
SAYFA 4Zeynep BALA

Uykularınız
kaçar!

SAYFA 7Ali İbrahim ÖNSOY

Emek ve
ekmek hakkı

AK Parti Sözcüsü Ömer
Çelik,  İYİ Parti Genel Başkanı

Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı
Erdoğan'ı “sömüürge valisi”ne 
benzetmesine sert tepki gösterdi.
Çelik, “Türkiye Cumhuriyeti'nin
cumhurbaşkanına sömürge valisi
diye ifade kullanmak yakışıksızdır,
kabul edilemez.
Milletin oyla-
rıyla seçilmiştir.
Türk ordularının
başkomutanıdır.
Sömürge valisi
demek milli
iradeye karşı
saygısız bir 
ifadedir” dedi. 
I SAYFA 7

ç

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı 

kutlamalarında yaptığı konuşmada, 
“Bu yıl 95. yıl dönümünü coşkuyla 
kutladığımız Denizcilik ve Kabotaj Bay-

ramı da aziz milletimizin denizlerine ve
denizciliğe ne kadar önem verdiğinin en
büyük kanıtıdır. Biz gemileri sadece deniz-
den değil, karadan da yürütmüş, tarih
yazmış bir milletiz” dedi. I SAYFA 8
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AKŞENER’E CEVAP VERDİ

Milli iradeye karşı
saygısız bir ifade
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CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu, tasarruf tedbirleri

genelgesinde Cumhurbaşkanlığı'nın
ve TBMM'nin 'muaf' tutulmasına
tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, “Herkes
genelgeye dikkat edecek ben hariç’
diyor. Sizin vicdanınıza sesleniyorum,
devlet böyle yönetilir mi? Önce sen
tasarruf yapacaksın ki vatandaş örnek

alacak seni. 
Ödenen vergile-
rin nerelere
harcandığını 
bilmiyoruz. 
İsraf diz boyu
düşündüğünüz-
den çok fazla”
eleştirisinde 
bulundu.  
I SAYFA 7
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ERDOĞAN’A SERT ELEŞTİRİ

Devlet böyle 
yönetilir mi?

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

Kemal Kılıçdaroğlu
Ömer Çelik

CHP İstanbul Milletvekili ve
PM Üyesi Özgür Karabat

Meclis oturumunda yaptığı konuş-
mada MKE'nin özelleştirilmesi konu-
suna değindi. Karabat, AK Parti'nin
MKE'yi özelleştirme gerekçelerinin
inandırıcı olmadığına değinirken, “Siz
özelleştirme konusunda sabıkalısınız
her şeyi sattınız,
iktidara geldiği-
niz günden beri
309 milyon met-
rekare vatan top-
rağı sattınız size
nasıl güvenelim?
Devlet için
önemli bir 
çok kurumu
sattınız” dedi. 
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ÖZELLEŞTİRME TEPKİSİ

Birçok önemli 
kurumu sattınız

Özgür Karabat

Kurucusu olduğu Çiftlik Bank
üzerinden binlerce kişiyi dolan-

dırdıktan sonra yurt dışına kaçan ve
kırmızı bültenle aranan ’Tosuncuk’ la-
kaplı Mehmet Aydın, Brezilya'nın Sao
Paulo kentinde teslim oldu. Aydın'ın

iadesi için işlemlere başlandığı önü-
müzdeki günlerde Türkiye'ye ge-

tirileceği öğrenildi. Aydının
avukatı Şehmus Uluç,

“Müvekkilim Mehmet
Aydın kendi hür irade-

siyle teslim olmuş-
tur. Gerekli basın

açıklamasını
kendisi ya-

pacaktır”
dedi.
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KENDİSİ TESLİM OLDU

Tosuncuk’un iade 
işlemleri başladı

Anayasa Mahkemesi, milletve-
killiği düşürülen HDP'li Ömer

Faruk Gergerlioğlu’nun bireysel baş-
vurusunu sonuçlandırdı. Oğlu Salih
Gergerlioğlu, sosyal medya hesabın-
dan paylaşım yaparak “Anayasa
Mahkemesi, babam hakkında 'hak ih-

lali' kararı verdi”
dedi. AYM tara-
fından, Gergerli-
oğlu'nun seçilme
ve siyasi faali-
yette bulunma
hakkı ile kişi hür-
riyeti ve güvenliği
hakkının ihlal
edildiğine karar
verildi.
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OĞLU AÇIKLAMA YAPTI

Gergerlioğlu için
hak ihlali kararı

Ömer F. Gergerlioğlu

Beyoğlu'nda bir otelin restora-
nında çıkan kavganın ardından

gözaltına alınan oyuncu Ayşegül
Çınar serbest bırakılırken, sevgilisi
Furkan Çalıkoğlu, çıkarıldığı hakim-
likçe tutuklandı. Adliye önünde olaya
ilişkin açıklamada bulunan Çınar
“Bize kumpas kurdular" dedi. Çınar,
7'si polis 12 kişinin yaralanma iddia-
sına ilişkin ise “Bütün polislerin hepsi
sağlıklı, eğer bıçaklandılarsa bunu
lütfen sunsunlar. Darp raporları
varsa sunsunlar. Hiç kimseye bir şey
olmadı” şeklinde konuştu. I SAYFA 8
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BİZE KUMPAS KURDULAR

Darp raporları 
varsa sunsunlar

Sultangazi’de 15 yaşındaki Elif Çakal’ın ölümüyle ilgili tekrar gözaltına alınan Senem T.
(17) ve Tuana Y.’nin (15) ifadeleri ortaya çıktı. Çekilen görüntülerde Çakal’ı feci şekilde
dövdüğü görülen Senem T., “Elif’e vurmaya başladım. Kendine getirmek istedim” dedi

Sultangazi Cebeci Taş
Ocakları mevkiinde

uçurumda cesedi bulunan 
Elif Çakal'in ölümüyle ilgili
soruşturmada ortaya çıkan
görüntüler sonrası yanındaki
2'si kadın 4 arkadaşı hakkında
tekrar gözaltı kararı çıkarılma-
sının ardından Senem T. ve
Tuana Y. tekrar gözaltına
alındı. Hakimlik, şüpheli

Senem T.'nin 'Eziyet etme' 
suçundan tutuklanmasına
karar verirken diğer şüpheli
Tuana Y.'nin 'Eziyet etme' 
suçundan “Ev Hapsi” şartıyla
adli kontrol hükümleri uygu-
lanarak serbest bırakılmasına
hükmetti. Senem T. ifadesinde
Elif Çakal'ı döverek kendine
getirmeye çalıştığıjnı 
savundu. I SAYFA 9
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Topkapı alt geçidi paslı demirleri, küflü 
betonları ve yamulan duvarları ile korku 
saçıyor. Altından her gün binlerce aracın geçtiği,
üstünde ise park ve tramvay durağı bulunan
Topkapı alt geçidinin son hali korkutuyor. 
Yaklaşık 40 yıllık geçit için uzmanlar küf ve neme
karşı her yıl bakım yapılması, taşıyıcı sistemlerin
gözden geçirilmesi gerektiğini söylüyor.
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SALDIRGAN SENEM T. EZiYET 
ETME SUÇUNDAN TUTUKLANDI
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DONDURMANIN
7 ÖNEMLi FAYDASI 

HABERİN DEVAMI SAYFA 2’DE

iSTANBUL BUYUK
AVANTAJA SAHiP

İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu, Moskova

Belediyesi’nin düzenlediği,
“Süperstar Şehirler: Başarı
İçin Dönüşüm” konulu 
çevrimiçi toplantıya katıldı. 
İstanbul’un dünya tarihinin 
ilk süperstar şehirlerinden biri
olduğunu belirten İmamoğlu,
“İstanbul, tarihi, coğrafi, 
kültürel, ekonomik yapısı ve
insan kaynağıyla sayısız avan-

tajlara sahip. Tarihimizle
gurur duyuyoruz ama geç-
mişte yaşamıyoruz” ifadelerini
kullandı. Pandemi sürecini de
bu kapsamda ele aldıklarını
belirten İmamoğlu, konuşma-
sında, sağlık çalışlarına sağla-
dıkları ücretsiz olanaklardan
“askıda fatura” gibi dünyaya
model olan toplumsal daya-
nışma çalışmalarına kadar bir-
çok detaya yer verdi. I SAYFA 5
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TARİH YAZMIS BİR MİLLETİZ

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
mezuniyet töreninde bu sene

bir ilk yaşandı. Yıllar önce tıp eğitimi
hayali kuran, 74 yaşındaki Nimet
Süner bu yıl mezun olarak doktor oldu.
Nimet Süner, “1964-1965 senesi İstan-
bul Tıp girişliyim. 3. sınıfta okuduğum
sene evlendim. 2 sene ara verdim, geri
döndüğümde üniversite kaydımı sil-
mişti. Af çıktığını gördüm ve  okulumu
bitirmeye karar verdim” dedi. I SAYFA 5
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TAM 74 YAŞINDA

DOKTOR

OLDU!

KORKU GEcIDI!

İBB BAKIM VE ONARIM YAPMIŞ

Topkapı alt geçidinin hemen
girişinde tavanda demirlerin

üzerindeki betonların dökülmüş ve
paslanmış olduğu görülüyor. İçe-
ride ise yerlerde bulunan su birikin-
tileri, duvarlardaki ve tavandaki
küfün nedenini ortaya koyuyor. Alt
geçidin birçok noktasında tavanda,
taşıyıcı kolonlarda ve duvarlarda

küf olduğu görülüyor. Geçidin bir
başka korkutan görüntüsü ise du-
varlarında ve tavanındaki beton-
larda yamulma. Duvarlara bloklar
halinde yerleştirilen beton blokların
eğildiği görüyor. Bu beton parçala-
rın tavanda birleştiği noktalarda ise
beton parçalarının dökülmüş 
olması dikkat çekiyor.
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BETON PARÇALARININ DÖKÜLMÜŞ 
OLMASI DiKKAT ÇEKiYOR

Kentsel Dönüşüm Uzmanı
Mimar Nihat Şen, bu tür 

yapıların taşıyıcı sistemlerinin en
büyük düşmanının küf ve nem oldu-
ğuna dikkat çekerek, “Böyle alt ve
üst geçitler özellikle trafiği çok olan
yerlerde bir de deprem kuşağı üze-
rindeyseniz çok önemli. Özellikle
deprem kuşağında olan, çok yoğun

trafiği olan alt ve üst geçitlerin, sanat
yapılarının mutlaka süreç içinde
bakım onarımlarım ve rehabiliteleri-
nin, teknik analizlerinin yapılması
lazım. Beklediğimiz Marmara 
depremine dayanıklı mı, değil mi,
bunun testlerinin ve içinde bir 
korozyonlaşma var mı, yok mu 
tespiti çok önemli” dedi. I SAYFA 9
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BAKIM, REHABiLiTE VE TEKNiK 
ANALiZLERiNiN YAPILMASI LAZIM
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Özgürlüğe 
kürek çektiler

Maltepe Belediye Başkanı
Ali Kılıç, 100 kişilik bir

ekiple Maltepe açıklarında kürek
çekti. Belediye Başkanı Ali Kılıç,
“Üç tarafı denizlerle kaplı bir ül-
kede yaşıyoruz. Mustafa Kemal
Atatürk’ün 1926 yılında aldığı bu
kararın bizim için ne kadar önemli
ve kıymetli olduğunu bir kez daha
gördük. Özellikle denizlerimizin
kirlendiği bir dönemde bugünün
düşünülerek kutlanması çok 
büyük anlam ifade ediyor” diye
konuştu. I SAYFA 9
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Aydın’da geçirdiği kaza sonucu
iki kolunu kaybeden Samet 

Aktepe, kendisi gibi 18 yaşında kolla-
rını kaybeden Av. Turan Hançerli ile
buluştu. Aktepe'ye tecrübelerini anla-
tan Hançerli, “Engeller beni hiçbir
zaman durdurmadı, Samet kardeşimi
de durduramayacak” dedi. I SAYFA 4
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ENGELLER BENİ
DURDURAMADI!
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden
(İBB) alınan bilgiye göre Topkapı alt

geçidindeki kronik su sızıntılarının
önüne geçmek adına; İBB Fen İşleri
Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, il-
gili diğer birimlerimizle irtibatlı şe-

kilde çalışmaları yürütüyor. Geçidin
tamamı en son 2017 yılında boyan-
mış. Ekim 2020 tarihinde de hasarlı

prekastların bakım ve onarımı, 
Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım

Müdürlüğünce tamamlanmış. 



Ö zellikle yaz aylarında 7’den 70’e
hemen hepimizin vazgeçilmezi olan
dondurma lezzetli olmasının yanı

sıra; içerdiği protein, kalsiyum, A vitamini,
B12 vitamini, C vitamini ve magnezyum gibi
pek çok vitamin ile mineraller sayesinde şifa
da sağlıyor. Üstelik bir porsiyon dondurma
bir porsiyon şerbetli tatlıdan yüzde 55 ve bir
porsiyon sütlü tatlıdan yüzde 23 daha az
enerji, bir başka deyişle kalori içeriyor. Ancak
yine de dondurmanın şeker içerdiğini unut-
mayın! Örneğin 2 top dondurma tükettiği-
mizde yaklaşık 2,5 yemek kaşığı şekere eş
karbonhidrat almış oluyoruz. Acıbadem Altu-
nizade Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı
İpek Ertan ayrıca çok soğuk yiyeceklerin
sindirim sistemi üzerinde hazmı zor-
laştıran, özellikle da gaz yapan
özelliğe sahip olduklarını be-
lirterek, “Dondurmayı ağ-
zınızda kısa bir süre
tutup, vücut ısısına
yakın bir ısıda tüket-
meyi alışkanlık ha-
line getirin.
Sıcaklığını biraz
artırarak yut-
mak sindirim
sistemine yar-
dımcı olarak,
hazımsızlık gibi
sorunların ge-
lişmesini önle-
yecektir” diyor.  

Bağışıklığı
destekliyor

Hastalıklardan ko-
runmamızda son de-
rece önemli bir rol

üstlenen bağışıklık sis-
temimizi sağlıklı besle-

nerek sürekli desteklememiz gerekiyor. Don-
durma, içeriğindeki A vitamini ve protein sa-
yesinde bağışıklık sisteminin çalışmasına katkı
sağlıyor.

Dişleri güçlendiriyor

Beslenme ve Diyet Uzmanı
İpek Ertan dondurmanın iç-
eriğindeki fosforun dişle-
rin, diş etlerinin ve
kemiklerin sağlığını ko-
ruduğunu vurgulaya-
rak, “Ancak dişlerde
çürük oluşumunu ön-
lemek için dondurma
yedikten sonra dişlerin

mutlaka fırçalanması gerekiyor” diyor. 

Kalp sağlığını destekliyor

Sütlü, meyveli ve çikolatalı don-
durmalar potasyumdan

zenginler. Kalp sağ-
lığı için potas-

yum çok
önemli
bir mi-
neral ve
eksikli-
ğinde
mutlaka
takviye
ediliyor.
Ayrıca

potasyum
vücudun

elektrolit
dengesinde

rol alıyor ve kon-
santrasyonun sağ-

lanmasında elzem bir
işlev üstleniyor. 

Kasları koruyor

“Dondurma içerdiği magnezyum
sayesinde vücuttaki asit-baz
dengesinin düzenlenmesine
yardımcı oluyor. Kas ve sinir
sistemi için kalsiyumla birlikte
olmazsa olmazdır. Kalsiyum
kasın kasılmasını ve magnez-
yum da gevşemesini sağlıyor.
Bu özelliği nedeniyle bağırsakla-
rın çalışması için de çok önemli-

dir” diyen Beslenme ve Diyet
Uzmanı İpek Ertan, şöyle devam

ediyor: “Tüm bunların yanı sıra magnezyum
kan basıncının düzenlenmesi ve damar elasti-
kiyetinin sağlanması gibi 300’den fazla meta-
bolik reaksiyonda yer alıyor. Özellikle
çikolatalı dondurmanın magnezyum içeriği
yüksektir ve 2 top dondurmayla günlük mag-
nezyum ihtiyacının yüzde 10-15’ini karşılaya-
bilirsiniz.” 

Enerji kaynağı

B2 vitamini olarak da bilinen riboflavin içeri-
ğiyle dondurma vücudumuzdaki enerji üreti-
mine destek oluyor. Bu sayede daha enerjik
bir bedene sahip oluyoruz. Riboflavinin aynı
zamanda mukozayı korumak ve cildin yeni-
lenmesine yardımcı olmak gibi özellikleri de
var. 

Tok tutuyor

Beslenme ve Diyet Uzmanı İpek Ertan birçok
tatlının aksine, dondurmanın tok tutma özelli-
ğine sahip olduğunu belirterek, “Tatlılar tüke-
tildiklerinde kan şekerini hızla yükseltip,
ardından hızla düşürüyor. Bunun sonucunda
da acıkıyoruz. Dondurma diğer tatlılara göre
daha az şeker içeriyor. Bu sayede kan şeke-
rinde hızlı değişikliğe diğer tatlılar kadar sebep
olmuyor. Ayrıca içinde bulunan salep ve tar-
çın gibi baharatların kan şekerini düzenleyici
etkileri sayesinde dondurma tüketiminin ar-
dından hızla acıkma problemi yaşanmıyor.”  

Kemikler için önemli

Kalsiyumun kemiklerden dişlere, kanda vita-
min dengesinden sinir sistemine kadar birçok
önemli fonksiyonu var. Gerçek sütle hazırla-
nan sütlü dondurmadan 2 top tükettiğinizde
günlük kalsiyum ihtiyacınızın yaklaşık yüzde
10’unu almış oluyoruz.

ZEYNEP VURAL
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Acıbadem Altunizade Hastanesi Beslenme
ve Diyet Uzmanı İpek Ertan ayrıca çok

soğuk yiyeceklerin sindirim sistemi 
üzerinde hazmı zorlaştıran, özellikle da

gaz yapan özelliğe sahip olduklarını 
belirterek, “Dondurmayı ağzınızda kısa bir

süre tutup, vücut ısısına yakın bir ısıda
tüketmeyi alışkanlık haline getirin.

Sıcaklığını biraz artırarak yutmak sindirim
sistemine yardımcı olarak, hazımsızlık gibi
sorunların gelişmesini önleyecektir” diyor

Birçok tatlıdan daha düşük olsa da, don-
durmanın enerjisi dikkate almaya değer.
Bu nedenle yemeklerin ardından değil, ara
öğün olarak tüketmeniz çok daha doğru bir
tercih olacaktır. Protein oranı yüksek bir
besin olduğu için dondurmalar kolayca bo-
zuluyor ve içinde zararlı mikroorganizma-
lar üreyebiliyor. Dolayısıyla soğuk zinciri
kırılmış, yani eriyip tekrar donmuş dondur-
mayı kesinlikle tüketmeyin.  Hızla yutmak,
vücut ısısından çok daha düşük bir ısıda
dondurmanın mideye ulaşması demek. Bu
durum midede kramp oluşumuna yol aça-
bileceği için dondurmayı mümkün oldu-
ğunca yavaş yemeye özen gösterin. Diş ve
ağız sağlığı açısından, her şekerli besinde
olduğu gibi, dondurma yedikten sonra da
su içmeyi unutmayın. Şeker içeren bir
besin olması nedeniyle haftada 2-3 kez,
2’şer toptan fazla tüketmemeye dikkat
edin.Fayda sağlayabilmesi için gerçek süt-
ten ve gerçek meyvelerden yapılmış olan-
larını tercih edin.Diyabetiniz varsa
diyabetik dondurmayı bir ara öğün gibi dü-
şünüp tüketebilirsiniz.  

7 önemli kurala

dikkat! 
Erik hoşafından 
şaşmayınYaz ayları, özellikle

sıcakların
bastırmasıyla insanları
bunaltıyor.Bazen nefes

almakta bile
zorlandığımız yaz

aylarında vücudun su
ihtiyacını karşılamak
için bol sıvı tüketmek

önemlidir. Dr. Fevzi
Özgönül, ev yapımı

hoşafın adeta bir
vitamin deposu

olduğuna dikkat çekti
ve özellikle

yaşlanmaya savaş
açmak için  yaz

aylarında sıklıkla
tüketilmesi

gerektiğinin altını çizdi

Yaz aylarında hava sıcaklığı çok artığı için
vücudumuz çok terleyerek su kaybederiz
tabii ki terleme ile sadece su değil vücudu-

muzdan bir kısım mineralleri de kaybederiz. Bu su
ve mineralleri vücudumuza geri koymak için mut-
laka sıvı bir şeyler içmeliyiz. Günümüzde su tüketimi
özellikle kilo problemi yaşayanlar arasında çok
azdır. Bu problemi olan kişilerin sindirim sistemi
düzgün çalışmadığı için yi-
yeceklerde sindireme-
dikleri şekeri ya tatlı
olarak veya tadı olan
bir içecek tüketerek gi-
dermeye çalışırlar. As-
lında su içmek diğer
tüm içeceklerden çok
daha önemlidir. Çünkü
vücudumuzun ihtiyacı
sudur.

Kara erik hoşafı
en faydalısı

Dr. Fevzi Özgönül, hoşaf
tüketimiyle ilgili şu şe-
kilde konuştu: "Su içe-

miyor veya arada su dışında bir başka alternatif arı-
yorsanız size hoşaf önerelim. Diğer tüm alternatif
içecekler ile karşılaştırıldığında hem kendinizin ha-
zırlayabileceği, doğal ve en önemlisi içerisinde bol
miktarda vitamin ve mineral içerdiği için asırlardır,
kullanılan hoşafı tekrar hatırlama zamanımız geldi
de geçiyor bile. Kimisi taze meyveden yapılana
komposto, kuru meyveden yapılana hoşaf dermiş

ama bence biz Türk
halkı olarak hepsine
hoşaf deriz. 
Birçok hoşaf tarifi
vardır. Bunlar ara-
sında en yaygın kul-
lanılanı kara erik
hoşafı. Kansere ve
yaşlanmaya karşı
koruyucudur. Vücuda
giren ve kendi üretti-
ğimiz serbest radikal
dediğimiz zararlı
maddeleri en iyi te-
mizleyen yiyecekle-
rin başında ise kuru
erik gelir."

Pijamalar 
renklendi

aşılanmanın hızlanmasıyla eski
alışkanlıklara dönme hazırlıkları
sürerken, Türkiye’nin önde gelen iç

giyim markalarından Suwen, pandemi dö-
nemi boyunca kadın iç giyim ve ev giyim ka-
tegorisinde rahatlığın ön plana çıktığını
açıkladı Evde geçirilen uzun süreler nede-
niyle tüketim alışkanlıklarının değişim gös-
terdiğine dikkat çeken Suwen Satış ve
Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yar-
dımcısı Can Dilek, pandemi öncesinde koyu
renk pijamalar tercih edilirken bu dönemde
renkli pijamalara özellikle de çiçekli ve çizgili
desenli modellere yoğun ilgi gösterildiğini
belirtti. Dilek, pandemi döneminde hamile
kategorisindeki ürün satışlarının da %25 art-
tığını söyledi. Türkiye’nin hızla büyüyen
kadın iç giyim perakende markası olan
Suwen, son bir buçuk yıldır hayatımızı bi-
çimlendiren Kovid-19 döneminin iç giyim,
ev giyim ve plaj giyim açısından öne çıkan
tüketim alışkanlıklarına dikkat çekti.
Tüketicilerin bu dönemde alışkanlıklarının
değiştiğini söyleyen Suwen Satış ve Pazarla-
madan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Can Dilek sözlerini şöyle sürdürdü: “Artık iç
giyim sektörü de online alışverişlerde ön sı-
ralarda yer alıyor. Pandemi süreci farklı yaş
gruplarındaki kadınların da alışveriş tercihle-
rini değiştirdi.  Bu dönemde alışveriş tercih-
leri ev giyim, iç giyim ve hamile/lohusa gibi
özel ihtiyaç kategorilerine yöneldi. Bu sü-
reçte en çok tercih edilen ürün grupları, her
yaş ve ihtiyaca uygun seçeneklerimizle pi-
jama, gecelik, sabahlık gibi ev giyim katego-
risinde oldu.” 

Renkli pijamalara ilgi arttı

Pandemi döneminde hem sokak kısıtlama-
ları hem de uzaktan çalışmanın artması in-
sanların evlerinde daha çok vakit
geçirmelerini sağlarken bu durum özellikle
pijama satışlarını artırdı. Daha önce koyu
renk pijamaların tercih edildiğini belirten
Dilek, pandemi döneminde renkli pijama-
lara olan ilginin arttığını söyledi.

Evde geçirilen uzun süreler nedeniyle tüketim
alışkanlıklarının değişim gösterdiğine dikkat
çeken Suwen Satış ve Pazarlamadan Sorumlu
Genel Müdür Yardımcısı Can Dilek, pandemi
öncesinde koyu renk pijamalar tercih edilirken
bu dönemde renkli pijamalara özellikle de
çiçekli ve çizgili desenli modellere yoğun ilgi
gösterildiğini belirtti

Niloya çocukları
bekliyor

Sıcak bir yaz gününde serinle-
mek için çözüm yolu arayan Ni-
loya, annesinin limonlarla bir

şeyler yaptığını görünce nedenini sorar. An-
nesinin limonata yaptığını öğrenen Niloya,
ise serinlemek için tadına baktığı limonatayı
çok beğenir. Arkadaşlarını da limonata iç-
meye çağıran çizgi film karakteri, yaz sıca-
ğında hep birlikte limonata içerek serinler.
Sevilen çizgi film 2 Temmuz Cuma günü
saat 15.00’ da ‘’Limonata’’ bölümüyle ek-
ranlara gelecek. Cuma günü Niloya You-
Tube kanalında ekrana gelecek 140.
Bölümün konusu ise şöyle; Çok sıcak bir
yaz günüdür. Niloya ve Tospik elinde yelpa-
zesiyle serinlemeye çalışmaktadır. Annesi-
nin mutfakta limon sıktığını gören Niloya

merakla yanına gelir, annesine
ne yaptığını sorar. Annesi,

sıcaklarda yapılabi-
lecek en güzel ve

sağlıklı içecek
olan limonata

yaptığını söyler. Bu
sırada Mete, Mine ve

Elif sıcaktan çok bunal-
mış ve serinlemenin
yollarını aramakta-

dırlar. Limonata
yapmayı öğre-

nen Niloya ise ar-
kadaşlarına
limonata ikram

ederek serinleme-
lerini sağlar…
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Muzlu-hurmalı dondurma Malzemeler: 6 adet muz,
6 adet hurma, 6 yemek kaşığı taze yoğurt Hazırlanışı:

Malzemelerin tümünü pürüzsüz oluncaya dek, blender-
den geçirin. Ardından bir kaba alıp, derin dondurucuya
koyun. Saat başı dondurucudan çıkartın ve karıştırıp
tekrar derin dondurucuya yerleştirin. Karıştırma iş-

lemini her saat başı 3-4 kez tekrarlayın. Hem
sağlıklı hem oldukça lezzetli olan dondur-

manızı ertesi gün tüketebilirsiniz. 
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Eski tül fabrikası alev alev yandı
Küçükçekmece’de daha önce 

tül fabrikası olarak kullanılan 
metruk binada yangın çıktı. 
Binada bulunan çöplerden 

kaynaklanan yangın, itfaiye 
ekipleri tarafından söndürüldü

GÜLTEPE Mahallesi Şehit Özgür 
Güven Caddesi üzerinde bulunan ve 
eskiden tül fabrikası olarak kullanılan 
5 katlı metruk binada, saat 11.30 
sıralarında yangın meydana geldi. İddiaya 
göre; tadilat yapıldığı sırada metruk 
binada bulunan çöpler alev aldı. Alevlerin 

kısa sürede büyümesi üzerine, olay yerine 
çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye 
ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması 
sonucunda yangın tamamen söndürüldü. 
Yangın nedeniyle herhangi bir can kaybı 
yaşanmazken, metruk binada maddi 
hasar oluştu.

OLAY, geçtiğimiz 12 Nisan Pazartesi 
günü 08.45 sıralarında Kağıthane 
Merkez Mahallesi Bağlar 
Caddesi’nde yaşandı. Edinilen 

bilgiye göre, hırsızlıktan suç kayıtları olan 
şirket çalışanı M.İ., hırsız arkadaşı F.A. ile 
işbirliği yaparak çalıştığı firmadan sigara 
çalmak için plan yaptı. M.İ. hırsız arkadaşı 
F.A.’ya aracı park ettiğini ve kapılarını 
kilitlemediğini söyledi. M.İ. araçtan 
ayrıldıktan sonra F.A. başka bir araçla 
gelerek, güpegündüz aracın kapılarını açıp 
sigaraları kendi aracına taşıyarak olay 
yerinden kaçtı. Hırsızlık ihbarı üzerine 
harekete geçen Kağıthane İlçe Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 
olay yerine gelerek M.İ. ile konuştuktan 
sonra çevrede güvenlik kamerası incelemeye 
aldı. Yapılan incelemeler neticesinde 
hırsızlığı gerçekleştiren kişinin F.A. olduğu 
tespit edildi. Hırsız Sütlüce Mahallesi, 
Binektaşı sokaktaki evinde yakalanarak 
gözaltına alındı. Emniyete götürülen F.A., 
ifadesini alan polis ekiplerine M.İ. ile 
işbirliği yaptıklarını söyleyerek, sigaraları 
Eyüpsultan’da M.İ.’ye teslim ettiğini 
söyledi. Bunun üzerine ekipler M.İ.’yi de 
gözaltına alarak polis merkezine götürdü. 
Aynı yöntemle hırsızların Şişli’de de sigara 
çaldığı öğrenildi.

Parayı EFT ile göndermiş
Emniyette işlemleri süren M.İ.’nin siga-

raları teslim aldıktan sonra hırsız F.A.’ya 
babasının hesabından 14 bin 780 TL ve 11 
bin TL para gönderdiği belirlendi. Sağlık 
kontrolünden geçirilen şahıslar polis mer-
kezinde işlemleri sürerken, yaşanan hırsızlık 
anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Gö-
rüntülerde, hırsızın aracın kapısını açarak 
sigaraları çaldığı görülüyor. - DHA

VAY UYANIK VAY!
İstanbul’da hırsızla işbirliği yapan şahıs, Kağıthane 
ve Şişli’de iki defa aynı yöntemle, çalıştığı şirketin 
aracından sigaraları çaldı. Kağıthane Asayiş Büro 
Amirliği ekipleri hırsızları yakalayarak gözaltına 
alırken, yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerasına 
yansıdı. Şahsın hırsıza payı olan parayı babasının 
hesabından EFT yaparak gönderdiği ortaya çıktı

Kağıthane İlçe Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş Büro 
Amirliği ekipleri, olay yerine gelerek M.İ. ile konuştuktan sonra çevrede güvenlik kamerası incelem-
eye aldı. Yapılan incelemeler neticesinde hırsızlığı gerçekleştiren kişinin F.A. olduğu tespit edildi.

Silivri’de İETT şoförü, tavuk 
çiftliğinde çalışan ve üniversi-
te sınavına girmek için Bahçe-
lievler’deki evine gitmek 
isteyen Mehmet Boyu isimli 
genci “ayakkabıları çamurlu” 
diyerek araca almak istemedi

EDINILEN bilgilere göre 
olay geçtiğimiz Cuma günü 
Silivri Fevzipaşa Mahallesi’nde 
yaşandı. Tavuk çiftliğinde 
çalışan Mehmet Boyu isimli 
genç, ertesi gün yapılacak 
üniversite sınavına girmek için 
Bahçelievler’deki evine gitmek 
istedi. Durağa gelen genç, 
Değirmenköy-Tüyap 300 No’lu 
otobüse binmek istedi. Ancak 
yağmur nedeniyle ayakkabıları 
çamurlu olan Mehmet Boyu’yu 
şoför, otobüse almadı. Ertesi gün 
üniversite sınavına gireceğini ve 
eve yetişmesi gerektiğini söyleyen 
genç, otobüs şoförünü ikna 
edemedi. Gencin babası Rıfat 
Boyu, oğlunun otobüsten indiğini 
görünce, oğlunu araca alarak iki 
durak boyunca otobüsü takip etti. 
Bir durakta otobüsü yakalayan 
Rıfat Boyu’nun şoförü ikna 
etmesi sonucu Mehmet Boyu, 
otobüse alındı.

Sınava moralimsiz girdim
Sınava gitmek için bindiği 

otobüsten ayakkabıları çamurlu 
diye indirilmek istenen Mehmet 
Boyu, ”Ben cuma günü otobüse 
binmeye çalıştım. Akbilde 
para olmadığını biliyordum, 
yüklemek için geç kaldım. O 
arada yağmurluydu, ayakkabım 
çamurluydu otobüse binerken 
‘Çamurla binme’ dedi. Ben biraz 
ısrar edince aldı. Akbilde para 
çıkmayınca indirdi beni. Ondan 
sonra babam geldi. Babam 
şoförle konuşunca almak zorunda 
kaldı. Önce ayakkabım çamurlu 
diye üstüme geldi, sonrasında 
da akbilde para olmayınca onu 

bahane etti indirdi. ‘Gitmek 
zorundayım, çamur normal bir 
şey, akbili de son durakta inince 
yükler basarım’ dedim. Ama ikna 
olmadı. Sınava da moralim bozuk 
bir şekilde girdim” dedi.
Bu insanların zihni bozuk

Yaşanan olayı anlatan Rıfat 
Boyu ise, “Cuma günü oğlumu, 
ertesi gün üniversite sınavlarına 
girsin diye otobüs durağına 
götürdüm. Otobüs durağından 
ayrıldım, 50 metre ilerden dikiz 
aynasından arkaya baktığımda 
oğlumun otobüsten indiğini 
gördüm. Oğlumla görüştüğümde, 
ayaklarım kirli, akbilimde yeterli 
para olmadığı için şoförün 
almadığını söyledi. Ben oğlumu 
alıp ilerdeki ışıklarda şoförle 
görüşmeye gittiğimde, ‘Akbilinde 
para yok, ayakkabıları kirli’ diye 
bana da söyledi. Ben ‘bunun 
gitmesi lazım, yarın üniversite 
sınavına girecek’ dediğim 
zamanda bana aynısını söyledi. 
Seni rezil edip cumhurbaşkanına 
şikayet edeceğim dedikten sonra 
‘tamam tamam çıksın o zaman’ 
dedi ve öyle otobüse aldı. Biz bu 
konunun takipçisi olacağız, bu 
şoförden şikayetçiyiz. Böyle zihni 
bozuk insanlar, bu toplumda, 
böyle yerlerde istemiyoruz biz” 
diye konuştu. - DHA

Yazık günah değil mi!

Esenyurt’ta yaşanan bıçaklı kavga-
da yara aldıktan sonra kaçan şahıs 
çiğköfteci dükkanına girerek canını 
son anda kurtardı. Şahsı fark eden 
dükkan sahibi ve beraberindekiler 

yara almaktan kıl payı kurtu-
lurken, kavga sonrası yaşananlar 

güvenlik kamerasına yansıdı

OLAY, saat 20.30 sıralarında 
Esenyurt İncirtepe’de meydana 
geldi. İddiaya göre henüz 
bilinmeyen bir nedenle kimliği 
belirsiz kişi ve kişiler arasında 
tartışma yaşandı. Tartışmanın 
büyümesiyle taraflar birbirlerine 
bıçak çekerek saldırmaya başladı. 
Kolundan yaralanan bir şahıs 
can havliyle kaçarak çiğköfteci 
dükkanının içerisine girdi. İhbar 

üzerine olay yerine polis ve sağlık 
ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, 
sağlık ekiplerinin yaptığı ilk 
müdahalenin ardından ambulansla 
hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri 
çevrede güvenlik önlemi alarak 
olayla ilgili çalışma başlattı.

Kameralar kaydetti
Esenyurt’ta meydana gelen 

bıçaklı kavga sonrası yaşananlar 
güvenlik kamerasına yansıdı. 
Görüntülerde, bıçaklı kavgaya 
taraf olan bir şahsın diğer 
saldırganlardan kaçarak çiğköfteci 
dükkanına sığındığı, o sırada 
dükkanda bulunan dükkan sahibi ve 
beraberindekilerin ise elinde bıçakla 

hızla dükkana giren şahsı son anda 
fark ederek kenara çekildikleri ve 
olay yerine gelen polis ekiplerinin 
çevrede incelemelerde bulundukları 
görülüyor. Bıçaklı saldırganlardan 
birinin kaçarak kendi dükkanına 
sığındığını ifade eden Özcan 
Sabuncu, “Bu mahallede veya 
başka yerde kavga ediliyor. Elinde 
bıçakla veya başka şekilde benim 
dükkanıma sığınmak için giriyorlar. 
Bu dördüncü oldu. Ben artık isyan 
ediyorum. Her seferinde benim 
dükkanım darmadağın oluyor. 
Adam kaçarak geldi buradan. 
Arkasında 8-10 kişi. İleriden ‘U’ 
dönüşü yapıyor. Benim dükkanıma 
giriyor” dedi.

Canını zor kurtardı!

BÜYÜKÇEKMECE’DE restoran 
çıkışı arkadaşını darp ederek ölü-
müne sebep olan zanlı tutuklandı. 
İddiaya göre, 24 Haziran Perşembe 
günü Selim Erdeğer, arkadaşı İ.A. 
ile Büyükçekmece Pınartepe Ma-
hallesi’ndeki bir mekana oturmaya 
gitti. Aradan biraz zaman geçtikten 
sonra Selim Erdeğer’in bir başka 
arkadaşı Cezayir G. ve dört arkadaşı 
mekana geldi. Daha sonra, İ.A.’nın 
ifadesine göre saat 00.10 sıraların-
da restoran çıkışı otoparkta Selim 
Erdeğer ile Cezayir G.’nin de ara-
larında bulunduğu 5 kişi arasında 
bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. 
Kavga sırasında Selim Erdeğer, Ce-
zayir G.’den aldığı tekme ve yumruk 
darbelerinin etkisiyle yere düşerek 
başını sert bir cisme çarptı. Şüp-
heliler daha sonra olay yerinden 
kaçarken Selim Erdeger kaldırıldığı 
hastanede beyin kanaması geçirerek 
hayatını kaybetti. Olayın arından 
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet 
Büro Amirliği ekipleri harekete geç-
ti. Cezayir G. ile 12 suç kaydı bulu-
nan Ahmet Ç.’yi Bahçelievler’de, 3 
suç kaydı bulunan Can D.M. ile 17 
suç kaydı bulunan Taner S.’yi adli-
yeye sevkedilen üçü serbest bırakı-
lırken,  Cezayir G. ise tutuklandı.

Arkadaş katili 
TUTUKLANDI

SABİHA Gökçen Havalimanı’n-
daki bir binada yürütülen izolasyon 
çalışmaları esnasında yangın çıktı. 
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi 
sevk edildi. Yangın kısa sürede kont-
rol altına alındı. Yangın, Pendik Kurt-
köy Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 
saat 10.00 sıralarında meydana geldi. 
İddiaya göre, havalimanı içerisinde 
bulunan bir binanın çatı katında ya-
pılan izolasyon çalışmaları esnasında 
yangın çıktı. Alevleri gören çevredeki 
vatandaşlar durumu itfaiyeci ekiple-
rine bildirdi. Olay yerine sevk edilen 
çok sayıda itfaiye ekibi yangını kısa 
sürede kontrol altına aldı. Öte yandan 
çıkan yangında herhangi bir can kaybı 
ya da yaralanma olmazken havalima-
nı içerisinde kısa süreli panik oluştu.

TUZLA’DA aracının lastiği pat-
layan sürücü direksiyon hakimiyetini 
kaybederek bariyerlere çarptı. Yan 
yatan araçtan çıkarılan sürücü has-
taneye kaldırıldı. Kaza, saat 10.30 
sıralarında Tuzla TEM Otoyolu 
Mehmetçik Vakfı önünde meydana 
geldi. İddiaya göre, 34 EAS 433 pla-
kalı araç sürücüsü yolda seyir halinde 
olduğu esnada araç lastiğinin patla-
ması sonrası direksiyon hakimiyetini 
kaybederek bariyerlere çarptı. Çarp-
manın etkisiyle araç yan yattı. Kazayı 
gören çevredeki vatandaşlar durumu 
polis, sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar 
üzerine adrese gelen polis ekipleri 
yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, 
sağlık ekipleri ise kazada yaralanan 
sürücüyü hastaneye kaldırdı.

SOSYAL medyada fenomeni Mu-
rat Övünç’ün oğlu Burak Can otomo-
bilinde seyir halinde iken havaya ateş 
açtı. Olay geçtiğimiz günlerde akşam 
saatlerinde meydana geldi. Sosyal 
medya fenomeni Murat Övünç’ün oğlu 
Burak Can otomobilinde cadde üzerin-
de seyir halinde giderken tabancasıyla 
havaya ateş açtı. Burak Can’ın dehşet 
saçtığı anları yanındaki arkadaşı tele-
fon kamerası ile kayıt altına aldı.   
O anlar sosyal medyadan paylaşıldı.

Trafikte 
dehşet 
saçtı

Lastiği patladı
KAZA YAPTI

Havalimanında
yangın alarmı



AvcılAr’dAki Merkez Mahal-
lesi’nde bulunan Ahmet Taner Kış-
lalı Caddesi ve yan sokaklarında

her hafta olduğu gibi semt pazarını açmaya
gelen esnaf, tezgahlarını kuracakları caddede

park halinde iki otomobil olduğunu gördü.
Otomobillerden birinin sahibi kısa sürede bu-
lunurken, Ordu plakalı otomobilin sahibi tüm
aramalara rağmen bulunamadı. Polis ve zabı-
tadan umduklarını bulamadıklarını öne süren

esnaf el birliği yaparak otomobili yolun orta-
sına çektikten sonra pazar yeri için beledi-
yeye para ödedikleri caddede tezgahlarını
açtı. Yolun bu kesimi büyük ölçüde daralır-
ken, pazara gelenler yol ortasında sahipsiz
park halindeki otomobili görünce şaşkın-
lıklarını gizleyemedi. Pazarcı esnafı bunun
üzerine müşterilere “3 tişört alana oto-
mobil bedava" veya “Pazardan en fazla
alış veriş yapana otomobil hediye" espri-
leri yaptı.

Bir şansızlık oldu

Saat 13.30 sıralarında Avcılar Beledi-
yesi Zabıta Müdürlüğü görevlileri
devreye girerek sahipsiz otomobilin
plakası ve içindeki bir evraktaki nu-
maraları arayarak sürücüye ulaş-
maya çalıştı. Bu çabalar sonunda
sonuç verince sürücü geldi. Bir
hastanede çalıştığını gece geç gel-
diğini, telefonunu sessize aldığını
belirten sürücü, “Evet bir şansız-
lık oldu. İnsanlara istemeyerek
zarar verdik" diyerek üzüntü-
sünü dile getirdi. Zabıta görev-
lilerinin yönlendirmesi ile
pazarcıların çadırlar için kur-
duğu direkler yerlerinden oy-
natılarak otomobile
geçebileceği alan açılırken,
alış verişe gelenler otomobili
pazardan çıkarma operas-
yonunu ilgi ile izledi. DHA

A ydın’da geçtiğimiz yıl çatı
işçiliği yapan babasına
yardım ederken elektrik

akımına kapılan ve iki kolu omuz-
dan kesilmek zorunda kalan 18
yaşındaki Samet Aktepe’ye  protez
kollar takılması için İncirova Bele-
diye Başkanı Aytekin Kaya'nın gi-
rişimleri sonucu Aydın Valiliği'nin
izni ile 25 Mart'ta yardım kam-
panyası başlatıldı.

Hayatın sonu değil

Geçtiğimiz günlerde Aydın’da bir
dizi ziyaretlerde bulunan CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçda-
roğlu, İncirova gezisi sırasında ta-
nıştığı Samet’e Avcılar Belediye
Başkanı Av. Turan Hançerli’yi
örnek göstermişti. Hançerli'nin iki
kolunu kaybetmesine rağmen ha-
yata tutunduğunu, belediye baş-
kanlığı görevini de başarıyla
yaptığını anlatan Kılıçdaroğlu,
"Kaza üzücü bir durum ama ha-

yatın sonu değil. Ben inanıyorum
ki sen de aynı Avcılar Belediye
Başkanımız gibi hayata tutuna-
caksın" dedi. 

Birebir ilgileneceğim

Avcılar Belediye Başkanı Av.
Turan Hançerli’nin davetlisi ola-
rak İstanbul’a gelen Samet, Han-
çerli’yi makamında ziyaret etti.
Kendisi gibi 18 yaşında geçirdiği
bir kaza sonucu iki kolunu kaybe-
den Başkan Hançerli; yaşadığı
tecrübelerini Samet ile paylaşarak,
umutsuzluğa kapılmamasını söy-
ledi.  Hançerli; "Engeller beni hiç-
bir zaman durdurmadı, Samet
kardeşimi de durduramayacak.
Samet’in bir akrabası da ben
oldum. İstanbul’da sürecek teda-
visiyle birebir ilgileneceğim. Tedavi
tamamlanana kadar da destekçisi
olacağım. Ayrıca İncirliova Bele-
diye Başkanı Aytekin Kaya’ya da
Samet ile yakından ilgilenmesin-
den dolayı teşekkür ediyorum”
dedi.
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2 019’da iki çocuğun cinsel istismara
maruz kalmasına ilişkin Antalya’nın
Elmalı ilçesinde görülen davada sa-

nıkların tutuksuz yargılanıyor olmaları vic-
danları yaralarken bir çok kesimin tepkisine
neden oldu.Ancak Cumhuriyet Başsavcılığı
ve Aile ve Sosyal Sosyal Hizmetler Bakan-
lığı, sanıkların tutuklu yargılanmalarını
istedi.

Medyada “Elmalı Davası”olarak bilinen
olayda, iki kardeşin anne ve üvey babaların-
dan istismar edildiği öne sürülen davanın
3.celsesinin ardından sosyal medyada yer

alan çocukların çizdiği resimler ve yine ço-
cuklara ait olduğu iddia edilen ses kayıtları
vicdanları yaraladı.

Tahliyeleri infiale neden oldu

Şikayetin ardından o dönem 6 ve 9 ya-
şında olan biri kız diğeri erkek 2 çocuk ba-
baannelerinin koruması altına alındı.
Çocuklar ifadelerinde sadece öz anneleri ve
üvey babalarının değil; annenin erkek arka-
daşlarının da istismarına uğradığını an-
lattı.Şikayetin ardından o dönem 6 ve 9
yaşında olan biri kız diğeri erkek 2 çocuk

babaannelerinin koruması altına
alındı. Çocuklar ifadelerinde sadece öz anne-
leri ve üvey babalarının değil; annenin erkek
arkadaşlarının da istismarına uğradığını 
anlattı.

***
Elmalı Davasının avukatı yaptığı açıkla-

mada, "Dosyanın detaylarını bilseniz gün-
lerce uyku uyumazsınız. Bu dava kan

dondurur.Çocuklar, çizdiği resimlerden kat
be fazlasını yaşamışlar. Her ikisi de çok ağır
cinsel şiddete maruz kalmışlar." ifadelerini
kullandı.Ucim(Uluslararası Çocuk İstismarı
ile Mücadele Derneği) de davaya müdahil
olarak yakından takip ettiğini ve çocukları
korumak adına sanıkların en ağır cezayı al-
malarını istedi.

İnsanın insanlığını,aile olgusunu bir kez
daha sorgulamız gerektiğini hatırlatan bu iğ-
renç olay,toplumda infiale neden olurken
gerçekten vicdanlarımızı.Akıl ifadelerin yer
aldığı dava dosyasında yer alan ifadeler he-
pimizin utanç duymasına sebep oldu.

İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasına
günler kala görülen davada, çocuğa karşı iş-

lenen pedofili ve her türlü cinsel istismarın
önlenmesi için en ağır caydırıcı cezaların uy-
gulanmasını bende bir kez dakika yineliyo-
rum buradan.Ve sizler gibi bende bu
konunun takipçisi olup önümüzdeki günlerde
yaşanacak gelişmeleri hep birlikte göreceğiz.

Umudu çiz çocuğum !Saçlarına taktığın
papatları,Gökyüzünde salınan
uçurtmaları,Kanatları kırık beyaz  güverci-
nin yelesine tutunup uçup giden, Düşlerini
bir çırpıda çalanlara ,İnat savur insanlığın
üstüne. İnsan ki bu dünyanın en rezili. Utan-
maktan yoksunları yaz çocuğum!!! 

Biz yine de umudu eksik etmeyelim yaka-
mızdan çünkü Adalet er ya da geç tecelli
edecektir...

Detayları bilseniz uykularınız kaçar

MesAi saatlerinin 08.30'a çekilmesi ve
uzaktan çalışma yönteminden vazgeçil-
mesi ile birlikte İstanbul trafiği saat

07.00'den itibaren eski yoğunluğuna döndü. Beylik-
düzü'nden Avcılar ve Küçükçekmece'ye kadar olan

kesimde D-100'deki araç-
lar ilerlemede büyük zor-
luk çekti. Aynı yoğunluk
kentin diğer kesimlerinde
de görüldü.

Adım atacak yer
kalmadı

Koronavirüs ile ilgili alı-
nan önlemlerin kaldırıl-
ması ile birlikte
metrobüslerdeki yarı kap-
asite ile yolcu alma kuralı
da kaldırılırken, yeni dö-
nemde işlerine gitmek is-
teyenler bu araçlara
büyük ölçüde yöneldi.
Bunun sonucunda Bey-
likdüzü ve Avcılar'dan
kısa sürelerle hareket
eden araçlar yoğunluğu
eritmeye yetmedi. Metro-
büslere birçok durakta
binmek mümkün ola-
mazken, 'Sosyal mesafe'
kuralının da uygulanma-

ması so-
nucu
araca
adım ata-
bilen yol-
cular
kendilerini
'Şanslı'
hissettikle-
rini söy-
ledi. DHA

istanbul trafiği
normale döndü!
Koronavirüs ile ilgili kısıtlamaların büyük
ölçüde kaldırılması ile birlikte İstanbul
trafiği ve mega kentin en büyük toplu
ulaşım aracı metrobüsler de 'normale'
dönerek eski yoğunluğa ulaştı

ENGELLER BENI 
DURDURAMADI!
Aydın’da geçirdiği kaza sonucu iki kolunu 
kaybeden Samet Aktepe, kendisi gibi 18 yaşında
kollarını kaybeden Türkiye’nin ilk engelli
belediye başkanı Av. Turan Hançerli ile buluştu.
Aktepe'ye kendi tecrübelerini anlatan Başkan
Hançerli, "Engeller beni hiçbir zaman
durdurmadı, Samet kardeşimi de 
durduramayacak. Samet’in bir akrabası da 
ben oldum" tavsiyesinde bulundu

Özgür KÖşe

Zeynep BALA

z_bala@anadolu.edu.tr

HANÇERLİ’DEN KENDİSİ İLE AYNI KADERİ PAYLAŞAN SAMET’E DESTEK

YAKUP TEZCAN

Hançerli’nin davetlisi olarak İstanbul’a gelen Samet, Hançerli’yi makamında ziyaret etti. 
Kendisi gibi 18 yaşında geçirdiği bir kaza sonucu iki kolunu kaybeden Başkan Hançerli; 

yaşadığı tecrübelerini Samet ile paylaşarak, umutsuzluğa kapılmamasını söyledi.  

Otomobili taşıdılar!
Avcılar’da semt pazarı

kurulacağını unutan
sürücünün park ettiği

otomobili gören esnaf,
sahibine ulaşamayınca aracı

yolun ortasına taşıdı. Pazarın
ortasında park edilen 

otomobil, zabıtanın devreye
girerek yaptığı araştırmadan

sonra sahibine ulaşılması
ardından çadır direkleri

yerlerinden oynatılarak pazar
alanından çıkartıldı

Trafik ekipleri, yeni normal
hayata geçişin ilk gününde
Kadıköy'ün en yoğun caddele-
rinden biri olan Bağdat Cad-
desi'nde drone destekli trafik
denetimi yaptı. Denetimlerde
kurallara uymayan sürücülere
ceza kesildi. Kademeli nor-
malleşme sürecinin sona er-
mesinin ardından yeni normal
hayata geçişle birlikte, trafik
ekipleri, denetimlerini yoğun-
laştırdı. Trafik ekipleri, sabah
saatlerinde Kadıköy'ün en
yoğun caddelerinden biri olan
Bağdat Caddesi'nde, drone
destekli denetim yaptı. Ekip-
ler, kural ihlali yapan sürücü-
leri, dronedan aldıkları
görüntülerle tespit etti. Dene-
timlerde kurallara uymayan
sürücülere ceza kesildi.

Drone destekli
trafik denetimi

AvcılAr’dA salgın hastalık nedeniyle düğün ve
nikahlarını Eylül ayına erteleyenler kayıtların açıl-
dığı bu sabahtan itibaren sıraya girdi. Günün ilk

ışıkları ile birlikte saat 06.30’dan itibaren kuyruğa girenler saat
08.00’den itibaren Zübeyde Hanım Nikah Sarayı’na alındı.
Çiftler Eylül ayı için istedikleri tarihi belgeleri ile teslim ederken,
kendilerine verilecek olumlu veya olumsuz yanıt için dışarıda
bekledi. Bazı çiftlerin sıra beklerken yere oturarak kahvaltı yaptığı
göze çarptı. Zübeyde Hanım Evlendirme Dairesi Nikah Memuru
Şefi Destegül Koçak, “Gördüğümüz bu yoğunluk Eylül ayı kala-
balığıdır. Eylül ayı için 1 Temmuz’da kayıtları açtık. Buraya gelen
arkadaşların hepsi Eylül ayında nikahı ister. Pandemiyi de 
atlataca-
ğız inşal-
lah. Saat
06.30’dan
itibaren 
sıradalar
biz de
08.00’den
buradayız
Allah hayır
etsin" dedi.
DHA

2 ay sonrasına
nikah sırası

Koronavirüs salgını nedeniyle düğün ve nikahlarını
erteleyenler yeni dönem nikah kaydı için sabahın

erken saatlerinde kuyruğa girdi. Avcılar’da saat
06.30’dan itibaren sıraya girenler, Eylül ayında 

nikah tarihi alabilmek için saatlerce bekledi



İ stanbul Büyükşehir Belediye
(İBB) Başkanı Ekrem İma-
moğlu, çevrimiçi düzenlenen,

“Moskova Kentsel Forumu 2021”
toplantısına katıldı. “Süperstar Şe-
hirler: Başarı İçin Dönüşüm” ko-
nulu toplantıya, İmamoğlu ile
birlikte Moskova Belediye Başkanı
Sergey Sobianin, Moskova İşletme
Okulu Rektörü moderatör Andrei
Sharonov, Londra Ekonomi ve Si-
yasi Bilimler Okulu (LSE) öğretim
görevlisi Richard Burdett, VTB
Bankası Başkanı ve Yönetim Ku-
rulu Başkanı Andrey Kostin ve
Zaha Hadid Mimarlık Ofisi Baş-
kanı Patrik Schumacher katılım
sağladı. Toplantının açılış konuş-
masını gerçekleştiren Moskova Be-
lediye Başkanı Sobianin, kent
genelinde gerçekleştirdikleri pan-
demi önlemleri ve çalışmalarıyla il-
gili detaylar paylaştı.

Çıtayı belirliyorlar

Moderatör Sharonov, toplantının
giriş bölümünde yaptığı konuş-
mada, günümüz dünyasının “şehir-
ler dünyası” olduğuna vurgu yaptı.
“Şehirler geleceği şekillendirmekte-
dir; insan uygarlığının ve kültürü-
nün tüm başarılarını yoğun olarak
barındırmakta, en aktif ve eğitimli
insanlara ev sahipliği yapmaktadır”

diyen Sharonov, “Bugün, nüfusu
150.000'den fazla olan 4.500 şehir
vardır. Şehirler, dünya nüfusunun
yüzde 60'ına ev sahipliği yapmakta
ve küresel GSYİH'nın üçte ikisini
oluşturmaktadır” bilgilerini pay-
laştı. Dünyadaki şehirler arasında
“süperstar” olanların öne çıktığına
dikkat çeken Sharonov, “Bu şehirler
tüm dünya için çıtayı belirlemekte-
dir. Hızlı değişim ve küresel zorluk-
lar çağında, önde gelen süperstar
şehirlerin listesi de değişmektedir”
diyen Sharonov, katılımcılara 3’er
soru yöneltti. Sharonov’un İma-
moğlu’na yönelttiği sorular, şunlar
oldu:

Katılımcılara 3’er soru 

Programa katılanlara, "Pandemi sı-
rasında kentsel çevrenin kitlesel dö-
nüşüm deneyiminden bahsedebilir
misiniz? Neden böyle bir dönüşüm
başlattınız ve ne gibi sonuçlar elde
ettiniz?
İstanbul'un pandemiden kurtulma-
sına yardımcı olan diğer önlemler
nelerdir? Hangi çözümleri en başa-
rılı olarak değerlendirirsiniz? İstan-
bul'un uzun vadede gelişimi için
öncelikler nelerdir ve bunlar bir sü-
perstar şehir olarak şehrinizin bü-
yümesini nasıl etkiliyor?" soruları
yöneltildi. 

Geçmişte yaşamıyoruz

Toplantının “Süperstar şehirler: Ba-
şarı için Dönüşüm” olan ana tema-
sını görünce aklına ilk olarak
İstanbul’un geldiğini vurgulayan
İmamoğlu, "İstanbul, Türkiye'nin
en önemli şehridir ve gece insanlara
yol gösteren yıldızlar gibi, ülkemizin
trendlerine yön vermede öncü bir
role sahiptir. Bunu göz önünde bu-
lundurarak İstanbul'un yol gösterici
bir yıldız gibi parlamasına yönelik
adımlar atmamız gerekmektedir”
dedi. İstanbul’un tarihi, coğrafi,
kültürel, ekonomik yapısı ve insan
kaynağıyla sayısız avantajlara sahip
olduğunu dile getiren İmamoğlu,
“Tarihimizle gurur duyuyoruz ama
geçmişte yaşamıyoruz” ifadelerini
kullandı. İstanbul’un, dünyanın bir-
çok ülkesinden daha fazla nüfusa
sahip olduğunu hatırlatan İma-
moğlu, seçildikleri günden bu yana
“adil, yeşil ve yaratıcı” bir İstanbul'a
ulaşmak için ellerinden gelen çabayı
gösterdiklerini, örnekleriyle anlattı.
Pandemi sürecini de bu kapsamda
ele aldıklarını belirten İmamoğlu,
konuşmasında, sağlık çalışlarına
sağladıkları ücretsiz olanaklardan
“askıda fatura” gibi dünyaya model
olan toplumsal dayanışma çalışma-
larına kadar birçok detaya yer verdi. 
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Moskova Belediyesi’nin düzenlediği, “Süperstar
Şehirler: Başarı İçin Dönüşüm” konulu çevrimiçi toplantıya katıldı. İstanbul’un dünya

tarihinin ilk süperstar şehirlerinden biri olduğunu belirten İmamoğlu, "İstanbul,
tarihi, coğrafi, kültürel, ekonomik yapısı ve insan kaynağıyla sayısız avantajlara

sahip. Tarihimizle gurur duyuyoruz ama geçmişte yaşamıyoruz" ifadelerini kullandı

ISTANBUL BUYUK
AVANTAJA SAHIP

Göreve geldiklerinde durmuş 10 metro hattında
çalışmaları başlattıklarını, deprem odaklı kentsel
dönüşüm çalışmalarına hız verdiklerini aktaran
İmamoğlu, “C40 Şehirleri İklim Liderliği Grubu”
gibi uluslararası organizasyonlarda da daha aktif
hale geldiklerinin altını çizdi. “Bana göre süpers-
tar bir şehir, güçlü uluslararası bağları olan lider
bir şehir olmalıdır” diyen İmamoğlu, şunları söy-

ledi:  “Dünya tarihinin ilk süperstar şehirlerinden
biri olan İstanbul, birçok aktif uluslararası üye-
liğe sahip bir şehirdir ve her zaman ağımızı de-
rinleştirmek için yeni fırsatlar arayışındayız.
Mevcut birçok ilişkimize ek olarak, yakın za-
manda ‘Urban 20’ ağının bir parçası olduk. Ay-
rıca, şehrimizi uluslararası diyalog ve iş birliğine
açmak için dünyanın dört bir yanındaki kardeş

şehirlerimizle kurumsal bağlar oluşturduk. Hepi-
miz için yaşanabilir ve sürdürülebilir bir geze-
gene ulaşmak adına, belediyemizin
sorumluluklarını yerine getirmek için elinden ge-
lenin en iyisini yapmaya istekli olduğunu belirt-
mek istiyorum. Bu yönde kararlı bir şehrin
mutlaka bir cazibe noktası ve diğer şehirler ara-
sında bir süper star olacağına inanıyorum.”
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74 yaşında doktor oldu 
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa,
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 194. yıl 188.
Dönem mezuniyet töreni Veliefendi Hi-

podromu'nda gerçekleşti. 2014 yılından bu yana
Türkçe ve İngilizce Tıp Programlarında öğrenim
gören mezunlar, coşkulu bir törenin ardından kep-
lerini havaya fırlatarak, öğrenci olarak girdikleri
okuldan doktor olarak ayrıldılar. Doktor olan tıp
fakültesi öğrencilerinin, kendilerini eğiten ve mezu-
niyette yanlarında olan hocaları ile coşkulu olduk-
ları mezuniyet töreninde, bir ilk yaşandı.
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2021 mezuniyet töre-
ninde, bir ilke sahne olan en yaşlı doktorun mezun
olmasıydı.

9 senede bitirdim

Mezuniyet törenine gelenler, mezun doktor adayla-
rının yanında, oldukça yaşı ilerleyen bir mezun
doktor görünce, şaşkınlıklarını gizleyemediler. Her
sene doktor olan öğrencileri için mezuniyet düzen-
leyen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde, bu sene bir ilk
yaşandı. Yıllar önce tıp eğitimi hayali kuran, 74 ya-
şındaki Nimet Süner, bu sene mezun olarak doktor
oldu. 74 yaşında mezun olan Nimet Süner, "1964-
1965 senesi İstanbul Tıp girişliyim. 3. sınıfta oku-
duğum sene evlendim. 2 sene ara verdim, geri
döndüğümde üniversite kaydımı silmişti. Çalışma
hayatına başladım 35 sene çalıştım. Emekli oldum.
Emekli olduktan sonra çeşitli kurslara gittim. Bir
gün televizyon izlerken eski öğrencilere af çıktığını
gördüm ve yarım bıraktığım okulumu bitirmeye
karar verdim. Okula geri döndükten sonra kolay bi-
tiremedim 9 senemi aldı" dedi.

Ailem çok destek oldu 

Doktorluk yapmak istediğini dile getiren Süner,
"Doktorluk mesleğimi yapmak tabi ki isterim koşul-
lara bağlı yaşımın dörtte üçünü doldurdum. 100
sene olarak hesaplarsak bunu yapmak isterim. Ya-
şımın büyük olmasından dolayı devlet memuru
olamam. Serbest çalışabilirim, iş yeri hekimliği ve
tıpla ilgili faaliyetlerde buluna bilirim.  Çevremden
çok güzel tepkiler aldım. Birçok arkadaşım bizde
okula başlayalım ve tahsilimizi devam ettirelim
ama çoğu cesaret edip başlayamadı. Oğlum, geli-
nim ve torunum çok destek oldu. Okulda arkadaş-

larım benden memnundular okulda diyaloglarım
çok iyiydi, arkadaşlarımla onlar benim torunum
olacak yaştalar bizler arkadaş olduk. Hocalarımız
ilk başta alışamadılar yaşımdan dolayı nasıl bir ce-
saret, nasıl bitireceksin, bu yaştan sonra zor olmaz
mı? diyen hocalarım oldu.  Hiçbir zaman umut-
suzluğa kapılmadım. Ben pes etmesini sevmeyen
bir insanım üzüldüğüm zamanlar oldu, feryat etti-
ğim zamanlar oldu ve hiçbir zaman okulumu bı-
rakmayı düşünmedim. Oğlum çok destekçim oldu
anne yarım kalan okulunu bitirmiş olursun dedi.
Rüya gibiydi anı bir kararla okula başladım ve bitir-
dim" diye konuştu.  DHA

Umarım 
utanırlar!
Kadıköy Fikirtepe'de yaşanan şort tartışması
ile gündeme gelen olayın muhatabı Şebnem
Tüfekçi, yaşadıklarını anlattı. Şebnem Tüfekçi,
"Umarım utanırlar ve pişman olurlar. Bundan
sonra da hiçbir kadın, hiçbir erkek böyle bir
şey yaşamak zorunda kalmaz" dedi

Fİkİrtepe Mahallesi'nde dün öğlen saatle-
rinde yolda yürüyen bir kadının giydiği şort
konusunda tartışma çıkmış ve yaşanan tar-

tışmanın olduğu görüntüler sosyal medyada kısa sü-
rede yayılarak tepkilere neden olmuştu. Olayın
muhataplarından Şebnem Tüfekçi, yaşadığı olayı anla-
tan bir açıklama yaptı.

Karşıma iki adam çıktı

Dün videoyu çekmeye başladığında tartışmanın so-
nuna geldiklerini belirten Şebnem Tüfekçi, "O yüzden
öncesini de buradan anlatmak istiyorum. Dün öğle sa-
atlerinde şortumu giydim ve caddede yürürken karşıma
iki tane adam çıktı. Ve bedenime, bacaklarıma rahatsız
edici bir boyutta bakışlar atmaya başladılar ve ben
dönüp beklemedikleri bir soru sordum. Onlara 'neden
bakıyorsunuz' dedim. Ben böyle sorunca üstüme yürü-
yüp sinirlendi. Sanırım sessiz kalacağını düşünüyor,
tüm insanların. Buna alışmışlar çünkü. Ben yaptığı ha-
karetlerin üstüne ona, 'Sana ne benim giydiğimden,
benim ailem bile karışmıyor, sen niye karışıyorsun' diye
sorunca, o zaman senin ailen de nokta nokta diyerek
hiç tanımadığı bir aileye bile hakaretler yağdırdı" dedi.

Bizim hayalimiz başka

Şebnem Tüfekçi, "Olay anında orada bulunan herkes
adamın üstüne gitmek yerine beni oradan uzaklaştır-
maya ve beni sakinleştirmeye çalıştılar. Keşke adamın
üstüne gidip ona sorabilme cesaretinde bulunsalardı.
Onun haricinde video kapandıktan sonra çok daha
ağır küfürlere maruz kaldım. Umarım bu çıkardığım
ses daha önce tacize uğramış, kadın ya da erkek hiç
fark etmez, tüm insanların sesi olabilmiştir. Ve bundan
sonra hiçbir insan tanıdığı, ya da tanımadığı herhangi
birinin yaşam şekline karışma cesaretini kendinde bula-
maz. Umarım utanırlar ve pişman olurlar. Bundan
sonra da hiçbir kadın, hiçbir erkek böyle bir şey yaşa-
mak zorunda kalmaz. Biz, artık başörtüsünün de şor-
tun da konuşulmadığı, bambaşka konuların
konuşulduğu bir gündem ve ülke istiyoruz. Bunun ha-
yalini kuruyoruz" şeklinde konuştu. DHA

Trabzon rüzgarı 
İstanbul Kongre Mer-
kezi'nde düzenlenen
Gastronomi Turizm

Fuarı'nın son gününde Trabzon'un
birbirinden lezzetli yöresel yemek-
leri basın mensuplarına tanıtıldı.
Trabzon Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Murat Zorluoğlu, düzenlediği
basın toplantısında, kuymaktan,
Akçaabat köftesine, Vakfıkebir ek-
meğinden, Hamsiköy sütlacına,
Tonya tereyağından, Kalkanoğlu
pilavına, Trabzon peynirlisinden,
kıymalısı, döneri, karalahana çor-
basına, etli lahana sarmasından,
karalahana yemeği ve Laz böre-
ğine kadar gibi bölgeye ve Trab-
zon'a özgü yemekleri tanıttı.
Toplantıda yapılan kuymak tek tek
dağıtılırken, Başkan Zorluoğlu da
kuymağın başına geçerek poz
verdi. Kemençe eşliğinde bir de
horon gösterisi yapıldı.

Hepsinden farklı kılacak

Trabzon Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Murat Zorluoğlu, toplantıda
yaptığı konuşmasında "Son dö-
nemde ülkelerden çok şehirlerin
yarıştığı bir döneme girdik. Bu an-
lamda Trabzon'umuzu diğer şehir-
lerden farklı kılacak, hepsinden
farklı kılacak, eşsiz kılacak, Trab-
zon'a has niteliklerini öne çıkara-
cak çalışmalar yapıyoruz. 
Trabzon mutfağının, Trabzon ye-
meklerinin, gastronomi değerleri-
nin öne çıkarılmasına dönük
adımlar atıyoruz. Bu gastro şovda,
bu fuarda yer alarak bu stratejisi-
nin bir parçasını burada sergilemiş
oluyor. İnşallah, önümüzdeki dö-
nemlerde Trabzon'da gastronomi
ile ilgili olarak tüm doğu Karade-
niz'in mutfağının öne çıkarılması,
ulusal ve uluslararası düzeyde
daha tanınır hale gelebilmesi için
faaliyetler icra edeceğiz. İnşallah,
burada tanıştığımız arkadaşları-
mızla Trabzon'da bir gastronomi
festivali düzenlemeyi planlıyoruz"
dedi. 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde bu sene bir ilk yaşandı. Yıllar önce tıp
eğitimi hayali kuran, 74 yaşındaki Nimet Süner bu yıl mezun olarak doktor oldu



P andeminin seyrinin ve aşılama
tedavisindeki ivmenin gerek
Türkiye gerekse diğer ülkeler

için sağlık sektöründeki büyüme hızının
ana belirleyicisi olacağını ve çözüm
odaklı yaklaşımlar neticesinde, alınan
tedbirlerin olumlu etkilerinin görülmeye
başlanacağını aktaran Boehringer In-
gelheim Türkiye Genel Müdürü / İnsan
Sağlığı Direktörü & Sahra Altı Afrika
Genel Müdürü Evren Özlü şu ifadeleri
kullandı: “Sektörümüz için 2020 sene-
sinde başlayan değişimin devam edece-
ğini ve hatta pandemi günleri geride
kaldıktan sonra da uygulamalarda kalıcı
değişikliklerin gündeme geleceğini dü-
şünüyoruz. Özellikle çalışma prensiple-
rinde yeni bir dönemin pandemi ile
tetiklendiğini söylemek yanlış olmaya-
caktır. Aynı zamanda ilaç sektörünün
karakteristik kimliğine tekrar kavuşarak
pandemi öncesindeki kendi çizgisine
ulaşacağını söylemek doğru bir tespit

olacaktır. Yeni hasta ve tanı konusunda
ise artan oranda bir ivme yaşanacaktır.”

Büyüyen bir şirketiz

Boehringer Ingelheim Türkiye’nin pan-
demi koşullarına rağmen başarılı bir bü-
yüme grafiği sergilediğinin altını çizen
Özlü şöyle konuştu: “2020 yılında insan
sağlığı alanındaki sektör büyümesi
yüzde 24,1 olarak gerçekleşti. Boehrin-
ger Ingelheim Türkiye ise yüzde 54,1
büyüme oranına ulaştı. Şirket olarak
insan sağlığı alanında kuvetli bir perfor-
mans göstererek 15’inci sıraya yüksel-
dik. İnsan sağlığı alanında Türkiye’nin
en hızlı büyüyen ilaç şirketleri arasında-
yız” diye konuştu.

İyi firmalardan biriyiz

Hayvan sağlığı alanında da 2020 yılını
başarılarla kapattıklarının altını çizen
Özlü, “CEESA verilerine göre Türkiye
hayvan sağlığı sektörü 2020 yılında

yüzde 23 büyürken, Boehringer Ingel-
heim Türkiye hayvan sağlığında yüzde
51 oranında büyüyerek en hızlı büyüyen
çok uluslu hayvan sağlığı şirketlerinden
biri oldu. Bu başarıları ile Türkiye, hay-
van sağlığı alanında Orta Doğu, Tür-
kiye ve Afrika (META) Bölgesi’nin en
hızlı büyüyen ülkesi olarak bölgeye po-
zitif katkı sağladı” dedi. 2021 yılında
global stratejiyle uyumlu olarak önce-
likle Tip 2 diyabet, onkoloji ve IPF alan-
larına odaklanıldığını belirten Özlü, .
Özellikle Tip 2 diyabette hastalığın te-
davisine daha da odaklanmak ve yeni-
likçi ilaçları hastalarla buluşturmak için
çalışıyoruz. Öncelikli alanların tedavi-
sinde kritik ürünlerimiz ile söz sahibi ol-
mayı hedefliyoruz. Mevcut
ürünlerimizin yanı sıra gerek yeni endi-
kasyonlar gerekse yeni moleküller anla-
mında lansman hazırlıklarının üst
seviyede olduğu bir sene öngörüyoruz”
dedi. DHA
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İhracatta rekor
bekliyoruz
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Cuma günü
açıklayacağımız dış ticaret rakamları, ihracatımızın
ekonomik büyümenin lokomotifi olmaya devam ettiğini
gösterecektir. Haziran ayı dış ticaret verilerinde rekor
ihracat rakamı beklediğimizi ifade etmek isterim" dedi

TiCareT Bakanı Muş, Ankara Sanayi Odası
(ASO) Haziran Ayı Meclis Toplantısı'na katıldı.
Toplantıda Bakan Muş'un yanı sıra ASO Baş-

kanı Nurettin Özdebir ve üyeler de yer aldı. Muş, teknolojik
ürün olarak da ihracatta illerin başında Ankara'nın geldiğini
söyleyerek, "Bu kadar önemli diğer bir gelişme de ileri tek-
noloji alanında faaliyet gösteren işletmelerin oranının art-
masıdır. Salgın dönemi devlet ve özel sektörün ahenk içinde
çalışmasının önemini bir kez daha göstermiştir. Küresel
borç toplamı 282 trilyon dolara ulaşarak, tarihin en yüksek
seviyesini görmüştür. Gıda ve metal fiyatları dünya çapında
son 10 yılın rekorlarını kırmıştır. Dünya mal ticaretinin bu
yıl yüzde 8 büyüyeceğini öngören Dünya Ticaret Örgütü,
küresel refah artış beklentisini ise yüzde 5,1 olarak vermek-
tedir. Salgının en yoğun yaşandığı 2020 yılında yüzde 1,8'lik
büyüme oranı ile Çin'in ardından G-20 içerisinde en büyük
büyümeyi kaydeden ülke olduk. Bu dönemde başta Avrupa
Birliği (AB) olmak üzere pek çok ihracat pazarında yaşa-
nan ciddi ekonomik küçülmelere rağmen hep birlikte ihra-
catımızı 169,6 milyar dolara taşımış olduk. Sanayi
sektörünün koronavirüs salgını sürecinde ülkenin büyüme-
sini sırtlandığını görmekteyiz. 2021 yılı ilk çeyreğinde Tür-
kiye ekonomisi yüzde 7 oranında büyürken imalat
sanayinin yüzde 12,2 büyüyerek büyümeye en çok katkı
sağlayan sektör olması bizleri memnun etmiştir" dedi.

200 milyar dolara çıkacak

Bakan Muş, dış ticaret rakamlarına değinerek, "İhracatta
görülen güçlü performans mayıs ayında devam ederek
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 65,5 oranında artış
ile 16,5 milyar dolara yükselmiştir. Bu değer tüm yılların
ikinci mayıs ayı ihracat değeri olmuştur. İhracat değerinde
kaydettiğimiz artış kadar ihracata yönelen firma sayısındaki
artış da bizi sevindirmektedir. Cuma günü açıklayacağımız
dış ticaret rakamları, ihracatımızın ekonomik büyümenin
lokomotifi olmaya devam ettiğini gösterecektir. Haziran
ayında rekor bir oran, rekor bir rakam beklediğimizi bura-
dan ifade etmek isterim. İnanıyorum ki 2021 yılı sonu itibari
ile ihracatımızı orta vadeli programın 2022 yılı hedefi olan
198 milyar doları aşarak 200 milyar doların üzerine çıkar-
mış olacağız" diye konuştu.

Temaslar yoğunlaştı

Bakan Muş, Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere komşu
ve çevre ülkeler ile ticareti artırma konusunda girişimlere hız
kesmeden devam ettiklerini belirtti. Küresel ekonomide ya-
şanan belirsizliğin uluslararası iş birliğini zaruri kıldığını
vurgulayan Muş, şunları kaydetti: "Türkiye ile AB arasın-
daki Gümrük Birliği'nin ilişkisinin ortak çıkarlar temelinde
geliştirilmesi daha da önemli hale gelmiştir. Ticari ilişkilerde
yaşanan sorunların çözümü yanı sıra Gümrük Birliği'nin
güncellenmesinin başlatılmasına yönelik AB ülkeleri ve AB
kurumları ile temaslarımızı son dönemde yoğunlaştırdığı-
mızı ifade etmek isterim. Gümrük Birliği ortağımız AB ile
pozitif gündem odaklı temaslarımızda tam üyelik nihai he-
definden taviz verilmeksizin ülkemizin bölgesel ve küresel
tedarik zincirlerinin çeşitlendirilmesi ve güçlendirilmesi açı-
sından sunduğu fırsatların altını çiziyoruz. Temaslarımızda,
AB'nin önümüzdeki yıllarda izleyeceğiz politikaların merke-
zinde yer alacak olan 'Yeşil Mutabakat' önemli yer alıyor.
Türkiye'nin sanayisini AB 'Yeşil Mutabakat'a yönelik politi-
kalar ile bütünleştirmesi kaçınılmaz bir gerçek olarak öne
çıkmaktadır diyebiliriz.”

İlaç sektörünün pandemi ile geçen 2020 yılını
değerlendiren ve 2021 yıl sonu öngörülerini

paylaşan Boehringer Ingelheim Türkiye Genel
Müdürü Evren Özlü, “Yılın ikinci yarısında, ilaç

sektörünün sahip olduğu karakteristik kimliğine
tekrar kavuşarak pandemi öncesindeki gibi kendi

çizgisine ulaşacağını öngörüyoruz” dedi
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Özlü, firmanın hem insan sağlığı hem de hay-
van sağlığı alanında yenilikçi tedaviler ve yak-
laşımlar ile sağlık sektörünün ana
oyuncularından biri olmaya devam edeceği-
nin altını çizerek, “Daha çok
hastaya yenilikçi tedaviler
sunmak adına yaşamlara do-
kunmak ve umut olmak mis-
yonu ile çalışmaya devam
edeceğiz” dedi. Yenilikçi te-
daviler sunmak için ruhsat ve
geri ödeme süreçlerinde olan
ürünleri hekimlerin hizmetine
sunmayı ve kamu sağlığı
adına sektöre destek olmayı
hedeflediklerini dile getiren
Özlü, “Ülke yatırımlarına ve
katma değer sağlayan projelere imza atan Bo-
ehringer Ingelheim hem klinik çalışmaları
hem de yerelleşme süreçlerindeki projeleri
hayata geçirmek adına çalışmalarını sürdürü-
yor” ifadelerini kullandı.

Projeler 
devam ediyor
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Çiftçiler için
sanal pos var

Sanal POS ve online
ödeme çözümleri
sunan firma iPara,
DenizBank ile bir iş
birliğine imza attığını
duyurdu. İş birliği
kapsamında 
iPara üye iş yerleri
DenizBank’ın Tarım
Sanal POS’unu
kolaylıkla kullanmaya
başlayarak DenizBank
Üretici Kart’tan ödeme
alabilecek

iPara, DenizBank ile bir
iş birliğine imza atarak
Tarım Sanal POS’u kendi

sistemine entegre ettiğini duyurdu.
Anlaşma kapsamında tarım sanal
POS’u kullanmak isteyen üye iş yer-
leri iPara ile sözleşme imzalayarak
DenizBank’ın Tarım Sanal POS’unu
kolaylıkla kullanabilecek. Böylelikle
bu POS üzerinden DenizBank’ın
Üretici Kart’ından ödemeleri alabile-
cek. DenizBank Üretici Kart kulla-
nanlar da iPara’daki Tarım Sanal
POS kullanan üye iş yerleri üzerinden
alışverişlerini ve ödemelerini rahatça
gerçekleştirebilecek. Konuyla ilgili ko-
nuşan iPara Genel Müdürü Burhan
Eliaçık, "Türkiye’nin Sanal POS ve
online ödeme çözümleri sunan ilk fir-
ması olarak DenizBank’ın Tarım
Sanal POS’unu sistemimize entegre
etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.
Gerçekleştirdiğimiz iş birliğiyle Tarım
Sanal POS’a sahip olan iPara üye iş

yerleri ödemelerini DenizBank Üretici
Kart’tan alabilecek. Üretici Kart’ın
tüm avantajlarına sahip olacak iPara
üye iş yerleri ödeme erteleme, taksit-
lendirme gibi olanakları da müşterile-
rine sunabilecek. İşini dijitale taşımak
isteyenlerin her zaman yanında ola-
rak katma değerli servislerimizle çö-
zümler sunmaya devam edeceğiz"
dedi.

Çiftçiye fayda sağlayacak

İş birliğiyle ilgili konuşan DenizBank
Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yar-
dımcısı Burak Koçak şunları söyledi:
"Üretici Kart ile gübre, tohum, akar-
yakıt, ilaçlama gibi temel girdilerde
çiftçimize avantajlı kampanyalar sağ-
lıyoruz. Bunu yaparken Türkiye sat-
hına yayılmış 17 bin işyeri ve bayi ile
iş birliklerine gidiyor, sektöre hizmet
veren büyük firmalarla da anlaşmalar
yapıyoruz. Bu açıdan bakıldığında
çiftçinin olduğu her yerde olmak ve

işyerlerini, firmaları, bayileri bu çalış-
malara dahil etmek üreticimize büyük
faydalar sağlayan faaliyetler. iPara ile
yapılan anlaşma çerçevesinde bu iş-
yeri ağımızı genişletmek ve yeni işyer-
leri ile hizmeti çiftçimizin ayağına,
daha yaygın olarak götürmek önemli
bir yenilik. Bu anlaşmanın tüm ülke
tarımına ve çiftçimize fayda sağlama-
sını dilerim."

Büyüme fırsatı veriyor

iPara üzerinden Tarım Sanal POS’u
alan üye iş yerleri öncelikle sanal
Pos’u kendi internet sitelerine entegre
edecek. Ardından ise DenizBank’ın
Üretici Kart sahiplerine bu sanal
POS’u sunarak, Üretici Kart’tan
ödeme almaya başlayacak. Tarım
Sanal POS üzerinden ürün veya hiz-
met satışına devam eden iPara üye iş
yerleri Üretici Kart kullanıcılarının
ödemelerini alarak hem satışlarını ar-
tıracak hem de işlerini büyütecek.

Kurban Bayramı

İçİn Kolİ
CarrefourSa, Kurban Bayramı
kapsamında müşterilerine vekâleten en
az 20 kilogramlık ‘Büyükbaş Koli’ ve en

az 17 kilogramlık ‘Kıvırcık Koli’ olmak üzere iki
farklı seçenek sunduğunu duyurdu. Şirket ayrıca
birçok dernek ve vakıfa kurban bağışı imkanı sun-
duğunu da açıkladı. Sabancı Holding ve Carrefour
iştiraki CarrefourSA, hijyenik şartlarda kesim ger-
çekleştirildiğini ve kurbanlığın kaynağının belli,
yüzde 100 yerli olduğunu açıkladı. Online market
uygulamasından verilen siparişlerle ilgili yapılan
yazılı açıklamada, “CarrefourSA, marketlerinde
bulunan kurbanlık sa-
tışının yanı
sıra Carrefo-
urSA.com ve
CarrefourSA
Online Mar-
ket uygula-
ması
üzerinden de
sipariş alacak.
CarrefourSA
Online Market
uygulaması
üzerinden veri-
len siparişler
hem marketler-
den teslim alına-
bilecek hem de
İstanbul, Adana,
Adapazarı, An-
kara, Antalya,
Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Eskişehir, İzmir,
Kocaeli, Konya, Mersin, Muğla ve Tekirdağ olmak
üzere 16 şehirde sipariş verilen adreslere ücretsiz
olarak teslim edilecek” denildi.

Din görevlisi eşliğinde kesim

Şirketten konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada
şu ifadelere de yer verildi; “Din görevlisi, noter ve
veteriner hekimler eşliğinde kurbanlık kesimine
bayramın 1. günü bayram namazından sonra baş-
lanıp, kurban kesimi 3. günü gün batımında bitiri-
lecek. Bu süreçte yüzde 100 yerli besi kurbanlıklar,
CarrefourSA bünyesindeki veteriner hekimlerin
kontrolü ve gözetimi altında kesilecek. Kurban koli-
lerin taşındığı araçların temizlik ve dezenfeksiyonu
onaylı kimyasallar ile her taşıma öncesinde yapıla-
cak, sevkiyat süresi boyunca araç sıcaklıkları uzak-
tan sıcaklık izleme sistemi ile takip edilerek,
paketler uygun sıcaklıklarda teslim edilecek.”



ali_ibrahimonsoy@mynet.com 

ÖN-SÖZ

Ali İbrahim ÖNSOY
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Emek ve ekmek hakkı

Y ediğimiz ekmekte yaptığımız yemekte.
Giydiğimiz ayakkabıda ve giyside,
İletişimi sağladığımız telefon ve internette,

Ulaşımı sağladığımız araçta,
Asker ve polisin elindeki silah
Sürücülerin kullandığı araç bir emek ürünüdür.
Doğada ayakta kalmak, yaşamı idame ettirmek, nes-

limizi sürdürmek ve diğer canlılardan ayrı olmak yani
düşünerek hareket etmek insana özgüdür.

“Emek” bir değer.
Bu nedenle o başka insanlarında ihtiyacı olduğunda

“kullanım değerine” dönüşür. Elimize aldığımız kalem
bize yazma ve çizme olanağı sağlamasından 
kaynaklanır.

Herhangi bir şey yazma ve çizme gereksinimi duy-
mayan biri için kalemin kullanım değeri yoktur.

Okuduğumuz gazete ve kitap( yazarın makalesi) ya-
şamdan haber alma, mesleki ve toplumsal bilgimizi ar-
tırma ihtiyacımız için var.

Yaşamdan bir beklentisi ya da amacı olmayan biri
için kalem hiçbir şey ifade etmez.

Bu nedenle emek kutsaldır; onu kullanan (insan) bir
değerdir.

İnsan, “değer” olduğunu bilirse yaptığı işi severek
şevkle yapar.

Dünden bugüne emek ve onu yaratan insan meta ola-
rak görülmekte.

Günümüz de insan meta olarak işlem görüyorsa
emek ve onun ürettiği ekmeğin de bir değeri olmuyor.

Maden kazasında, tersanede ya da başka bir işte ha-
yatını kaybeden işçi, işvereni için sıradan alelade bir
değer görmekte.

Emek ürünü olan “ekmek” soframızın baş tacıdır.
Ekmeğin soframıza gelene kadar geçtiği evrelerde

emek var.
Hangi dil ve inançta olursa olsun ekmek kutsaldır.
Ekmek üzerine ant içilir, söz verilir.
“Emeği yok sayamaz” ve “ekmek üzerine yalan

söylenilmez”.
Günümüzde çalışan ve emeklinin “emek ve ekmek

hakkı” üzerinde çeşitli oyunlar oynanmakta.
Çalışanların sosyal güvenceleri azaltıldı.
Çalışan ve emeklilere sağlıkta katkı payı ödeme zo-

runluluğu getirildi.
Ülkede üretimi sağlamak ve artırmak yanında çalı-

şana iş bulmak devletin görevleri alanından çıktı.
Devlet üretim yerine dış alımı önemsedi.
Ülkede yoksulluk ve açlık sınırı altında çalışan artar-

ken, önemli bir kesimde yeşil kart/sadakaya muhtaç
hale getirildi.

Ekili alanlar ekilmez,
fabrikalar çalışmaz,
bacalar tütmez olurken;
Dışarıdan getirilen malların bekçiliği ve dağıtım hiz-

meti geçerli iş alanı oldu.
Emek değersizleşir ve kendisine yabancı olurken, ek-

mekle oynanmakta.
“Emeğin ve ekmeğin hakkı” yok sayılmakta.
Devleti yönetenler vatandaşlarına yaşamı yaşanır

hale getirmek yani toplumun menfaati yerine bireysel
çıkarlarını ön plana almakta.

Varsa yoksa devletin itibarı deyip kendi saklı küple-
rini doldurmakta; etrafındakilere aldıkları maaşın ya-
nında huzur hakkı adıyla beş on yerden maaş
bağlatmakta.

Basının ve haber kanallarının anlı şanlı bir kısım ça-
lışanları, sahibinin sesi olarak iktidara yaranmakta
ödüllerini anında almakta.

Yakası kalkık, omuzu kalabalık ve beli silahlı görev-
liler iktidarı yönetenler gibi toplumu ötekileştirmekte
yargılamakta ve ceza vermekte.

Oysa insani değerlere sahip olmak, insana hizmet
etmek inançların en güzeli;

Ülkemin insanının, yalan ve dalavereye karşı, “emek
ve ekmek hakkına” sahip çıkabilecek kadar onurlu, ka-
rarlı ve mücadeleci olduğuna inanıyorum.

Ya siz?

CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu, tasarruf tedbirleri
genelgesinde Cumhurbaşkanlığı'nın
ve TBMM'nin 'muaf' tutulmasına tepki
gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Herkes 
genelgeye dikkat edecek ben hariç’
diyor. Sizin vicdanınıza sesleniyorum,
devlet böyle yönetilir mi? Önce sen
tasarruf yapacaksın ki vatandaş örnek
alacak seni" eleştirisinde bulundu

DEVLET BÖYLE 
YÖNETİLİR Mİ?

C HP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu, bazı açılış ve
programlara katılmak üzere

geldiği Samsun’da 1 Temmuz De-
nizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı da
kutladı. Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs
1919 yılında Ulu Önder Mustafa
Kemal Atatürk’ün kente ilk ayak
bastığı Tütün İskelesi’nden denize
çelenk bıraktı. Daha sonra muhtar-
lar ve kanaat önderleri buluşmasına
katılan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaş-
kanlığı tarafından yayınlanan tasar-
ruf tedbirleri genelgesinde
Cumhurbaşkanlığı’nın ve
TBMM’nin “muaf” tutulmasına
tepki gösterdi.

Önce sen tasarruf et!

CHP Lideri, "Dün bir genelge çıktı.
Tasarruf tedbirleri Cumhurbaşkan-
lığı yayınladı. “Herkes genelgeye
dikkat edecek ben hariç” diyor.
“Herkes tasarruf yapacak, israftan
herkes kaçınacak ben hariç” diyor.
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Baş-
kanlığı ve TBMM Başkanlığı Genel
Sekreterliği hariç bunlar her türlü is-
rafı yapabilirler ama vatandaş yap-

mayacak. Böyle devlet yönetilir mi?
Sizin vicdanınıza sesleniyorum,
devlet böyle yönetilir mi? Önce sen
tasarruf yapacaksın ki vatandaş
örnek alacak seni. Senin davranışın
oturman kalkman, aile yapısı vatan-
daş örnek alacak. Vatandaş, “Dev-
leti yöneten buna dikkat ediyor,
benim de dikkat etmem lazım” diye-
cek. Ben dikkat etmiyorum, her
türlü savurganlığı yapıyorum ge-
nelge de çıkarıyorum, ben bundan
istisnayım aman ha siz sakın yap-
mayın bunu… Niye yapmasın?
Balık baştan kokar ona bakıyor
zaten" dedi. 

Çocuklar yatağa aç giriyor

"Önümüzde bir süreç var. Devletin
kaynakları nerelere ne kadar kullanı-
lıyor bilmiyoruz" diyen Kılıçdaroğlu,
"Ödenen vergilerin nerelere harcan-
dığını bilmiyoruz. İsraf diz boyu dü-
şündüğünüzden çok fazla. Bir
devlet başkanının 13 tane uçağı
olmaz, insaf ya. Çocuklar aç giriyor
yatağa, 10 milyonu aşkın işsiz var
bu ülkede, aynı evde babayla işsiz
çocuk yüz yüze bakamıyorlar kon-

teynerlardan beslenen milyonlar var
bu ülkede. Yarın sandık kurulacak,
olmaz falan değil gelecek bu sandık.
Sizden tek isteğim sandığa giderken
elinizi vicdanınıza koyarak oy kulla-
nın" ifadelerini kullandı. 

Elbette kabahat bizde

Yeni bir süreç başlatacajklarını dile
getiren Kemal Kılıçdaroğlu, "Efen-
dim bugüne kadar CHP iktidar ol-
madı eleştirisi de geliyor. Doğrudur
kabahat vatandaşta değil kabahat
bizde. Sen vatandaşa gittin, çayını
kahvesini içtin, derdini dinledin aya-
ğına gittin de sana oy mu vermedi?
Oturdun Ankara'da, tumturaklı laf-
lar ettin, niye oyumuz artmıyor? E
artmaz tabi. Şimdi geziyorum ma-
halle mahalle, köy köy, esnaf esnaf
her bir sosyal kimliğin sorunlarına
eğiliyorum. O sorunları çözmek
benim boynumun borcudur. Biz
Millet İttifakı olarak bu ülkeye de-
mokrasiyi getireceğiz. Bu ülkeye hu-
zuru, barışı, üretimi, siyasetçi nasıl
hesap verir onun örneğini getirece-
ğiz ve yeni bir süreci başlatacağız"
açıklamasını yaptı. 

Yakışıksız
bir ifade!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik,  İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "sömüürge valisi"ne benzetmesine sert tepki 
gösterdi. Çelik, "Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanına sömürge valisi
diye ifade kullanmak yakışıksızdır, kabul edilemez" dedi

Gündeme ilişkin açıklamalarda
bulunan Ömer Çelik, "Vekillerimiz
illerindeki konuları gündeme getir-

dikleri gibi yaptıkları temaslarda vatandaşların
taleplerini, hükümetimizden beklentilerini pay-
laştılar. Bunlar not alınıyor. Hazırladıkları ra-
porları hem genel sekreterimize hem de
cumhurbaşkanımızın yanındaki arkadaşlara
tevdi ettiler. Yol haritası çıkarılacak. Ekim-
Kasım ayı gibi Cumhurbaşkanımız vekillerle
tekrar istişare turuna başlayacak. Yeni bir yol
haritası çıkarılacak. Sayın Cumhurbaşkanımız
bu sene KKTC'de 20 Temmuz törenlerine katı-
lacak. Onu vekillerimizle paylaştı. AK Parti
MYK'sı orada olacak. Çok güçlü bir katılım
sağlayacağız. Kıbrıs Türkünün yanında oldu-
ğumuzu göstereceğiz. İç ve dış politika konu-
ları olarak vekillerimizin değerlendirmeleri
oldu. Bu toplantı ile birlikte bu tur sona ermiş
oluyor. 15 Temmuz zaten şehitlerimizin aziz
hatıraları ile milletimizin direnişi ile darbeyi
bertaraf ettiği milli bir gün. Cumhurbaşkanı-
mızın katılımıyla yine anılacak. 20 Temmuz tö-
renleri... Bu sene özel bir anlamı olacak.
KKTC'ye karşı saldırganlığın arttığı dönemde
Türkiye Cumhuriyeti Devleti KKTC'nin ya-
nında olduğunu bu sene daha anlamlı bir şe-
kilde gösterecek. O gün hepimiz orada
olacağız" dedi. 

Milli iradeye saygısızık

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Sömürga Valisi"
benzetmesine de sert tepki gösteren Çelik,
"Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanına
sömürge valisi diye ifade kullanmak yakışıksız-
dır, kabul edilemez. Milletin oylarıyla seçilmiş-
tir. Türk ordularının başkomutanıdır. Sömürge

valisi demek milli iradeye karşı saygısız bir ifa-
dedir. siyasetin gerilimli olduğu anlar vardır.
Bir mesele vardır ki o da şudur. Biz nerede du-
racağımızı, eleştiri ile hakaret arasındaki sınırın
geçilip geçilmediğini siyasetçi belirleyemezse
siyasetçi kendi durduğu meşruiyet alanını ze-
hirlemeye başlar. Sömürge valisi demek meşru
ve ahlaki değildir. Cumhurbaşkanlığı makamı-
nın devlet ve millet hayatımızda özel bir yeri
vardır. Herkesin bu konularda dikkatli olması
gerekir. Muhalefet yapılacaktır ama bunun sı-
nırları geçmek kimseye yakışmayan bir yakla-
şımdır" tepkisini gösterdi. 

HSK soruşturma açmıştır

Çok tartışılan Elmalı Davası hakkında konu-
şan Çelik, "Hepimizi çok üzen olaylar bunlar.
Vicdani hassasiyetlerin yüksek olması takdire
şayan. Elmalı davasına sahip çıkan bütün va-
tandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Da-
vayı yakından takipe diyoruz. Biz dosyada ne
olduğunu bilemeyiz. Biz hassasiyeti ortaya ko-
yarız sürecin yürütülmesi yargının işi. HSK so-
ruşturma açmıştır. Hepsini yakın bir
hassasiyetle takip ediyoruz. Adaletin tecelli
edeceğine inanıyoruz. Dosya ile ilgili kendimiz
hüküm vere-
miyoruz"
açıkla-
ma-
sını
yaptı. 

Beklenen teklif
nihayet Meclis'te

aK Par-
ti'nin
üzerinde

çalıştığı "Hayvanları
Koruma Kanun"
teklifi TBMM Baş-
kanlığı'na sunuldu.
Konuyla ilgili açık-
lama yapan AKP
Grup Başkanvekili
Mahir Ünal "Hay-
vanlar mal statüsün-
den çıkarılarak, canlı
statüsüne getiriliyor"
dedi. Ünal Meclis
kapanmadan teklifi
yasalaştırmayı plan-
ladıklarını ifade etti.
Mahir Ünal kanun
teklifi ile ilgili, 
"Hayvanlar mal sta-
tüsünden çıkarıla-
rak, canlı statüsüne
getiriliyor. Hayvan-
ların refahını sağla-
mak, hayvanların
sahiplerinin borcu
yüzünden icralık ol-
ması ve mal statü-
sünde olması
çıkarılıyor. Kara ve
su sirkleri yasaklanı-
yor. Petshoplarda
kedi, köpek satışının
önüne geçiliyor.
Meclis kapanmadan
teklifimizi 
yasalaştırmayı plan-
lıyoruz" açıklama-
sını yaptı. 

Orman işçileri risk altında
Orman işçileri-
nin hayatının
risk altında ol-

duğunu söyleyen CHP İs-
tanbul Milletvekili Gürsel
Tekin ve bazı CHP'li vekil-
ler konuyla ilgili Meclis
araştırması istedi. "Orman
teşkilatında sürekli devam
eden bir iş olmasına rağ-
men nedense değilmiş gibi
davranılmaktadır" diyen
Tekin, "Oysa orman yan-
gınları yılın 12 ayı devam
etmektedir. O ne-
denle, orman-
larda mevsimlik
değil, 12 aylık
daimî işçi çalıştı-
rılmalıdır. Çıkan
yangınlara çevre
illerdeki belediye-
lerden gelen ekip-
lerin de

müdahalesi olmasa belki
bu yangınların söndürül-
mesi dahi mümkün olama-
yacaktır. Ormanlarda 12 ay
çalışacak kadrolu işçiye ih-
tiyaç vardır. Şu an binlerce
insan kadrosuz olarak ça-
lışmaktadır. Öncelikle bu
insanların kadrosu veril-
meli ve akabinde kuruma
alınacak olan insanlarda
kadrolu olarak alınmalıdır.
Aksi takdirde ormanları ko
İşin örgütlenmesi ve ça-

lışma ilişkilerin-
den kaynaklı
riskler göz önüne
alındığında, sek-
törde çalışma 
biçimlerinin  dü-
zenlenmesi gerek-
mektedir"
açıklamasını
yaptı. 

CHP Lideri
Kemal
Kılıçdaroğlu,
gündeme 
ilişkin
açıklamalar
yaptı.



Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1406249)

Yüksek Enerjili Eksenel Bilyalı Değirmen Alımı 
İşi 2021/740793 ihale numarası ile 26.06.2021 
Tarihli Damga gazetesinde ilan edilmiştir. Ancak
idari şartnamenin “7. Teklif Hazırlarken Dikkat 
Edilecek Hususlar” maddesi 5. paragrafındaki 
“Yıllık police bedeline istinaden düzenlenecek 
fatura, 6 (altı) eşit taksite bölünerek, faturanın 
düzenlendiği ay’dan sonra başlamak üzere, her
ayın son Cuma günü, Yüklenici’nin sözleşme 
üzerinde belirttiği banka hesabına EFT/HAVALE 
yoluyla yapılacağını kabul etmiş sayılır.” ifadesi 
sehven hatalı olarak yazılmıştır. Bu nedenle ilgili
madde idari şartnameden çıkartılarak düzeltme ilanı
yayınlanmasına karar verilmiştir. Düzeltilmiş idari
şartname Sabancı Üniversitesi web sitesinde
yayına sunulmaktadır.
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Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanlığı
Denizcilik ve 
Kabotaj Bayramı
kutlamalarında
yaptığı konuşmada,
"Bu yıl 95. yıl
dönümünü coşkuyla
kutladığımız 
Denizcilik ve Kabotaj
Bayramı da aziz 
milletimizin 
denizlerine ve
denizciliğe ne kadar
önem verdiğinin en
büyük kanıtıdır. 
Biz gemileri sadece
denizden değil,
karadan da
yürütmüş, tarih
yazmış bir milletiz"
dedi.

U laştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İstanbul Valiliği tara-
fından, Beşiktaş Meydanı'nda, 1 Temmuz Denizcilik
ve Kabotaj Bayramı'nın 95. yıldönümü dolayısıyla

kutlama programı gerçekleştirildi. Saygı duruşundan bulunul-
ması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Türk Bayrağının göndere
çekilmesiyle başlayan program kapsamında Bakan Karaismai-
loğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve beraberindekiler Barbaros
Hayreddin Paşa Türbesi'ni ziyaret etti. Ziyaret esnasında Kur-
an'ı Kerim tilaveti ve dua okundu.

Denizle  buluşacağız

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın Türk milletinin denizlere ve
denizciliğe ne kadar önem verdiğinin en büyük kanıtı olduğunu
kaydeden Karaismailoğlu, “Bu yıl 95. yıl dönümünü coşkuyla
kutladığımız Denizcilik ve Kabotaj Bayramı da aziz milletimizin
denizlerine ve denizciliğe ne kadar önem verdiğinin en büyük

kanıtıdır. Biz gemileri sadece denizden değil, karadan da yürüt-
müş, tarih yazmış bir milletiz. Bu sebeple, doğal bir yarımada
olan, kara sınırlarının üç katı kadar deniz sınırlarına sahip ülke-
miz için attığımız her adımda, milletimizin denizle yeniden bu-
luşması öncelikli hedefimiz" diye konuştu. 

Türk denizciler anıldı

Bakan Karaismailoğlu, bugüne kadar yaptıkları çalışmaların
Türkiye'nin, geçmişte olduğu gibi denizci millet, denizci ülke ko-
numuna tekrar yükselmesine önayak olduğunu ve uluslararası
denizcilik arenasındaki yerini de ön sıralara taşımayı başardı-
ğını söyledi. Karaismailoğlu, konuşmasının sonunda, dünya
deniz tarihine damgasını vuran başta Barbaros Hayrettin Paşa
olmak üzere, Turgut Reis, Oruç Reis, Hızır Reis, Kemal Reis,
Piri Reis ile büyük Türk denizcisi ve leventlerini rahmet ve min-
netle andığını bildirdi.

TARIH YAZMIS
BIR MILLETIZ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1406244)

Bilgisayar Kontrollü Ultrasonik Sprey Kaplama 
Cihazı Alımı İşi 2021/740803 ihale numarası ile
26.06.2021 Tarihli Damga gazetesinde ilan 
edilmiştir. Ancak idari şartnamenin “7. Teklif 
Hazırlarken Dikkat Edilecek Hususlar” maddesi
5. paragrafındaki “Yıllık police bedeline istinaden
düzenlenecek fatura, 6 (altı) eşit taksite bölünerek,
faturanın düzenlendiği ay’dan sonra başlamak
üzere, her ayın son Cuma günü, Yüklenici’nin 
sözleşme üzerinde belirttiği banka hesabına
EFT/HAVALE yoluyla yapılacağını kabul etmiş 
sayılır.” ifadesi sehven hatalı olarak yazılmıştır. 
Bu nedenle ilgili madde idari şartnameden çıkartıla-
rak düzeltme ilanı yayınlanmasına karar verilmiştir.
Düzeltilmiş idari şartname Sabancı Üniversitesi web
sitesinde yayına sunulmaktadır.

SABANCI ÜNİVERSİTESİ
İhale Kayıt Numarası: 2021/740803 

Düzeltme İlanı

SABANCI ÜNİVERSİTESİ
İhale Kayıt Numarası: 2021/740793 

Düzeltme İlanı

Konuşmanın ardından Bakan Ka-
raismailoğlu ve beraberindekiler
deniz kenarına geçerek deniz şe-
hitleri için iskeleden denize çe-
lenk bıraktı ve karanfil attı.
Burada bir süre Kıyı Emniyeti
Genel Müdürlüğü ve Sahil Gü-
venlik Genel Komutanlığına ait
gemi ve botların gösterisiyle de-
nizde gökkuşağı oluştu. Karais-
mailoğlu, beraberindekilerle
deniz kenarında fotoğraf çektirdi.

GÖRSEL ŞÖLEN
YAŞANDI

BiZE KUMPAS KURDULAR!
Beyoğlu'nda bir otelin restoranında çıkan kavganın ardından gözaltına alınan oyuncu Ayşegül
Çınar serbest bırakılırken, sevgilisi Furkan Çalıkoğlu, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Adliye
önünde olaya ilişkin açıklamada bulunan Çınar "Bize kumpas kurdular" dedi

GECE saatlerinde Beyoğlu
Karaköy'de meydana gelen
olayda, bir otelin restora-

nında oturan Ayşegül Çınar ve sevgilisi
Furkan Çalıkoğlu ile restoran çalışanları
arasında kavga çıkmış, 7'si polis 12 kişi
yaralandı. Olay yerine gelen Özel Hare-
kat polisleri tarafından gözaltına alınan
Çalıkoğlu ve Ayşegül Çınar, Karaköy
Polis Merkezi'ne götürüldü. Emniyette
ifadeleri alınan oyuncu Ayşegül Çınar ve
Furkan Çalıkoğlu, işlemlerinin tamam-
lanmasının ardından Çağlayan'daki İs-
tanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Savcılıktaki ifadesinin ardından Ayşegül
Çınar serbest bırakılırken, erkek arkadaşı
Furkan Çalıkoğlu ise 'kamu güvenliğini
tehlikeye sokma' ve 'görevli memura di-
renme' suçlarından tutuklanma talebiyle
hakimliğe sevk edildi. Hakimlik Çalıkoğ-
lu'nu, 'kamu güvenliğini tehlikeye sokma',
'hakaret' ve 'görevli memura direnme'
suçlarından tutuklayarak cezaevine  gön-
derdi.

Nefsi müdafaa yaptık

Olaya ilişkin adliye önünde açıklama
yapan oyuncu Ayşegül Çınar, "Her şey
çok normaldi. Galiba bizim daha önce
çıkan haberlerimizden diye düşünüyo-
rum, ya da ben Furkan'a bir ara kızmış-
tım ondan da olabilir. Mekanın
işletmecisi geldi ve burada sürekli sorun
çıkardığımız için olmamamızı istediğini
söyledi. Biz de buna istinaden 'ne alaka'
diye Furkan bir sözlü münakaşaya girdi.
Daha sonra özür dilediler işte kendisin-
den. 'Kusura bakmayın' dediler. Masa-
mızı değiştirdiler. Sürekli mekanın
işletmecisi masamıza geliyor, 'iyi misiniz,
nasılsınız, her şey yolunda mı?' Daha
sonra çıkmaya yakın hesabı istedik, ara-
cımız için vale istedik, alkollü olduğumuz
için. 'Biraz daha durun, biraz daha kalın.

Sizi biraz daha misafir edelim' gibisinden
konuştular. Biz 10 dakika daha durduk.
İşletmeci, yanında birisi daha var kim ol-
duğunu bilmiyorum. Çaprazda da gü-
venlik görevlisi var. Geldi adam Furkan'a
'merhaba' dedi, Furkan da 'merhaba'
dedi. Bir anda şişeyi aldı, Furkan'ın kafa-
sında bir anda parçaladı. Şok olduk,
neye uğradığımızı şaşırdık. Sonra ayağa
kalktı haliyle kendini savunmak zorunda.
O esnada mekandaki bütün çalışanlar,
güvenlik görevlileri, 10-13 kişi olması
lazım, hepsi Furkan'ın üzerine bir anda
saldırdılar. Furkan da kendini korumaya
çalıştı haliyle. Ben ayırmaya çalıştım,
araya ben girdim. O esnada aşağı kata
kadar gitti bu yani. Sürüklediler birbirle-
rini. Ne silah oldu, ne bıçak oldu, her
hangi bir şey olmadı, kamera görüntüleri
var. Nefsi müdafaa aslında bizim yaptığı-
mız şey. Daha sonra polisler geldi. O es-
nada Furkan, sinir krizi
geçiriyordu ister istemez, ya-
nında kız arkadaşı var, me-
kanda böyle bir sıkıntı çıktı. Bir
olay yaratılıyor, o kadar kişi
saldırıyor. Sonra polisler ayır-
maya çalıştı, ne mekancılar
ayrıldı ne Furkan. Bu sefer de
Furkan fazla sinirlendiği için
polisler Furkan'a biraz şiddet
gösterdiler. Furkan'ın üzerine
çok gittiler. Furkan şu anda
çok kötü bir halde. Mahvol-
muş bir halde. Bütün herkes
saldırıyor. Şaka gibi. Polisler
ayıramadılar, bir tane polis si-
lahını çıkardı. Mekanda çalı-
şan birisi de silaha uzandı.
Baktılar Furkan'a sıkacaklar.
Furkan da silahı aldı bir yere
attı. O esnada silah patlamış
galiba. Ben biraz uzaktaydım.
Diğer kaçan kişiyi gönderme-

meye çalışıyorum ki polisler yakalasın,
kurtulmasın diye. Daha sonra polis göz-
altına aldı bizi. Yapan şahıs kaçtı" dedi.

Adamlar sıkıntı çıkardı

Çınar "Dünkü olayda bizzat geldiler,
adamlar sıkıntı çıkardılar. Furkan, tatlı bir

dille konuştu, konuşup halletti. Onlar,
halletmiş gibi yaptı, daha sonra resmen
kumpas kurmuşlar orada bizi beklettiler
daha sonra gelip kafasında şişe kırıyorlar.
Akıl alır gibi değil. Bir de üzerine nasıl
oluyorsa saniyeler içinde polis geliyor
dedi.  DHA

Çınar, 7'si polis 12 kişinin yaralanma iddiasına ilişkin ise "Mümkün
değil. Bütün polislerin hepsi sağlıklı, eğer bıçaklandılarsa bunu lütfen
sunsunlar. Darp raporları varsa sunsunlar. Hiç kimseye bir şey ol-
madı. Sadece ayırmaya çalışırken benim de vücudumda kesikler var.
Ayırmaya çalışırken aradaki cam kırıkları hepimizin eline koluna
değdi. Bu sadece. Ben şu an serbest bırakıldım, Furkan'ın mahke-
mesi devam ediyor, onu bekliyorum. Umarım güzel bir sonuç alırız.
Ben devlete güveniyorum. İnanların da biraz daha anlayışla karşıla-
masını bekliyorum. Çünkü biliyorum, son zamanlarda çok fazla habe-
rimiz çıktı ama her şey göründüğü gibi değil. Çok fazla şey üst üste
geliyor. Umarım her şey yoluna girer" şeklinde konuştu.

KİMSEYE BİR ŞEY OLMADI

Davetiyede QR kodu 
Birçok alışkanlığı değiştiren pandemi, davetiye
tercihlerini de etkiledi. Yeni evlenecek çiftler, 
dijital ve basılı davetiyelerine nakit ve altın
hesaplarının QR kodlarını eklemeye başladı. 

Hayatımıza yeni giren QR kodlu davetiyeler, düğünler-
deki takı seremonisini kökten değiştiriyor. Yeni evlene-
cek çiftler, QR kodlu davetiyelere, bankalardaki nakit ve

altın hesaplarının IBAN numarasını ekliyor. Bu sayede, organizas-
yona davet edilenler telefonlarıyla okuttukları QR koduyla çiftlerin
hesabına ister nakit ister altın gönderebiliyor. Düğünün yanı sıra
doğum günü, altın günü, sünnet gibi etkinlikler için de kullanılmaya
başlayan sistem hem davet sahipleri hem de davetlilere kolaylık
sağlıyor.

Kim ne takmış belli değil

2020’nin kasım ayında hayatlarını birleştiren Şafak ve Merve Kö-
mürlü çifti, QR kodu kullanarak nikahlarına katılamayan yakınlarına
davetiye gönderdi. Süreçten bahseden Şafak Kömürlü, “Davetiye
bastırırken bir video da hazırladım ben. Videonun sonuna önce
IBAN numaramızı eklemiştim ama biraz tuhaf olmuştu. Sonra inter-
netten biraz araştırma yapınca dijital takı platformu ile tanıştım.
Önce kendimiz rastgele bir davet oluşturup uygulamayı test ettik.
Daha sonra hazırlamış olduğum videonun sonuna uygulamada
edindiğimiz QR kodu ve ismini ekledik. Böylece sevdiklerimize, eşi-
mize, dostumuza davetiyelerini göndermiş olduk. Onların arasın-
dan nikaha gelemeyenler, takılarını bu şekilde bize ilettiler” dedi.
Merve Kömürlü ise, QR kodlu davetiyenin avantajlı olduğunu söyle-
yerek, "Düğün, nikah yaptıktan sonra öncelikle kimin ne taktığına
bir bakılıyor hem çiftler hem de aileler tarafından. Ama biz QR
kodlu davetiyelerimiz ile bu durumu ortadan kaldırdık. Çünkü hesa-
bımıza direkt kimin ne taktığını görmüş olduk. Bir diğer avantajı da
takıları koymak için kasa edinme kaygımız olmadı. Kendi altın he-
sabımıza yattığı için kolaylıkla işlemlerimi yapabildik. En önemlisi
de düğünlerde, nikahlardaki takı töreni. Bu da gelin ve damat üze-
rinde büyük bir yük oluyor. Bu sayede böyle bir derdimiz de olmadı.
Bunu pandeminin bize sağladığı fayda olarak değerlendirebiliriz as-
lında” diye konuştu.

Farklı bir bakış açıları oldu

takıtak.org kurucusu Tolgahan Acar, pandeminin ilk dönemlerinde
çiftlerin ve ailelerinin organizasyonlarının ertelenmesi ve berabe-
rinde ‘takı’ kaygısı duymalarının mobil takı uygulamalarına ilgiyi ar-
tırdığını söyledi. Acar, “Pandemi nedeniyle düğünlerde de sıkıntılar
yaşandı. Çiftler kısıtlamalardan dolayı düğünlerini ertelemek duru-
munda kaldı. Ancak ailelerin takı merasimi, takı toplayamama gibi
farklı bir bakış açıları oldu. Pandeminin kişilere öğrettiği, bu organi-
zasyonların dijital ortamlara geçişi oldu. Bu durum kişilerin daveti-
yelerine IBAN yazmasına, QR kod bastırmasına ya da bunu dijital
ortamda bir uygulama üzerinden paylaşmasına olanak sağladı. Bu
bağlamda dijital davetiyelerin kullanımı da sıklaşmaya başladı. Ki-
şiler kendi davetiyelerini, seçtikleri görsellerle süsleyip davetlerine
erişilebilecek linkleri ya da QR kodları, davetiye videolarının içeri-
sine gömmüş oldular. Bu geri bildirimlerle biz de geliştirdiğimiz uy-
gulama ile hazırlar, ücretsiz bir şekilde davetiyelerini üretir olduk”
dedi. DHA

Türk Bayrağının göndere çekilmesiyle başlayan program kapsamında Bakan Karaismailoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 
ve beraberindekiler Barbaros Hayreddin Paşa Türbesi'ni ziyaret etti. Ziyaret esnasında Kur-an'ı Kerim tilaveti ve dua okundu.
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Topkapı alt geçidi paslı demirleri, küflü betonları ve yamulan duvarları ile korku saçıyor. Altından her gün binlerce
aracın geçtiği, üstünde ise park ve tramvay durağı bulunan Topkapı alt geçidinin son hali korkutuyor. Yaklaşık 40 yıllık

geçit için uzmanlar küf ve neme karşı her yıl bakım yapılması, taşıyıcı sistemlerin gözden geçirilmesi gerektiğini söylüyor.

T opkapı alt geçidinin hemen girişinde ta-
vanda demirlerin üzerindeki betonların
dökülmüş ve paslanmış olduğu görü-

lüyor. İçeride ise yerlerde bulunan su birikinti-
leri, duvarlardaki ve tavandaki küfün nedenini
ortaya koyuyor. Alt geçidin birçok noktasında
tavanda, taşıyıcı kolonlarda ve duvarlarda küf
olduğu görülüyor. Geçidin bir başka korkutan
görüntüsü ise duvarlarında ve tavanındaki be-
tonlarda yamulma. Duvarlara bloklar halinde
yerleştirilen beton blokların eğildiği görüyor.
Bu beton parçaların tavanda birleştiği nokta-
larda ise beton parçalarının dökülmüş olması
dikkat çekiyor.

Analiz yapılması lazım

Kentsel Dönüşüm Uzmanı Mimar Nihat Şen,
bu tür yapıların taşıyıcı sistemlerinin en büyük
düşmanının küf ve nem olduğuna dikkat çeke-
rek, “Böyle alt ve üst geçitler özellikle trafiği
çok olan yerlerde bir de deprem kuşağı üzerin-
deyseniz çok önemli. Binaların sağlamlığını et-
kileyen unsurlardan biri de sürdürülebilir süreç
içinde bu binaların bakım ve korumalarının ya-
pılmasıdır. Burası bir altgeçit, günde yüzbin-
lerce araç geçiyor içlerinde insanlar var,
üstünde de bir hareket var. Bu tip binaların
mutlaka betonarme taşıyıcı sistemlerinin en
büyük düşmanı rutubet ve korozyon yani de-
vamlı o taşıyıcı sisteme gelen su akıntılarıdır.

Eğer çevreden, başka yerlerden gelen çevresel
suları binanın taşıyıcı sistemlerinden uzaklaş-
tırmadığınız takdirde, gerekli su ve nem izolas-
yonlarını sağlamadığınız takdirde bu binaların
taşıyıcı sistemlerinde bulunan demirler mut-
laka yılan kabuğu gibi soyulacak ve kesitleri da-
ralacaktır. Bu daralma neticesinde de o
binanın demir kesiti ufalacak ve taşıma kapasi-
tesi düşecektir. O yüzden hep diyoruz; özellikle
deprem kuşağında olan, çok yoğun trafiği olan
alt ve üst geçitlerin, sanat yapılarının mutlaka
süreç içinde bakım onarımlarım ve rehabilitele-
rinin mutlaka yapılması lazım, teknik analizle-
rinin yapılması lazım. Beklediğimiz Marmara
depremine dayanıklı mı, değil mi, bunun testle-
rinin ve içinde bir korozyonlaşma var mı, yok
mu tespitinin yapılıyor olması çok önemli"
dedi.

Ciddi bir sirkülasyon var

Nihat Şen, "Meşhur eski Topkapı Meydanı'nın
altı bir yer altı geçidi. Ciddi bir sirkülasyon var,
üstünde de var. Mutlaka bunun üstünden ve
çevreden gelebilecek çevresel etkileri kontrol et-
melerinde fayda var. Özellikle açık alana mü-
sait olduğu için yağmur drenaj hatlarının ve
giderlerinin mutlaka kontrol edilmesi lazım.
Çatlaklar olabilir, tıkanmalar olabilir. Bunların
her sene bakım ve onarımlarının yapılması çok
önemli" şeklinde konuştu. DHA

Döverek kendine 
getirmek istemiş!
Sultangazi'de 15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölümüyle ilgili
tekrar gözaltına alınan Senem T. (17) ve Tuana Y.'nin (15)
ifadeleri ortaya çıktı. Çekilen görüntülerde Çakal'ı feci
şekilde dövdüğü görülen Sinem T., "Elif önce Tuana'ya
saldırdı. Ben de aralarına girdim. Daha sonra ben Elif'e
vurmaya başladım. Kendine getirmek istedim" dedi

SulTangazi Cebeci Taş Ocakları mevki-
inde uçurumda cesedi bulunan Elif Ça-
kal'in ölümüyle ilgili soruşturmada ortaya

çıkan görüntüler sonrası yanındaki 2'si kadın 4 arka-
daşı hakkında tekrar gözaltı kararı çıkarılmasının ar-
dından Senem T. ve Tuana Y. bugün tekrar gözaltına
alınarak adliyeye sevk edildi. Gaziosmanpaşa 2. Sulh
Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerin burada tek-
rar ifadeleri alındı. Hakimlik, şüpheli Senem T.'nin
'Eziyet etme' suçundan tutuklanmasına karar verir-
ken diğer şüpheli Tuana Y.'nin 'Eziyet etme' suçun-
dan "Ev Hapsi" şartıyla adli kontrol hükümleri
uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti. Firari
şüpheliler Gürkan K. (22) ve Ufuk B. (21) 'nin yaka-
lanması için ise çalışmalar sürüyor.

Alkol almak istiyordu

Soruşturma kapsamında tutuklanan Senem T. ha-
kimlik sorgusunda, Elif Çakal'ın Tuana Y. ile kavga
etmek istediğini söyledi. Senem T., "Olay günü ben
Elif'in bizim yanımıza gelmesini istemedim. Çünkü
her geldiğinde 'Canım sıkkın' diyerek alkol almak isti-
yordu. Elif'in psikolojik sorunları vardı. Ailesinden
baskı görüyordu. Benim ailem Elif ile görüşmemi is-
temiyordu. Elif benim en yakın arkadaşlarımdan bi-
riydi. Biz Elif'le daha önce de birçok kez kavga ettik.
Hatta bir keresinde polisler de müdahil oldular. Olay
günü ormanlık alana gittik ben 3,4 bardak viski içtim.
Elif daha sonra 'Cebeci köyüne gidelim fotoğraf çeki-
liriz' dedi. Arabadayken Tuana'nın telefonu Elif'in
elindeydi. Daha sonra arabadan inince Elif Tua-
na'nın telefonunu yere attı. Ben de kendisine bağır-
dım. Bir süre yukarı tarafta oturduk" dedi.

Yardım için bağırdım

Senem T. "Elif bana ve Tuana'ya ağır küfürler etti.
Ufuk telefonu ile bizim videomuzu çekmeye başladı.
Bu videoyu Elif kendine gelsin, halini görsün diye
çekmek istedi. Elif önce Tuana'ya saldırdı. Ben de
aralarına girdim. Daha sonra ben Elif'e vurmaya
başladım. Kendine getirmek istedim. Daha sonra sa-
kinleştik, birlikte oturduk. Sevgilisi Onur'dan bahset-
meye başladı. Onun için öleceğini söyledi. Sonra bir
anda uçuruma doğru gitti ve kendini bıraktı. Ancak,
aşağıda bulunan taşa tutunmayı başardı. Ben elimi
uzatmaya çalıştım ancak Gürkan beni düşmeyeyim
diye çekti. Bu esnada yardım edilmesi için bağırmaya
başladı ancak, Elif aşağıya düştü. Suçlamaları kabul
etmiyorum, serbest bırakılmak istiyorum" diye
konuştu. 

Planlı bir şey yoktu

Telefonuna ablasından gelen 'Başına bela açacaksın'
şeklindeki mesajın sorulması üzerine Senem T., "
Dosyada ablam tarafından gelen 'Başına bela aça-
caksın' şeklindeki mesaj da benim o akşam başka bir
arkadaşıma kalmaya gideceğimi bildiği için yazılmış-
tır. Çünkü biz dışarıda kaldığımız zaman bizden en-
dişe ediyorlardı. Biz kesinlikle Elif'i darp etmeyi
planlamadık. Evet Elif ile sürekli kavga ederiz ancak
planlı bir şey yoktur. Onur ile Tuana birbirlerini iyi ta-
nırlar. Kardeş gibidirler. Tuana'nın  neden Onur'u ta-
nımadığını söylediğini bilmiyorum. Benim Elif ile
aramda herhangi bir husumet yoktu" diye konuştu. 

KORKU GECIDI!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden
(İBB) alınan bilgiye göre Topkapı alt geçi-
dindeki kronik su sızıntılarının önüne geç-
mek adına; İBB Fen İşleri Daire
Başkanlığı'na bağlı ekipler, ilgili diğer bi-
rimlerimizle irtibatlı şekilde çalışmaları
yürütüyor. Geçidin tamamı en son 2017
yılında boyanmış. Ekim 2020 tarihinde
de hasarlı prekastların (cephe kaplama

betonları) bakım ve onarımı, Avrupa Ya-
kası Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğünce
tamamlanmış. Kalan çalışmalar da Alt-
yapı Hizmetleri Müdürlüğümüz tarafın-
dan yapılacak. Ayrıca yine Avrupa Yakası
Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü kalan
harpuşta (dışarıdan etkilenen duvar ve
çatı kenarlarına eğim verme ve yağmur
suyunun akmasına yardımcı olan beton

elemanı), bakım onarımlar
programa alınmış. İBB ay-
rıca, sürekli su sızıntısı
devam ettiği için boya ça-
lışması yapılmasından
kısa bir süre sonra tekrar
kolon ve kiriş yüzeyleri kir-
lenmekte ve yapılan har-
puşta imalatlarında
bozulmalar meydana gel-
diğini belirtiyor.

İBB BAKIM VE ONARIM YAPMIŞ

Özgürlüğe kürek çektiler
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, 100 kişilik bir ekiple Maltepe açıklarında kürek çekti. Belediye
Milli kürek takımı sporcularının eğitmenliğinde vatandaşlara ücretsiz kürek eğitimine başlıyor

Türkiye’nin denizlerinde ba-
ğımsızlığını ilan ettiği Kabotaj
Kanunu’nun kabul edilmesi ne-

deniyle her yıl 1 Temmuz’da kutlanan Ka-
botaj Bayramı bu yıl ilk defa Maltepe’de
etkinlikle kutlandı.. Maltepe Belediyesi
Spor İşleri Müdürlüğü’nün  İdealtepe
Amatör ve Balıkçılar derneği Kürek Şube-
siyle birlikte Maltepe açıklarında düzenle-
diği etkinlikte 100 kişilik ekip kanolarla
birlikte kürek çekti. Aralarında milli sporcu-
ların da olduğu etkinliğe katılarak sporcu-
larla birlikte kürek çeken Maltepe Belediye
Başkanı Ali Kılıç, “Üç tarafı denizlerle kaplı
bir ülkede yaşıyoruz. Mustafa Kemal Ata-
türk’ün 1926 yılında aldığı bu kararın bizim
için ne kadar önemli ve kıymetli olduğunu
bir kez daha gördük. Özellikle denizlerimi-

zin kirlendiği bir dönemde bugünün düşü-
nülerek kutlanması çok büyük anlam ifade
ediyor” diye konuştu.

Kürek eğitimi verilecek

Maltepe Belediyesi, ilçe sahilinde ücretsiz
kürek eğitimlerine başlıyor. Milli sporcula-
rın eğitmenliğinde gerçekleştirilecek eğitim-
ler 5 Temmuz Pazartesi günü başlıyor.
Yaklaşık 1.5 ay boyunca devam edecek eği-
timlere ilk etapta 100 kişi katılacak. 8 milli
kürekçi tarafından verilecek eğitimler 12-17
yaş grubu ve 18 yaş üstü olmak üzere iki
grup halinde yapılacak. Maltepe Belediyesi
Spor İşleri Müdürü Vaner Pekin , “Maltepe
deniziyle ve sahiliyle deniz sporlarına çok
elverişli bir yer. Biz de bunu Maltepe halkı
için fırsata çevirmek istiyoruz. Maltepelilere

bu güzel denizde ücretsiz eğitimler verece-
ğiz. İlk etapta 100 kişilik bir ekip ile eğitim-
lerimize başlayacağız. Talebe göre daha
sonra yeni planlamalar yapabiliriz. Burada
birbirinden profesyonel 8 milli kürekçi eğit-
menimiz olacak. Hem Pandemi önlemle-
rini hem de denizde yaşanacak
olumsuzluklara karşı tüm güvenlik önlem-
lerini alıyoruz. Maltepeliler gönül rahatlı-
ğıyla ücretsiz kurslarımıza katılabilir” dedi.

Müsilaj açıklaması 

Maltepe kıyılarının büyük ölçüde müsilaj-
dan arındığına dikkat çeken Başkan Ali
Kılıç, “Marmara denizinin müsilajdan
arındırılması için başta İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi olmak üzere büyük bir müca-
dele örneği ortaya koyuluyor. Bugün de

burada göründüğü gibi Maltepe kıyıları
büyük ölçüde müsilajdan arındırılmış du-
rumda. Emeği geçen herkese teşekkür edi-
yorum” dedi. Maltepe Belediyesi Spor
İşleri Müdürlüğü daha sonra 5 kişilik Su-
altı Tüplü Dalış ekibiyle beraber dalış orga-
nizasyonu yaptı. 10 metre derinliğe ekip su
altında Türk Bayrağı ve Maltepe Belediyesi
bayrağı açarak Kabotaj Bayramı’nı kutladı.

Havuz hasreti sona erdi
Pandemi nedeniyle uzun süredir kapalı kalan Bağcılar Belediyesi bünyesindeki 
8 kapalı yüzme havuzu, kademeli normalleşme ile birlikte korona virüs tedbirleri
altında tekrar hizmet vermeye başladı. Yüzme sevdalısı çocuklar havuzların
açılmasıyla birlikte en yakın havuza koşup kendilerini suya attı

Bağcılar Belediyesi bünyesinde yer
alan 8 kapalı yüzme havuzu, salgın se-
bebiyle ara verdiği hizmete kaldığı yer-

den devam ediyor. Normalleşmenin ilk günü olan
1 Temmuz itibariyle kapılarını açan havuzlarda
yeni dönem için kayıtlar başladı. Kayıtlarını yaptı-
ran çocuklar, Barbaros, Kazım Karabekir, Kemal-
paşa, Yüzyıl, Demirkapı, 15 Temmuz, Göztepe ve
Yıldıztepe Mahallelerindeki 8 kapalı havuza akın
etti. Kimi ferahlamak için kimi de yüzmeyi öğren-
mek için havuzda zaman geçiriyor. Çocuklar da ar-
kadaşlarıyla birlikte yüzerek tatili
eğlenceli hale getiriyor. Geçtiği-
miz hafta katıldıkları turnuvada
20 madalya kazanan Bağcılar Be-
lediyesi Spor Kulübü yüzücüleri
de eğitimlerine Göztepe Spor
Kompleksi’ndeki havuzda devam
ediyor.

Üst düzey önlemler alındı

Vatandaşlar, yüzme havuzuna
girmeden önce duş alıp el, ayak
dezenfeksiyonu yapıyor. So-
yunma odalarında sosyal mesa-

feye dikkat edilirken dolaplar her kullanımdan
sonra temizleniyor. Kovid-19 temas riskini artıraca-
ğından havuzlarda uzun süre kalınmasına izin ve-
rilmiyor. Havuzlarda hijyen bakımından üst düzey
önlemler alınıyor. Havuzlarda hazırlıkların tamam-
landığını belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lok-
man Çağırıcı, “1 Temmuz itibariyle havuzlarımızı
yeniden açtık. Havuz hasreti çeken hemşehrileri-
mizi, çocukları yüzmeye bekliyoruz” dedi. Havuz-
larda yüzmek isteyenler için kayıtlar yaz boyunca
devam edecek.



www.gazetedamga.com.tr GÜNCEL10 2 TEMMUZ 2021 CUMA

MEZAR TAŞLARI
TAHRiP EDiLDi

Edirne’de, 15’inci yüzyıldan kalan Osmanlı Mezarlığı’ndaki mezar taşları kırılıp tahrip edildi. 
Mezar taşlarının temel ve dolgu malzemesi olarak kullanıldığını söyleyen Trakya Üniversitesi 

Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Engin Beksaç, “Müslüman, Hristiyan, 
Musevi bütün mezarlıklardan toplanan mezar taşlarının dolgularda, temellerde kullanıldığını, 

yakınlara kadar yolların altında kaldırımlarda görüldüğünü gayet iyi biliyorum” dedi

OSMANLI İmparatorluğu’na 88 yıl 
başkentlik yapan Edirne’nin Yeni-
imaret Mahallesi’ndeki Osmanlı 
Mezarlığı’ndaki mezar taşları yıllar 

içerisinde tahrip edildi. Trakya Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü 
Başkanı Prof. Dr. Engin Beksaç, ecdat ya-
digarı eserlere sahip çıkılmamasının üzücü 
olduğunu söyledi. Bölgenin kaderine terk 
edilmiş olmasının yürek burktuğunu ve 
taşların koruma altına alınması gerektiğini 
belirten Beksaç, “Şu anda bulunduğumuz 
bölge yaklaşık olarak 400-500 yıllık bir kab-
ristan alanı. Buranın geçmişte çok yaygın 
olarak kullanıldığını biliyoruz. Yeniimaret’in 
eski Ayina kasabasının, Edirne tarihinde yeri 
çok büyük ve çok eski tarihlere kadar giden 
yerleşim bölgesi. Hiç yoktan burası 15’inci 
yüzyılın sonlarına kadar gidiyor. Bu bölge-
nin eski Osmanlı iskan bölgesi olduğunu 
biliyoruz ve bu nedenle de yaygın olarak 
kullanılan bir kabristan. Maalesef Edirne’de 
çok sık rastladığımız bir görüntüye burada 
da rastlıyoruz. Osmanlı mezarlarında sürek-
li karşılaşıyoruz ve önemli bir tahribat var. 
Üzücü olan, ecdada sahip çıktığını söyle-
yenlerin, sahip çıkmaması bizi üzüyor” dedi.

Korumamız gerekiyor
Ecdada karşı görevlerin yerine getiril-

mediğini ifade eden Beksaç, “Ecdat kabris-
tanlarını korurdu, ecdat kabristanlarından 
kaçmazdı. Osmanlı geleneğinde Avrupa 
geleneklerinde olduğu gibi hortlak, vampirler 
ve abuk subuk yaratıkların dolaştığı inancı 
yoktu. Osmanlı ölmüş atalarıyla yan yanaydı, 
ecdadına sahip çıkarak yaşardı. Son yıkılış 
süreçlerine kadar ve Cumhuriyet’te bile bunu 
korudu. Bu son yıllarda şekillenen tahribat-
larla birlikte, biz ecdadımıza karşı büyük bir 
günah işliyoruz. Burada gördüğümüz kab-
ristan da yüz karalarından biri. Bu bizi çok 
üzüyor. Bu esasında Osmanlı kimliği taşıyan 
insanların hepsi için bir üzüntü. Türkiye’de 
Osmanlı kavgaları yapılıyor, işte size ispatla-
ma zamanı. Ecdadımızdan kalan kabristan-
ları korumamız gerekiyor” diye konuştu.

Atalarımıza ihanet ediliyor
Bir ulusun en büyük tarihsel mirasının 

mezar taşları olduğunu söyleyen Beksaç, 
“Savaşlarda neden hep mezarlıklara saldı-
rılmıştır? Pek çok ülkede, Bosna’da, neden 
Osmanlı mezarlıkları yok edilmiştir? Bütün 
bu saldırılar, Osmanlı’nın belgelerini orta-
dan kaldırmak içindir. Tarihi de, kimliği de, 
izi de silmenin en güzel yolu mezarlıkları or-
tadan kaldırmaktır. Yok etmenin belirtisidir 
ve işin acısı biz kendi kendimiz, atalarımızın 
kabristanlarını yok ediyoruz. Bu en üzücü 
noktalarından biri. Bu mezarlıkta Osmanlı 
askerleri, kadınlar ve o kadar çok insan var 
ki, mesela burada 16 ve 17’nci yüzyılın tek 
tip taş örnekleri de var” ifadelerini kullandı.

DOLGU MALZEMESi OLARAK KULLANILDI
Prof. Dr. Beksaç, “Edirne’de 

mezar taşları dolgu taşı olarak kulla-
nıldı. Müslüman, Hristiyan, Musevi, 

bütün mezarlıklardan toplanan me-
zar taşlarının dolgularda, temellerde 
kullanıldığını, yakınlara kadar yolla-

rın altında kaldırımlarda görüldüğü-
nü gayet iyi biliyorum. Mezar taşları 
bu şekilde kullanıldı” dedi. - DHA

KENT merkezinde yaşayan 
Gülay Doğan, 18 Şubat 2001’de 
6’ncı çocuğunun doğumu için 
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastanesi’ne başvurdu. 
Doğan’ın doğumunu hastanede 
görevli Doktor Savaş Karakuş 
yaptırdı. Gülay Doğan dünyaya 
gelen kızına Gülsüm Cemre ismini 
verdi. Büyüyüp uzman çavuş 
Mücahit Bozkuş ile evlenen ve ilk 
çocuğuna hamile olan Gülsüm 
Cemre Bozkuş, aradan geçen 20 
yıldan sonra doğum için kendisi 
de Doç. Dr. Savaş Karakuş’u 
tercih etti. Diyarbakır’da yaşayan 
Bozkuş, Sivas’a gelerek Doç. 
Dr. Savaş Karakuş’un yaptırdığı 
doğumla sağlıklı bir kız çocuğu 
dünyaya getirdi. Bozkuş kızına 
‘Eslem Hüma’ ismini verdi. 
20 yıl önce dünyaya gelmesine 
yardım ettiği bebeğin, bebeğini de 
dünyaya getirten ve bu durumdan 

gurur duyduğunu ifade eden Doç. 
Dr. Savaş Karakuş, “Bundan 20 
yıl önce Gülay hanıma doğum 
yaptırmıştım ve bebeğimizin ismi 
Cemre’ydi. 20 yıl sonra Cemre 
bana gebe olarak geldi ve onun 
da doğum yaptırdık. Gayet iyiler, 
gayet mutlular ve çok güzel bir 
bebeğimiz oldu. Onlar mutlu, 
dolayısıyla biz de mutluyuz. 
Gurur verici bir durum. Ömrümüz 
yeterse Cemre’nin bebeğinin de 
doğumunu da yaptırırız” dedi. 

İyi bir doktor olduğunu 
biliyordum

İlk çocuğunu dünyaya getiren 
anne Gülsüm Cemre Bozkuş, 
“Bundan 20 sene önce Savaş Bey 
beni dünyaya getirtmiş. Bugün de 
kızımı dünyaya getirtmeme yardım 
etti. Normalde Diyarbakır’da 
yaşıyorum ama Savaş Bey’in iyi 
bir doktor olduğunu bildiğim 

için buraya geldim. Sezaryenle 
doğum yaptım ve çok iyi geçti. 
Çok güzel bir şey, mutluyum. 
Annem zaten tedavilerini 
doktorumuzda oluyordu. Ben de 
çocukluğumda geldiğimizi hayal 
meyal hatırlıyorum. Zaten iyi bir 
doktor ve çok ismini duyuyordum. 
Doğumumu da Savaş beyin 
yaptırmasını istedim” diye konuştu.

Yıllardır tanıyorum
5’inci torununu kucağına 

alan Gülay Doğan ise, “Ben 
çocuğumun doğumunda Savaş 
Bey’e gelmiştim. Doktorumuzdan 
memnundum ve torunumun 
doğumu için de kızımı buraya 
getirdim. Doğum çok iyi geçti ve 
çok mutluyum. Savaş Bey’i yıllardır 
tanırım ve muayenelerim için her 
zaman ona geldim. Etrafımdaki 
herkese de tavsiye ettiğim bir 
doktordur. Çok mutluyum” dedi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Savaş 
Karakuş (48), 20 yıl önce doğumunda bulunduğu Gülsüm Cemre Bozkuş’un (20) kızı Eslem Hüma 

Bozkuş’un da doğumunu yaptırdı. Gülsüm Cemre Bozkuş, “Annem de tedavilerini hep aynı doktorda 
oluyordu. İyi doktor olduğu için benim de doğumumu Savaş Bey’in yaptırmasını istedim” dedi

Nereden nereye!

SURiYELi LGS 
BiRiNCiSi
ÜLKESINDEKI iç sa-

vaştan kaçarak 2015’te 
ailesiyle Siirt’in Kur-
talan ilçesine yerleşen 

Dlyar Safo, eğitimine 
Türkiye’de devam etti. Dlyar, 

katıldığı Liselere Geçiş Sınavı’nda 
(LGS) tam puan alarak, 97 Türkiye 
birincisinden biri olmayı başardı. 
Başarısını ailesine ve öğretmenleri-
ne borçlu olduğunu anlatan Dlyar 
Safo, “Çalışırken takıldığım soruları 
öğretmenlerime soruyordum. Onlar 
da bana cevabını gönderiyordu. 
Okul başladıktan sonra düzenlenen 

kurslara katıldım. Öğretmenlerimin 
yardımıyla denemeler çözdüm. Ai-
lem her zaman yanımday ve  beni 
destekliyordu. Aynı şekilde öğret-
menlerim de. Bazen denemelerim 
kötü geçiyordu. Rehberlik öğretme-
nim moralimi düzeltmeye çalışıyor-
du” dedi. Dlyar, elektronik mühen-
disi olmak istediğini söyledi. Siirt 
Valisi ve Belediye Başkanvekili Os-
man Hacıbektaşoğlu, Dlyar Safo’yu 
ailesi ve öğretmenleriyle birlikte 
makamında kabul etti. Vali Hacıbek-
taşoğlu, ziyarette Dlyar’ı elde ettiği 
başarından dolayı ödüllendirdi.

Siirt’in Kurtalan ilçesinde 
Selahaddin Eyyubi İmam 

Hatip Ortaokulu öğrencisi 
Suriyeli Dlyar Safo, 

LGS’de tüm soruları doğru 
yaparak Türkiye birincileri 

arasında yer aldı

TÜRKIYE’NIN önemli turizm merkez-
lerinden Kapadokya’da, doğal güzellikleri 
kuş bakışı izlemek isteyen yerli ve yabancı 
turistler, sıcak hava balonu turlarına yoğun 
ilgi gösteriyor. Kapadokya’da, peribacası, 
açık hava müzesi ve tarihi yapıları kuş 
bakışı izlemek isteyen yerli ve yabancı tu-
ristler, sıcak hava balonlarını tercih ediyor. 
Sabahın ilk ışıklarında sıcak hava balonu-
na binmek için bölgeye gelen turistler, gök-
yüzünden Kapadokya’yı izleme heyecanını 
yaşıyor. Kapadokya’da sıcak hava balonu 
turlarına katılamayan yerli ve yabancı 
turistler ise, balonlarla fotoğraf çektirerek, 
anı ölümsüzleştiriyor. Sıcak hava balonu 
pilotu Ferhat Erdoğmuş, talep nedeniyle 
memnun olduklarını belirterek, “Misafir-
lerimizi en iyi şekilde ağırlıyoruz. Uçuşla-
rımız yaklaşık 1 saat 10 dakika sürüyor. 
Kapadokya’yı gezdikten sonra güvenli şe-
kilde inerek, misafirlerimizi konakladıkları 
yerlere bırakıyoruz” diye konuştu. 

Turistler 
balona 

binmeyi 
sevdi

Tekirdağ’da Denizcilik ve 
Kabotaj Bayramı dolayısıyla 

düzenlenen kutlamalar renkli 
görüntülere sahne oldu

YELKEN Kulübü’ndeki 
kutlamalara Vali Aziz Yıldırım, 
protokol üyeleri, huzurevi sakinleri 
ile yelkenciler katıldı. Vali Yıldırım 
ile protokol üyelerinin denize çelenk 
bırakılmasıyla başlayan törende, 
denizde römorkör ve yelkenci 
gençlerin geçişi yapıldı. Denizde 
gösteri yapan iki römorkörün 
su takı gösterisi ilgiyle izlendi. 
Tören, çocukların yelkenlerini 
suya indirmesiyle son buldu. Vali 
Yıldırım, Kabotaj Bayramı’nın, bir 
ülkenin, mavi vatanın özgürlüğü, 
bağımsızlığının göstergesi olduğunu 
belirterek, “Bugün denizlerimize 
sahip olmanın ne kadar önemli 
olduğunu bir kez anlıyoruz. Gerek 
askeri anlamda, gerek sınırlarımızın 
korunması anlamında, ticaret 
anlamında mutlaka mavi vatana, 
denizlerimize sahip çıkmak 
mecburiyetindeyiz. Mavi vatan, 
sadece kıyılardan başlamıyor. Mavi 
vatan, bizim karalarımızdan daha 
geniş bir alan. Kabotaj Bayramı’nda 
bunlar sembolik belki ama bu 
denizlerin ezeli bizim olduğunun 
bir göstergesidir. Onun içindir ki 
hepimiz buradayız. Hepimize hayırlı 
uğurlu olsun” dedi

- İRFAN DEMİR

DİYARBAKIR’IN Kulp ilçesinde 
bulunan 410 yıllık kestane ağacı, ‘anıt 
ağaç’ olarak tescillendi. Şanlıurfa 
Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 
Komisyonu’nca Diyarbakır’ın 
Kulp ilçesine bağlı kırsal İslamköy 
Mahallesi’nde bulunan, 410 yıllık 
Anadolu kestanesinin yeşerdiği ağaç, 
‘anıt ağaç’ olarak tescillendi. Karara 
ilişkin sosyal medya hesabından 
paylaşım yapan Diyarbakır Valisi 
Münir Karaloğlu, “Kulp İslamköy 
mahallemizde bulunan 410 yaşında 
ve yaptığımız aşılarla binlerce 
yeni kestane ağacına ana olacak 
Anadolu kestane ağacımız, Şanlıurfa 
Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 
Komisyonu’nca, Anıt Ağaç olarak 
tescillendi” dedi. 

410 yıllık ağaç 
ANIT OLDU

TEKiRDAĞ’DA 
bayram kutlaması
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Putin çok sert: Amerikan provokasyonu!
Rusya Devlet Başkanı Vladimir

Putin, ‘Vladimir Putin ile Direkt
Hat’ programında soruları

yanıtladı. Karadeniz’de Rus ve
İngiliz savaş gemilerinin karşı

karşıya geldiği olaya ilişkin
açıklama yapan Putin, “Bu bir

provokasyondur. Sadece 
İngilizler değil Amerikalıların

bir provokasyonudur” dedi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir
Putin katıldığı programda, Karade-
niz’de Rusya ile İngiltere arasında

yaşanan sıcak temasa ilişkin açıklamalarda
bulundu. Putin, “O anlarda dünyanın,
Üçüncü Dünya Savaşı'ndan eşiğinde oldu-
ğunu düşünüyor musunuz?” sorusuna yanıt
verdi. Putin yanıtında, “Birincisi, elbette bu bir
provokasyondur. Bunun bir provokasyon ol-
duğu açıktır. Neyi göstermek istiyorlardı ve bu
provokatörler hangi hedeflere ulaşmaya çalışı-
yordu? Karmaşıktı ve sadece İngilizler tarafın-
dan değil, Amerikalılar tarafından da yapıldı”
dedi.Putin, Cenevre’de ABD Başkanı Joe
Biden ile yaptığı görüşmenin hemen ardından
böyle bir olayın yaşandığını vurgulayarak,
“İkincisi, siyasi bileşendir. Birkaç gün önce Ce-

nevre'de bir toplantı yapılmıştı. Soru şu ki,
böyle bir provokasyona neden gerek duyuldu?
Bütün bunlar ne için yapılıyor? Bu insanların,
Kırımlıların Rusya Federasyonu'na katılma
tercihine saygı duymadıklarını vurgulamak için
mi? Bu tür provokasyonlar neden yapılıyor?”
ifadelerini kullandı.

Neler olmuştu?

Rusya Savunma Bakanlığı, 23 Haziran’da
yerel saatle 11.52 sıralarında İngiliz HMS De-
fender savaş gemisinin, Karadeniz’de Rus-
ya’nın ilhak ettiği Kırım’ın yakınlarına geldiği
belirtilmiş ve Bakanlıktan yapılan açıklamada,
İngiliz savaş gemisinin ‘Rusya karasularına’
girdiği gerekçesiyle uyarıldığı ancak bu uyarı-
lara yanıt alınamadığı ve Karadeniz Filo-

su’ndaki savaş gemisinin yerel saatle 12.06 ve
12.08’de uyarı ateşi açtığını bildirmişti. Bakan-
lık, ayrıca yerel saatle 12.19’da Su-24M tipi
saldırı uçağının, HMS Defender’ın yakınlarına
‘uyarı’ amaçlı 4 adet OFAB-250 tipi bomba
attığını duyurmuştu. Daha sonra İngiltere Sa-
vunma Bakanlığı Basın Ofisi’nin sosyal medya
hesabından yapılan açıklamada ise, “HMS
Defender'a uyarı atışı yapılmadı. Kraliyet Do-
nanması gemisi, uluslararası hukuka uygun
olarak Ukrayna karasularından zararsız geçiş
yapıyor. Rusların Karadeniz'de bir topçu tatbi-
katı yaptıklarına ve denizcilik camiasına faali-
yetleri hakkında önceden uyarıda
bulunduklarına inanıyoruz. HMS Defender'a
hiçbir atış yapılmadı ve rotasına bomba atıl-
dığı iddiasını tanımıyoruz” denilmişti.

Belçika'da resmi belgeleri olmadan
yaşayan ve yasal olarak sisteme
dahil olmak isteyen yaklaşık 400 kişi
40 gündür açlık grevi yapıyor

B azıları "geri dönüş" olmadığını gös-
termek için "dudaklarını birbirine
diken" bu kişilerin çoğunun sağlık

durumu kritik seviyeye geldi. Belçika'da "ka-
ğıtsız" olarak adlandırılan yaklaşık 150 bin
kişi, yıllardır yasal oturum veya çalışma bel-
geleri olmadan ülkede yaşıyor. Birçoğunun
oturum talepleri reddedilen "kağıtsızların”
yaklaşık 400’ü, seslerini Belçika hükümetine
duyurmak için 6 aydır başkent Brüksel’in
merkezindeki bir kilise ile üniversite kampü-
sünün bir bölümünde yaşıyor.Son 40 gündür
ise açlık grevi yapan "kağıtsızlar", Belçika dev-
letinin kendileri için yasal düzenleme yapma-
sını ve "kaçak" konumdan yasal konuma
geçirmesini talep ediyor. Cezayir, Tunus, Af-
ganistan, Pakistan ve birçok Afrika ülkesin-
den yıllar önce Belçika’ya gelen kağıtsızların
durumu yıllardır ülkenin tartışma konuların-
dan biri. Daha önce 2000 ve 2009 yıllarında
da açlık grevi yapan kağıtsızlar, o dönemde
taleplerine karşılık bulmuş ve yasal olarak sis-
teme dahil edilmişlerdi. Yine aynı talepte bu-
lunan, sosyalist ve çevreci siyasi partilerden
de destek bulan bu kişilerin işi bu kez zor gö-
rünüyor. Çünkü Belçika hükümeti oldukça
katı bir tutum izliyor ve kesinlikle taleplerinin
karşılanmayacağını belirtiyor.

Belçika hükümeti oldukça
katı görünüyor

Belçika’nın Göç ve İlticadan Sorumlu Devlet
Bakanı Sammy Mahdi, son günlerde açlık
grevindekilerle pazarlık yapmayacağını sık sık
dile getiriyor. Mahdi, son olarak "kağıtsızların"
birçoğuna mahkeme süreçlerinin ardından ül-
keyi terk etmeleri için celp gittiğini, açlık grevi
yapanlar için istisna yapılması halinde geriye
kalan on binlerce kişi için de aynı yolun açıla-
cağını söyledi. Mahdi, "Birçok kişiye ülkeyi
terk etmeleri söylendi. Bunu yapmadılar ve
burada kalarak kaçak şekilde çalışmaya
devam ettiler. Ülkeyi terk etmesi için celp gön-
derilenleri yasal hale sokmak mümkün değil.
Belgesiz 150 bin kişiyi yasal zemine sokama-
yız. Bireysel istisnalar olabilir ama bunu top-
luca yapmak imkansız." dedi. Açlık
grevindekilere eylemlerini sonlandırma çağrısı
da yapan Mahdi, durumun ciddi olduğunu
belirterek "Ümit ederim kimse ölmez. Her
gece birinin ölebileceği düşüncesiyle yatağa
gidiyorum ve uyku tutmuyor. Elimden geleni
yapmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Patronlar köle gibi çalıştırıyor

Açlık grevindekiler ise eylemlerinden vazgeç-

miyor. Grevdekilerin sözcülerinden Ahmed,
kağıtsızlar için uygun bir çözüm bulunma-
sını, göçle ilgili kanunların Belçika’daki siyasi
ve ekonomik gerçeklikle yeniden düzenlen-
mesini istediklerini söyledi. Gazetecilere ko-
nuşan ve soy ismini vermek istemeyen
Ahmed, Sammy Mahdi’ye cevap olarak
"Kağıtsızlar olarak uzun yıllardır Belçika’da
çalışıyoruz ancak bazen iş kazaları olabili-
yor. Bizi koruyan bir kanun yok. Sosyal
güvencemiz yok." dedi. Eylemcilerden
Ranem ise uzun süredir hükümetle di-
yalog kurmak istediklerini ancak kim-
senin kendileriyle temasa
geçmediğini belirtti. Ranem, "Hepi-
miz işsiziz. Oturduğumuz evlerin
kirasını, faturaları ödeyemiyoruz.
Burada birçok aile var. Bazıları
kaçak çalışıyor. Günde 13-14
saat çalışıyorlar ama sadece
30 avro kazanabiliyorlar."
şeklinde konuştu.Kağıtsız-
ların çoğunun yasal statü
için başvurduğunu ancak
reddedildiğini dile geti-
ren Ranem, "Avukatlar
itiraz etti ama sonuç
alamadık. Biz adalet
arıyoruz. Avrupa,
insan haklarının,
eşitlik ve adaletin
merkezi diye bu-
raya geldik.
Ama patron-
lar bizi köle
gibi çalıştı-
rıyor. 2021

yılında hala köle gibiyiz." dedi.

Durum alarm veriyor

Açlık grevi yapanların 230 kadarı Brük-
sel’deki Saint-Jean-Baptiste au Beguinage
Kilisesi’nde, kalanları ise ULB Üniversitesi-

nin kampüsünde bulunuyor. Seslerini duyur-
maları için aylar önce buraya yerleşmelerine
izin verilen "kağıtsızların" hemen hepsi, 40
günlük açlık grevinin ardından şu anda bit-
kin durumda. Yerlere açılan yataklarda yata-
rak günü geçiren kişilerin çoğunun sağlık
durumu artık alarm verici düzeyde. Açlık
grevindekilerin sağlığını takip eden doktorlar
da durumun ciddiyetine dikkati çekiyor.
Doktorlardan Cecile Vaneau, bilgi verirken,
"Doktorlar olarak her gün buradayız.
Durum çok kritik seviyelere ilerlemiş du-
rumda. Giderek tehlikeli bir hal alıyor. Her
gün hastaneye kaldırılanlar oluyor." diye ko-
nuştu. Grevdekilerin çoğu yüzde 15 kilo kay-
bına uğramış vaziyette. Özellikle mide
kramplarının arttığı, böbrek sorunlarının or-
taya çıktığı, bilinç kayıplarının başladığı be-
lirtiliyor. Psikolojik sıkıntıların da başladığı,
bu aşamadan sonra nörolojik sıkıntıların baş
göstereceği ifade ediliyor. Her gün sağlık du-
rumu çok kötüleşen birkaç kişi hastaneye
kaldırılıyor. Gazetecilerin ULB üniversitesi
kampüsünde çekim yaptığı sırada bir kişi
daha sağlık ekipleri tarafından ambulansla
hastaneye götürüldü

Açlık grevi yapanlardan 4 kişi ise eylem-
lerinde ne kadar ciddi olduklarını göster-

mek için dudaklarını dikti. Bu 4 kişi, doktor
gözetimi altında açlık grevlerine devam

ediyor. Dudakları dikili kişilere sıvı
takviyesi ağızlarındaki ufak aralık-

tan pipet yardımıyla
yapılıyor.

DuDaklarını

DikTiler

GREVE GITTI

Bulgaristan’da mahsur kaldılar
Almanya'dan otomobille Türkiye'ye tatile gitmek için ailesiyle birlikte yola çıkan Aliyar Şeker, sürücü

belgesini yanına almayı unuttu. Bulgaristan sınırları içinde polis tarafından durdurulan 6 kişilik Şeker
ailesinin aracının ruhsatı ve plakasına el koyuldu. Aile, akaryakıt istasyonunda mahsur kaldı

alman-
ya'nın
Kuzey Ren

Vestfalye Eyaleti'ne bağlı
Wesel kentinde yaşayan

Şeker ailesi, yaz tatilini Tür-
kiye'de geçirmek için otomo-

bille üç gün önce yola çıktı.
Şeker ailesinin içinde bulun-

duğu otomobil, Bulgaristan sını-
rını geçtikten 20 kilometre sonra,

far arızası nedeniyle polis tarafın-
dan durduruldu. Polis, sürücü koltu-

ğundaki ailenin büyükbabası Aliyar
Şeker’den ehliyet ve ruhsat istedi. Aliyar

Şeker, sürücü belgesini Almanya’da ya-
şadıkları evde unuttuğunu ifade edince

Bulgaristan polisi, otomobilinin ruhsatına

ve plakalarına el koydu.Ayrıca Aliyar Şeker'in
Türk vatandaşı, ailenini diğer fertlerinin ise
Alman vatandaşı olduğu, Almanya’nın
Sofya Büyükelçiliği’nden yardım istedikleri
ancak sonuç alamadıkları öğrenildi. Hızlı
postaya verilen ehliyetin ise Alman ehliyeti
olduğu bilgisi paylaşıldı.

Benzincide kalıyorlar

Bulgaristan polisinin “Ehliyet yoksa bura-
dan bir yere gidemezsiniz” ifadeleri üzerine
Aliyar Şeker, Almanya'da bulunan akrabası
Yener Aktaş aracılığı ile ehliyetinin resmini
cep telefonu ile isteyip gösterse de polisler
ehliyetin orijinalini istedi. Aralarında 5 ya-
şında Sertan Şeker, annesi Güler Şeker'in de
bulunduğu Şeker ailesi, üç gündür akaryakıt
istasyonu parkında bekliyor. Almanya’daki

akrabalarının Aliyar Şeker’e ait ehliyeti hızlı
postaya verdikleri, Salı günü öğleden sonra
Leipzig'de olduğu ve henüz Almanya dışına
çıkmadığı belir-
tildi.Öte yan-
dan akşam
saatlerinde,
Şeker ailesinin
başına gelenler-
den haberdar 
edilen 
Türkiye’nin
Düsseldorf
Başkonsolosu
Ayşegül Gök-
çen Karaars-
lan'ın, Şeker
ailesine tele-

fonla ulaşarak durumla ilgili bilgi aldığı ve
Şeker ailesinin Sofya Büyükelçiliği ile iletişi-
mini sağladığı öğrenildi. 

Vandalizmin
karşısındayız
Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve bazı yerli
liderleri, eski yatılı kilise okullarında isimsiz
mezarların bulunmasının ardından Katolik
kiliselerini hedef alan kundaklama ve vandal-
izmin adaleti sağlamanın yolu olmadığını açıkladı

BaşBakan Tru-
deau, son günlerde
kundaklanan kili-

selerle ilgili yaptığı açıklamada,
"Gidilecek yol bu değil. İbadet
yerlerinin yıkımı kabul edile-
mez ve durdurulmalı. Geçmiş-
teki yanlışları düzeltmek için
birlikte çalışmalıyız." dedi. First
Nations Asamblesi Ulusal Şefi
Perry Bellegarde de açıklama-
sında, insanların kızgın oldu-
ğunu anladığını ancak kiliseleri
yakmanın çözüm yolu olmadığını söyledi. Bellegarde,
“Hayal kırıklığını, öfkeyi, incinmeyi ve acıyı anlayabiliyo-
rum, hiç şüphe yok. Ama bir şeyleri yakmak bizim tarzı-
mız değil. Yolumuz ilişkiler kurmak ve bir araya
gelmek.” diye konuştu. British Columbia ve Saskatche-
wan'daki eski yatılı okul alanlarında isimsiz çocuk me-
zarlarının keşfedilmesinin ardından, son bir haftada 4’ü
British Columbia, 1’i Alberta ve sonuncusu da Nova
Scotia eyaletinde olmak üzere ülke genelindeki tarihi 6
Katolik kilisesi, polisin "şüpheli" olarak nitelendirdiği
yangınlarda hasar gördü veya tamamen yandı. Saskatc-
hewan'daki St.Paul’s Katedralinin ana girişine ise kanlı
elleri temsilen kırmızı boyalı el işaretleri bırakan kimliği
belirsiz kişi veya kişiler, "Bizler çocuktuk" yazısı yazdı.

Tunus büyük
sıkıntı içinde
Tunus'ta son 24 saatte kaydedilen 116 vefat ve 
5 bin 921 vaka ile yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) salgınının görüldüğü tarihten 
bu yana en yüksek rakama ulaşıldı

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı
açıklamada, 116 kişinin virüs nedeniyle ha-
yatını kaybettiği, 5 bin 921 kişinin enfekte ol-

duğu ve 2 bin 261 kişinin iyileştiği belirtildi. Açıklamada,
toplam can kaybının 14 bin 959'a, vakaların 420 bin
103'e, iyileşenlerin 354 bin 441'e çıktığı ifade edildi.
Ölüm ve vaka sayılarının, salgının başladığı günden bu
yana kaydedilen en yük-
sek rakamlar olduğu
ifade edildi. DSÖ
Tunus Direktörü Yves
Soteran, 30 Haziran'da
yaptığı açıklamada, ül-
kenin Kovid-19 vaka ve
ölüm sayılarında Afrika
kıtası ve Arap dünya-
sında en üst sırada yer
aldığını söylemişti.
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Türkiye semalarında bir keşif turuna hazır mısınız? Dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Ali Kabaş, GAİN’de
başlayan Uçan Dedektif isimli yeni programla izleyiciyi Türkiye’nin doğal hazinelerine götürüyor. Sırtına
paramotoronu takıp paraşütünü açarak bu alanlara tepeden bakıyor ve ekolojik hasar tespiti yapıyor

GaİN’in yepyeni programı “Uçan
Dedektif” başladı. Dünyaca ünlü
fotoğraf sanatçısı ali Kabaş, prog-

ramda izleyiciyi Türkiye’nin doğal hazinele-
rindeki ekolojik hasarları tespit etmeye
çağırıyor. Ülke semalarındaki yolculuğunu
paramotoru ve paraşütüyle uçarak gerçek-

leştiren “dedektif”, gökyüzünden aşağıya
bakarak,  geçmişten bugüne değişenleri, yok
olanları, eklenenleri, aynı kalanları, bozulan-
ları ve düzelenleri çevreye duyarlı bir bakış
açısıyla değerlendiriyor. Uçan Dedektif ilk
bölümünde Marmara Denizi’nin üzerinde ge-
zinerek, son günlerin en önemli gündem

maddelerinden müsilaj felaketini gözler
önüne seriyor. Bundan sonraki bölümlerde
ise Patara’dan Kaş ve Kekova’ya, Ölüdeniz
ve Kelebekler vadisi’nden Bodrum ve Çeş-
me’ye uzanan rotada “uçmayı” sürdürecek.
Dedektifin programdaki görevi çevreye du-
yarlı bir bakış açısıyla geçmişten bugüne

uzanan tespit ve değerlendirmeler yapmak.
Bu görevin bonusu ise tarihe kalacak bir fo-
toğraf yakalamak. İzleyici Kabaş ile birlikte
bir yandan muazzam doğal alanlara havadar
bir yolculuğa çıkarken, diğer yandan Türki-
ye’yi sanatçının objektifinden keşfetme şansı
yakalayacak.

Ekran başında uçmaya hazır mısınız?
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İ stanbul Modern Sinema, Türk Tuborg
A.Ş’nin katkılarıyla 2021 sezonunda 6
sinema programında yer alan toplam

60 filmi çevrimiçi ve ücretsiz olarak izleyi-
ciyle buluşturdu. Çevrimiçi film ve belgesel
gösterimleri, canlı yayınlar, yönetmenlerle
söyleşiler başlıkları altında geliştirilen içerik-
lerle 22 bin sinemaseverle buluştu. İstanbul
Modern Sinema, 2021 yılına yepyeni kısa
filmlerden oluşan Gelecek Kısa başlıklı
programla başladı. Biz de Varız! programı-
nın devamı niteliğinde, geçen sene Tür-
kiye’de üretilmiş 19 kısa filmden oluşan
programda film gösterimlerinin yanı sıra 20
yönetmen de izleyiciyle buluştu. İstanbul
Modern Sinema 93. kez dağıtılan Akademi
Ödülleri yaklaşırken, “En İyi Uluslararası
Film” kategorisindeki yapımlardan 10 film-
lik bir seçki hazırladı. Türkiye’de ilk kez çev-
rimiçi ve ücretsiz olarak İstanbul Modern
Sinema’da gösterilen Körkütük, “En İyi
Uluslararası Film” ödülünün de sahibi
oldu. 16 yıla 45 film sığdıran Alman yönet-
men Rainer Werner Fassbinder’den bir seçki
İstanbul Modern Sinema’nın mart ayı
programında yer aldı. 5 filmlik programda
seçkide Oskar Roehler’in, Fassbinder’in ha-
yatını takip ettiği biyografik filmi Yaramaz
Çocuk da vardı.

Kadın yönetmenlerin filmi

İstanbul Modern Sinema, Selma Gür-
büz’ün “Dünya Diye Bir Yer” sergisindeki
kadınlarından esinlenerek Ortadoğu ve
Kuzey Afrikalı kadın yönetmenlerin filmle-
rinden bir seçkiyi nisan ayında izleyiciyle
buluşturdu. 2020’de festivallerde adından
söz ettiren, ödüller alan, kimi ilk kez izleyi-
ciyle bulaşan filmlerden bir seçki Bahar Nö-
beti programında sunuldu. Programda yer
alan Gagarine Türkiye’de ilk kez gösterildi.

İlham Perileri ile sezona veda

İstanbul Modern Sinema’nın haziran
ayında izleyiciyle buluşan sezonun son
programı İlham Perileri’nde yine Türkiye’de
ilk kez gösterilen filmler arasında Benim
Rembrandt’ım ve Jean-Michel Basquiat’nın
Gençliğinin Son Yılları: İşte Bu! yer aldı. İs-
tanbul Modern’in YouTube kanalında mü-
zenin film küratörü Müge Turan ve sinema
yazarı Engin Ertan’ın, Undine filminin yö-
netmeni Christian Petzold ile yaptığı özel
röportaj da yayınlanıyor.

Pandemi sebebiyle alınan önlemler çerçevesinde
tüm gösterim ve etkinliklerini çevrimiçine

taşıyarak ücretsiz sunan İstanbul Modern Sinema,
2021 sezonunda 22 bin izleyiciye ulaştı

Pandemi sebebiyle alınan önlemler çerçevesinde
tüm gösterim ve etkinliklerini çevrimiçine

taşıyarak ücretsiz sunan İstanbul Modern Sinema,
2021 sezonunda 22 bin izleyiciye ulaştı

Pandemi sebebiyle alınan önlemler çerçevesinde
tüm gösterim ve etkinliklerini çevrimiçine

taşıyarak ücretsiz sunan İstanbul Modern Sinema,
2021 sezonunda 22 bin izleyiciye ulaştı

Pandemi sebebiyle alınan önlemler çerçevesinde
tüm gösterim ve etkinliklerini çevrimiçine

taşıyarak ücretsiz sunan İstanbul Modern Sinema,
2021 sezonunda 22 bin izleyiciye ulaştı

Pandemi sebebiyle alınan önlemler çerçevesinde
tüm gösterim ve etkinliklerini çevrimiçine

taşıyarak ücretsiz sunan İstanbul Modern Sinema,
2021 sezonunda 22 bin izleyiciye ulaştı

Pandemi sebebiyle alınan önlemler çerçevesinde
tüm gösterim ve etkinliklerini çevrimiçine

taşıyarak ücretsiz sunan İstanbul Modern Sinema,
2021 sezonunda 22 bin izleyiciye ulaştı

Pandemi sebebiyle alınan önlemler çerçevesinde
tüm gösterim ve etkinliklerini çevrimiçine

taşıyarak ücretsiz sunan İstanbul Modern Sinema,
2021 sezonunda 22 bin izleyiciye ulaştı

Pandemi sebebiyle alınan önlemler çerçevesinde
tüm gösterim ve etkinliklerini çevrimiçine

taşıyarak ücretsiz sunan İstanbul Modern Sinema,
2021 sezonunda 22 bin izleyiciye ulaştı

İSTAnbuL ModErn SİnEMA
22 bin izleyiciyle
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Pelin Karahan’ın
bilinmeyenleri 
Kavak Yelleri’nin Aslı’sı ile gönüllerde taht kuran, Muhteşem
Yüzyıl’ın Mihrimah’ı ile kariyerinde zirveye çıkan şimdi ise TRT
1 ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin İnci’si
olarak izleyici karşısına çıkan güzel oyuncu Pelin Karahan, 
objektiflerinin karşısına geçti

KavaK Yelleri ile ekranlara
“merhaba” dedikten sonra ha-
yatında neler değiştiğini şu söz-
ler ile ifade eden Pelin Karahan

“Kavak Yelleri, ilk işimdi. Gözümü orada
açtım. İzleyici için keyifli fakat benim için
biraz zor bir diziydi. Tüm sorumluluk dört
ana karakter üzerindeydi. Ben de küçük ve
tecrübesizdim. Hiç bilmediğim bir işte,
gece-gündüz demeden yirmi dört saati
geçen sürelerde çalışıyordum. Dizi halâ bile
seyrediliyor ve insanlar halâ bana “aslı”
diye sesleniyor. O yükü taşıması kolay de-
ğildi ama ben de çok çaba sarf ettim ve ça-
lıştım. Hakkını verdiğimi düşünüyorum. O
günlerden bugüne hayatımda da birçok şey
değişti. Hem sektör hem ben değiştim. Mes-
lekteki tecrübelerim oturdu. arada aile kur-
dum, çocuklarım oldu. anne olduktan sonra
oyunculuğum da değişti. arada on yılı aşkın
bir süre var. Yıllar geçtikçe hep artıya doğru
ilerledim, başarılarım artarak ilerledi” dedi.

Mutlu bir evliliği var

Mutlu giden evliliğinin sırlarını ve tanışma
hikayelerini de MaG okurları ile paylaşan
güzel oyuncu şunları söyledi: “Her şey çok
hızlı gelişti. Çocuklar da peş peşe geldi. Bu
kadar erken düşünmüyorduk. aslında
hemen anne-baba olmak çok zor. Çünkü biz
birbirimizi çok kısa bir süredir tanıyorduk.
Belki doğru insanlar olmayabilirdik ama ha-

kikaten şanslıymışız ki güzel bir yuva kurduk
ve ali Demir ile Can oldu. Zaten en kıymetli-
miz onlar.  Karşılıklı sabır, sevgi ve saygı ile
mutlu bir evliliği sağlayabilirsiniz. Tabii ara-
daki uyum ve dengeyi sağlayabilmek de
önemli. aşk tabii var ama işin içine çocuklar
girince huzur, sevgi ve güven daha ağır bası-
yor. Evlilik tek başınıza sırtlanabileceğiniz bir
şey değil. Karşılıklı olabi-
lecek bir şey.”

Sabancı ödülleri
sahiplerini buldu
Merhum Sakıp Sabancı tarafından 1994 yılında
gençlerin eğitim alanındaki başarılarını teşvik
etmesi amacıyla başlatılan ve her yıl Sabancı
Vakfı sorumluluğunda aralıksız devam eden
“Sakıp Sabancı Eğitim Ödülleri” 2020-2021 yılı
eğitim öğretim yılında da sahiplerine kavuştu.
Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi mezunlarından ilk
3’e giren öğrencilere toplamda 50 Cumhuriyet
altını karşılığı Türk lirası verildi

Öğrencilere ödülleri ve sertifikaları,
Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Nes-
rin Kakırman, Melisa Tapan ve Sabancı

Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan’ın katılı-
mıyla gerçekleşen mezuniyet töreninde verildi. Bu
yılın mezunlarından okulu birincilikle bitiren Halil
Alper Karabaş’a 25, ikincilikle bitiren Mete Yıl-
mam’a 15 ve üçüncülükle bitiren Havvanur Yıl-
maz’a 10 Cumhuriyet altını karşılığı Türk lirası
takdim edildi. Törende mezun olan öğrenciler için
konuşma yapan Melisa Tapan, “Gerçek başarı var
olan koşullarla ne yapabildiğinizle ilgilidir. Önü-
nüzde kocaman bir hayat var. Bugünün gerçekle-
rini ve bu koşullar içindeki seçeneklerinizi
düşünerek hareket etmeniz çok önemli. Değişin,
gelişin, hata yapmaktan korkmayın. Bazen hayat
durmuş gibi gelse de durmanın da bir öğrenim ol-
duğunu unutmayın. Rahmetli dedem Sakıp Sa-
bancı’nın da dediği gibi: İnsan ölürken yaptıklarına
değil yapamadıklarına pişman olurmuş. Son nefe-
sinizde yapamadığınıza üzüleceğiniz şeyleri, iş işten
geçmeden yapmaya çalışın derim” dedi.

Pandemide
estetiğe ilgi arttı

“Birçok yönde etkisini gördüğümüz
Koronavirüs, insan alışkanlıklarını çok
kısa sürede değiştirdi. Bu durum sağlık

alanında da insanlarda farklı talepler oluşturdu ve
sosyal kısıtlanmalar bizi biraz daha kendimizle yalnız
bıraktı.” diyen Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cer-
rahi uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kıvanç Emre Davun
artan estetik operasyonlar hakkında tüm merak edi-
lenleri yanıtladı.Yaşam rutini değişen bireyler, evle-
rinde kayıp sayısı azımsanmayacak olan bu talihsiz
duruma bir hayli maruz kaldı. İnsanlarda daha sağ-
lıklı ve uzun yaşama isteği, özellikle sosyokültürel ve
sosyoekonomik düzeyi ortalamanın üzerinde olan bi-
reylerde bu konularda daha fazla zaman ve bütçe
ayırmasına neden oldu.

Kadınlar rağbet gösteriyor

Gerçek anlamda geçmişte olduğundan daha öncelikli
hale gelen kişisel sağlığı; en temel tabirle, bedensel ve
psikolojik olarak bir bütün olarak değerlendiriyoruz.
İnsanların psikolojik olarak rahatsızlık duyduğu gör-
sel problemleri değiştirme arzusu, pandemi döne-
minde bir hayli arttı. Sosyal medyanın fazlaca
kullanımı, görüntülü toplantılar da kendilerini daha
yakından gören insanlar evde daha fazla vakit geçiril-
mesi; özçekim (selfie) alışkanlıklarının artması, filtre-
ler,  insanları bu operasyonlara daha fazla motive etti.
İyileşme dönemi diğer operasyonlara göre zaman
alan saç ekimi, yüz, boyun germe, karın germe ve
burun operasyonlarına rağbet gösterildi. 
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Yiğit Arslan, yeniden TOFAŞ’a imza attı
2021-2022 Sezonu kadro 

yapılanması için çalışmalarını 
sürdüren TOFAŞ, yeni sezon 
öncesi ikinci transferini 
gerçekleştirdi. Mavi Yeşilliler, 
2019-20 / 2020-21 sezonlarında 
Galatasaray Basketbol Takımı 
forması giyen eski oyuncusu Yiğit 
Arslan’ı yeniden renklerine kattı. 
2004 Yılında Tofaş Spor Kulübü 

bünyesine dahil olan ve altyapı yaş 
kategorilerinde önemli başarılara 
imza attıktan sonra 2014 yılında 
A Takım’a yükselen yetenekli 
oyuncu, 2017-18 ve 2018-19 
sezonlarında rotasyonun önemli 
parçalarından biri olmuştu. 
Galatasaray formasıyla 2020-
2021 sezonunda ING Basketbol 
Süper Ligi’nde 6.9 sayı-2.9 

ribaund-2.3 asist; Basketbol 
Şampiyonlar Ligi’nde ise 7 sayı-3.3 
ribaund-4.2 asist maç başı ortalama 
istatistikleriyle oynayan Yiğit 
Arslan, yeni sezon öncesi Tofaş ile 
iki yıllık sözleşme imzaladı. 1996 
doğumlu ve 1.98 cm boyundaki 
başarılı oyuncu, shooting 
guard (2) ve small forward (3) 
pozisyonlarında görev yapmaktadır.

TOFAŞ Basketbol Takımı, 
yeni sezon kadro yapılanması 
çalışmaları kapsamında kulüp 
altyapısından yetişen ve son 2 

sezonu Galatasaray’da geçiren 
1996 doğumlu forvet Yiğit 
Arslan ile anlaşma sağladı

ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ 
YAPMAYA ÇALIŞACAĞIM

KULAÇLAR 
BAŞARI
iÇiN 
ATILACAK
EMRE SAKÇI, 

açıklamasında, Tokyo 
Olimpiyatları için 
hazırlıkların yoğun 

şeklide devam ettiğini, İzmir’de 
yeterli bir havuz olmadığı 
için Antalya’ya gidip gelmek 
zorunda kaldığını kaydetti. Bu 
durumun kendisini zorladığını 
aktaran milli sporcu, “İnşallah 
önümüzdeki süreçte bunun 
çözülmesini istiyoruz.” dedi. 
Şu anki performansından 
memnun olduğunu belirten 
Emre, “Kendime koyduğum 
bir hedef var olimpiyatta, o 
da yarışı bitirdikten sonra 
elimden gelenin en iyisini 
yapabilmiş olmak. Bunu 
gerçekleştirebilecek seviyede 
olduğumu düşünüyorum. 
Kaçıncı sıra olur? Sonunculuk 
da olabilir, yarı final, final de 
olabilir, birincilik de olabilir. 
Onu kimse bilemez. Bekleyip 
göreceğiz.” diye konuştu. 

Sıkıntı yaşamadık
Ay-yıldızlı sporcu, yeni tip 

koronavirüs (Kovid-19) salgınında 
özellikle 2020 yılının mart ile ni-
san aylarında zorluk yaşadıklarını 
ancak daha sonra bu sürece de 
adapte olduklarını dile getirerek, 
“Gençlik ve Spor Bakanlığı 
hızlı aksiyon alarak bizleri 
bir an önce sporumuzla 
buluşturdu. Şu anda da 
güzel devam ediyor. Çok 

sıkıntı yaşamadık.” ifadelerini 
kullandı. Türk yüzmesinin bir 
çıkış yakaladığını belirten Emre 
Sakçı, “Olimpiyat için aldığımız 
kotalar bunun somut kanıtı. Yüz-
mede ayağa kalkmaya başladık 
ve biz daha yürüyüp koşacağız. 
Önümüzde çok uzun bir yol 
var ama ayağa kalkmış olmak 
çok önemli bir şey. Bizim gibi 
güçlü ve büyük bir ülkenin bu 
adımı atmış olması çok güzel. 
Önümüzdeki süreçte çok daha 
güzel başarılar bizi bekleyecek.” 
şeklinde konuştu.

Tamamen yüzmeye odaklı

Emre Sakçı’nın antrenörü 
Türker Oktay, Tokyo 
Olimpiyatları’nda başarılı 
olmak için ellerinden geleni 
yaptıklarını, iyi bir antrenman 
dönemi geçirdiklerini, güzel 
sonuçlar alacaklarına da 
inandıklarını vurguladı. 
Emre’nin performansını 2018 
Kasım öncesi ve sonrası olarak 
ayırdığını belirten Oktay, “2018 
Kasım’dan sonra mükemmel 
bir sporcu, öncesinde de 
yüzmeyi çok seven, çok 
istekli ama gereğini yerine 
getirmeyen bir sporcuydu. Hep 
erteliyordu. 2018 Kasım’dan 
itibaren tamamen yüzmeye 

odaklanmış durumda ve bu 
durumdan çok memnunum.” 
değerlendirmesinde 
bulundu.  - DHA

Tokyo Olimpiyatları’nda mücadele edecek 
sporculardan milli yüzücü Emre Sakçı, elinden geleni 
yapıp, en iyi dereceyi elde etmek istediğini söyledi

TÜRKIYE’NIN 2020 Tokyo 
Olimpiyatları’ndaki en önemli 
madalya umutlarından Taha, Bo-
lu’da yoğun bir programla hazır-
lanıyor. Güreş milli takımıyla Bo-
lu’da kamp yapan Taha, günde üç 
antrenman yaparak çalışmalarını 
sürdürüyor. Taha Akgül, olim-
piyatlara az bir zaman kaldığını 
belirterek, son kamplarının verimli 
bir şekilde geçtiğini söyledi. Olim-
piyatlara üçüncü kez katılacağını 
aktaran 30 yaşındaki milli güreşçi, 
“2016 Rio Olimpiyatları’nda altın 
madalya almıştım. Tokyo’da da 
hedefim ikinci kez altın madalya. 
8 kez Avrupa Şampiyonu olarak 
aslında rakiplerime psikolojik 
olarak bir üstünlük mesajı verdim. 
Bunu kullanmak istiyorum. İyi ra-
kiplerim var. Kafa kafaya güreşe-
ceğim çok sıkı rakiplerim var. Çok 
temkinliyim. Gerçekten rehavete 
kapılmadan hazırlanıyorum.” diye 
konuştu. Tecrübesini kullanarak 
ve milletin de duasını alarak ülke-
yi en iyi şekilde temsil etmek için 
mücadele edeceğini vurgulayan 
Taha, altın madalya beklentisini 
yerine getirmek istediğini kaydetti.

7-8 tişört değiştiriyorum
Taha, günde 5 saat antren-

man yaptığını belirterek, “Bir 
antrenmanda 7-8 tişört değiş-
tiriyorum. Çok ciddi efor sarf 
ediyoruz. Olimpiyat seviyesinde 
madalya istiyorsan olimpiyat 
seviyesinde güreş yapıyorsan 
çalışman gerek. Ben de sorumlu 
sporcu olarak biraz daha fazla 
çalışıyorum. Antrenmana erken 
gelen ve en geç çıkan sporcular-
dan biriyim.” ifadelerini kullandı. 
Yapılan işin hayatın merkezine 
alınması gerektiğini anlatan Taha, 
şunları kaydetti: “Ben öyle yapı-
yorum. Dinleniyorsam güreş için 
dinleniyorum. Yemek yiyorsam 
güreş için yemek yiyorum. İyi ça-
lışmalıyım, iyi yemek yemeliyim ki 
yaptığım antrenmana bir faydası 
olsun. Odama gittiğimde niyetim 
iyi dinlenmek. İyi dinleneyim ki 
performansıma katkı sağlasın ve 
yarın daha iyi antrenman yapa-
yım. Hep niyetim güreş üzerine. 
Hal böyle olunca Allah başarıyı 
nasip ediyor. Arkadaşlarıma böyle 
örnek oluyorum. Attığınız adımı 
bile güreş için atacaksınız. Bu işi 
yaparsan Allah da başarıyı nasip 
ediyor.” Taha Akgül, sorumlu-
luğunun bilincinde olduğunu ve 
altın madalya hedefine ulaşmak 
istediğini sözlerine ekledi.

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli 
güreşçi Taha Akgül, Tokyo’da ikinci olimpiyat 

altın madalyasını kazanmayı hedefliyor

Taha’nın gözü
altın madalyada

Arjantinli yıldız 
futbolcu Lionel 

Messi, profesyonel 
kariyeri boyunca 
formasını giydiği 

İspanya temsil-
cisi Barcelona ile 
kontrat süresinin 

dolmasının ardın-
dan serbest oyuncu 

konumuna geldi

ŞU sıralar Güney Amerika Futbol Konfede-
rasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen 
Kupa Amerika turnuvasında milli takım kampın-
da bulunan 34 yaşındaki Arjantinli futbolcunun, 
Barcelona’yla sözleşme yenileyip yenilemeyeceği 
henüz netlik kazanmadı. Geçen yıl takımdan ayrıl-
mak istediğini belirtmesine rağmen Barcelona’nın eski 
başkanı Josep Maria Bartomeu’nun onay vermemesi 
nedeniyle takımda kalan yıldız oyuncunun, bu sezon 
yapacağı seçim ise futbolseverlerce merakla bekleniyor. 
Barcelona’nın mevcut başkanı Joan Laporta ise Arjan-
tinli oyuncuyla sözleşme yenilenmesi konusunda sıkıntı 
yaşanmayacağına inandığını birçok kez dile getirdi. 
İspanya basınında yer alan haberlere göre, önceki 4 
sezonda 492 milyon sterlin kazandığı öne sürülen 
Messi’yle Barcelona’nın yeniden sözleşme imza-
laması, bu kez daha zorlu olacak.

Messi serbest kaldı

Dünya şampiyonu milli cimnastikçi 
Ayşe Begüm Onbaşı, Dünya Oyunları 
(The World Games) tarafından 
haziran ayının en iyi sporcusu seçildi

DÜNYA Oyunları (The World Games) 
tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan’ın 
başkenti Bakü’de mayıs ayında düzenlenen 
Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda 
bireysel kadınlar finalinde altın madalya 
kazanarak Türk sporunda bir ilki yaşatan 
Ayşe Begüm Onbaşı’nın haziran ayının en iyi 
sporcusu seçildiği belirtildi. Milli sporcunun 
gençler kategorisinde de dünya ve Avrupa 
şampiyonluğu unvanları bulunduğu hatırlatılan 
açıklamada, “Ayşe, kariyerinin henüz başlarında 
olmasına rağmen 60’ın üzerinde madalya 
kazandı ve bu nedenle ‘Madalya Canavarı’ 
lakabını kazandı.” değerlendirmesinde 
bulunuldu. 19 yaşındaki milli sporcunun günde 
ortalama 9 saat çalışma yapıp yüksek form 
grafiğinde istikrar yakaladığı belirtilerek, “2022 
Dünya Oyunları’na kota almasına şimdiden 
kesin gözüyle baktığımız Onbaşı’nın örnek aldığı 
sporcular arasında Marcela Lopez ve Aurelie 
Joly yer alıyor.” bilgisi verildi.

Ayın sporcusu 
Onbaşı oldu
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KARIYERINDE 4 Avrupa ve 1 dünya 
şampiyonluğu bulunan milli güreşçi 
Yasemin Adar, 2020 Tokyo Olimpi-
yatları’nda şampiyon olarak adını bir 

kez daha Türk güreş tarihine “altın” harflerle 
yazdırmak istiyor. Kadın güreşinin sembol 
ismi haline gelen Yasemin Adar, Türkiye’ye 
adını 2016’da Letonya’nın başkenti Riga’da 
düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda du-
yurdu. Avrupa şampiyonluğuna ulaşan milli 
güreşçi, organizasyon tarihinde Türkiye’ye 
kadınlarda ilk altın madalyayı kazandırdı.Türk 
kadın güreşinde yeni bir sayfa açan Yasemin, 
bu şampiyonlukla da yetinmedi ve üst üste 4 
kez adını Avrupa’nın zirvesine yazdırdı. Türk 
kadın güreşine öncülük eden 29 yaşındaki Ya-
semin, Avrupa’nın yanı sıra dünyanın da zir-
vesine çıkmayı başardı. Yasemin, Fransa’nın 
başkenti Paris’te 2017’de gerçekleştirilen 
Dünya Şampiyonası’nda da bir ilke imza attı. 
Milli sporcu, dünya şampiyonu ilk kadın Türk 
güreşçi oldu. “İlklerin kadını” Yasemin Adar, 
Tokyo Olimpiyatları’nda da zirvede yer alarak 
yeni bir başarıya imza atmayı hedefliyor. Ya-
semin Adar, yaptığı açıklamada, kariyerinde 
sadece olimpiyat şampiyonluğunun eksik 
olduğunu belirtti. Öne çıkan başarılarını sıra-
layan Yasemin, “Üst üste dört yıl Avrupa şam-
piyonu oldum. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 
ilk dünya şampiyonu kadın güreşçiyim. Aynı 
zamanda İslam Oyunları ve Akdeniz Oyunları 
şampiyonluklarım var. Sadece olimpiyat şam-
piyonluğum eksik. Tokyo Olimpiyatları’nda da 
ülkemi en iyi şekilde temsil edip altın madalya-
yı almak istiyorum.” ifadelerini kullandı. Yase-
min, her zaman zirvede olmayı hedeflediğinin 
altını çizerek, şunları söyledi: “Şu anki zirve 
tabii ki olimpiyatlar. Çünkü dört yılda bir ya-
pılıyor. Benim de hedefim her zaman zirvede 
kalıp olimpiyatlarda altın madalya kazanmak. 
Birçok şampiyonluk elde ettim ama sadece bir 
şampiyonluk elde edemedim. Dört yılda bir 
yapılan olimpiyatlarda, Türkiye Cumhuriye-
ti’nde kadın güreşi adına alınmamış şampi-
yonluğu almak istiyorum.”

Milli forma büyük sorumluluk
Milli formayı giymenin büyük sorumluluk 

getirdiğinin altını çizen Yasemin, “83 milyonu 
tamamen arkamızda hissediyoruz. Bu bizim 
için çok büyük bir sorumluluk. Çünkü biz 
her zaman bayrağımıza olan saygımızdan 
dolayı hep zirvede olmasını istiyoruz. İstiklal 
Marşı’mızı okutmak istiyoruz. O yüzden mili 
formanın değeri çok önemli.” değerlendirme-
sinde bulundu. Yasemin, hayatının merkezin-
de tamamen sporun bulunduğuna değinerek, 
“Hayat biçimin, yaşam felsefem spor üzerine 
kurulu. Sporsuz bir hayat düşünemiyorum.” 
şeklinde görüş belirtti. 

Avrupa ve dünya şampiyonu milli güreşçi Ysemin Adar, Tokyo Olimpiyatları’nda 
da altın madalya kazanarak Türkiye adına bir ilki gerçekleştirmeyi hedefliyor

ÜLKEMİ EN İYİ ŞEKİLDE 
TEMSİL EDİP ALTIN 
MADALYAYI ALMAK 
İSTİYORUM

YASEMiN ADAR
iLKiN PEŞiNDE
Milli takım 
kaliteli
Gaziantep Futbol Kulübü’nün 
başarılı ismi Ertuğrul Ersoy, futbola 
bakış açısının Erol Bulut’un bakış 
açısıyla uyuştuğunu ve kendisiyle 
çalışmaktan keyif duyduğunu 
söyledi. Ersoy, A Milli Takım’ın çok 
yetenekli ve kaliteli olduğunu dile 
getirerek, yeniden Ay-Yıldızlı formayı 
kavuşacağını da sözlerine ekledi

SÜPER Lig ekiplerinden 
Gaziantep Futbol Kulübü’nün 
başarılı savunma oyuncusu 
Ertuğrul Ersoy, kariyer he-
deflerinden, takımın gidişa-
tına; milli takım sürecinden, 
takımın başına getirilen Erol 
Bulut’a kadar pek çok konuda 
özel açıklamalarda bulundu. 
Öncelikle herkes için güzel bir 
sezon geçmesi dileğinde bulu-
nan 24 yaşındaki savunmacı, 
sezona en erken başlayan 
ekiplerden biri olduklarını dile 
getirdi. Hedefleri oldukları için 
erken toplandıklarını söyleyen 
Ertuğrul Ersoy, “Bu sene 
inşallah ligde yukarıları kova-
layan, oralarda olmayı arzula-
yan bir takım olacağız. Hoca-
mız ile birlikte ivme yakalama 
arzusundayız. Biliyorsunuz 
Gaziantep Futbol Kulübü, lige 
çıkalı 2 yıl oldu ve kulüp adına 
Süper Lig’de iyi bir başlangıç 
gerçekleşti. Bu sene de bunu 
devam ettirmek istiyoruz, ilk 
5 içerisinde olabilme ihtimali 
yüksek olan ekiplerden bir ta-
nesiyiz, bunu gerçekleştirmek 
istiyoruz. Bu sene herkes için 
daha zorlu bir sezon olacak. 
Anadolu takımları diye nite-
lendirdiğimiz takımlar, daha 
da güçlenmeye başladı” dedi.

SÜPER Lig’in yeni ekibi 
Adana Demirspor bonservisi 
elinde olan Younes Belhanda 
ile 3 yıllık anlaşma sağladı. 
Mavi lacivertli ekip bir baş-
ka bonservis bedeli olma-
yan yıldız futbolcu Mario 
Balotelli’yi de kadrosuna 
katmaya çok yakın. Geçen 
sezon Galatasaray’ın yol-
larını ayırdığı Faslı orta saha 
oyuncusu Belhanda, Adana De-
mirspor’un yıllık yaklaşık 1.5 milyon 
Euro’dan 3 sezonluk teklifini kabul 
etti. Başkan Murat Sancak’ın direk 
görüşme yaptığı ve ikna ettiği Bel-
handa gelecek sezon Adana’da forma 

giyecek. Sezona güçlü bir kad-
royla girme düşüncesinde 

olan Adana Demirspor, 
İtalyan yıldız Mario Ba-
lotelli için de çalışmala-
rın sürdürdüğü ve anlaş-
manın ise yakın olduğu 
öğrenildi. Kariyerinde 

İnter ile Şampiyonlar 
Ligi şampiyonluğu ve lig 

şampiyonlukları bulunan 30 
yaşındaki hücum oyuncusu ile 

sezon sonu yapılan görüşmelerde bir 
ilerleme kaydedilememesine rağmen 
oyuncunun ve menajerinin indirime 
gitmesi sonrası anlaşmanın da yakın 
olduğu öğrenildi. - DHA

Belhanda, Adana
Demir yolcusu

TERIM’IN isteğiyle anlaşılan yerli 
oyunculardan Halil Akbunar, Galata-
saray’a imza için bonservis pürüzünün 
çözülmesini bekliyor. 27yaşındaki fut-
bolcunun, diğer teklifleri geri çevirdiği 
öğrenildi. Sarı-Kırmızılı takımın yeni 
sezon öncesi anlaştığı yerli isimlerden 
biri de Halil Akbunar. Galatasaray ‘ın 
Göztepe ‘den bonservisini almaya ça-
lıştığı 27 yaşındaki futbolcu, Florya’nın 
yolunu tutmak için artık resmi imza-
ların atılmasını bekliyor.EURO2020 
kadrosunda yer alamadığı için büyük 
üzüntü yaşayan ve geçen sezonki 
performansının da üzerine çıkabilmek 
adına özel hazırlıklar yapan Halil, 
diğer takımlardan da teklifler alma-
sına rağmen, Fatih hocayla çalışmak 
istemesinden dolayı Galatasaray’ın tek-
lifine daha sıcak yaklaştı. Terim, Halil 
Akbunar’ın Galatasaray formasıyla lige 
damga vuracak bir performans ortaya 
koyacağını düşünüyor.

SÜPER Lig ekiplerinden Göz-
tepe’nin tecrübeli futbolcularından 
Soner Aydoğdu, sezona en iyi şekilde 
başlamak istediklerini bildirdi. Sezon 
hazırlıklarına Adnan Süvari Tesisleri’n-
de sürdüren sarı-kırmızlı ekipte Soner 
Aydoğdu, gazetecilere yaptığı açıkla-
mada, 2021-2022 sezonunun herkese 
hayırlı olması temennisinde bulundu. 
Antrenmanlara tekrar başlamaktan 
dolayı çok mutlu olduklarını kaydeden 
Soner Aydoğdu, “Sahaya indik, inşallah 
en iyi şekilde bu dönemi değerlendirme 
hedefindeyiz” dedi. Aydoğdu, “Belirli bir 
sayı da olsa statların açılacağı haberini 
aldık, taraftarımızı çok özledik. İnşallah 
en kısa zamanda kavuşacağız” dedi.

Halil için geri 
sayım başladı

‘Lige iyi başlamak

iSTiYORUZ’



HER hafta, sahne heyecanını paylaşan
sanatçıların hem birbirlerine merak ettikle-

rini sordukları hem de sahne tozu yutmanın
kendileri için anlamını paylaştıkları Zorlu
PSM’nin YouTube serisi “Sahne Tozu Yutan-
lar”da bu hafta; deneyimli oyuncular ve aynı
zamanda da otuz yıllık arkadaş olan Ayşe Er-
bulak ve Süeda Çil keyifli sohbetleriyle kamera
karşısına geçiyor. Pandemi sürecinde oyun
provasında olduklarını anlatan Ayşe Erbulak,
“İlk başta daha önceki salgınlar gibi kısa sü-
rede atlatılabilecek bir süreç olduğunu dü-
şünmüştüm bunun da, pandemi sürecinde
provadaydık ve Haldun Dormen de bizim-

leydi ve o dahil bütün ekip korona olduk. O
zaman, sürecin ve virüsün gerçekliğiyle birebir
yüzleşme fırsatımız oldu.” sözleriyle anlattı.
Yine sahnelerden uzak kaldıkları süreç içeri-
sinde pek çok farklı zanaata yöneldiğini de an-
latan Erbulak; “Ben bu el zanaatlarını
öğrenmeye başladıkça bana ne kadar iyi geldi-
ğini fark ettim. Hayatın durduğu bir noktada
bir şeyler üretmek ve yeni bir şeyler öğrenmek
çok güzel bir histi. Bu süreçte dijitalde de bek
çok iş gördük ama ben tiyatronun dijital olabi-
leceğine inanan bir insan değilim. Mesela ya-
zarlık dijitalde yapılabilir de öğrenilebilir de
ama tiyatronun gerçekliği buna aykırı.” sözle-
rini sarf etti. Dijitalin hayatımıza entegre ol-
masının şu an için bir zorunluluk olduğunu
da belirten deneyimli oyuncu; “Şu an için
durum elbette bu bunu yok saymak gibi bir
durumumuz olamaz ama ben sinema filmini
bile evdeki televizyonundan izleyebilen biri de-
ğilim. Sinemayı sinema salonunda tiyatroyu
da tiyatro sahnesinde izlemek gerektiğini dü-
şünüyorum.” dedi.

Oyunculuk yapmak için ölmeyin

Pandemi sürecinin kendisi için bir durma nok-
tası olduğunu ve kendisine iyi geldiğini anla-
tan deneyimli oyuncu Süeda Çil; “Bu süreçte
hayatımı minimalleştirdim ve bu bana çok iyi
geldi. Hayatı basitleştirmek gerektiğini bu sü-
reçte daha iyi kavradık bence. Ama bu basit-
leştirmek bir boş vermişliği kapsamıyor
kesinlikle. Mesela her sabah saat altıda kalk-
maya yazmaya çizmeye ve çalışmaya devam
ettim.” sözleriyle anlattı. Oyunculuk ala-
nında eğitimler vermeyi de sürdüren dene-
yimli oyuncu; “Okuluma gelen çok hevesli
gençler oluyor. Bana “Oyuculuk yapmak için
ölüyorum” diyorlar mesela. Ben de onlara
diyorum ki ölmeyin mutlaka başka bir şey de
yapın. İnsanın başka bir ilgi alanı, merak et-
tiği başka şeyler olmadan tek bir yere kana-
lize olmasının kendisini geliştirmesi önünde
bir engel bence. Merak etmekten, yeni şeyler
öğrenmekten ve bu öğrendiklerinle oyunculu-
ğunu beslemekten daha önemli bir olamaz
bence.” sözleriyle anlattı.

b eykoz Sanat ve Eğitim Merkezi (BEY-
SEM)’e gelen kadınların el emeği göz
nuru ürünleri Cumhuriyet Köy Pa-

zarı’nda vitrine çıkmaya başladı. İlçede yeti-
şen doğal köy ürünlerinin aracısız satışının
yapıldığı  alanda kadın el emeğini destekle-
mek amacıyla bir de stant açıldı.   Kariyeri
özel üniversitelerde eğitim koordinatörlüğüyle
geçen, 20 yıllık profesyonel iş yaşamına ara
verdikten sonra yolu BEYSEM’le kesişen
Nevin Şahin Tan, köy pazarında satış yapma
imkânına kavuşan Beykozlu kadınlardan sa-
dece biri. İlk gençlik yıllarında el sanatları me-
rakını ustalarıyla geliştirme fırsatı bulan
Nevin Şahin Tan, izlediği bir belgeselden etki-
lenerek hobi amacıyla başladığı sepet örücü-
lüğü alanında özgün tasarımlara imza atıyor.    

Muz yapraklarını kullanıyor

Anadolu’nun kültürel zenginliği yansıtan,
bugün kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel el
sanatlarından  sayılan “sepet örücülüğü”
BEYSEM’de usta öğreticiler tarafından kur-
siyerlere aktarılarak yaşatılıyor. Ağaç kabuk-
ları, dere sazları, muz yaprakları, mısır
koçanları ve sarmaşık gibi doğada atık olarak
görülen malzemeler ustaların rehberliğinde
ve mahir ellerde uzun yıllar sahibine eşlik
edecek birer sanat eserine dönüşüyor.

Doğal oluşu çok cazip kılıyor

Beykoz Belediyesi çatısı altında faaliyet
gösteren sanat ve eğitim merkezlerinde
“bitkisel örücülük” ana başlığı altında
yer alan “sepet örücülüğü”; deri,
kumaş ve boyama gibi birçok ve
sanat dalı ve her türlü malzemeyle
kolaylıkla uyum sağladığından
kursiyerlere geniş bir çalışma
alanı sunuyor.BEYSEM’de
tecrübe ve birikimini kursiyer-
lere aktaran, Türkiye’nin us-
taları envanter kitabında adı
Marmara Bölgesi “Bitkisel
Örücülük”  ve  “Sepet
Örücülüğü” usta öğreti-
cisi olarak yer alan,
Jale Gültekin, sepet
örücülüğünün en
cazip yanının doğa-
dan sağlanan
ham maddesi 
olduğunu 
söylüyor:
“Kullanılan
malzemenin
doğal
oluşu
hem kur-

siyerlere hem de alıcılara
cazip geliyor. Doğal mal-
zemeyle yapılan sanat te-
rapi yerine de geçiyor.
Merkez olarak, diğer
kurum ve kuruluşlarla iş
birliği halinde ilçemizin
orman varlığını ortaya
koyan, sürdürülebilir do-
ğaya katkı sunan projeler
geliştirmeyi hedefliyoruz.“
diyor.

Hobiydi meslek oldu

Sanata olan merakı ve eğitimci
kimliğiyle evinde bir de atölye
kuran Nevin Şahin Tan, hobi olarak
başladığı sepet örücülüğü alanında
usta öğretici olmak için ilk adımı da
atmış: “Araştırmak, üretmek ve öğren-
diklerimi paylaşmak beni çok mutlu
ediyor. Jale Hocam’ın rehberliğinde
yeteneğimi geliştirirken, diğer yandan
usta öğretici olmak için gerekli eğitim-
lere başladım. Çıraklık, kalfalık ve us-
talığın ardından kadınlara yol
göstermek istiyorum. ” şeklinde 
konuşuyor.

MÜGE YÜCETÜRK
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PANDEMİ dönemi nedeniyle sa-
dece paket servis hizmeti veren
mekanın açılışına Büyükçekmece
protokolünün önemli isimleri katı-
larak kurdele kesimini yaptı. Me-
kanın ortakları Murat Yanaş, Metin
Çağlayan ve Murat Mermer ko-
nuklarla yakından ilgilenirken sun-
dukları birbirinden özel lezzetleri
misafirlerine anlattılar. 1985’ten
beri birçok işletme açan ve bu iş-
letmelerde yöneticilik yapan
yapan Murat Yanaş yeni mekanı
Şıkır Şıkır Mahmure’nin açılışını
düzenlenen özel bir davetle ger-
çekleştirdi. Büyükçekmece’de hiz-
mete giren ve konuklarına hem

ambiyans hem de lezzet anla-
mında özel bir mekan sunan
Murat Yanaş, Metin Çağlayan ve
Murat Mermer ortaklığıyla açılan
yeni mekanda konuklarıyla yakın-
dan ilgilendi. 

Bu mekanda 
samimiyet var
Buranın butik bir işletme olduğu-
nun ve böyle kalacağını belirten
Yanaş, “Bu sayede konuklarımızı
hem daha kaliteli ağırlayacağız
hem de herkesin aradığı o mekan
samimiyetini kusursuz bir şekilde
sunacağız” dedi. Covid döne-
minde hizmet vermeye başladıkla-

rını ve bu yüzden hiç planlamadık-
ları paket servis ile lezzetlerini
sunduklarını sözlerine ekleyen
Yanaş “Paket serviste de beklenti-
mizin üstünde bir ilgi aldık. Bu ilgi
bizi çok mutlu etti ve bu açılış için
bize güven verdi” diyerek sözlerini
tamamladı. Büyükçekmece’nin
protokol üyelerinin de katılımıyla
gerçekleşen açılışta konuklar Şıkır
Şıkır Mahmure’nin mutfağından
çıkan birbirinden özel meze ve lez-
zetleri tadımladılar. Konuklar da-
vetin sonunda mekanın ortakları
Murat Yanaş, Metin Çağlayan ve
Murat Mermer’e teşekkür ederken
davet geç saatlerde son buldu.

Şıkır Şıkır MAHMURE
Şık bir davetle açıldı

Büyükçekmece’ye yeni bir soluk kazandıran 
Şıkır Şıkır Mahmure şık bir davetle açılışını gerçekleştirdi

Beykozlu ev hanımı Nevin Şahin Tan’ın doğadaki ağaç kabukları ve
lifli bitkileri kullanarak “sepet örücülüğü” tekniğiyle yaptığı ürünler

el sanatlarına meraklı girişimci kadınlara ilham veriyor. Sepetten
çantaya, tabak altlığından panoya doğa ve sanatın buluştuğu

özgün ürünler Cumhuriyet Köy Pazarı’nda ziyaretçilere göz kırpıyor

AğAç kAbuğundAn

Kadınlar 
için nimet

BEYSEM kursları ve köy pazarının ilçedeki kadınlar için büyük bir nimet olduğunu
vurgulayan Nevin Şahin Tan: “Belediye Başkanımız Murat Aydın’ın verdiği hiz-

metler kadınlar için paha biçilemez.  BEYSEM’de çok donanımlı hocalarımız var.
El emeğinizin sizden ücret alınmadan desteklenmesi, bir stantta sergilenmesi ve
kazanca dönüşmesi çok kıymetli ve motive edici. Bizlere bu imkânı sunan  beledi-
yemize ve değerli başkanımıza çok teşekkür ediyor, ilçemizdeki tüm kadınları kurs
merkezlerimize bekliyoruz.” Beykoz Belediyesi,  kadın emeğini desteklemek üzere

Riva Elmasburnu Köy Pazarı’nı da yakında faaliyete açıyor. 

sAnAt eserI
CIkIyor

Sahne tozu

yutanlar

Dijital içerikleriyle 
seyircilere farklı deney-
imler sunmayı sürdüren
Zorlu PSM, “Sahne Tozu
Yutanlar” programında,
deneyimli isimlerin
samimi sohbetleriyle
sahnede olmanın
ruhunu paylaşmaya
devam ediyor

Aklımızı toplayıp iyi işler yapmalıyız
Usta yazar Alev Alatlı, Instagram hesabındaki canlı yayında sevenleriyle buluştu. İnsanların bohem
bir zamandan geçtiğini anlatan Alatlı, “Bir an önce aklımızı toplayıp iyi işler yapmalıyız” dedi

Kültür, sanat ve eğ-
lence dünyası D&R,

gerçekleştirdiği canlı
yayınlarla başarılı yazar-

ları takipçileriyle buluştur-
maya devam ediyor.

Turkuvaz Kitap etiketiyle ya-
yınlanan “Suç Ortağı Holly-

wood-Kaan’ın Kitabı” adlı
kitabıyla okurlarla buluşan

yazar Alev Alatlı, D&R Home’da
gerçekleşen canlı yayında Olkan

Özyurt’un sorularını yanıtladı. Holly-
wood ve sinema sektörü ile ilgili ko-

nulara değinen Alatlı, Özyurt ile
samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Alev

Alatlı, yazdığı kitabın spesifik olarak si-
nema ile ilişkiden doğmadığını söylerken,

“Batı toplumunu, Amerikan toplumunu an-
lamak için yazıldı. Kesin yargılar sezdim.

Örneğin Amerikan polisinin en güçlü polis ol-
duğu gibi… Amerikalılar, sevilen filmi tekrar

tekrar çekerler. Bir filmin diğer filmin yan te-
ması olduğu filmler ortaya çıkar. Hollywood’un

dördüncü bir kuvvet olduğunu bilmiyordum. Ya-
sama, yürütme, yargı ve medya. Sinemayı sanat
zannediyoruz ama sinema sadece sanat değil. İlk
kitap bir sükut suikastına uğradı. Sonra ben de
oturdum, bu neden böyle oldu diye düşündüm. Bu
işlerden anladığını düşündüğüm insanlar bile ki-
tabı yok saydılar. Çok şaşırdım ve garipsedim.
Yani beni eleştirmek için bile okuyabilirlerdi ama
yapmadılar. Ben sinemaya karşı değilim, Hollywo-
od’a karşıyım.” dedi.

Amerikan sinemasında dayatma var

Amerikalıların kendi içinde az seyahat ettiğini be-
lirten Alatlı, “Amerikalılar taşralıdır. Televizyon
söylemezse bilmezler. Normal bir yaşam yok
orada. Uzaydan hep düşman gelir. Neden gelir, ne-
reden gelir? Bilmiyoruz. Hep böyledir sinemaları.
Direkt dayatma var aslında. Kimse bana bunun
sanatsal olduğunu söylemesin.” dedi. Türkiye’nin
belli başlı değerlere sahip olduğunun altını çizen
usta yazar, sözlerine şöyle devam etti: “Amerika
için artık çok geç, biz biraz dikkat etsek kurtarırız.
Biz Türkler çok becerikli insanlarız, istedikten
sonra çok iyi şeyler yaparız. Bizim petrolümüz yok

ama dişimizi tırnağımıza katıp buralara getirdik.
Müthiş bir gayret var. Biz filmleri gayet iyi yapıyo-
ruz. Hiç kötü değil. Amerika ile karşılaştırırsak çok
daha iyi. Aklımızı başımıza toplayıp iyi iş çıkarma-
lıyız. Geldiğimiz noktada Amerikalıları utandırma-
mız gerekiyor. Dünyada pek az ülkenin medeniyet
iddiası vardır. Bizim medeniyet iddiamız var. Her
ülkeye bu nasip olmaz. Niye Aylan
bebeği çekecek bir film yok?
Artık iyi yönetmene de kimse
yüz vermiyor. Yakında maki-
nalar yönetmenleri de ke-
nara atacak. Birkaç sene
sonra yönetmen, kame-
raman kalmayacak; ro-
botlar olacak sadece.
Tekrardan sükût suikastı
olmasın. Kendi işimize
bakalım, kendi işimizi
görelim yeter. O kadar
çok sosyal derdimiz var ki
gerçek hayatta. Her zaman
birbirimize destek olmalıyız.”
ZEHRA ÇELİK


