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VAKA SAYISI ARTACAK

10’da birine yakını
ancak tespit edilmiş

Sağlık Bakanlığı verilerinden
yola çıkarak, Türkiye’de 200

bine yakın aktif vaka bulunduğunu
tahmin eden Uludağ Üniversitesi
Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabi-
lim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Kayıhan Pala, yetkilileri eylül ayına
ilişkin uyardı. Pala, "Risk grubun-
dakileri test yapılmaması şu andaki
vaka sayıları açısından düşündü-
rücü. Bu 150 bin kişiyi kapsayacak
saha araştırmasındaki duruma ba-
kacak olursak,
toplumda
halen 200 bine
yakın aktif vaka
sayısı varken,
bunun 10’da
birine yakını
ancak yakala-
nabilmiş du-
rumda" dedi.
I SAYFA 9

ç

Kayıhan Pala

PLAZALAR NEDEN YANIYOR?

Yönetmeliğe aykırı
giydirme yapılıyor

Yalıtım konusunda kamuoyu
ve sektörü bilinçlendirmeyi

amaç edinen İZODER, 27 Tem-
muz Pazartesi günü Ankara’da bir
plazada meydana gelen yangın ile
ilgili bir açıklama yaptı. İZODER
Başkanı Levent
Gökçe, “Bina-
ların dış cephe-
lerinde
yangının hızla
yayılmasının
nedeni, yönet-
meliklere aykırı
uygulanan giy-
dirme cephe
sistemleridir”
dedi. I SAYFA 4

ç

Levent Gökçe

TÜKETİCİ ÜCRET ÖDEMEYECEK

Arabulucunun amacı
anlaşma sağlamaktır

Tüketici mahkemelerinde gö-
rülen uyuşmazlıklarda artık,

dava açmadan önce arabulucuya
başvurmuş olmak zorunlu hale
geldi. Konuyu değerlendiren Dr.
Öğr. Üyesi Ender Demir, kararı ye-
rinde ve olumlu bulduğunu söyle-
yerek, “Arabulucunun en temel
amacı tarafların barışçıl yollarla
anlaşmalarını
sağlamaktır.
Arabulucunun
var olması ge-
reken durum-
larda ise
tüketici hiçbir
şekilde arabu-
lucu ücretinden
sorumlu değil-
dir" dedi. 
I SAYFA 9

ç

Ender Demir

MESAFEYE DİKKAT EDECEĞİZ

Daha kötüsü olur
diye çok korktum

Tokat'ta hemşire olarak
görev yaparken yakalandığı

Kovid-19'u yenen Özlem Şirinya-
şar, "Yaşamadan bunların tedbirini
almak zorundayız. Çok korktum,
devam edecek mi, daha kötüsü
olacak mı, yoğun bakım süreci
başlayacak mı diye" ifadelerini
kullandı. Şirinyaşar, “Kesinlikle
sosyal mesafeye dikkat edeceğiz.
Maskemizi takacağız. Gerekirse

eldivenlerimiz
olacak eli-
mizde. Bunu
söylemek ayrı,
yaşamak ayrı
şey. Yaşama-
dan bunların
tedbirini almak 
zorundayız”
ifadelerini kul-
landı. I SAYFA 2

ç

Özlem Şirinyaşar

EKONOMİ TOPARLANIYOR

Üçüncü çeyrekte 
olumlu sinyaller

Salgın sonrası normalleşme
adımları kapsamında alınan

kararlarla birlikte öncü göstergeler
ekonomide 3. çeyrekte olumlu sin-
yaller veriyor. Ekonomist Haluk
Bürümcekçi, ilk çeyrekte yüzde
76,2 ve ikinci çeyrekte yüzde 
63,5 gerçekleşen ortalama oranın

üçüncü çeyreğe
toparlanmayla
başladığını
ifade etti. 
Bürümcekçi,
“Sabit sermaye
yatırım harca-
ması eğilimi ise
daha sınırlı to-
parlandı” diye
konuştu.
I SAYFA 6
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Haluk Bürümcekçi

BİRAZ DAHA SABREDİN

Bayramdan sonra
açıklayacağız!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç,
Fenerbahçe’nin yeni teknik di-

rektörünün ne zaman açıklanacağı
konusunda, "Sezon bizim için bitti
ama çarşamba günü sezonun son
maçı var. Bayram sonrasında ayın
4’ünde ya da 5’inde her şeyi açıklaya-
cağız. Camiamız biraz daha sabret-

sin” ifadelerini
kullandı. Koç,
"Başkanlığa geldi-
ğimden beri ‘Sa-
hada mücadele
etmeliyiz, saha dı-
şında sorunları-
mızı birlikte
değerlendirmeli-
yiz’ diyen biriyim"
dedi. 

ç

Ali Koç

İBB, araştırmalarda olay
sayısı bakımından en fazla

ölümcül heyelanın yaşandığı şehir
olan İstanbul’da, kentin dayanıklı
yapılara kavuşması için 39 ilçede
saha çalışması yaptı. Bulgular,
heyelan varlığı ve sonrasında izle-
necek yollar hususunda bilincin
oluşması için “İstanbul İli Heye-
lan Bilgi Envanteri Projesi” ile

açıklandı. İstanbul, deprem tehli-
kesi ve beraberinde getireceği risk-
ler bakımından afete dönüşebilen
doğa olaylarının yaşandığı bir
noktada bulunuyor. Ayrıca, dep-
remler ile harekete geçebilen veya
deprem olmadan da kent için risk
oluşturabilecek nitelikteki heye-
lanlar gibi kütle hareketleri de, 
kayıplara neden olabiliyor. 

ç Kanal İstanbul güzergâhı-
nın etkilenim alanında yer

alan bölgelerdeki önemli bir bulgu
da çalışmaya yansıdı. Projenin geç-
tiği ilçeleri de kapsayan analizlerde,
heyelan riski taşıyan çok sayıda
alan saptandı. Projenin güzerga-
hında bulunan Avcılar, Küçükçek-
mece, Başakşehir ve Arnavutköy
ilçelerinde 267 heyelan alanı tespit

edildi. Söz konusu heyelanların ço-
ğunluğunun, kanal güzergâhındaki
yamaçlarda geliştiği, 63 adedinin
de etkin heyelanlar oldukları belir-
lendi. Çalışmada, İstanbul il alanı-
nın heyelanlı alan sayıları açısından
sıralaması da oluşturuldu.
Silivri 120 alan, Büyükçekmece 
116 alan ve Beykoz da 104 alan ile
ilk üçte yer aldı. I SAYFA 4

ç

SAYFA 5

Gider korona
kalır pirana!

Ata AKDOĞAN SAYFA 9

CHP kurultayının
ardından

Ayhan ONGUN

TURKIYE’DE BIR ILK
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KÜTLE HAREKETLERİ KAYIPLARA NEDEN OLABİLİYOR SİLİVRİ’DE 120, BÜYÜKÇEKMECE’DE 116 HEYELAN ALANI VAR

İddiaya göre, Yeniköy Mahalle-
si'nde Deniz ve Can Özula çifti-

nin köpekleri Nero, Ş.E'yi diz
kapağından ısırdı. Eşini köpeğin ısır-
ması iddiası üzerine Alp Erkin komşu-
sunun köpeği Nero'yu silahla vurarak
öldürdü. Gözaltına alınan Alp Erkin
polis merkezindeki ifadesinin ardından
serbest bırakıldı. Oldukça üzgün olduk-

ları görülen çift, Yeniköy Parkı’nda
“Nero için Adalet” eylemi yaptı. Eyleme
çok sayıda hayvansever de katıldı. Öte
yandan Nero’nun sahibi Can Özula,
köpeklerinin öldürüldüğü anı gösteren
güvenlik kamerası görüntülerine ek, 
olayın planlı bir şekilde gerçekleştirildi-
ğini kanıtlayacak yeni görüntüler 
paylaşacağını iddia etti. I SAYFA 3

ç

Türkiye'nin ilk siber güvenlik lisesi olan Pendik Teknopark İstanbul
Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi açıldı. Açılışa katılan İstanbul Valisi
Ali Yerlikaya, okulun önemli bir açığı kapatacağını söyledi

Covid-19 ile mücade-
lesini kararlılıkla sür-

düren Büyükçekmece
Belediyesi, camilerde daha
sağlıklı ibadet yapılabilmesi
için halılarda nem, küf, bak-
teri ve virüs
oluşmasını
engelleyen
nano tekno-
loji kulla-
nıyor.
SAYFA 5

ç

Sanat atölyeleri
yeniden açıldı

Yaşam Vadisi 1.
Etap’ta bulunan

Sanatla Yaşam Atölye-
leri, yenilenmiş haliyle
sanatçıların kullanımına
açıldı. Beylikdüzü Bele-
diye Başkanı Mehmet
Murat Çalık, geçirdiği
tadilat sürecinin ardın-

dan kapılarını yeniden
sanatseverlere açan atöl-
yelerde incelemelerde
bulunarak sanatçılarla
bir araya geldi. Başkan
Çalık, her zaman sanatın
ve sanatçının yanında 
olduklarını söyledi. 
I SAYFA 5

ç

Sarıyer'de Deniz ve Can Özula çiftinin köpekleri Nero’nun, Alp Erkin
tarafından eşini ısırdığı iddiasıyla vurularak öldürülmesinin ardından
Yeniköy Parkı’nda toplanan bir grup hayvansever eylem yaptı

NERO ICIN EYLEM YAPTILAR
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim
Üyesi Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr.

İlkin Zindancı, yaptığı açıklamada, güneşin ya-
rarları olduğu kadar, kontrolsüz ve uzun süre
güneşte kalınmasının ciddi sağlık sorunlarına
neden olabileceğini söyledi. Zindancı, "Ancak
kontrolsüz ve uzun süreli güneşlenme, birta-
kım zararlara yol açabilir” dedi.  I SAYFA 2

ç

TEMİZLİKTE 
YENİ SİSTEM

İBB, İstanbul’un taşıdığı heyelan riskini saha çalışması yaparak ilçe ilçe analiz etti.
Yapılan çalışma, İstanbul İli Heyelan Bilgi Envanteri Projesi ile kamuoyu ile payla-
şıldı. Kanal İstanbul güzergâhında bulunan 63’ü etkin 267 heyelan alanı tespit edildi

267 HEYELAN 
ALANI VAR! 63 ALAN
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Lise, 2020-2021 öğ-
retim yılında LGS

puanına göre öğrenci ala-
cak. Bilgi Teknolojileri ve
İletişim Kurumu (BTK),
TÜBİTAK, HAVELSAN,
İstanbul Cumhuriyet Baş-
savcılığı Bilişim Suçları
Bürosu, İstanbul Emniyet
Müdürlüğü Siber Suçlarla
Mücadele Şube Müdür-
lüğü gibi birçok kurum lise

ile ilgili çalışmalara destek
verdi. Açılışta konuşan İs-
tanbul Valisi Ali Yerlikaya,
"Türkiye’nin teknoloji
üssü, İstanbul’un teknoloji
geliştirme merkezi Tekno-
park İstanbul bünyesinde,
savunma sanayinin kal-
binde yer alan okulumuz,
bu alanda çok önemli bir
açığı kapatacak” diye
konuştu. I SAYFA 4

BİRÇOK KURUM DESTEK VERDİ

ç

Ali Yerlikaya

Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner
tarafından hayata geçirilen Çatalca 1.
Altın Erguvan Türk Sanat Müziği

Beste Yarışması’na adeta beste yağdı.
Yarışmaya 300’ün üzerinde eser baş-
vurdu. Yarışma Komitesi,  şartnameye
uygun olan eserleri ön jüri üyelerine
teslim edecek.  I SAYFA 4

Yarışmaya rekor başvuru

Sayfa 3

Kanal İstanbul 
Projesi’nin güzerga-

hında bulunan 
Avcılar, Küçükçek-
mece, Başakşehir 

ve Arnavutköy ilçele-
rinde 267 heyelan
alanı tespit edildi. 

KORUYUCU KULLANIN
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Tekirdağ 
İrfan DEMİR

Prof. Dr. Gül, yaptığı açıklamada, koz-
metik ürünlerin günlük yaşamda sıkça
kullanıldığını belirtti. Kozmetik ürünler

ile deriye uygulanan ilaçların kullanım alanları ve
kullanım sıklıkları açısından farklılıklar olduğunu
ifade eden Gül, şu bilgileri verdi: "Kozmetik ürün-
lerde kullanılan maddeler sadece liste olarak yazı-
lır; ürün içindeki maddelerin miktarları bildirilmez.
İlaçlarda hangi maddeden ne kadar miktar kulla-
nıldığı bildirilmek zorundadır. Ayrıca kozmetik
ürünlerin satış ve saklanma koşulları ürünün bo-
zulmasına neden olabilir. İlaçlar eczanelerde uygun
koşullarda satılırken, kozmetikler her yerde hatta
bazen tezgahlarda yoğun güneş altında bile satıla-
bilmektedir. Satın alındıktan sonra ilaçlar genellikle
evde ilaç dolabında saklanır. Buna karşın bazı koz-
metik ürünler çantada taşınmaktadır. Örneğin
yazın sahilde bazı kişiler nemlendirici, ruj, güneş-
ten koruyucu gibi kozmetik ürünlerini yoğun güneş
altında yanlarında taşıyabilir. Çok soğuk ya da çok
sıcak iklim şartlarına maruz kalan kozmetik ürün-
lerde hızla bozulma olabileceği unutulmamalıdır.
İlaçlar sadece hastalık bulunan alana sürülürler ve
belli bir süre kullanılırlar. Kozmetik ürünler daha
geniş alana ve sık uygulanırlar. Sabun, şampuan,
tıraş ürünleri, duş jeli, nemlendirici, güneş koru-
yucu, diş macunu, ruj, deodorant gibi kozmetik
ürünler ise ömür boyu kullanılmaktadır."

Dermatite dikkat edin

Prof. Dr. Gül, kozmetik ürünlerin kullanımına bağlı
birçok yan etki gözlenebileceğini anlatarak, "Koz-
metik ürünler genellikle üretim tarihlerinden sonra
yaklaşık 2-2,5 yıl içinde kullanılmalıdır. Açılmış ve
kullanılmaya başlamış ürünlerde bu süre daha kı-
sadır. Satın alınmasından çok uzun zaman sonra-
sında kullanılan ürünlerde bozulma olur; bozulan
ürün de yan etkiye neden olabilir." diye konuştu.
Kozmetik ürün kullanımında en sık gözlenen yan
etkinin kontakt dermatit (temas dermatiti) oldu-
ğuna işaret eden Gül, şöyle devam etti: "Temas
dermatitleri irritan ya da alerjik olabilir. İrritan
temas dermatiti her kişide ortaya çıkar.” 

Birçok insanın kafasında
"Güneş ışınlarına aşırı maruz
kalındığında görülebilecek

bulgular nelerdir ve nasıl tedavi edilir?"
sorusunun takıldığına işaret eden Zin-
dancı, aşırı ve kontrolsüz güneş tema-
sıyla görülebilecek bulguların kızarıklık,
batma, yanma, kaşıntı, hassasiyet gibi
belirtilerle seyreden güneş yanıkları oldu-
ğunu ifade etti. Doç. Dr. İlkin Zindancı,
bazen bunların üzerine içi su toplayan
küçük kabarcıklar eklenebileceğini dile
getirerek, şu bilgileri verdi: "Böyle du-
rumlarda cilde nemlendirici ve kaşıntı gi-
derici kremlerin sürülmesi ve bol sıvı
alımı faydalıdır. Güneş yanığı çok şid-
detli ise hekim tavsiyesi ile hafif korti-
zonlu veya ağrı kesici kremler, haplar da
kullanılabilir. Bir başka akla takılan soru
da 'Güneş ışınlarına uzun süre maruz
kalınırsa ne gibi problemler oluşabilir?'
sorusudur. Uzun süreli güneş maruziyeti
birikici etki ile deride lekelenme, incelme,
damarlarda genişleme, kırışma gibi belir-
tilere yol açar ve derinin yaşlanmasına
sebep olur. En önemli sorun ise bir kısmı
hayatı tehdit edebilen deri kanserlerinin
oluşmasıdır." Zindancı, "Yaşam ve enerji
kaynağı olan güneşin sağlığımız üzerin-
deki etkisi çok büyüktür. Birtakım deri

hastalıklarının iyileşmesinde ve D vita-
mini sentezi üzerinde çok önemli etkileri
vardır. Ancak kontrolsüz ve uzun süreli
güneşlenme, birtakım zararlara yol aça-
bilir. Bu nedenle mutlaka güneş koru-
yucu kullanılmalıdır." diye konuştu. D
vitamini sentezi için ise güneş ışınların-
dan doğru şekilde faydalanmanın öne-
mine değinen Zindancı, şunları ifade etti:
"D vitamini insan vücudunda kalsiyum
metabolizmasını düzenleyerek kemik ve
diş gelişiminde önemli rol oynar. Ayrıca
D vitamininin bağışıklık düzenlenmesi,
tansiyon kontrolü, kanserden korunma
gibi işlevleri de vardır. D vitamini, güneş
ışınları içinde bulunan UVB'nın direkt
deriye temas etmesiyle deride oluşur.
Bunun için güneş ışınlarının dik geldiği
10.00-15.00 saatleri arasında, vücudun
küçük bir alanının 15-20 dakika güneş
ışınlarına maruz kalması yeterlidir.
Güneş koruyucu, bariyer oluşturduğun-
dan, D vitamini sentezini önler ancak
deriyi koruduğundan mutlaka kullanıl-
malıdır. Bu nedenle, sürekli güneş ışınla-
rına maruz kalan yüz benzeri alanlar
yerine her iki kolun ön iç yüzü gibi bir
alanın belirtilen şekilde kısa süreli güneş-
lendirilmesi, günlük D vitamini sentezi
için yeterlidir."

Kozmetik deyip
geçmeyin

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. İlkin Zindancı, yaptığı açıklamada, güneşin ya-
rarları olduğu kadar, kontrolsüz ve uzun süre güneşte kalınmasının ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğini söyledi

DAHA KOTUSU OLUR
DIYE KORKTUM

Kontrolsüz güneslenmeyin

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim
Üyesi Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr.
Ülker Gül, kozmetik ürünlerde
kullanılan maddelerin sağlığa zararlı
olmaması gerektiğini belirterek,
"Kömür katranı, kurşun asetat, fenol,
talk, silika gibi toksik, kanserojen ve
hormonal etkiye neden olan mad-
deleri içermemelidir” dedi

Tokat'ta hemşire olarak görev yaparken yakalandığı Kovid-19'u
yenen Şirinyaşar, "Yaşamadan bunların tedbirini almak 
zorundayız. Çok korktum, devam edecek mi, daha kötüsü olacak
mı, yoğun bakım süreci başlayacak mı diye" ifadelerini kullandı

T okat'ın Turhal ilçesinde Devlet Hastanesi
Acil Servisinde çalışan evli ve 2 çocuk an-
nesi hemşire Özlem Şirinyaşar, yakalan-

dığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığı
sürecinde yaşadıklarını anlattı. Hastaneye
gelen bir hastanın Kovid-19 testinin pozitif çık-
ması üzerine Şirinyaşar'a yapılan test de pozitif
çıktı. Bunun üzerine tedavi altına alınan Şirin-
yaşar, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp
Fakültesi Hastanesinde tedavi gördü. Tedavisi
tamamlanıp iyileşen Şirinyaşar, tekrar işine
döndü. Özlem Şirinyaşar, hastaneye ilaç yaz-
dırmak için gelen bir hastada Kovid-19'a rast-
landığını söyledi. Bunun üzerine hastane
yönetiminin hastanın kiminle temas kurdu-
ğunu araştırdığını belirten Şirinyaşar, "Güven-
lik kamera kayıtlarında hastanın hapşırdığını
görüyorlar. En yakınında olan benim. Hastane
yönetimi bana telefonla ulaştı. Belirti olup ol-
madığını sordular. Bende 3 gündür süren kuru
öksürük vardı. Maskeden oldu diye düşünü-
yordum. Test yapıldı, sonuç pozitif çıktı. Son-
raki testim de pozitif çıkınca hastaneye
yatırıldım. Dikkat sayesinde bulaştırıcılık ol-

madı, ne eşime ne çocuklarıma. Hissedilenler
anlatılır gibi şeyler değil." dedi.

Motivasyon çok önemli

Hastalık sırasında kötü şeyler de düşünüldü-
ğünü dile getiren Şirinyaşar, sözlerini şöyle sür-
dürdü: "Motivasyon çok önemli. Ben hiç yalnız
kalmadım. Beraber çalıştığım insanlar, onların
desteği, ailem, eşimin desteği sayesinde erken
sürede atlattım. Kesinlikle sosyal mesafeye dik-
kat edeceğiz. Maskemizi takacağız. Gerekirse
eldivenlerimiz olacak elimizde. Bunu söylemek
ayrı, yaşamak ayrı şey. Yaşamadan bunların
tedbirini almak zorundayız. Ciddi bir şey. Çok
korktum, devam edecek mi, daha kötüsü ola-
cak mı, yoğun bakım süreci başlayacak mı diye
ama umudumu hiç kaybetmedim. Bu azim diri
tuttu beni." Şirinyaşar, hastalığı atlatıp yeniden
işe başladığında mesleğe yeni başlamış gibi
hissettiğini vurgulayarak, "15 yıl çalışmadım, o
gün işe başlamışım gibiydi. Hastalığı yaşayıp
birden bire karşı taraftayken hasta moduna dü-
şüyorsun. O hastalığı yaşayıp dönmek, daha
farklı bir durum." ifadelerini kullandı.

Obeziteye karsı güc birliği

Avrupa Birliği'nin destekle-
diği Gelecekteki Obezite Te-
davisinin İyileştirilmesine

Yönelik Obez Fenotiplerin Stratifikas-
yonu (Stratification of Obese Phenoty-
pes to Optimize Future Obesity
Therapy) SOPHIA'nın liderliğini Novo
Nordisk üstlendi. Avrupa Komisyonu,
Avrupa İlaç Sanayii Dernekleri Fede-
rasyonu (EFPIA), JDRF, Obezite

Eylem Koalisyonu ve T1D Exchange
ortak girişimi olan Yenilikçi İlaçlar Giri-
şimi-IMI, SOPHIA'ya 16 milyon avro
finansman sağladı. Proje çerçevesindeki
çalışmalar Avrupa genelinde Haziran
itibarıyla başladı. 31 Mayıs 2025'e
kadar sürecek olan projenin ilk dönem
sonuçlarının Eylül 2020'de alınması
planlanıyor. SOPHIA, doğru tedavinin
doğru zamanda doğru kişiyle eşleştiril-

mesi için obeziteyle yaşayan klinik ola-
rak anlamlı alt popülasyonları belirle-
yecek, nitelendirecek ve sınıflandıracak.
Obezitenin komplikasyonlarına yönelik
göstergelerle, obezite tedavisine verilen
yanıtın kanıta dayalı olarak sınıflandı-
rılmasını sağlayacak. Hastalar, sağlık
sistemleri, araştırmacılar ve klinisyenler
için tedavi yöntemlerinin sürdürülebilir
şekilde geliştirilmesine yönelik modeller
belirleyecek. Hasta Danışma Kurulu,
hasta yorum, görüş ve isteklerinin
SOPHIA'nın merkezinde yer almasını
ve çalışmanın çeşitli katmanlarına yer-
leştirilmesini sağlayacak. Araştırma
grubu, bulgularını obezite ve hem sos-
yal hem de medikal açılardan bireyler
üzerindeki birden fazla etkisi çerçeve-
sinde daha hasta merkezli ve eşitlikçi
bir sürece katkıda bulunmak için kulla-
nacak. SOPHIA'da kullanılacak yön-
temlerin bazıları, "veritabanı
oluşturulması", "analizlerin yürütül-
mesi", "derinlemesine kalitatif metot-
larla hastaların obezite tanısı ve
tedavisine yönelik algı ve bakış açılarını
belirlenmesi", "obeziteyle yaşayan 
bireylerin daha iyi tedavi görmelerini
sağlamak üzere tüm paydaşlarla ortak
bir değer bulunması" olarak 
sıralanıyor.

SOSYAL
MESAFEYE 

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

TRAKYA HALKININ 
GÖZDESİ ÖZ KEŞAN

5 YILLIK evliliklerinden bir
kız çocukları olan çift,
bugün İstanbul 6. Aile

Mahkemesi'nde görülen davayla bo-
şandı. Duruşmada, Bülent Emrah
Parlak, Burcu Gönder ve avukatları
hazır bulundu. Gizli görülen celsede
mahkeme, tarafların boşanmasına
karar verdi.  Boşanmanın ardından
Burcu Gönder ve Bülent Emrah Par-
lak adliye önünde gazetecilerin soru-
larını yanıtladı. Oyuncu Burcu
Gönder, "Az önce anlaşmalı olarak
bir boşanma davamız gerçekleşti.
Tabii ki üzgünüz anlarsınız bunu.
Kimse ayrılmak için hayatını birleştir-
miyor, ilişki yaşamıyor. Biz de böyle
çıkmadık yola. Biz Bülent ile 14 yıl

boyunca çok güzel bir aşk yaşadık.
Her ilişkide olduğu gibi biz de sorun-
lar yaşadık. Bunları aşmak için çok
çaba sarf ettik fakat başarılı olama-
dık. Bizim canımızdan çok sevdiği-
miz bir kızımız var. Onun mutluluğu,
onun sevgi dolu bir ortamda büyü-
mesi bizim en büyük arzumuz. O
yüzden bu kararın daha doğru oldu-
ğunu düşündük. İkimiz için de hayırlı
olmasını diliyoruz" dedi. 

İddialar tamamen asılsız

Basın mensuplarının Bülent Emrah
Parlak hakkındaki "öfke problemi ol-
duğuna" ilişkin haberleri sorması
üzerine Burcu Gönder, "Çok üzül-
dük. İkimiz de çok üzüldük. Bülent

ile ilgili iddiaların hepsi asılsızdır"
diye cevap verdi. Oyuncu Bülent
Emrah Parlak ise, "Gerçekten bir aşk
evliliğiydi, aşk serüveniydi, sevda iliş-
kisiydi bu. Merkezine sevgiyi koydu-
ğumuz ilişkimiz buraya kadar devam
etti. Biz bundan sonra yine merke-
zine sevgiyi koyarak devam edeceğiz.
Karanlığı yok eden aydınlıktır, iftira-
ları ve yalanı yok eden de gerçektir.
Benim gerçeğim yanımda. Benim
gerçeğim gerekli açıklamaları yaptı.
Sadece çok üzgünüz haberlerden do-
layı. Şairin de dediği gibi dünyayı gü-
zellik kurtaracak ve bir insanı
sevmekle başlayacak her şey. İnsan-
ları sevelim, asılsız iddialara hemen
inanmayalım" dedi.  DHA

İ ddiaya göre, iki gün önce Sarıyer Ye-
niköy Mahallesi'nde Deniz ve Can
Özula çiftinin köpekleri Nero, Ş.E'yi

diz kapağından ısırdı. Eşini köpeğin ısır-
ması iddiası üzerine Alp Erkin komşusu-
nun köpeği Nero'yu silahla vurarak
öldürdü. Gözaltına alınan Alp Erkin polis
merkezindeki ifadesinin ardından serbest
bırakıldı. Olay üzerine açıklama yapan
Özula Çifti hukuki mücadele başlattıkla-
rını belirtmişti. Oldukça üzgün oldukları
görülen çift, bugün Yeniköy Parkı’nda
“Nero için Adalet” eylemi yaptı. Eyleme
çok sayıda hayvansever de katıldı. Öte
yandan Nero’nun sahibi Can Özula, kö-
peklerinin öldürüldüğü anı gösteren gü-
venlik kamerası görüntülerine ek, olayın
planlı bir şekilde gerçekleştirildiğini kanıt-
layacak yeni görüntüler paylaşacağını
iddia etti.

Benim köpeğimi de öldürdü

Oturdukları evin bahçesinde Nero’ya bir-
likte baktıklarını ifade eden ve daha önce
aynı kişi tarafından önceki yıllarda köpeği
öldürülen Özula çiftinin komşusu Zafer
Önal, “Neroya çok bağlıyım. 6-7 ene önce
aynı adam, benim köpeğimi de bilinçli ola-
rak ezip, kendi evinin önünde arabasını
park edip, oğluyla birlikte köpeğimi cadde-
den almamı seyretti. Hiç üzülmedi, vicdan
azabı çekmedi, bana geçmiş olsun bile de-
medi. Ben köpeğimi veterinere götürdüm
ve maalesef öldü. İki üç gün sonra kendi-
sine “hiç sormadın ayıp değil mi?” dedim.
Banane diye cevap verdi. O zaman kendi-
sinden şikayetçi olmadığım için çok pişma-
nım” şeklinde konuştu.

Herkesin çok sevdiği bir köpekti

Hayvansever Mehmet Emrah Hamşıoğlu,
“Kadın cinayetlerinin, hayvan cinayetleri-

nin, çocuk istismarlarının sonu gelmiyor. Ve
asıl acı olan bunu yapan insanların çok  az
ceza alması, cezaların caydırıcı olmaması.
Bizim vicdanımızın yükü her geçen gün
daha da artıyor. Buradan yetkililere seslen-
mek istiyorum, bu yasayı çıkarsınlar. Bir
hayvan bu kadar kolay öldürülemesin” dedi.
Yeniköy’de bir kafenin işletmecisi olan
Burak Yener, “Nero her sabah bizim meka-
nımıza gelirdi. Gerçekten gelen misafirleri-
mizin ve çocuklarımızın çok sevdiği bir
köpekti. Nero’ya yapılan bu haksızlık hepi-
mize yapıldı. Bu konuda adalet istiyoruz.
Buna direnmek için buradayız”dedi. DHA

Sarıyer'de Deniz ve Can Özula çiftinin köpekleri Nero’nun, Alp Erkin tarafından eşini ısırdığı iddiasıyla vurularak 
öldürülmesinin ardından bugün, Yeniköy Parkı’nda toplanan bir grup hayvansever eylem yaptı. Özula çiftinin açıkla-
malarda bulunduğu eyleme, bazı hayvanseverlerin de köpekleri ile katıldığı ve gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

OLAY, dün saat 15.50 sıralarında
Tevfikbey Mahallesi Merkez Cad-
desi ile Kirazlı Sokak kesişiminde

meydana geldi. İddiaya göre, 33 yaşındaki
Aykut G.'nin imam nikahlı eşine uyguladığı
şiddet nedeniyle eşi S.G. evden ayrılıp kadın
sığınma evine yerleşti. Bu durumdan eşinin
ailesini sorumlu tutan Aykut G. ise, eşinin
erkek kardeşi Arkın G.'ye (32) Merkez Cad-
desi ile Kirazlı Sokak kesişiminde silahla
ateş ederek kaçtı. Göğsüne isabet eden mer-
milerle ağır yaralanan Arkın G. kaldırıldığı
hastanede yapılan tüm müdahalelere rağ-
men bugün hayatını kaybetti. Cinayeti işle-
yen Aykut G. ise bugün suç aleti tabanca ile
birlikte Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdür-
lüğüne teslim oldu. Polisteki işlemlerinin ta-
mamlanmasının ardından Küçükçekmece
Adliyesi'ne sevk edilen Aykut G. tutuklana-
rak cezaevine gönderildi. DHA

OLDURULEN KOPEK 
NERO ICIN EYLEM

ANLAŞMALI OLARAK BOŞANDILAR
Oyuncu çift Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, bugün anlaşmalı olarak boşandı. Burcu
Gönder, "Çok üzüldük. İkimiz de çok üzüldük. Bülent ile ilgili iddiaların hepsi asılsızdır" dedi

Küçükçekmece'de bir kişi, imam nikahlı
eşinin şiddet nedeniyle evden ayrılıp
sığınma evine yerleşmesine eşinin ailesinin
neden olduğunu düşünüp kayın biraderini
sokak ortasında vurdu. Ağır yaralanan
kayın birader hastanede hayatını kaybetti.

Sokak ortasında 
kaynını öldürdü

ANKARA Cumhuriyet Başsavcı-
lığı’nca hazırlanan iddianameye
göre, Cihad ve Merve B. çifti aile

dostları Müge ve Rıdvan A. çifti ile sık sık gö-
rüşüp, ailece birbirlerine ziyaretler gerçekleşti-
riyordu. Hürriyet'in haberine göre 15 Eylül
2019’da Cihad B.’nin kullanmış olduğu tele-
fon numarasından, Müge A.’nın telefonuna
“Çok güzel gülüyorsun, geçen gün eline do-
kunduğumda senden çok etkilendim, Rıdvan
yokken mesaj at” şeklinde mesajlar gönderdi.
Duruma şaşıran Müge A., şikâyetçi oldu. İfa-
desi alınan şüpheli Cihad B., mesajları eşi
Merve’nin attığını ileri sürerek suçlamayı
kabul etmedi. Merve B. de verdiği ifadesinde
eşi Cihad B.’nin telefonunu alarak Müge’ye
mesajları kendisinin attığını, eşini kıskanması
nedeni ile böyle davrandığını, pişman oldu-
ğunu, olayların bu seviyeye geleceğini düşün-
mediğini belirtti. Savcılık, “şüphelilerin üzerine
atılı suçu işlediklerine ilişkin yeterli delil oldu-
ğunu” belirterek hem koca Cihad B., hem eşi
Merve B.’ye cinsel taciz suçundan dava açtı.

Eşi ile ağız birliği yaptı

Sanık Cihad B., savcılıktaki ifadesini tekrar-
ladı. Sanık Merve B. de savunmasında, müş-
teki ile ailecek görüştüklerini anlatarak, “Ben
hamileydim. Çok duygusaldım. Müşteki,
bana eşinden boşanmak istediğine ilişkin me-
sajlar atınca ben de ‘Benim eşime meyili mi
var’ diye düşüncelere kapıldım. Kıskançlık
oldu. Eşime yönelik düşüncelerini öğrenmek
için mesaj attım. Eşimin bundan haberi
yoktu” iddiasında bulundu. Müşteki Müge A.
da, “Bu mesajlar Cihad B. tarafından atılan
mesajlardır. Olaydan sonra Merve bana özür
mesajları attı, eşim nasıl böyle bir şey yapar
diye söyleniyordu” dedi. Dava dosyasına su-
nulan WhatsApp mesajları, Merve B.’nin sa-
vunmasını çürüttü. Olaydan sonra
gerçekleşen yazışmada Merve B.’nin müşteki
Müge A.’ya “Elim ayağım titriyor dondum
sanki” şeklinde mesajlar atarak eşine yönelik
tepkisini ortaya koyduğu anlaşıldı.

Aile olarak görüştükleri kadına cinsel taciz
mesajları attığı iddia edilen Cihad B.,
“Mesajları ben değil, eşim Merve attı”
savunması yaptı. Merve B. de mesajları ken-
disinin gönderdiğini öne sürdü. Ancak What-
sApp yazışmalarında Merve B.’nin kocasının
eyleminden rahatsız olduğu ortaya çıktı

WhatsApp’tan
taciz mesajı

CANIMIZDAN DA ENDİŞE EDİYORUZ
Nero’nun sahibi Can
Özula ise “Dün basın
açıklamamızda bu işin or-
ganize, planlı ve programlı
yapıldığı hakkında bir dü-
şüncemiz olduğunu dile
getirdik. Ve bu düşünce-
mizin de sadece düşünce
olmadığını bugün paylaş-
tığımız video ile göreceksi-
niz. Bir insan nasıl böyle
bir şeyi tasarlayabilir?
Hem bizim köpeğimiz,

canımız Nero’nun hem de
aile dostumuz Hilal Öz-
demir’in canına kast ede-
cek şekilde bir girişimde
bulunmaları, bizim artık
yaşadığımız yerde kalma
ihtimalimizi bitirdi. Kendi
can güvenliğimizden de
endişe ediyoruz. Buradan
devlet büyüklerimize ses-
leniyoruz. Lütfen gereken
yapılsın ve bu son bulsun”
diye konuştu.

Muğla’da bar işletmecisi Cemal Metin
Avcı (32) tarafından vahşice öldürülen
üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in aile-
sinin avukatı Rezan Epözdemir, arasında
zanlıya keşif yapılması talebinin de bulun-
duğu dosyayı Muğla Cumhuriyet Başsav-
cılığı’na teslim etti. Epözdemir,
"Şüphelinin anlatımları, hayatın olağan
akışına ve fizik kurallarına aykırıdır" dedi.

Muğla Adliyesi’nden çıkışında DHA mu-
habirine açıklamada bulunan avukat
Epözdemir, "Hunharca ve vahşice cinayet-
ten hemen sonra şüphelinin cesedi yak-
maya çalışması, üzerine beton dökmesi,
varille dereye atması hususları bir arada
düşündüğümüzde başka failler olacağını
düşünüyoruz. İşlediği cinayetin ardından
son derece soğukkanlı bir şekilde hareket

ediyor" dedi. Epözdemir, cinayette cana-
varca hisle ve eziyet çektirerek adam öldür-
menin yanı sıra tasarlamanın olduğu ifade
ederek, "Cinayet öncesi ve sonrasındaki
HTS kayıtlarının alınması, kamera kayıt-
ları dökümünün yapılması, parmak izi in-
celemeleri ve zanlıya keşif yapılması için
talebimiz oldu. Şüphelinin anlatımları ha-
yatın olağan akışına ve fizik kurallarına ay-
kırıdır. Dilekçemizi soruşturma savcısına
sunduk. Dosyadaki gizlilik kısıtlaması olan
belgelerin verilmesini istedik. Taleplerimi-
zin karşılanıyor olması muhtemel gözükü-
yor” açıklamasını yaptı. 

Keşif yapılsın!
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son yıllarda rezidans, hastaneve otel
gibi binalarin dış cephelerinde yaşanan,
son olarak Ankara’da bir plazada mey-

dana gelen dış cephe yangınının ardından, İZO-
DER (Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği)
tarafından bir açıklama yapıldı. İZODER Yönetim
Kurulu Başkanı Levent Gökçe, “Ticari yapılar
başta olmak üzere son yıllarda tercih edilen en yay-
gın dış cephe uygulamalarından birinin de giy-
dirme cephe uygulamaları olduğunu görüyoruz.
Genellikle binaya estetik görüntü veren dış cephe
kaplamaları, dış duvar ile arasında havalandırma
boşluğu kalacak şekilde cepheye yerleştiriliyor. Yan-
gın güvenliği açısından bakacak olursak, bu hava-
landırma boşluğunun, yangınlarda baca etkisi
yaparak alevlerin cephede hızlıca yayılmasına
neden olduğu biliniyor. Dolayısıyla bu detaylarda
kullanılacak olan dış cephe kaplaması ve yalıtım
malzemeleri dahil olmak üzere tüm bileşenlerin se-
çiminde ürünlerin yangın durumundaki perfor-
mans ve davranışlarının dikkate alınması
gerekiyor” diye konuştu.

Yanıcı ürünler kullanılmamalı

Son yıllarda kamuoyunda ses getiren tüm dış
cephe yangınlarının, giydirme cepheli prestij yapı-
larında olduğuna dikkati çeken Levent Gökçe,
şöyle konuştu: “Binaların Yangından Korunması
Hakkındaki Yönetmelik 2015 yılında dış cephe-
lerde meydana gelen yangınlardaki tecrübeler dik-
kate elınarak revize edildi.Yapılan değşikilik ile
havalandırmalı giydirme cepheler ile lgili
olarak‘Derzleri açık veya havalandırmalı giydirme
cephe sistemli binalarda kullanılan cephe ve yalıtım
malzemeleri en az zor yanıcı olmalıdır’ hükmü
ilave edildi. Ülkemizdeki mevzuat, bu tür havalan-
dırmalı giydirme cephe detaylarında yalıtım malze-
meleri de dahil olmak üzere hiçbir malzemenin
yanmaması gerektiğini ifade ediyor. Ayrıca cephe
elemanları ile alevlerin geçebileceği boşlukları bu-
lunmayan döşemelerin kesiştiği yerler, alevlerin
komşu katlara atlamasını engelleyecek şekilde dö-
şemenin dayanımı kadar yalıtılması gerekiyor. Yan-
gının yayılımı gözlemlendiğinde, dış cephe
kaplamasının ve diğer bileşenlerinin yanıcı olma-
ması gerektiği ve alevlerin geçebileceği boşlukların
yalıtılması hususunun önemi ortaya çıkıyor. Son
dönemde çıkan cephe yangınlarına bakıldığında
bilgi eksikliği ve ekonomik gerekçeler ile yanıcı dış
cephe kaplamalarının tercih edildiğini görüyoruz.
Estetik kaygılar ile birlikte değerlendirilmesi gere-
ken yangın güvenliği önlemlerinin aksatıldığı giy-
dirme cephe uygulamalarında kötü sonuçlar ile
karşılaşmamak adına doğru detay ve malzeme se-
çimi üzerindeki denetimler artırılmalı.”

İ stanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB) depremi ve buna bağlı risk-
leri, kentin gündeminde tutmak için

çalışmalarını sürdürüyor. Deprem Se-
ferberlik Eylem Planı doğrultusunda,
'Yapı Tespit Taramaları' çalışmalarına
başlayan İBB, bir yandan da farklı ne-
denlerin tetikleyebildiği heyelanları da
tüm boyutlarıyla inceliyor. İBB, araştır-
malarda olay sayısı bakımından en
fazla ölümcül heyelanın yaşandığı şehir
olan İstanbul’da, kentin dayanıklı yapı-
lara kavuşması için 39 ilçede saha çalış-
ması yaptı. Bulgular, heyelan varlığı ve
sonrasında izlenecek yollar hususunda
bilincin oluşması için “İstanbul İli He-

yelan Bilgi Envanteri Projesi” ile açık-
landı.

357 aktif heyelan alanı

İstanbul, deprem tehlikesi ve berabe-
rinde getireceği riskler bakımından
afete dönüşebilen doğa olaylarının ya-
şandığı bir noktada bulunuyor. Ayrıca,
depremler ile harekete geçebilen veya
deprem olmadan da kent için risk oluş-
turabilecek nitelikteki heyelanlar gibi
kütle hareketleri de, kayıplara neden
olabiliyor. İstanbul’un barındırdığı bu
olumsuzluk,“İstanbul İli, Heyelan Bilgi
Envanteri Projesi”nde de ortaya ko-
yuldu. Önceki yıllarda yapılan 724 kilo-

metrekareye, 2020 yılı Şubat ayı sonu
itibariyle 4 bin 621 kilometrelik saha
araştırmalarının eklendiği çalışmada,
jeofizik ve jeodezi gibi yersel veriler de-
ğerlendirildi. İstanbul sınırları içerisinde
1.094 heyelan alanının tespit edildiği
raporda, bu heyelanlı alanların 357
adedinin, etkin (aktif ) heyelanlar sını-
fında yer aldığı görüldü.

Silivri'de 120 adet

Kanal İstanbul güzergâhının etkilenim
alanında yer alan bölgelerdeki önemli
bir bulgu da çalışmaya yansıdı. Proje-
nin geçtiği ilçeleri de kapsayan analiz-
lerde, heyelan riski taşıyan çok sayıda

alan saptandı. Projenin güzergahında
bulunan Avcılar, Küçükçekmece, Ba-
şakşehir ve Arnavutköy ilçelerinde 267
heyelan alanı tespit edildi. Söz konusu
heyelanların çoğunluğunun, kanal gü-
zergâhındaki yamaçlarda geliştiği, 63
adedinin de etkin heyelanlar oldukları
belirlendi. Çalışmada, İstanbul il alanı-
nın heyelanlı alan sayıları açısından sı-
ralaması da oluşturuldu. Sıralamada;
Silivri 120 alan, Büyükçekmece 116
alan ve Beykoz da 104 alan ile ilk üçte
yer aldı. Bu heyelanlar, etkin heyelanlar
açısından irdelendiğinde ise; Şile’de 74
alan, Silivri’de 61 alan ve Beykoz’da da
49 alanın bulunduğu gözlemlendi.

TURKIYE’DE BIR ILK
Türkiye'nin ilk siber güvenlik lisesi olan Pendik Teknopark İstanbul Meslek ve
Teknik Anadolu Lisesi açıldı. Açılışa katılan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İstanbul'u-
muzda geçtiğimiz eğitim öğretim döneminde okul öncesi, ilk ve orta öğretimde
resmi ve özel 6 bin 862 okulumuzda 2 milyon 851 bin öğrencimiz eğitim öğretim
gördü. Bu yıl, 257 bin 175 öğrencimiz Liselere Giriş Sınavına girdi" bilgisini verdi

Yönetmeliğe aykırı
giydirme yapılıyor
Yalıtım konusunda kamuoyu ve sektörü
bilinçlendirmeyi amaç edinen İZODER, 27
Temmuz Pazartesi günü Ankara’da bir
plazada meydana gelen yangın ile ilgili
bir açıklama yaptı. İZODER Başkanı Lev-
ent Gökçe, “Binaların dış cephelerinde
yangının hızla yayılmasının nedeni,
yönetmeliklere aykırı uygulanan giy-
dirme cephe sistemleridir” dedi.

267 HEYELAN 
ALANI VAR!

İBB, İstanbul’un taşı-
dığı heyelan riskini

saha çalışması yapa-
rak ilçe ilçe analiz

etti. Yapılan çalışma,
İstanbul İli Heyelan

Bilgi Envanteri 
Projesi ile kamuoyu

ile paylaşıldı. 
İstanbul’da, dayanıklı 

mekânsal planlama
yapılması ve 

kentleşme odaklı
afet eylem planları-

nın oluşturulması
açısından büyük

önem taşıyan 
projede, Kanal 

İstanbul güzergâ-
hında bulunan 63’ü
etkin 267 heyelan
alanı tespit edildi

lise, 2020-2021 öğretim
yılında LGS puanına göre
öğrenci alacak. Bilgi Tek-

nolojileri ve İletişim Kurumu (BTK),
TÜBİTAK, HAVELSAN, İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suç-
ları Bürosu, İstanbul Emniyet Mü-
dürlüğü Siber Suçlarla Mücadele
Şube Müdürlüğü gibi birçok kurum
lise ile ilgili çalışmalara destek verdi.
Yabancı dili İngilizce olacak olan lise
2020-2021 öğretim yılında 30 öğ-
renci alacak ve eğitim süresi hazır-
lıkla birlikte 5 yıl olacak. Ayrıca okul
içinde sızma testi, adli bilişim, yapay
zeka ve siber tatbikat laboratuvarları
da bulunacak. Eğitim gören öğrenci-
lere Teknopark İstanbul başta olmak
üzere siber güvenlik faaliyeti yürüten
firmalarda staj imkanı sunulacak.

35 saniyede 2244 saldırı 

Pendik’te bulunan Teknopark İstan-
bul’un içinde eğitim ve öğretim vere-
cek olan lisenin açılış ve imza
törenine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya,
Milli Eğitim Bakan Danışmanı Gök-
han Yücel, İl Milli Eğitim Müdürü
Levent Yazıcı, İstanbul Ticaret Odası
(İTO) Başkanı Şekip Avdagiç, Tek-
nopark Genel Müdürü Bilal Topçu
da katıldı. Açılış töreninde bir ko-
nuşma yapan Bilal Topçu, “Her 35
saniyede 2244 tane saldırı gerçekleşi-
yor. Bu siber saldırılarda Türkiye 4.
sırada. Bu siber güvenlik lisesinin
nasıl bir ihtiyaç olduğunu gösteriyor.
Bu açığı biz de bu lisemizle doldur-
muş olacağız. Siber güvenlik kuluçka
merkezi oluşturuyoruz. Bin metreka-
reyi siber güvenlik alanında girişimci-
lerin hizmetine sunacağız. Belki siber
güvenlik lisesinden çıkan arkadaşları-
mız belki üniversiteye giderken bu-
rada çalışacaklar” dedi.

Önemli bir açığı kapatacak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da yap-
tığı konuşmasında, “İstan-
bul'umuzda geçtiğimiz eğitim
öğretim döneminde okul öncesi, ilk
ve orta öğretimde resmi ve özel 6 bin
862 okulumuzda 2 milyon 851 bin
öğrencimiz eğitim öğretim gördü. Bu
yıl, 257 bin 175 öğrencimiz Liselere
Giriş Sınavına girdi. 20-29 Temmuz

tarihleri arasında tercihlerini yaparak
liselerimize yerleşecekler. Bizim evde
de heyecan dorukta, 4-5 gündür
Emir Yusuf tercih yapacak. Heyecanı
siz sormayın. İlimizdeki 512 meslek
lisemizde 283 bin öğrencimiz eğitim
görüyor. Toplam derslik sayımız 10
bin 84’tür. Geçtiğimiz günlerde Milli
Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm
Bakanlığı, İTÜ, İstanbul Üniversitesi
ve Marmara Üniversitesi arasında
imzalanan protokol ile 3 Güzel Sa-
natlar Lisemiz, üniversitelerimiz ile
eşleştirildi. İnşallah burada akademik
vizyon ve destekle yetişecek gençleri-
miz, güzel sanatlar alanında hepi-
mizi onurlandırılacak nice başarılara
imza atacaklar. Bugün de, İstanbul
olarak bir ilke daha imza atıyor,
Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülü-
ğünde Milli Eğitim Bakanlığımızca
başlatılan 2023 Eğitim Vizyonu çer-
çevesinde, Siber Güvenlik Lisemizi
açıyoruz. Türkiye’nin teknoloji üssü,
İstanbul’un teknoloji geliştirme mer-
kezi Teknopark İstanbul bünyesinde,
savunma sanayinin kalbinde yer alan
okulumuz, bu alanda çok önemli bir
açığı kapatacak” dedi.

Öğrencilerimizi bekliyoruz

“Günümüzde siber savaşların yaşan-
dığı bir dünyadayız. Her an ülkemiz
için hayati öneme sahip kritik alt ya-
pılara karşı ciddi saldırı ve tehditlerle
karşı karşıyayız" diyen Vali Yerlikaya,
şöyle devam etti: "Bu tehditlerden
korunmak, Sanal dünyadaki varlığı-
mızı sürdürmek, etkin ve güçlü sa-
vunma sistemleri inşa etmenin önemi

gün geçtikçe artıyor. Bunu sağlama-
nın en etkili yolu ise eğitim. Gözü-
müzün nuru çocuklarımız, bu güzide
okulda aldıkları eğitim sayesinde diji-
tal varlıklarımızı yerli ve milli imkan-
larla koruyacaklar hazırlık sınıfıyla
birlikte 5 yıl eğitim verecek ve yatılı
olarak hizmet verecek okulumuz,
Siber Güvenlik Tatbikatı Laboratu-
varı, Sızma Testi ve Adli Bilişim La-
boratuvarı, Robotik Kodlama
Atölyeleri, ferah sosyal yaşam alanla-
rıyla öğrenci dostu bir okul olacak
inşallah. Bu sene LGS puanıyla baş-
vuru alacak okulumuza öğrencileri-
mizi bekliyoruz. Meslek liselerimiz
sayesinde sahip olduğumuz enerji ve
zekayı en verimli şekilde sahaya yan-
sıtabiliyoruz. Gençlerimiz, bu okul-
larda öğrendiklerini uygulayabiliyor,
keşfediyor, üretiyor, hayallerini ve
umutlarını özgürce gerçekleştirme
fırsatı yakalıyor. Bu yuvalarda yetişe-
cek gençlerimize Allah’tan zihin açık-
lığı, ülkemize ve milletimize hayırlı
nesiller olmalarını diliyorum. Bu
duygularla, destekleriyle eğitime açı-
lacak Siber Güvenlik Lisemize güç
veren İçişleri Bakanlığımıza, Milli
Eğitim Bakanlığımıza, Cumhurbaş-
kanlığı Savunma Sanayii Başkan-
lığı’na Cumhurbaşkanlığı Dijital
Dönüşüm Ofisi’ne Bilgi Teknolojileri
ve İletişim Kurumu’na İstanbul Tica-
ret Odası Başkanlığı’na İstanbul
Üniversitesi Cerrahpaşa’ya İstanbul
Ticaret Üniversitesi ve Teknopark İs-
tanbul’a Ve emeği geçen bütün ku-
rumlarımıza şükranlarımı
sunuyorum.” DHA

Yarışmaya 
rekor başvuru
Çatalca Belediye Başkanı Mesut
Üner tarafından hayata geçirilen
Çatalca 1. Altın Erguvan Türk
Sanat Müziği Beste Yarışması’na
adeta beste yağdı. Yarışmaya
300’ün üzerinde eser başvurdu

Kültür İşleri Müdürlüğü
bünyesinde gerçekleşen yarış-
maya pandemi sürecine denk

gelmesi, bir bestecinin sadece 3 eser ile
katılabilmesi ve ilk kez düzenlenen bir ya-
rışma olmasına rağmen katılım sayısının
bu kadar fazla olması, sanata ve sanat-
çıya önem veren ilçemiz adına gurur ve
mutluluk verirken, başvuruların sona er-
mesi ardından Yarışma Komitesi’nde
hummalı bir çalışma başladı.

10 Ağustos'ta açıklanacak

Usta Sanatçı ve Proje Koordinatörü İTÜ
Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Öğ-
retim Görevlisi Gülşah Sönmez ile Kül-
tür İşleri Müdürlüğünden Sorumlu
Meclis Üyesi Tuba Uzun koordinesinde
toplanan Yarışma Komitesi, yüzlerce
eseri inceleyerek şartnameye uygun olan
eserleri ön jüri üyelerine teslim edecek.
Ön Jüri Üyeleri; Cengizhan Sönmez,
Hasan Esen, Mahmut Oğul ve Talat
Er’in 7 Ağustos 2020’de yapacakları de-
ğerlendirmeler sonucunda yarışmaya
değer bulunan 10 eser, 10 Ağustos 2020
tarihinde ilan edilecek.

Üst mahkeme
kararı kaldırdı

KaraKöy'de iki başörtülü kadına sal-
dırdığı iddiasıyla 4 ayrı suçtan 2 yıl 9 ay
17 gün hapis cezasına çarptırılarak hük-

mün açıklanması geri bırakılan sanık Semahat
Yolcu hakkındaki karar, üst mahkemeye yapılan iti-
raz üzerine kaldırıldı. Daha önce de benzer bir ey-
lemden dolayı hakkında başka bir mahkemede
yargılamanın devam etmesi dikkate alınarak Sema-
hat Yolcu'nun yeniden yargılanmasına karar verildi.
Bu karara müştekilerin avukatı Mustafa Doğan
İnal, Aile Bakanlığı avukatı ve sanık Yolcu'nun avu-
katı ayrı ayrı itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren
üst mahkeme olan İstanbul 38. Ağır Ceza Mahke-
mesi de hükmün açıklanmasının geri bırakılması
kararının kaldırılmasına hükmetti. Mahkeme gerek-
çesinde, sanığın suç tarihinden önce 30 Aralık
2018'de de benzer bir eylemde daha bulunduğu,
bununla ilgili İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkeme-
si'nde yargılamasının devam ettiği kaydedildi. 
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Gider korona kalır pirana!

K
orona dediğin, aynı genleri taşıyan ve daha
önceden tanınan virüslerin mutasyona uğra-
mış hali…

Pirana dediğin, aynı familyadan gelen binlerce ba-
lığın deniz sokaklarında yetişmiş bıçkın çocuğu…

İkisi de yer bitirir adamı...
Korona gider, köşesine çekilir, saklanır, pusuda

bekler, bir daha ortaya çıkar mı;
Belki…
Bugünkü etkisi tekrarlanır mı;
Büyük olasılıkla hayır…
Pirana kalır…
Aynı iştahla aç gözlü, saldırgan, bıçkın…
Koronayı yenersin,
Piranaya yenilirsin…
Yer yani…
İnsan;
Görmediğini yenebilir, gördüğüne yenilebilir…
Görmediğini ezer geçer, gördüğü kemiklerini bile

çiğner…
O zaman açacaksın gözünü, göreceksin. Göz göre

göre piranaların kemiklerine kadar çatırdatmasına
yol vermeyeceksin.

Dünya şu an koronavirüsün açtığı salgın tünelinde
ilerliyor ister istemez. Sağa dönülmez, sola girilmez,
geri gidilmez, kanatlanıp uçulmaz. Ucunu bulacak-
sın; başka yolu yok. Korona gözlere ne kadar etki
ediyor bilemedik ama, tünelin sonundaki ışığı gördü-
ğünü açıklayanları duydukça körlüğe yol açtığı da
aklımıza gelmiyo değil. Çünkü, ne zaman def edece-
ğimizi bilemiyoruz. Ama insanların kitlendiği, hatta
virüs kadar etkili olan bi düşünceye öylesine güçlü
yapıştık kaldık ki;

Dünya düzeni değişecek!..
Şimdi herkes milyonlarcasını bi araya getirip gö-

remeyeceğin virüsün, dünyayı nasıl değiştireceğine
kafa yormaya başladı. Herkes derken, olası ya da
hayal ettiği değişik düzende yer almayı sürdürecek ya
da yer kapmak isteyenlerden söz ediyoruz. Yoksa,
ayakkabı boyacısı düzen ne olursa olsun, düzülmek-
ten korkuyor hala, dünyanın sistem açısından deği-
şikliği umrunda bile değil.

Biz ki;
1453’te yeni bir çağ başlatmış, dışında kalmışız.

İstanbul dediğin zaman dünya nüfusunun çoğunlu-
ğunu oluşturan Hristiyan aleminin aklına sadece ve
hala Ayasofya Kilisesi geliyor. Etrafını 100’er metre
açarak ver Vatikan’a, bak sen inanç turizminin geti-
receklerine: kişi başına milli gelirin 100 bin dolara
çıksın.

Biz ki;
1923’te cumhuriyeti ilan etmiş, çağdaşlaşma ka-

pısından 100 yıldır bir türlü geçememişiz. Türkiye
dediğin zaman bütün dünyaya Atatürk dedirten bir
lider ismi ezberletmişiz, kendi kitabımızdan silmişiz.
Sarıl ilkelerine, bırak milli gelir uçmasın; millet mut-
luluk denen sevgi yumağında alemi kıskandırsın; ner-
dee…

Biz ki;
Bin 400 yıldır zor günlerde hiç beklemediğin kişi-

lerin bile sarıldığı İslamiyet’i kabul etmekle kalma-
mış, onun da içine etmişiz. İnancın dışında,
mantıktan uzak, her birinin elinde birer tuzak; hura-
felerin peşine düşmüşüz.

Şimdi kalkmış, yeni bir dünya düzeninden söz edi-
yoruz. Neymiş;

Dünyada sistemler değişecekmiş…
Salgınlı ya da sandıklı, sistem değişikliği dedi-

ğinde bizde anlaşılan, sadece iktidar değişikliğidir.
Yani virüsün değişiklik etkisi Türkiye’de iktidarı de-
ğiştirecektir, o kadar!

Gelişmelerden izlediğinde görürsün; muhalefet ye-
nidünya sistemi gibi bi değişiklik peşinde değil, salgın
günlerinde yapılanların hesabını sandıkta sormak-
sordurmak peşinde koşuyor. AK Parti iktidarı düşe-
cek, CHP iş başına gelecek. Buyursun da;

İçinde hala yer alan ve de salgın iktidarı olacakla-
rına inanıp yer kapma umuduna kapılan zübüklerle
mi çizecekler değişim tablosunu sorusu da gelmiyor
değil aklına…

İster ordan ister burdan;
Pirana gibi milleti kemiğine kadar soğuranların

virüs yılışıklığında boy gösterdiği bi Türkiye’de deği-
şiklik dünyada olacağı söylenen sistem değişikliği
değil, iktidar değişikliği hesabıdır. O da bizi 600’ler-
den çıkarıp 1453’lerden geçirir ve 1923’e dayar…

Aşmak gerekir. Ordan burdan siyasetçilerin ör-
düğü kısır kabuğu kırmak lazım. Gençlerin önünü
açmak, çocukların akılcı yetişmelerine olanak sağla-
mak lazım. 2023 hedefine kazma kürek toprak eşe-
leyerek değil, ağzı süt kokan çocukları zındıkların
kucağından kurtararak ilerlemek lazım.

Bunları görmeden daha huzurlu, çağdaş, akılcı,
bilim peşinde koşan, her platformda yarışacak bir
Türkiye’de yaşamak olası değil. Bu tabloyu da ne
milleti yiyip tüketen korona belirler ne de halkı kemi-
ğine kadar soğuran piranalar oluşturur.

Değişimi koltuk kapma yarışına girenler değil,
halk belirler.

Aynı hamamda aynı tas kullanılarak aynı su ile yı-
kanırsa;

Gider korona kalır pirana!..

Kurban Bayramı 
öncesinde Büyükçek-
mece’nin ibadetha-
neleri Türkiye’de 
ilk kez uygulanan, 

biyolojik ve hijyenik
kuru sistem yönte-

miyle derinlemesine 
temizleniyor

C ovid-19 ile mücadelesini kararlılıkla
sürdüren Büyükçekmece Belediyesi, ca-
milerde daha sağlıklı ibadet yapılabil-

mesi için halılarda nem, küf, bakteri ve virüs
oluşmasını engelleyen nano teknoloji kullanı-
yor. Kurban Bayramı öncesinde Büyükçekmece
genelindeki ibadethanelerde başlatılan hijyenik
sistem kuru temizleme işlemi bayram sonra-
sında da rutin olarak devam edecek. Hiçbir
kimyasal temizlik maddesi kullanılmadan, ta-
mamen biyolojik ürünlerle yapılan kuru sistem
temizlik yöntemi hem halılarda derinlemesine
bir hijyen sağlıyor, hem de koku, rutubet, küf ve
bakteri oluşumunu önlüyor.

İlk defa uygulanıyor

İbadethanelerde başlatılan hijyenik kuru sistem
temizlik yöntemi hakkında açıklama yapan Bü-
yükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Adem
Yazır, Kurban Bayramı öncesinde Covid-19
salgınını da göz önünde bulundurularak,
bütün camileri nano teknoloji kullanarak te-
mizlediklerini belirterek şunları söyledi; “Türki-
ye’de ilk defa uygulanan bir sistemle belli
periyotlar halinde bu temizlikler yapılacaktır.
Covid dönemiyle birlikte 3 temel ilkeyi de unut-
mamak lazım. Mesafe, maske ve temizlik çok
önem arz etmektedir. İbadet yapılan ibadet yer-
lerde hijyenin önemi daha da fazladır. Bu vesi-
leyle bu temizlik işleri belli periyotlarla devam
edecektir. Bu temizlikte mantar küfü ve gravüre
kullanılıyor. Tamamen doğal olduğu için rutu-
bet, nem, küf, bakteri, virüs gibi halılarda 
oluşmasını ortadan kaldırıyor.”

Sanat atölyeleri
yeniden acıldı
Yaşam Vadisi 1. Etap’ta bulunan Sanatla Yaşam Atölyeleri, yenilenmiş haliyle
sanatçıların kullanımına açıldı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat
Çalık, geçirdiği tadilat sürecinin ardından kapılarını yeniden sanatseverlere
açan atölyelerde incelemelerde bulunarak sanatçılarla bir araya geldi. Başkan
Çalık, her zaman sanatın ve sanatçının yanında olduklarını söyledi

ÜskÜdar'da bir kişi çalılık ara-
zide gezen iguanayı fark etti. Va-
tandaş durumu belediye ekiplerine

haber verdi. Belediye ekipleri iguanayı bir ka-
fese koyarak aldı. Belediyenin veteriner he-
kimi tarafından sağlık kontrol geçilen 125
santimetre uzunluğundaki iguana koruma
altına alındı. Üsküdar Belediyesi Veteriner
İşleri Müdürü Ömür Uzunali, "Altuniza-
de'deki mahallemizde bir sokakta bahçe içe-
risinde olduğu ve eve girmek üzere olduğunu
bir vatandaş ihbar etti bizlere. Bunun üze-
rine saha ekiplerimiz iki kişi file ile yakala-
mak suretiyle iguanayı o bahçeden evinin
içerisine girmeden yakaladılar getirdiler. Bu-
raya geldikten sonra ilk tedavisini yaptık. Bu
gördüğünüz iguana otçuldur. Dişleri yoktur
marul, dereotu, dut, dolma biber, gibi otçul
malzemeleri yer. Direk sindirim sistemine
götürür sindirim işlemleri yapar" dedi.

Sağlık durumu iyi

Uzunali, "Biz burada iguananın ilk muaye-
nesini yaptık. İlk muayenesinde hiçbir şey
göremedik. Sağlıklı sıhhatli orman bakanlığı-
nın yetkilerine haber verdik. Orman bakan-
lığı yetkilerinden gelecek talimatlara göre
onlarla beraber ortak ne yapacağımıza karar
vereceğiz. Onlara teslim ederiz. Onlar da
devam eder. Tabi bu durum şöyle de olabilir;
malum insanlar biliyorsunuz bunları alıyor-
lar besliyorlar evlerinde evden kaçmış igua-
namız da olabilir. Yola çıkmıştır. Onu
bilmiyoruz. Beş gün kadar bizim burada
kalır. Yukarda iguanayı muhafıza yerimiz
var. Ona göre ortam hazırladık. Ondan
sonra orman bakanlığı ekipleriyle birlikte ne
yapacağımıza karar vereceğiz." ifadelerini
kullandı. DHA

donguyayin@gmail.com

SEK

Ata AKDOĞAN

Bütün mahallelere
halk ekmek büfesi

TEMIZLIKTE 
YENI SISTEM

Büyükçekmece Belediye
Başkanı Dr. Hasan Ak-
gün’ü makamında ziya-
ret eden İstanbul Halk
Ekmek Yönetim Kurulu
Başkan Vekili Özgen
Nama, Büyükçekme-
ce’de hizmete girecek 24
Halk Ekmek Satış Nok-
tası hakkında bilgi verdi.
Konuya ilişkin bir açık-
lama yapan Başkan
Akgün; “İstanbul Halk
Ekmek’in doğal, sağlıklı
ve güvenilir ürünleriyle
öncü bir kuruluş oldu-
ğunu belirterek; “İstan-

bul Halk Ekmek'in üret-
miş olduğu tüm ürünlere
daha sağlıklı ve kolay bir
yoldan erişimlerini sağla-
mak için bir proje geliş-
tirdik. Proje kapsamında;
24 mahallemizin ortak
noktalarında kurulacak
büfelerle vatandaşlarımız
Halk Ekmeğe ve Halk
Ekmek diyet ürünleri ile
Hamidiye Su ürünlerine
de kolayca ulaşabilecek.
Buna ek olarak İstanbul-
kart dolum hizmetini de
bu büfelerden alabile-
cek” ifadesini kullandı.

Yeniden hizmete giren
Sanatla Yaşam Atölyele-
ri’ni ziyaret eden Beylik-

düzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık, atölyelerde inceleme-
lerde bulundu. Kültür İşleri Müdürü
Mustafa Karaoğlu’ndan yapılan ça-
lışmalar hakkında bilgi alan ve sanat-
çıların yaptığı çalışmaları yakından
izleyen Beylikdüzü Belediye Başkanı
Çalık, atölyelerde sanat adına önemli
çalışmaların yapıldığını söyledi. Baş-
kan Çalık ve beraberindeki ekibin, sa-
natçıların ürettiği birbirinden güzel

eserleri atölye ortamında gözlemleme
şansına sahip olduğu ziyarette, sa-
natçılar da sanata ve sanatçıya ver-
diği değer ve destek için Başkan
Çalık’a teşekkür etti. Fiziksel ve sa-
natsal anlamda daha fazla kullanı-
cıya hizmet sunabilmek amacıyla
yenilenen Sanatla Yaşam Atölyeleri,
yenilenen çehresiyle sanatseverlerin
hizmetine sunuldu. 23 Resim, 1 Ebru
ve 8 Ahşap Yakma sanatçısına ev sa-
hipliği yapan Sanatla Yaşam Atölye-
lerini,  sanatçılar, haftanın 6 günü, 3
aylık periyodlarla kullanabilecek. Pa-

zartesi hariç her gün 10:00 – 22:00
saatleri arasında faaliyette olacak
olan Sanatla Yaşam Atölyeleri tüm
vatandaşların ziyaretine açık. Dene-
yimli sanatçılara, çalışmalarını üc-
retsiz olarak gerçekleştirebilecekleri
mekan imkanı sağlayan atölyelerde,
ayrıca kurs hizmeti verilmeyecek.
Yaşam Vadisi 1.Etap içerisinde bulu-
nan bin kitap kapasiteli Sanatla
Yaşam Kütüphanesi’nde ise her
yaşa yönelik eğlenceli okuma atölye-
leri gibi birçok sanatsal ve kültürel
etkinlik yapılacak.  BARIŞ KIŞ

125 santimlik 
iguana bulundu 
Üsküdar'da 125 santimetre
uzunluğundaki iguana arazide
bir vatandaş tarafından bu-
lundu. Üsküdar Belediyesi'ne
teslim edilen iguananın sağlık
durumunun iyi olduğu ve sa-
hibi çıkmazsa Orman Bakanlı-
ğı'na teslim edileceği öğrenildi

Tuzla Belediyesi Gençlik Merke-
zi'nde müzik eğitimi alan gençler,
“Sahne Senin Performans Senin”

etkinliğine katılan dinleyicilere şarkılar söy-
ledi.Koronavirüs sürecinde evlerinde kalan
gençler, sevilen şarkıları seslendirirken açık
havanın keyfini çıkardılar. Yeni normal süre-
cinde gerçekleştirilen sosyal mesafeli genç-
lik konseri öncesinde gerekli tüm tedbirleri
alan Tuzla Belediyesi, konser girişinde ateş

ölçümü, maske kontrolü yaptı. Gençler de-
zenfekte edilen, sosyal mesafe kurallarına
uygun şekilde kişilere özel ayrılan oturma
yerlerinde ağırlandı. Koronavirüs sürecinde
gençlerle sosyal medya üzerinden etkinlik-
lerde bir araya gelmeye devam eden Tuzla
Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Gençleri-
miz ile birlikte olmaktan asla vazgeçmedik,
vazgeçmeyeceğiz. Onların enerjisi, neşesi ve
coşkusu bizlere güç veriyor. Gençlik merkezi-

mize devam eden gençlerimiz sadece okul ve
sınavlar için eğitim almıyor. Merkezlerimizde
aynı zamanda kültür, sanat ve spor branşla-
rında da eğitimler veriliyor. Eğitimlerini sür-
düren gençlerimizle yıl içinde birçok
etkinlikte bir araya geliyoruz. Koronavirüs
sürecinde sosyal medya üzerinden de genç-
lik konseri yapmıştık. Bugün ise gereken tüm
tedbirleri alarak gençlerimizin coşkusuna
amfi tiyatro sahnemizde ortak olduk. Önü-
müzdeki dönemlerde de gençlerle etkinlik-
lerde, sohbetlerde, gezilerde, konserlerde bir
araya gelmeye devam edeceğiz.”dedi. DHA

Sosyal mesafeli konser
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BUNA göre, RKGE, tem-
muzda bir önceki aya göre 
8,1 puan artarak 100,7 sevi-

yesinde gerçekleşti. Aynı dönemde 
mevsimsellikten arındırılmış reel kesim 
güven endeksi (RKGE-MA) ise 9,6 
puan yükselerek 99,4'e ulaştı. Endeksi 
oluşturan anket sorularına ait yayılma 
endeksleri incelendiğinde, son 3 aydaki 
toplam sipariş miktarı, mevcut toplam 
sipariş miktarı, gelecek 3 aydaki üretim 
hacmi, gelecek 3 aydaki ihracat sipariş 
miktarı, gelecek 3 aydaki toplam istih-
dam miktarı, sabit sermaye yatırım har-
caması ve genel gidişata ilişkin 
değerlendirmeler endeksi artış yönünde 
etkilerken, mevcut mamul mal stoku 
endeksi azalış yönünde etkiledi. Son 3 
aya yönelik değerlendirmelerde, üretim 
hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihra-
cat sipariş miktarında, bir önceki ayda 
azalış bildirenler lehine olan seyir zayıf-
ladı. Mevcut toplam siparişlerin ve 

mevcut mamul mal stokları seviyesinin 
mevsim normallerinin altında olduğu 
yönündeki değerlendirmeler bir önceki 
aya göre zayıfladı. 
ÜFE beklentisi yüzde 12'ye yükseldi 
Gelecek 3 aya yönelik değerlendirme-
lerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş 
miktarı ve ihracat sipariş miktarında bir 
önceki ayda artış bekleyenler lehine 
olan seyir güçlendi. Gelecek 3 aydaki 
istihdama ilişkin artış yönlü beklentiler 
güçlendi, gelecek 12 aydaki sabit ser-
maye yatırım harcamasında azalış bek-

leyenler lehine olan seyir ise zayıfladı. 
Ortalama birim maliyetlerde, son 3 
ayda artış olduğunu bildirenler lehine 
olan seyir güçlenerek gelecek 3 ayda 
artış olacağını bekleyenler lehine olan 
seyir ise zayıflayarak devam etti. Gele-
cek 3 aydaki satış fiyatına ilişkin artış 
yönlü beklentiler güçlenerek sürdü. Ge-
lecek 12 aylık dönem sonu itibarıyla yıl-
lık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 
0,2 puan artarak yüzde 12,0 seviyesinde 
gerçekleşti. Temmuz ayında ankete katı-
lan iş yerlerinin yüzde 38,5'i üretimle-

rini kısıtlayan faktör bulunmadığını be-
lirtirken, yüzde 23,6'sı talep yetersizliği-
nin üretimlerini kısıtlayan en önemli 
faktör olduğunu ifade etti. Onu sıra-
sıyla ham madde-ekipman yetersizliği, 
mali imkansızlıklar, iş gücü yetersizliği 
ve diğer faktörler izledi. Son 3 aydaki 
rekabet gücüne ilişkin gelişmeler değer-
lendirildiğinde, yurt içi piyasalardaki re-
kabet gücüne ilişkin olarak bir önceki 
dönemde azalış bildirenler lehine olan 
seyir zayıfladı.  
Avrupa Birliği içindeki ve dışındaki yurt 
dışı piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin 
azalış yönlü değerlendirmeler de zayıf-
layarak devam etti. İçinde bulunduğu 
sanayi dalındaki genel gidişat konu-
sunda, bir önceki aya kıyasla daha 
iyimser olduğunu belirtenlerin oranı 
yüzde 20,8'e, daha kötümser olduğunu 
belirtenlerin oranı yüzde 12,3'e geriler-
ken, aynı kaldığını belirtenlerin oranı ise 
yüzde 66,9'a yükseldi.

Güven endeksi yükseldi

NASA’dan kritik 
açıklama 
NASA'DAN yapılan açıklamada, 
26 Aralık 2019'da Juno'nun üze-
rindeki JIRAM cihazıyla çekilen 

görüntülerin, Ganymede'in kuzey kutbunun 
ilk kızılötesi haritalandırılmasını sağladığı 
belirtildi. Görüntülerde, Jüpiter'in uydu-
sunda kutup bölgesinde buzun Dünya üze-
rinde görülmeyen formunu fark etmenin 
mümkün olduğu ifade edildi. Juno, Gany-
mede'in her iki kutbu yakınında buzun kris-
talize yapıda değil donma noktasına kadar 
soğumuş sıvı, bir diğer deyişle "camsı bir 
formda" olduğunu keşfetmişti. Jüpiter'in 
yörüngesinde toplam 79 uydusu bulunuyor. 
En büyükleri Ganymede, Güneş Siste-
mi'ndeki 9'uncu en büyük cisim. Mer-
kür'den büyük olan Ganymede, Güneş 
Sistemi'nde kendi manyetik alanı bulunan 
da tek uydu. NASA'nın 2011'de uzaya fır-
lattığı Juno uydusu, Temmuz 2016'da Jüpi-
ter'e vardığından bu yana gezegenin 
yörüngesinde keşif faaliyetini sürdürüyor.

Yaban mersini  
bereketi

BURSA'NIN İnegöl ilçesine bağlı 
kırsal Tuzla Mahallesi'nde 350 
dekar alanda yetiştirilen yaban 

mersini meyvesinin kilogramı 50-65 lira-
dan satılıyor. Çiftçi Bekir Uzuner, gazeteci-
lere, yaban mersininde rekoltenin her yıl bir 
önceki seneye göre daha fazla olduğunu 
söyledi. Bu yıl hasadın çok bereketli oldu-
ğunu belirten Uzuner, "İlk meyvelerini top-
ladık. Hasadı ağustos sonunda bitireceğiz 
inşallah." dedi. Uzuner, bölgede yaban 
mersini bahçelerinin henüz yeni tesis edil-
meye başlandığına dikkati çekerek, "3 yıldır 
yaban mersini hasat ediyorum. Yeni eken-
ler, iki yıl sonra hasada başlayacak.  
İlerleyen yıllarda rekolte 50-100 tona çıka-
caktır." diye konuştu. İnegöl Ziraat Odası 
Başkanı Sezai Çelik de yaban mersininin 
bağışıklığı güçlendirdiğini, vücut direncini 
artırdığını belirtti. Çelik, "Yaban mersini, 
yüksek rakımlı bölgelerde yetişiyor. Hiçbir 
ilacı kabul etmeyen, tamamen doğal bir 
ürün. Gübresi bile doğal, çam kabuğun-
dan." ifadelerini kullandı.

Şeftali ihracatı  
başladı 

BURSA'NIN İnegöl ilçesinden 
Rusya ve Irak'a şeftali ihracatına 
başlandığı bildirildi. İsaören 

Kırsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı 
Erhan Ulu, yaptığı açıklamada, şeftali bah-
çelerinde yaklaşık bir aydır hasat çalışma-
larının sürdüğünü söyledi. Hasadın 15-20 
Eylül'e kadar devam edeceğini belirten Ulu, 
"Türkiye genelinde İstanbul, İzmir, Ankara 
ve Adana, Karadeniz Bölgesi'nde de Trab-
zon, Amasya ve Çorum başta olmak üzere 
birçok ilimize şeftali gönderiyoruz. Verim 
ve fiyatlar üreticiyi memnun ediyor. Şu an 
itibarıyla kilogram başına fiyatlar 4,5-5,5 
lira." diye konuştu. Ulu, ihracata yönelik 
girişimlerinin meyvelerini de toplamaya 
başladıklarını dile getirdi. Karadeniz Böl-
gesi ile Adana ve İstanbul'daki bazı firma-
larla görüştüklerini söyleyen Ulu, "Bu 
firmalara ürünleri biz gönderiyoruz, onlar 
da Rusya ve Irak'a ulaştırıyor." dedi. Ulu, 
Orta Doğu ülkelerine de şeftali ihraç etmek 
için çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. 
 

AMASYA'NIN Merzifon ilçesinde faaliyet 
gösteren bir fabrikada, dünyanın önde 
gelen firmaları adına çanta üretiliyor 
Merzifon Organize Sanayi Bölgesinde 
faaliyet gösteren İdeall Çanta firması, 100 
personelle günde ortalama 5 bin çanta 
üretimi gerçekleştiriyor. Çanta alanında 
dünyanın önde gelen markalarıyla iş bir-
liği yapan firma, yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) sürecinde de üretimine hız 
kesmeden devam ediyor. Fabrika müdürü 
Oğuzhan Özhan, yaptığı açıklamada, 
çanta üretimine yılbaşında başladıklarını, 
küresel markalarla iş ortağı olduklarını 
söyledi. Sadece Merzifon'un değil, Türki-
ye'nin gururu olmayı hedeflediklerini belir-
ten Özhan, "Üç yıl içinde 600 kişiyle 
günlük 25 bin çanta üretimine ulaşmayı 
hedefliyoruz. Teknolojinin getirdiği yeni-
likleri bünyemize katarak dünya standart-

larında üretim yapmayı vizyon; sektö-
ründe öncü ve örnek şekilde çantanın yıl-
dızı olmayı misyon edindik. Son teknoloji 
makine parkuru ile çanta imalatı başta 
olmak üzere katlanabilir sandalye, valiz, 
askeri çanta, çadır, boks torbası, eldiven 
imalatı yapma projelerimiz var." dedi. Pek 
çok ünlü markayla çalıştıklarına işaret 
eden Özhan, İdeall Çanta'nın, kendi mar-
kası olan "Unistarbag" ile de 3 yıl içinde 
ulusal ve uluslararası fuarlara katılma he-
defi bulunduğunu vurguladı.  
Özhan, en büyük referanslarının Decath-
lon firması olduğunu dile getirerek şöyle 
devam etti: "Decathlon, sosyal uygunluk 
ve kalite denetimini yapan, üretim ve kalite 
açısından zorlu bir firma.  
Yolun başında olmamıza rağmen Decath-
lon'a ilk sevkiyatımızı şubat ayında ger-
çekleştirdik. İkinci sevkiyatımızı bu ayın 

sonunda yapacağız. Ekim ayından sonra 
da bu firmaya seri üretime başlayacağız. 
Faber Castell ile sözleşmemizi imzaladık. 
Beslenme çantası, kalem çantası ürünle-
rinde iş birliğimiz olacak." Ürünlerinde 
müşteri memnuniyetini sürekli kılmayı is-
tediklerinin altını çizen Özhan, "Pandemi 
sürecinde önlemlerimizi alarak üretime 
ara vermeden devam ettik. Sürecin ba-
şında Amasya ve çevre illerimizin ihtiya-
cını karşılamak için Valiliğimiz 
koordinesinde ücretsiz maske üretimi ger-
çekleştirdik." diye konuştu. Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin çanta ihtiyacını karşılamak 
amacıyla Milli Savunma Bakanlığı ile gö-
rüşmelerinin sürdüğünü, Adidas ile de 
temas halinde olduklarını anlatan Özhan, 
ayrıca geçen ay İngiltere Liverpol Üniver-
sitesi Hastanesine 1 milyon 500 bin önlük 
gönderdiklerini kaydetti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından temmuz ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) açıklandı 

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgı-
nıyla birlikte küresel ticaretin ve eko-
nomilerin durma noktasına geldiği 

dönemde, dünyada olduğu gibi Türkiye'de 
de bazı makroekonomik verilerde sert dü-
şüşler görüldü. Türkiye, salgının ilk görül-
meye başlandığı mart ayında proaktif bir 
yaklaşım sergileyerek tüm kurumlarıyla reel 
sektöre, finansal piyasalar ve vatandaşlara 
yönelik destek adımlarını devreye soktu. 
Ekonomi yönetiminin destekleyici adımları 
ve normalleşme sürecindeki kararları, 3. 
çeyrek öncü göstergelerine pozitif yansı-
maya başladı. Salgının en şiddetli yaşan-
dığı 2. çeyrekte Reel Kesim Güven endeksi 
(RKGE) nisan ayında bin önceki aya göre 
32,9 puan azalarak 66,80 seviyesine gerile-
mişti. Alınan kararların olumlu etkisiyle 
dipten dönen reel kesim güven endeksi, üç 
ay üst üste yükselerek temmuz ayında tek-
rar 100 seviyesinin üzerini gördü. Reel 
kesim güven endeksi geçen yılın aynı aynı 
ayına göre 1,9 puanlık artışla 100,7 oldu. 
İmalat sanayi kapasite kullanım oranı 
(KKO) da özellikle pandemi döneminde 
sert düşerek nisan ayında yüzde 61,6 sevi-
yesine kadar gerilemişti. Ekonominin tekrar 
normalleşme süreciyle birlikte yükselişe 
geçen kapasite kullanım oranı, temmuzda 
bir önceki aya kıyasla 4,6 puan yükselerek 
yüzde 70,7 seviyesinde gerçekleşti. Ekono-
mist Haluk Bürümcekçi, konuya ilişkin 
yaptığı değerlendirmede ilk çeyrekte yüzde 
75,6 ve ikinci çeyrekte yüzde 63,4 gerçekle-
şen ortalama kapasite kullanım oranının 
üçüncü çeyreğe belirgin toparlanma ile giriş 
yaptığını söyledi. Mevsim ve takvim etkisin-
den arındırılmış kapasite kullanımının da 
yükseldiğini belirten Bürümcekçi, temmuz 

ayında önceki aya göre 4,9 puan artışla 
yüzde 70,7 seviyesinde gerçekleşen arındı-
rılmış KKO'nun, geçen yılın aynı ayının 
(yüzde 75,9) altında kalırken, 2009'da görü-
len seviyelerin ise hafif üzerinde bulundu-
ğunu dile getirdi. Bürümcekçi, ilk çeyrekte 
yüzde 76,2 ve ikinci çeyrekte yüzde 63,5 
gerçekleşen ortalama oranın üçüncü çey-
reğe toparlanmayla başladığını ifade etti. 

RKGE sert yükseldi 

Haluk Bürümcekçi, Reel Kesim Güven En-
deksi'nin temmuzda belirgin toparlanma-
sını sürdürdüğünü belirtti. Temmuz ayında 
RKGE'nin önceki aya göre 8,1 puanlık ar-
tışla 100,7 seviyesine yükseldiğini kaydeden 
Bürümcekçi, bu değerin 2019 son çeyrekte 
gördüğü seviyelerin üzerinde bulunduğuna 

dikkati çekti. Mevsim ve takvim etkisinden 
arındırılmış RKGE'nin de sert yükseldiğini 
aktaran Bürümcekçi, şunları değerlendir-
meleri yaptı: "Temmuz seviyesi 99,4 ile ön-
ceki aya göre 9,6 puan yüksek 
gerçekleşirken, bu değer 2019 son çeyrekte 
gördüğü seviyelere yakın oldu. Buna karşı-
lık, üçüncü çeyreğe ilk çeyrek ortalaması 
olan 103,9 düzeyinin altında başlanmış 
oldu. Geçen yıl son çeyrekte ortalama 
106,3 ve yıl genelinde 100,3 seviyesinde ol-
muştu. Bilindiği gibi, arındırılmış veriler 
büyüme eğilimiyle daha uyumlu bir gö-
rüntü vererek ham endekse göre daha 
önemli bir öncü gösterge olduğunu kanıtla-
mıştı. Ayrıca, genelde PMI endeksi ile de 
daha yakın seyrettiği biliniyor.  
Dolayısıyla bu artış haziran ayında 53,9 

seviyesine yükselen PMI endeksinin tem-
muz ayında bu seviyeleri koruduğuna işaret 
etti. Alt endekslerde en fazla artış, son üç 
ay toplam sipariş, mevcut toplam sipariş ve 
gelecek üç ay üretim hacmi eğiliminde kay-
dedildi. Sabit sermaye yatırım harcaması 
eğilimi ise daha sınırlı toparlandı." 
Bürümcekçi, ikinci çeyrekte makine-teçhi-
zat yatırımlarında toparlanmanın kesintiye 
uğradığını, üçüncü çeyrekte sınırlı topar-
lanma olabileceğini söyledi.  
Salgına ilişkin gelişmelerle 2020 büyüme 
tahminini yüzde 0-1 aralığına çektiklerini 
anımsatan Bürümcekçi, "Üçüncü çeyrekten 
itibaren belirgin toparlanma varsayımı 
altında yapılan bu tahmin üzerinde riskler 
aşağı yönde devam etmektedir."  
ifadelerini kullandı.

Salgın sonrası normal-
leşme adımları kapsa-
mında alınan kararlarla 
birlikte öncü göstergeler 
ekonomide 3. çeyrekte 
olumlu sinyaller veriyor 

EKONOMI DUNYASINI 
SEVINDIREN HABER GELDI

Dünya markası çantalar üretiliyor 
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A la, FETÖ'yü AK Parti'nin büyüttüğü iddiasının
gerçek dışı olduğunu belirterek, "Tamamen FE-
TÖ'yle mücadele eden, FETÖ'yü ortadan kaldı-

ran, devlet içinden temizleyen bir partiye, AK Parti'ye
yönelik böyle gerçek dışı ithamlarla asıl meseleyi ört-
meye çalışıyorlar." dedi. Ala’ya göre, 2013 yılının
Mayıs ayında inanılmaz bir büyüme yakalayan Tür-
kiye’ye darbe vurmak için dış güçlerin etkisiyle önce
gezi sonra 17-25 Aralık ve en son olarak da 15 Tem-
muz darbe girişimi gerçekleştirildi. Talimatla yapılan bu
saldırıların hedefinde Türkiye’yi Suriyelileştirmek, Mısır-
laştırmak ve Iraklaştırmak vardı. TBMM Güvenlik ve İs-
tihbarat Komisyonu Başkanı Ala'ya yöneltilen sorular ve
bu sorulara verdiği cevaplar şöyle:  

nHem bürokrasiden geliyor olmanız; kaymakamlık, vali-
lik tecrübeleriniz hem de 2007'den beri Sayın Cumhurbaş-
kanının bizatihi yanında olmanız dolayısıyla her olaya
şahit oldunuz, her olayı gördünüz, vakıf oldunuz. FE-
TÖ'yü Türkiye'de en iyi kime soralım desek herhalde size
sormamız gayet uygun olur. Bu gözle baktığınızda siz FE-
TÖ'yü nasıl bir yapı olarak tanımlarsınız? Devlet içinde
nasıl bu kadar yerleştiler? Hangi enstrümanları kullandı-
lar? Nasıl bir yapılanmayla karşı karşıyayız?
FETÖ, tamamen dışarıdan yönetilen, karar mekanizmaları,
işin asıl sahibi dış ülkelerdeki istihbarat örgütleri olan, içeride
bir ihanet şebekesi. Tabii içeride örgütlenmesi de 1980 önce-
sine dayanıyor. 1980 öncesinden itibaren hem ordunun hem
emniyetin içerisinde hem de toplum içinde örgütlenmiş, gizli
bir istihbarat teşkilatı gibi örgütlenmiş bir yapı. Toplumun
içinde de biliyorsunuz daha sonra elde ettiği güçle onların
sivil toplum alanına, ekonomilerine yardım toplama baha-
nesiyle, 'himmet' adı altında milletin gelirine, ekonomisine el
koyan bir örgüt haline dönüşmüş. Bunlar tabii sistem açığın-
dan yararlanmışlardır. Türkiye'de 1990'lı, 1980'li yıllarda
bunları başka örgütler, dış örgütler, içerideki yapıdan bazıları
kullanmışlardır. 1990'lı yıllarda 28 Şubat sürecini ele alalım.
28 Şubat'ta devletin okulları, imam hatipler kapatılmışken,
imam hatiplilerin üniversiteye girmesi engellenmişken, bun-
lar el üstünde tutulmuştur. Genelkurmay Karargahı'nda
kabul edilmiştir ve bu fotoğraf Türkiye'ye verilmiştir. 28 Şu-
bat'ta, dönemin iktidarına yani rahmetli Necmettin Erba-
kan'ın başında bulunduğu iktidara muhtıralar veren,
bildiriler yayımlayan grupların, o zaman ki Milli Güvenlik
Kurulu genel sekreterleri ya da Genelkurmay'daki yetkililerin
FETÖ ile bir çatışmasını görmüyoruz. FETÖ elebaşı onları
o zaman çok olumluyordu, karşılıklı iş birliği yapıyorlardı,
'Yapamadınız çekilin.' diye manşetler attırıyordu. Türki-
ye'deki normal siyasi iradeye karşı daha çok dindar kesim-
den oy alan, dindar kesime hitap eden siyasi partiye, siyasi
iradeye karşı bu, kullanılabilir bir örgüt olarak görüldü ve
ona karşı kullanıldı. 28 Şubat ve daha öncesinde de dindar
kesimin tamamen meşru olan tamamen devletin kurallarına
uygun hareket eden okullarına karşı bunların okullarını kul-
lananlar oldu devletin içinde. Bunları önemseyenler, meşru-
laştırmaya çalışanlar oldu ve meşrulaştıranlar oldu. Diğer
taraftan, her şeyi kanunlara, kurallara uygun Refah Partisi'ne
karşı bunun illegal, kayıt dışı, tabiri caizse çalışmaları destek-
lendi. Bu, milletin gözü önünde oldu. Dışarıdaki bu işi orga-
nize edenler, bunların ipini elinde tutanlar ise dışarıda.
Bunları maşa olarak kullananlar dışarıda. Bu ne demek?
Türkiye ne zaman gerçekten ciddi bir atılım yapma eşiğine
gelse ve ciddi ekonomik, sosyal, siyasal, politik alanda, ulus-
lararası ilişkilerde mesafe almaya başlasa bir şekilde önünü
kesmeye çalışanlar, Türkiye'yi hançerlemeye çalışanlar
hemen faaliyete geçiyorlar. Nitekim bunların saldırdığı dö-
nemlere bakın. AK Parti'nin 2002'den Türkiye'yi aldığı nok-
taya bakın ve Türkiye'yi o süreçte getirdiği noktaya beraber

göz atalım. Türkiye inanılmaz bir büyüme, gelişme içinde.
Hemen yanı başımızda Suriye, Irak, Libya, Mısır gibi Arap
Baharı'yla tarumar olan bölgede parlayan bir yıldız gibi yo-
luna devam ederken bu ihanet şebekesinin ipini elinde tutan
dışardaki güçler bunlara talimat verdiler. Bu talimatla hare-
kete geçtiler ve Türkiye'yi hançerlemeye, içeriden çökertmeye
çalıştılar. Türkiye'yi Suriyelileştirmeye, Mısırlaştırmaya, Irak-
laştırmaya çalıştılar. Kullandıkları enstrüman da bu FETÖ
şebekesi oldu. Ama kullananlar dışarıda çünkü zaten kendisi
de dışarıda, işin elebaşı da dışarıda. O bakımdan çok ciddi
bir sorunla Türkiye karşı karşıya kaldı.

nSiz Erzurum'daki bir konuşmanızda "Biz, sizin ağaba-
balarınızla da mücadele ettik." demiştiniz. Herhalde bunu
kastediyorsunuz?
Tabii. "Biz, sizi kullananlarla mücadele ediyoruz. Siz de ne
oluyorsunuz?" demektir o. "Sizi kullananlar, size o talimat-
ları verenleri biz biliyoruz ve onlarla mücadeleyi biz göze al-
mışız." Biz, öyle yürüyoruz yolumuza. Yani maşayı tutanı da
biliyoruz. Biz onlarla da mücadele ediyoruz. Onlarla müca-
deleyi başardık. Türkiye ondan önce kaç badire atlattı. İçe-
ride bunları kullananlar bize kapatma davası açtılar,
muhtıralar verdiler. Öyle değil mi? İçeride bunları kullanan-
lar böyle yaptı. Dışarıda kullananlar, Türkiye'ye bunları da
devreye sokarak büyük bir saldırı gerçekleştirdiler. Ondan
önce Gezi olaylarını, MİT Müsteşarına yönelik hadiseleri
düşünün. Bunların hepsi, bunları kullananların bunlara ver-
diği talimatlarla yerine getirilen olaylardır.

nFETÖ'nün hareketlenmesi, bir terör örgütüne dönüş-
mesi ne zaman başladı. Biz 17-25 Aralık günleri FE-
TÖ'nün nasıl bir hazırlık yaptığı belki yıllara sari bir
hazırlık içinde olduğunu fark ettik. Bunlar ne zaman bir
terör örgütü oldular ve hükümeti devirme kararına geçti-
ler? Neden böyle bir süreci başlattılar?
İlk dinlemeler ve dosya oluşturmalar, hazırlık yapmalar 'one
minute'ten sonra oluyor. Milat 'one minute'dir. Sayın Cum-
hurbaşkanımızın Davos'taki 'one minute' çıkışından sonra
bunlar, Türkiye'de zaten bizimle iş birliği içerisinde değillerdi
hep paralel yürümüşlerdir. Bunları destekleyenler, zaten AK
Parti'ye karşı olanlar olmuştur. Devletin içerisinde bun-
ları, AK Parti'ye karşı kullanmak onların işine gelmiş-
tir. Ama 'one minute'ten sonra artık tamamen AK
Parti'ye karşı ve AK Parti üzerinden de Türkiye'ye
karşı Türkiye'yi çökertme hazırlıkları yapılmaya
başlanmış. Bütün siyasi partiler dinlenmişti.
Türkiye'nin bütün kurumları dinlenmiş. O
anda müdahale edilmesi gereken suçlar bi-
riktirilerek ve üzerine de konularak, ekleme-
ler, çıkarmalar yapılıp ,dosyalar haline
dönüştürülmüş. İnanılmaz bir kaotik
durum, düzen ortaya çıkaracak bir hazır-
lık yapılmıştı. Ama şunu söyleyeyim 'one
minute'ten önce de kuruluşundan itiba-
ren 80'li 90'lı yıllarda da sonradan hep or-
taya çıktı ki bunlar uyuyan hücreler, çok
gizli imamları, mahrem imamları diye
zaten bu tür bir girişime hazırlık yapmak
için başından beri böyle örgütlenmiş. Bunu
örgütlendirenler, yapılandıranlar çok pro-
fesyonel. Yani şunu kabul edelim, "Bunlar
öyle basit, içeride adamlar bir araya geldi, in-
sanlar iyi niyetle, şöyle oldu, böyle oldu." de-
memek lazım. Bunların çekirdeği tamamen
profesyonelce organize edilmiştir başından beri.
70'lerden beri bunlar böyle organize edilmiş, gerek
duyulduğunda Türkiye'ye karşı harekete geçirilmek
üzere. Ve harekete geçirildiler.

n17-25 Aralık dönemine bakarsak, sizin o dönem ol-
dukça aktif olduğunuzu görüyoruz. Bu dosyayı ilk aldığı-
nızda ne gördünüz? Karşınızda sadece emniyette ya da
yargıda birtakım adamlar mı vardı yoksa bir ahtapotun
kollarını mı fark ettiniz?
Ahtapotun kollarını fark ettik tabi ama ilk önce şunu söyle-
yim; Bu 17-25 Aralık'ta olan hadiseler tamamen emniyetin
içindeki ve yargının içindeki FETÖ'cülerin iş birliği yaparak,
Türkiye'de bir darbe gerçekleştirme girişimidir. Bir darbe giri-
şimidir. Bunun adını koyalım. 17 Aralık da tesadüfi değildir.
17 Aralık aynı zamanda Arap Baharı'nın, ülkeleri tarumar
eden, Tunus'ta başlangıç tarihidir. Tunus meydanında kendi-
sini yakan kişi 17 Aralık'ta yani 2010'da. 17 Aralık da tesadü-
fen seçilmemiş olabilir. Bunu hiç gözden kaçırmayalım. Orta
Doğu'da olan ülkelere yaptıklarını, Türkiye'ye yapmak istedi-
ler. Bu olup biten, bu dikkate alınmadan anlaşılamaz. Onun
için Türkiye'de önlenen şey, Türkiye'nin Suriyelileşmesidir,
Iraklaşmasıdır, Libyalaşmasıdır, Mısırlaşmasıdır. Bu ön-
lendi. Bu çok dikkat edilmesi gereken bir husustur. O gece,
Emniyet Genel Müdürü beni arıyor; "Efendim, İstanbul'dan
ekip gelmiş Ankara'da operasyon yapıyor." Zaten benim o
güne kadarki devlet müktesebatım ve bürokrasinin içerisin-
den gelmiş olmam, bu tür hadiseleri yönetmiş olmam, der-
hal normal bir şeyin olmadığını hemen bana söyledi; yani
kendi düşüncelerim. Onu gördük hemen. Çünkü Ankara'da
devletin polisi yok mu? Eğer Ankara'da bir şey yapılacaksa,
Ankara'daki polise talimat gönderilir. Ankara'daki polisler
yaparlar, İstanbul'a bildirirler. İstanbul'dan özel olarak ilk za-
manında Ankara'ya ekip geliyor. Belli ki devletin içerisinde
bir şebeke, bir operasyon peşinde. Arkasından zaten ortaya
çıktı ki Türkiye'yi çökertme planları var ve hazırlıklar yapıl-
mış. "Dönemin Başbakanı" diye fezlekeler emniyette hazır-
lanmış. Sadece isimleri oralara koyacaklar. Bir kısmını
koymuşlar. Ve bu operasyonun bütün ayakları tamamlan-
mış. Kime karşı, hü-
kümete
karşı.

Seçilmiş bir hükümeti ancak Meclis görevden alır. Anaya-
sa'da hüküm açıktır. Meclis karar alır, görevden alır. Ne
işlem yapılacaksa hükümete karşı, Türkiye Büyük Millet
Meclisi yapar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevini
gasbeden bir kesim varsa, devlet içerisinde bunun adı
darbe girişimidir.
Bu bir yargılama değil. Hukuk, bütün o kanunlara uymak-
tır. Hukukçuların her söylediği, yaptıkları bu akıl seviye-
sinde hukuk olarak görülmüş olmalı ki tamamen hukuka
aykırı, anayasaya, kanunlara aykırı bir faaliyet içerisindeler
ve bunu hukukçulara yaptırıyorlar. Bunu emniyetçilere
yaptırıyorlar. Zaten darbenin kendi mantığında da bir
problem vardır. Eskiden de İç Hizmet Kanunu, ordu tara-
fından darbelere gerekçe olarak kullanılırdı. Biz, onu daha
sonra kaldırdık. Hiç akıl, mantık var mı bunda? Bir Meclis
kendisine karşı darbe yapılsın diye bir yasa düzenleyip, biri-
lerine güç verir mi? Ama bu totoloji. Bu, kendi içerisinde
tamamen safsata. Ama buna inanan oradaki küçük bir
grup harekete geçiriyor ve bu ahtapot gibi devletin kılcal
damarlarına yayılmış mekanizma harekete geçiyor ve Tür-
kiye'yi felç etmek üzere darbe girişiminde bulunuyor. Olan
biten buydu. Ondan sonra da Türkiye'nin tamamında 33
ilde, o illerin etrafındaki iller dahil olmak üzere aylarca
operasyon yapmaya gayret ettiler. Hiç hukuka uygun ol-
mayacak bir biçimde. Türkiye'nin idaresine, yönetimine va-
ziyet eden bizler, o zaman Başbakanımız, Hükümet hep
birlikte bu Hükümet darbesinin önüne geçtik. Yani yargı ve
emniyet iş birliğiyle yapılmak istenen darbenin.

n2013-2014 oldukça hareketli bir dönemdi. Sizin de tam
İçişleri Bakanı olduğunuz sürece denk geldi. Yargı ve emni-
yetteki birtakım güçleriyle darbe yapacaklardı, bu engel-
lendi. Doğru bir hareketle engellendi. Daha sonra bunların
medyadaki uzantılarına müdahale edildi. Onlar engellendi.
Siz, o dönem bu yapının askeriye içerisinde de bir yapılan-
ması olduğunu ve potansiyel bir askeri darbe olabileceğine

dair bir duyum bir his içerisinde oldunuz mu?
Askeriye kendi kuralları içerisinde işliyordu.

Zaman zaman hem MİT Müsteşarlığı hem
İçişleri Bakanlığı'nın istihbarat birimleri

oraya ilişkin de değerlendirmelerini
Genelkurmay'a sunmuştur. Ama

sizin görmeniz başka, onların de-
ğerlendirmeleri başka olabiliyor.

Zaten bunlar da söylendi. Sü-
rekli Türkiye'de irtica tehlikesi
üzerinden sivil iradeyi ve
idareyi hizaya çekmeye ça-
lışan bu Askeri Şura'nın
kendi altında neler olup
bittiğini görmemesi
mümkün mü? Görmü-
yorsa bu kadar izansız-
lık neyle izah edilebilir?
Asıl orada sormak
lazım. Orasının biliyor
ve önlem alıyor olması
gerekirdi. Çünkü sorum-
luluk, yetki her şey onlar-

daydı. Sivil idarenin,
askeri alanda herhangi bir

yetkisi, TSK'ya ilişkin bir
yetkisi söz konusu değildi.

Jandarma bile İçişleri Bakanlı-
ğı'na bağlı değildi.mışız." Biz,

öyle yürüyor.
Bu söyleşi aa.com.tr 

adresinden alınmıştır.
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TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Ala, FETÖ'yü AK Parti'nin büyüttüğü iddiasının gerçek dışı olduğunu
belirterek, "FETÖ'yle mücadele eden bir partiye, böyle gerçek dışı ithamlarla asıl meseleyi örtmeye çalışıyorlar." dedi

Değişikliklerden fayda gördük 
Biz, olan biteni, olup bitecek olanların haber-
cisi olarak değerlendirdik. Her zaman şununla
karşılaşıyoruz; sanki siyasi irade, bütün bu gör-

düklerini, olabilecek diye tahmin ettiklerini yö-

netebilecek güce sahipmiş Türkiye'de de böyle

bir şey yapılmamış gibi düşünülüyor. Hayır, işte

ben "Bir miktar güç alayım" diye Meclis'e yasa

götürdüm. Daha öncesinde öyle bir yasa yok.
Meclis'te siyasi partilerin tamamının çok büyük

direnciyle karşılaştık. O bakımdan sistemin,
bütün o tedbirleri alabilecek kapasitesi sınırlı.

Siyaset yapanlara sınırlı bir alan vermiş du-
rumda. O bakımdan da biz onlar olmasın diye,
öyle bir şey olursa o zaman da bu tedbirler alı-

nabilsin diye o değişiklikleri yaptık ve onun 15

Temmuz gecesinde büyük faydasını gördük. Va-

tandaşımızın dışarı çıkması, Cumhurbaşkanımı-

zın liderlik etmesi, bizlerin organizasyonu ve
vaziyet etmesi, kriz merkezinden yönetmeye
başlamamız ama aynı zamanda burada yaptığı-

mız değişiklikler, hepsi bir araya gelince 15
Temmuz'a kadar bütün darbe girişimleri başarılı

olmuşken, 15 Temmuz'da olamadı.

Türkiye’yi felç
etmek üzere darbe

girişiminde 
bulundular. 

TBMM Güvenlik ve 
İstihbarat Komisyonu

Başkanı Ala
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İŞÇİ Ergin Gündüz ve ev ha-
nımı Zülfiye Gündüz'ün, kan-
serden ölen bir çocuğa ithafen 

yazılan bir şarkıdan esinlenerek adını 
koydukları Elfida, 2007 yılında dünyaya 
geldi. Ayakları kapalı olarak hayata 
başlayan Elfida'ya doktorlar epidermo-
lizis bülloza teşhisi koydu. Derisi ke-
mikleri kadar hızlı büyüyemeyen, bu 
nedenle el ve ayakları yapışık hale 
gelen, iç organlarında da kanamalar 
oluşan Elfida, hastalığına rağmen yaşa-
maktan, yaşıtları gibi kalem tutmaktan, 
okula gitmekten ve tiyatro sahnesine 
çıkmaktan vazgeçmedi. 

Sahneye de çıktı 

Örgün eğitim için Çiğli Ali Şir Nevai 
Ortaokuluna kayıt olan Elfida, akıllı 
tahta başına geçti, yıl sonunda da tak-
dir belgesi almayı başardı. Elfida, evde 
yalnız bir hayat sürmektense yaşıtlarıyla 
vakit geçirmeyi tercih etti, Karşıyaka 
Belediyesi Vecdi Altay Çocuk Külü-
bü'nün tiyatro kursuna yazıldı ve sah-
neye çıktı. Tiyatro sahnesindeki 
röportajı sırasında da "Hasta çocuklar 
moralini yüksek tutsun. Annelerinden 
de güçlü olmasını istiyorum. Hayat ge-
çici. Evde oturup üzülmek yerine haya-
tın tadını çıkarsınlar." açıklaması yapan 
Elfida, hayattan ve yaşıtlarıyla olmak-
tan asla vazgeçmeyeceğini de anlattı. 
Adını aldığı şarkıyı söyleyen sanatçı 
Haluk Levent ve Ahbap Derneği gönül-
lüleri ile tanışan Elfida, hayallerini ger-
çekleştirmek için mücadele ederken 
geçen ay sağlık sorunları nedeniyle 
İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları 
ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Has-
tanesine kaldırıldı. Böbreklerinde sorun 
tespit edilen Elfida, acısını dindirecek 
tedavilerin uygulanmasından sonra ta-
burcu edildi. Elfida, yaşasaydı 2 gün 
sonra doğum gününü kutlayacaktı. 
Çiğli ilçesindeki evinde yaşamını yitiren 
kelebek çocuk, ardında mücadele ile 
geçmiş 13 yıllık bir ömür ve tüm acıla-
rına rağmen yaşama olan sevgisini an-
lattığı bir öykü bıraktı.  

Elfida unutulmayacak 

Dondurmaya bayıldık 

İzmir'de 13 yıl önce tedavisi bulunmayan 
ve halk arasında “kelebek hastalığı” 

olarak bilinen “epidermolizis bülloza” ile 
dünyaya gelen ve geçtiğimiz hafta hay-

ata gözlerini yuman Elfida Gündüz, 
yaşama azmi ile hatırlanacak

Ahmet ve ben gecenin karanlığına al-
dırmadan adımlıyoruz yolları. 
Ahmet, kederli bir sigara tüttür-

müş. İzmaritin ucunda arada bir yanıp 
duran ateş, kılavuzumuz misali yürüyoruz. 
Yağmur yağıyor. Emektar deri ceketim ıs-
lanmış, dudaklarıma kavgaya hazır bir 
türkü düşmüş; Zagreb radyosunda Lili 
Marlen türküsü; "Marş söylemeden ölmek 
bize yakışmaz... " diye diye yürüyorum...  

Yanıbaşımızda sahipsiz, aç ve sevgiye 
muhtaç köpekler gelip geçiyor. Biz yürüyo-
ruz. Ne kavgaya, ne Lili Marlen'in hakkını 
verecek bir mücadeleye. Tam tersi uyumak 
için evlere... Önce Ahmet ayrılıyor, "Hadi 
cankuş görüşürüz" deyip demir kapıyı açıp 
içeri giriyor ve 5 katlı bir binanın içinde 
kayboluyor. Yalnız kalıyorum. Gece, yıldız-
lar, köpekler, dudaklarımda bir Lili Marlen 
türküsü ve ben... Arada bir sevdiğim kız 
geliyor aklıma ama çabuk çıkıyor. Bu sa-
atte daimi düşünecek kadar sevememişim 
henüz... Aldırmıyorum; yol belli eğ başını 
demişler. Yürüyorum...  

Az ötede bizim Mert beliriyor. O da eve 
girecek belli ki; "Boduç, naber?" diye sesle-
niyor. "Sus lan diyorum bağırma saat kaç 
haberin yok mu?" "Kaç" diye soruyor, rakı 
kokan nefesiyle; "3 diyorum..." "Olmuş mu 
o kadar yaa" diye ekliyor... Oldu, oldu 
diyorum...  

"Niye bu saate kadar dışarıda kaldın 
Mert?" diye ekliyorum; "Hadi ben kaldım, 
sen sanki Darülezece'den mi dönüyordun? 
dedi... Haklıydı Mert, hazır cevaptı adam 

bir kere... 
"Yok... Kafam bozuktu biraz" diyebiliyo-

rum; 
"Yenge mi üzdü?" diyor, 
"S... et boşver. Hadi evine git" diyorum; 

Mert, yırtılmaya yakın üç beş senelik kot 
pantolonun göt cebinden bir kısa Marlboro 
paketi çıkarıyor... Bir dal kalmış. Güç bela 
paketten kurtarıp yakıyor... "Şimdi biz eve 
gideceğiz, uyuyacağız ya..." "Evet uyuyaca-
ğız" diyorum... "Hiçbir şey değişmeyecek. 
Sen gündüzün üçünde yürürken bile gece-
nin üçündeymişsin gibi yürüyeceksin" 
dedi... Şöyle bir baktım Mert'e; iyi geceler 
dileyip, apartman kapısından içeri gir-
dim... Merdivenleri çıkarken anımsadım;  

Bu geceyi atlattık ama ya sabah? Sabah 
seni atlatmak mümkün olacak mı? Yo, yo 
olmayacak ve Mert haklı çıkacak. Sokak-
taki sevgiye muhtaç, sevgisizlikten yakınan 
yırtıcı bakışlara sahip itler gibi biliyorum 
bu gerçeği.  

Geçmeyecek, bitmeyecek. İkinci kata 
varmışım bir Lili Marlen türküsü yine ya-
pışıyor dilime; "Biz insanlar yemin ettik; 
imanımız var..." 

Seni seviyorum dedi Kamil... 

"Seni seviyorum" dedi Kamil. Leman, 
Attila İlhan'ın deyimiyle; "Fena halde 
Leman" bir kızdı. Kamil'i de bu fenalığı sü-
rüklemişti buraya. Nasıl olduysa olmuş ve 
Leman'a seni seviyorum demişti. Üzerle-
rine neon ışıklarının vurduğu karanlık bir 
gecede, ıssız bir sokakta yürürken çıkıver-

mişti bu kelime Kamil'in dudaklarından. 
Sanki geceden kaçmak ister gibi, ıssızlığın 
ortasından sıyrılmak ister gibi, serseri ru-
hunu aydınlatan neon ışıklarından kaçmak 
ister gibi sanki Leman'a ansızın sarılıp, 
bağlanmak ister gibi...  

Hiçbir şey demedi Leman. Bir süre öy-
lece durup sokağın ortasında birbirlerine 
baktılar. Kuşkusuz Kamil'in hayatındaki en 
güzel beklemek bu olmalıydı... Lakin hayat 
bu. Asla yolunda gitmemek üzere kurulu 
bir tezgah. Leman'da bunun hakkını verdi; 
"Sarhoşsun Kamil. Sonra konuşalım" dedi 
ve adımlarını hızlandırarak ilerlemeye baş-
ladı. Ardında bıraktığı Kamil'den umarsız 
arşınladı kaldırımı, geçti neon ışıklarını, 
geçti karanlığı ve ıssızlığı. Şimdi sokağın 
ortasında tek başına kalmıştı Kamil...  

Sarhoş Kamil, iyi olmayan Kamil, ne 
dediğini bilmeyen Kamil; hak etmişti ka-
ranlığı, neon ışıklarını ve ıssızlığı... 

Yüzünü buruşturdu, başını göğe kaldırıp 
Tanrı'ya sitem eden bir bakış fırlattı Kamil 
ve ardından 10 yıldır giydiği ceketinin ce-
binden bir Camel Soft paketi çıkarıp, ke-
derli bir sigara yaktı. Leman'ın geçip 
gittiği kaldırımda yürüyordu. Sigara du-
manı ve kendinden emin olmayan adımları 
eşlik ediyordu artık o'na. Sanki oracıkta 
düşüverecekti. Sanki oracıkta yığılıp kala-

cak ve talihsizliğine teslim olacaktı...Fakat 
bunun mümkünatı yok.  

Kamil yarın işe gidecek. Sabah herkes 
uyurken evden çıkacak ve dümenin başına 
geçecekti. Yığılıp kalmasına imkan yoktu. 
Hatırladı Kamil; zayıf, cılız ama mağrur 
görünmeye çalışan adımlarıyla geçti 
kaldırımdan... 

Yaşar Kemal'a dair 

Kızlarağası Hanı'nın içindeyim. Cevahir 
Bedeste'nin kapısının tam karşısında 
alımlı, hoş bir kadının bana gülümsediğini 
görmüştüm. Önce "salak" durumuna düş-
meyelim "belki başkasına gülümsüyordur" 
deyip hafiften kaçak bakışlar attım ama 
orada benden başkası yoktu. Birkaç saniye 
süren bu değerlendirme sonrası ben de o 
hoş kadına gülümsedim. Birkaç saniye 
daha bakıştıktan sonra başıyla kibar bir 
selam verip yoluna devam etti o kadın. 
Keşke hayat bir film olsaydı da ıssız adam 
misali peşinden koşsaydım ama buna 
imkan yok. Bizimkilerle buluşacak, biraz 
nargile içip ileride ne kadar büyük gazete-
ciler olacağımıza dair birbirimize anlamsız 
gazlar verecektik... Velhasıl kadın gitti ben 
de yoluma devam ettim. bir süre sonra da 
düşündüm. "Tanıdık mıydı?" dedim. ama bu 
imkansızdı. O halde niye öyle içten bakıp, 
gülümsemiş olabilirdi? "Yakışıklı adamsın 
oğlum" diyen iç sesime, öteki iç sesim 
"Hadi lan Kamil" diyerek beni tekrar bir 
gülümsetti. Daha sonra görsel hafızam 
renk verdi! elimdeki "Yer Demir Gök 
Bakır" kitabına baktım. O hoş kadının 
elinde de kapağından anımsadığım kada-
rıyla "Binboğalar Efsanesi" vardı... Bizi gü-

lümseten, birbirimize sessiz ama çok tanı-
dık bir selam verdiren şey #YaşarKemal'di 
tabii. Ne güzel adamdı Yaşar Kemal. Tül-
sü'nün Hikayesi misali bir anı bıraktı ak-
lımda. Allah rahmet eylesin gani, gani... 

Bir ütopya karaladım 

Arturo Bandini ve ben çok içki içtiğimiz 
için onun adını tekrar söylememe ve sizle 
tanıştırmama gerek var mı bilemedim. 
Daha dün Arturo ile oturduk bizim macır 
birahanesinde beş altı şişe bira yuvarladık. 
Doğrusu Arturo da ben de üzgündüm. 
Bizim Arturo'nun başında bu aralar kavak 
yelleri esiyor; öyle sanıyorum ki bir sevdiği 
var fakat sevdiği hatunun da başka bir sev-
diği var. Eh buna içilmez de ne yapılır 
değil mi? Dibe vurup sükut-u hayale uğra-
dığımız o anda birkaç şişe küstah birayla 
teselli aradığımız çok olurdu. Hatta arada 
bir Zeze de uğrardı yanımıza. Hani şu deli-
fişek olan Portekizli çocuk. Şeker Porta-
kalı günlerinden eser yok tabii. Daimi bir 
mavra daimi bir boşvermişlik. Ne olacak 
bu çocuğun hali bilmem. Hoş benim de 
halim iyi görünmüyor... 

Geçenlerde Nick Belane de bizim macır 
birahanesine geldi. Pulp'tan yeni fırlamış! 
Oturdu geldi bizle içmeye. Hem Zeze ile 
hem Bandini ile taşak geçer gibi; uzaylılar 
peşimde hatta çok güzel uzaylı bir hatunla 
geçenlerde yattım filan deyip duruyor. 
Yeter dedim Nick bu kadar içme. Hassiktir 
deyip küllüğü fırlattı üstüme ve çekti gitti. 
O giderken uzaklardan bir nal sesi duyduk. 
Muhtemeldir İnce Memed rakı içmeye ge-
liyor. Hemen garsona seslendim; bir arna-
vut ciğeri attırın Memed geliyor...

Lili Marlen türküsü

ASYA'YI Avrupa'ya, 
Karadeniz'le de Mar-
mara Denizi'ni birbi-

rine bağlayan İstanbul Boğaz'ı 
kentte yaşayanların yanı sıra il 
dışından gelenlerin ilk uğrak 
noktalarının başında bulunu-
yor. Beşiktaş, Bebek, Ortaköy, 
Emirgan, Sarıyer sahil şeri-
dinde her hafta sonu yoğunluk 
oluşurken bazı vatandaşlar da 
burada denize girmeyi tercih 
ediyor. Sabahın erken saatle-
rinde sahil şeridine gelen va-
tandaşlar 32 dereceye ulaşan 
İstanbul'un hava sıcağında 

hem eşsiz manzaraya karşı de-
nize giriyor hem de serinliğin 
keyfini sürüyor. Sarıyer'de de-
nize giren Memduh Göbe-
loğlu,  her hafta sonu öğle 
saatinden önce gelip 1-2 saat 
boyunca yüzdüğünü söyledi. 
Denizde dalga olmadığını 
ifade eden Göbeloğlu, "Ben 
burada olmayı çok seviyorum. 
Cumartesi günleri Saraybur-
nu'nda pazarları ise boğazda 
yüzmeyi tercih ediyorum. Çok 
güzel bir olay. Sahile de gidi-
yorum ama bu zevki alamıyo-
rum. O akıntıda yüzmek çok 

başka bir şey, yüzdüğünüz 
zaman anlayabiliyorsunuz." 
dedi. Göbeloğlu, yaklaşık 7-8 
yıldır boğazda denize girdiğini 
anlatarak, bu keyfi deneyenle-
rin bir daha burada yüzmeyi 
bırakamayacağını sözlerine ek-
ledi. Özbekistanlı Serdar Ba-
batov ise 2 sene önce 
Türkiye'de çalışmak için geldi-
ğini ve izinli günlerini denizde 
geçirdiğini dile getirdi. Her 
pazar denize geldiğini ve yüz-
düğünü belirten Babatov, İs-
tanbul Boğaz'ında yüzmenin 
ise ayrıcalık olduğunu kaydetti.

BBC'NİN haberine 
göre, gıda, ev ve kişisel 
bakım ürünleri devi 

Unilever şirketi, haziran ayına 
kadar geçen 3 aylık sürede don-
durma satışlarının yüzde 26 art-
tığını açıkladı. Şirket öte 
yandan sokağa çıkma yasakla-
rında şampuan ve deodorant 
gibi kişisel bakım ürünlerine tale-
bin düştüğünü bildirdi. Sokağa 

çıkma yasakları sırasında satışı 
artan ürünler arasında evde tü-
ketilen yiyecekler, çay, dezenfek-
tan, yüzey temizleyicileri ve 
çamaşır suyunun yer aldığı belir-
tildi. Şirket, Kuzey Amerika ve 
Avrupa'nın bazı kesimlerinde 
mart ayında evde her gün kulla-
nılan ürünlerin stok yapılmasın-
dan olumlu etkinlendiğini de 
duyurdu.

KURBAN Bayramı’nda 
orta yaş üstündekilere 
2 gün arayla, kronik 

hastalığı olanlara ise 3 
gün arayla et tüket-
meleri önerisinde 
bulunan İç Hasta-
lıkları Uzmanı Dr. 
Yusuf Yıldırım, 
“Et tükettiğimizde 
vücudumuza ciddi 
bir kalori alımı yapıyo-

ruz. Bu nedenle bu kalorinin de 
fazlasının yağ olarak depolan-
masının önüne geçmeliyiz. 

Günde 1 porsiyon et tüket-
tiğimiz zaman ortalama 

300-500 arasında ka-
lori alıyoruz. Bu ne-
denle bunun 
karşılığında en az 
2 saatlik bir egzersiz 

yapmamız  
gerekiyor” dedi. 

Boğaz bir başka güzel

Anıl BODUÇ

STATİK FİKİR

anilboduc@gmail.com

Trafik kazasında annesini, babasını, eşini ve oğlunu kaybeden Musa Elmas, yaşadığı acıyı  
yardımına koştuğu dar gelirli ailelerin mutluluğuna ortak olarak bastırmaya çalışıyor

A ntalya'nın Manavgat ilçesinde 
trafik kazasında annesini, baba-
sını, eşini ve oğlunu kaybeden 

Musa Elmas'ın acısı, hala ilk günkü gibi 
tazeliğini koruyor. Manavgat ilçesinde 
geçen yıl 16 Aralık'ta otomobilin köprü-
nün beton blokuna çarpması sonucu eşi 
Aysel (35), annesi Emine (62), babası 
Telat (67) ve oğlu Telat'ı (14) kaybeden 39 
yaşındaki Musa Elmas'ın (39), gözyaşı 
dinmiyor. Kazadan yaralı kurtulan 10 ya-
şındaki kızı Büşra'ya sarılarak acısını ha-
fifletmeye çalışan Elmas, kazanın 
ardından ailesinden geriye kalan kıyafet ve 
eşyaları ihtiyaç sahiplerine dağıttı. Elmas, 
yaşadığı acıyı birkaç arkadaşıyla yardı-

mına koştuğu dar gelirli ailelerin mutlulu-
ğuna ortak olarak bastırıyor. Ailelere, büt-
çesi doğrultusunda gıda ve nakdi 
yardımda bulunan Elmas'a karşısındaki-
lerin bir gülümsemesi yetiyor. 

İnsanlara yardım etmek huzur veriyor 

Elmas, ailesini kaybettikten sonra geçen 
sürecin kendisini çok zorladığını söyledi. 
Yaşadıklarının hiç kolay olmadığını akta-
ran Elmas, kendisini ayakta tutan tek 
şeyin kızı olduğunu dile getirdi. Annean-
nesinde kalan kızıyla her gün görüştü-
ğünü, onun mutluluğu için mücadele 
verdiğini anlatan Elmas, mezarda ziyaret 
ettiği ailesiyle dertleştiğini, içini döktü-

ğünü ifade etti. Elmas, mezarlıktan  
çıkınca acısını yüreğine gömdüğünü belir-
terek, şunları kaydetti: "Onların fotoğraf-
larıyla konuşuyorum. Hatıralarını 
yaşatmaya çalışıyorum. Kazadan sonra 
çok değiştim. Hayatın ne kadar gelip ge-
çici olduğunu anladım. Kendimi hayır iş-
lerine verdim. Zorda kalan insanların 
yardımına koşuyorum. Zamanımı 
asla boşa geçirmiyorum. İnsanları 
ziyaret ediyorum. Birkaç arkadaş 
birleşip, belirlediğimiz ailelerin 
ihtiyaçlarını karşılıyoruz. On-
lardan ailem için dua istiyo-
rum. İnsanlara yardım 
etmek huzur veriyor."

Acısını yardım  
ederek dindiriyor

TEK 
TESELLİSİ 

KIZI

İstanbul’da tatile çıkamayan ve  sıcak havayı değerlendirmek isteyen vatandaşlar, 
İstanbul Boğazı’na gelerek sıcak havada eşsiz manzaraya karşı kulaç attı 

Beşiktaş, Bebek, Ortaköy, Emirgan, Sarıyer sahil  
şeridinde her hafta sonu yoğunluk oluşurken bazı 
vatandaşlar da burada denize girmeyi tercih ediyor. 

Unilever şirketi, haziran 
ayına kadar geçen  
3 aylık sürede  
dondurma satışlarının 
yüzde 26 arttığını  
açıkladı

Et yerken ara verin!
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S ilivri Belediye Başkanı Volkan Yıl-
maz’ın “Çiftçiye Tohum Desteği
Projesi” kapsamında Tarımsal

Hizmetler Müdürlüğü tarafından beledi-
yeye ait arazilere ekilen 300 dönüm to-
humluk arpalar küçük ve orta ölçekli 500
çiftçiye ücretsiz dağıtıldı. Kavaklı Ma-
halle stadında düzenlenen dağıtım töre-
nine gelerek arpa desteği alan çiftçiler,
destekten duydukları memnuniyeti dile
getirerek Silivri Belediye Başkanı Volkan
Yılmaz’a teşekkür etti. Hibe olarak aldık-
ları tohum desteği ile ilgili Silivri Bel
TV’ye konuşan çiftçiler şu ifadelere
yerdi:

SÜLEYMAN DEMİRSOY / ÇİFTÇİ:

Belediyemizin bize hibe olarak verdiği
tohumları ekip değerlendireceğiz. Bu
bizim için bulunmaz bir nimet. 200 kg
arpa ekerse aşağı yukarı 10 dönüm yer-
den nereden baksan 4 ton 5 ton çıkarır.
Belediyemizden Allah razı olsun. Başka-
nımız sağ olsun, var olsun.

FATİH TEZCAN / ÇİFTÇİ:

Volkan Başkanımız çiftçiye hibe arpa to-
humu dağıtıyor. Maddi durumu olma-
yan, arpa alamayan yeri olan ekecek.
Çiftçi kalkınacak. Bu bizim için güzel bir
şey.  Şuana kadar böyle bir şey görme-
dik. Allah Başkanımızı başımızdan eksik
etmesin. Köylerimizde yıllardır çiftçilik
yapılıyor, daha önce belediyemizden
böyle güzel bir destek görmemiştik. Bele-
diye Başkanımız çiftçiye her türlü desteği
sağlıyor. Saman desteği, arpa desteği ile
çiftçimizin yanında.

NEJDET İPEK / ÇİFTÇİ:

İhtiyaç sahibi çiftçilerimiz için çok güzel
bir destek. Bu tohumlar ekilip biçilecek
hayvanlarımıza yem olacak. Emekliyim,
18 dönüm arazi var bende. Oraya ekip
değerlendireceğiz.

ABBAS ÇAKMAK / ÇİFTÇİ:

Belediyemiz çok güzel düşünmüş. Çift-
çiye çok katkısı olacak. Cebinden para
çıkmadan tohumluk arpasını ekecek.
Oradan para kazanacak. Hayvanına
yem çıkarır. Bu zamana kadar belediye-
den böyle bir destek görmemiştik. Baş-
kanımıza teşekkür ederiz. Allah razı
olsun.

MEHMET BARIŞ / ÇİFTÇİ:

Çok güzel düşünülmüş. Belediye Başka-
nımızın çiftçiyi, hayvancığı düşünüp
böyle güzel destekler vermesi bizi mem-
nun etti. Allah razı olsun başkanımız-
dan. Köylüye büyük bir destektir bu.
Hayvanlarımıza yem olarak ekeceğiz
şimdi. Bizlere çok güzel bir fayda sağla-
yacak.

RÜSTEM ERKAN / ÇİFTÇİ:

Şimdi bunu ekersin, seneye de en az 8-
10 dönüm yer ekersin vereceği tohumla.
Bize destek amaçlı verilen bu tohumluk

arpalar her sene çoğalarak artacak. Hay-
vanı olan yem yapar, tarlası olan tohu-
munu samanını satar geçimine katkı
sağlar.  

MUHARREM DİNÇOĞLU / ÇİFTÇİ:

Bu Silivri çiftçisi, hayvancısı için hakikat-
ten büyük bir proje. Yani en azından se-
neye gönül rahatlığıyla sertifikalı
tohumumuzu ekeceğiz. Seneye arpamız
olacak. Yani devamlılığı olacak. Saman
desteğimizi de aldık. Bu sene 50 balya,
seneye 100 olur. Belediyemizin çiftçiye
tarıma verdiği değer her yerde takdir gö-
rüyor. Yani bunlar çiftçiler, hayvancılar
için güzel şeyler. Bundan büyük mutlu-
luk olur mu? Başkanımızdan Allah razı
olsun. Başkanımız bizim arkamızda.
Daha önce böyle bir şey görmedik, duy-
madık. Başkanımız şimdi söz verdi me-
rayı ıslah edeceğiz. Meradan da
faydalanacağız seneye. Mutluluktan
başka bir şey diyemem ki.

SALİM ÇALKIN / ÇİFTÇİ:

Başkanımızdan, devletimizden, milleti-
mizden Allah razı olsun. Böyle bir etkin-
liği köyümüze yaptıkları için ayrıca
teşekkür ediyorum. Bölge çiftçimize ha-
yırlı olsun. Bizlere dağıtılan tohumluk
arpa hem sertifikalı hem çok kaliteli bir
tohum. Bizim gibi ekip biçip değerlendi-
recek olan çiftçilerimize bereketli olsun.
45 yıldır çiftçilik yapıyorum. Arazilerimiz
tarım arazisi. Biz topraklarımızı satma-
dık. Satan arkadaşlarımız da çok pişman
oldular. Belediyemizin çiftçilerimizin ya-
nında olması bizi tabi çok memnun etti.
Başkanımızın uzun yıllar göreve devam
etmesini arzu ediyoruz. İçimizden biri.
Bu yapılan hizmet çiftçiye çok değer ve-
rildiğini gösteriyor. Törende, Silivri Bele-
diyesi tarafından 500 çiftçiye dağıtılan ve

önümüzdeki yıl 10 bin dönüme yakın
verim beklenen “Çiftçiye Tohum Desteği
Projesi”ne katkı sağlayan paydaşlara
plaket takdim edildi. Plaketlerini Silivri
Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ve tö-
rene katılan protokol üyelerinin elinden
alan paydaşlar, projeye ilişkin yaptıkları
konuşmalarda şu ifadelere yer verdi:

İSKENDER KULOĞLU / 
SİLİVRİ TARIM KREDİ 
KOOPERATİFİ MÜDÜRÜ:

Öncellikle bu projeye katılan, destek
veren, başından beri yanımızda olan
başta Belediye başkanımız, diğer destek
sunan herkese çok teşekkür ediyorum.
Çok güzel bir proje oldu, inşallah de-
vamı gelir, artarak katlanır. Emeği geçen
herkese çok teşekkür ediyorum.

SABRİ ÖZER / SİLİVRİ ZİRAAT
ODASI BAŞKANI:

Değerli Belediye Başkanımızın yapmış
olduğu üretime dayalı bu katkıdan do-
layı kendilerini takdir ediyorum. İleri ki
yıllarda bütün yöneticilerimiz buna katkı
sağlayacaklarını düşünüyorum. Biz Zi-
raat Odası olarak kendilerine her türlü
katkıyı sağlamak için hazırız. Tarıma ve
çiftçilerimize olan desteği ve katkıları için
Belediye Başkanımıza ve projeye destek
veren herkese teşekkür ediyorum.

SÜLEYMAN GENCOĞLU / 
GENÇ ZİRAAT:

Belediye Başkanımızın önderliğinde ger-
çekleşen bu projeye destek olan tüm ar-
kadaşlarımı ben de tebrik ediyorum.
Umarım önümüzdeki yıllarda daha da
artarak gelişir bu tip yardımlar. Ayrıca bu
arpaları bugünden alıp sezonda ekecek
olan tüm üreticilere de hayırlı bol bere-
ketli kazançlar diliyorum.

CHP Kurultayı’nın ardından

Silivri Belediyesi tarafından
küçük ve orta ölçekli

çiftçilere destek amaçlı
üretilen tohumluk arpaların

dağıtım töreninde “Bugün
bizim bayramımız" diyen

çiftçiler, Silivri Belediye
Başkanı Volkan Yılmaz’a
tarıma ve çiftçilere olan

desteği için teşekkür etti

BUGUN BIZIM
BAYRAMIMIZ C

umhuriyet Halk Partisi 37.Kurultayını 
pandemi koşullarında yaptı.
Kemal Kılıçdaroğlu’nun tek aday olarak gir-

diği genel başkanlık seçiminden çok, Parti Meclisi 
seçimlerinin öne çıktığı kurultayda ilginç sonuçlar
vardı.

Delegeler ve onur üyelerinin dışında kimsenin
alınmadığı kurultayda bu nedenle yeterli coşku 
olmamasına karşın Genel Başkan ve Yönetimine 
yönelik ateşli eleştiriler yapıldı.

Daha önce Genel Başkan adaylığını açıklayan
İlhan Cihaner, Aytuğ Atıcı ve Tolga Yarman yeterli
imzayı toplayamadıkları için yarışa giremediler. 

Delegelere baskı yapıldığı iddialarına karşın 
konuşma yapmalarına izin verilmesi anlamlıydı.

Özellikle de İlhan Cihaner’in ağır eleştirileri 
kurultaya damga vurdu.

“Geçmişi biz kurduk, geleceği de biz inşa edelim”
diyen Cihaner’in; ”Liderin seçtiği parti meclisi değil,
üyelerin seçtiği parti meclisi“ tespiti dikkat çekiciydi.

Bu arada konuşmasında dile getirdiği iki soru 
sanırım uzun zaman partide tartışılmaya devam 
edecek gibi görünüyor.

1-Rejimin dayattığı ve çerçevesini çizdiği merkez
sağ bir siyasetle mi devam edeceğiz yoksa çağa
uygun bir sol siyaset mi kuracağız?

2-Mevcut anti-demokratik yönetim anlayışını mı
onaylayacağız? Yoksa demokratik bir örgüt ve parti
yönetimi anlayışını mı hayata geçireceğiz?

Kurultayın organizasyonu genel anlamda herkes
tarafından beğenildi.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Dostlarımızla birlikte 
iktidara geleceğiz” sözü ittifaklar konusunda 
kararlılığın bir göstergesi diyebiliriz.

Ancak İlhan Cihaner’in konuşması sırasında 
Kılıçdaroğlu ve ekibinin kurultay alanından ayrılması
hoş karşılanmadı.

Kurultay öncesi ve sırasında parti içi demokrasi ne
kadar işletildi sorusunu bir kenara koyarak bir 
değerlendirme yaptığımızda şunları söyleyebiliriz.

Belki de ilk kez ve özellikle de iktidar vurgusunun
öne çıktığı bir kurultayda Genel Başkan Kılıçda-
roğlu’nun “Cumhuriyeti, demokrasiyle 
taçlandıracağız” sözü anlamlıydı.

9 seçim kaybettikten sonra siyasi yaşamının en ba-
şarılı seçiminin ardından yapılan bir kurultayda genel
başkanın değişebileceğine genel başkan adayları dahi
ihtimal vermiyorlardı. Ama Kılıçdaroğlu’nun daha
önce yaptığı gibi genel başkan adaylarının yarışa ka-
tılabilmelerine olanak verecek bir tavır sergilemesi
daha uygun olurdu.

En azından “Erdoğan’a tek adam diyorsunuz,
CHP de de tek adam hakimiyeti var” şeklinde bir
eleştirinin önünü kesmiş olurdu.

Parti Meclisi seçimlerine katılım diğer kurultay-
lara göre daha az olmasına rağmen kıyasıya bir
yarış oldu.

Parti Meclisine 25 yeni isim girdi.
4 Genel Başkan Yardımcısı Genel Başkanın liste-

sinde olmalarına karşın Parti Meclisine seçilemediler.
9 Aday da ilk 52 ye girmelerine karşın gençlik ve

cinsiyet kotasına takıldıkları için seçilemediler.
CHP ilk kez bir türbanlı, Avukat Sevgi Kılıç genç-

lik kotasından yararlanarak Parti Meclisi listesinde
yer aldı.

Genel Başkanın hazırladığı anahtar listede yer al-
mayan 10 muhalif isim listeyi delerek Parti Meclisine
seçildiler.

Kurultayı bu sonuçlarla birlikte değerlendirdiği-
mizde bir yanıyla “Değişim bir başka bahara kaldı”
da diyebiliriz.

Eğer Merkez Yürütme Kurulunda köklü değişiklik-
ler yapabilirse Kemal Kılıçdaroğlu” değişimin kapı-
sını araladı” da demek mümkün.

Yeter ki, futbol takımı fanatiği anlayışıyla yaklaş-
mayalım.

En azından muhaliflerin de eleştirilerini yapabilme
olanağı buldukları bir kurultaydı.

Ancak yeterli mi?
Bence doğru olan partinin tüm kademelerine yapı-

lacak seçimlerin tüm üyelerin katılımıyla gerçekleşti-
rileceği bir yöntemin hayata geçirilmesidir.

“Seç beni, seçeyim seni! “türü ilkel yöntemlerden
partiyi kurtarmanın zamanı gelmiştir.

Genel Başkanın kurultayda açıkladığı “İkinci Yüz-
yıla Çağrı Beyannamesi” delegeler tarafından heye-
canla karşılandı ve kabul edildi.

Bu arada Kurultayın en ilgi çeken yönlerinden biri
de Kurultay Divan Başkanlığını yürüten Aydın Bele-
diye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun coşkulu ve büyük
alkış alan konuşmasıydı.

Umarız tüm dünyaya ilan edilen 13 maddeden
oluşan “İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi” nin tez
elden uygulamaya konması ve örgütlere yeterince 
anlatılması sağlanır.

Kavaklı Mahalle stadında düzenlenen dağıtım törenine gelerek arpa desteği alan çiftçiler, destek-
ten duydukları memnuniyeti dile getirerek Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a teşekkür etti. 

  

ÇİFTÇİ MİLLETİN
EFENDİSİDİR

MUHARREM EREN / SİLİVRİ
MUHTARLAR DERNEĞİ BAŞ-
KANI-FENERKÖY KOOPERATİFİ:

Böyle bir projenin içinde bulunduğu-
muz için biz muhtarlar olarak çiftçi-
lerimizden gurur duyuyoruz. Burada
Volkan Başkanımı bir kere daha teb-
rik ve takdir ediyorum. Bu projelerin
içinde her daim olacağımızı, yanında
olacağımızı, her zaman söyledim.
Şuanda burada bayram var bayram.
Çiftçinin bayramı var. Derdi ki Mus-
tafa Kemal Atatürk: ‘Çiftçi milletin
efendisidir.’ Sertifikalı genç arpa to-
humu dağıtıyoruz. Arpa ekime dön-
üştüğü zaman 8 bin 300 dönüm yer
ekilecek. Bunu da 600 kg ile çarptığı-
mızda düşünün yani, damlaya dam-
laya deniz oldu. Olmaz diyorlar ama
Volkan Başkanım deniz yaptı. Tüm
belediyelere örnek bir proje oldu. Vol-
kan Başkanımızı tebrik ediyorum.
Bugün çiftçilerin bayramıdır.

KATKI SAĞLAYACAĞIZ
TURGAY SAKARYA /
YAĞLI TOHUMLAR SATIŞ
KOOPERATİFİ BAŞKANI:

Silivri Belediye Başkanlığımızın
böyle bir projeyi hayata geçir-
mesinden dolayı çok teşekkür
ediyorum. Bu projeden bana
bahsettiklerinde inanın çok he-
yecanlandım ve seve seve şah-
sım ve kurumum adına katkı
sağlayacağımızı söyledim. Eki

minden hasadına kadar üzeri-
mize düşen ne varsa yapmaya ça-
lıştık. Çiftçimize katkı
sağlamaktan, böyle bir projenin
içerisinde yer almaktan çok mut-
luyuz. Türk tarımı ve çiftçilerimi-
zin daha yüksek bir verim alması
adına çok güzel olan bu projenin
tüm Türkiye’de örnek alınmasını
temenni ediyor, katkıda bulunan
herkese teşekkür ediyorum.

YÜZDE YÜZ YERLİ TOHUM
EMRE SARI / SARI TOHUMCULUK:

Bu proje için öncellikle ben Belediye Başkanımıza teşek-
kür edeceğim. Tohumculuk sektörü için çok önemli bir
konu. Seymen arpa tohumumuz yüzde 100 yerli ve milli
bir tohum. Belediyemizin sahip olduğu arazilerinde to-
humculuk standartlarına göre üretildi ve sertifikalandı-
rıldı. Bu, Silivri’mizin verimini arttıracaktır. Bölgenin
rekoltesini arttıracaktır. Bu proje aynı zamanda bizim to-
humculuk sektöründe çok önemli olduğu için biz çok
önem verdik. Umarım bu proje diğer belediyelerimize de
örnek olur. 

Vaka sayıları artışa geçecek
Sağlık Bakanlığı verilerinden yola çıkarak, Türkiye’de 200 bine yakın aktif vaka bulunduğunu tahmin eden Uludağ Üniversitesi
Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala, yetkilileri eylül ayına ilişkin uyardı

UlUdağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala, günlük

ortalama bin düzeyinde seyir eden vaka sayısının
Türkiye’de koronavirüs salgının birinci dalgası-
nın sönümlenmediğini ortaya koyduğunu belir-

terek, yeni vakalara ilişkin
uyarıda bulundu. Pala,
İstanbul’da 300 bini aşan
toplumsal hareketlilik ya-
şandığını ve sosyal mesa-
fenin korunmadığını
vurgulayarak, “Önümüz-
deki iki hafta içerisinde
etkisini göstermiş olacak.
ağustosun 15’inde de

özel okulların açılmasından söz ediliyor. Bu da
gerçekleşirse sayının düşme ihtimali görünmü-
yor” dedi.

Mevsimsel grip uyarısı

Anadolu illerinden ve Ankara’dan vaka sayıla-
rına ilişkin kötü haberler geldiğini kaydeden Pala,
eylül ayıyla birlikte vaka sayılarının artışa geçece-
ğini ifade etti: “Eylül ayında mevsimsel grip deni-
len influenza açısından da vakaların gözlenmeye
başlamasıyla, bu aydan itibaren ekim, kasımı da
içerecek şekilde virüsün kendisinde hastalık
yapma yeteneğinde azalma olmazsa Türkiye’de
olgu sayısında ve buna bağlı olarak yoğun bakım
hastası, yaşamını yitiren sayısında bir artışın kar-
şımıza çıkabileceği öngörülebilir.”

200 bine yakın vaka

Salgının birinci dalgasını sönümlenmemesini
yanı sıra toplumdaki algının ‘hastalık yokmuş
gibi bir algı’ olduğunu söyleyen Pala, Sağlık Ba-
kanlığı’nın test sayılarını sınırlandırdığına dikkat
çekti: “Risk grubundakileri test yapılmaması şu
andaki vaka sayıları açısından düşündürücü. Bu
150 bin kişiyi kapsayacak saha araştırmasındaki
duruma bakacak olursak, toplumda halen 200
bine yakın aktif vaka sayısı varken, bunun 10’da
birine yakını ancak yakalanabilmiş durumda. Ya-
kalanamayanlar halen hastalığı bulaştırma özel-
liğine sahip. Mevsimsel grip yokken, olgu sayısı
artmamışken bile önlemlerde eksiklikler olduğu
görülüyor. Türkiye önlemlerde biraz sanki işi
oluruna bırakmış görünüyor.”

TükeTici mahke-
melerinde görülen
uyuşmazlıklarda
artık, dava açma-
dan önce arabulu-

cuya başvurmuş olmak zorunlu hale
geldi. Konuyu değerlendiren Dr. Öğr.
Üyesi Ender Demir, kararı yerinde ve
olumlu bulduğunu söyleyerek, “Arabu-
lucunun en temel amacı tarafların barış-
çıl yollarla anlaşmalarını sağlamaktır.
Arabulucunun var olması gereken du-
rumlarda ise tüketici hiçbir şekilde ara-
bulucu ücretinden sorumlu değildir.
Taraflar arasında anlaşma sağlansa da
sağlanmasa da tüketici, artık herhangi
bir ücret ödemeyecek.” dedi. Hukuk
Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanun-
larda Değişiklik Yapılması Hakkında

Kanun Teklifi hakkında konuşan Doç.
Dr. Hülya Taş Korkmaz ise yapılan de-
ğişikliklerin isabetli olduğunu söyleye-
rek, “7251 sayılı Kanun ile yapılan
değişiklik ile bilirkişi raporuna karşı iti-
raz süresinin bazı şartlarla iki haftayı
geçmeyecek şekilde uzatılabilmesi ola-
nağı da düzenlendi” diye konuştu. 
Tüketici mahkemelerinde görülen uyuş-
mazlıklarda artık dava açmadan önce
arabulucuya başvurmuş olmanın, zo-
runlu hale gelmesini değerlendiren
Demir, “Tüketici uyuşmazlıklarında da
zorunlu arabuluculuk getirildi. 2012 yı-
lında getirilen arabuluculuk isteğe bağ-
lıydı. Taraflar arzu ederse arabulucuya
gidip, sorunu orada çözebiliyordu. Yeni
yapılan düzenleme ile ise arabulucuya
gidilmesi zorunlu hale getirildi” dedi. 

Ücret alınmayacak
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G eçtiğimiz hafta Mısır Cumhurbaş-
kanı Abdulfettah es-Sisi’nin Ka-
hire’de Hafter yanlısı kabile 

liderleriyle yaptığı toplantı ve bu toplantıda 
bu kabile liderlerinin Mısır ordusunu 
Libya’ya davet ettiğine dair haberler Sisi’nin 
Libya’ya yönelik olası askeri müdahale için 
meşruiyet arayışının bir tezahürü olarak yo-
rumlandı. Çünkü Haziran ayı sonlarında 
“Sirte ve Cufra kırmızı çizgimizdir” diyerek 
Libya’ya yönelik askeri müdahale tehdi-
dinde bulunan Sisi, bu söylemiyle, ulusal ve 
uluslararası aktörleri Libya’ya müdahale 
konusunda yeterince ikna edememişti. Ka-
hire’de Mısır ordusunun Libya’ya davet 
edilmesi gündemiyle organize edildiği anla-
şılan bu toplantının zamanlaması da ol-
dukça manidar. Mısır’ın Nil üzerindeki 
haklarını kısıtlayan “Rönesans” barajı konu-
sunda bir anlaşmaya varılamaması ve Mısır 
ekonomisinin yeni tip koronavirüs (Kovid-
19) sürecindeki kayıplarının dayanılmaz bir 
boyuta ulaşmasıyla aynı döneme denk gelen 
bu toplantı, Sisi yönetiminin içeride meşrui-
yet krizini derinleştirecek gelişmeleri bir sü-
reliğine de olsa erteleyebilir. Özellikle 
Etiyopya kanadından yapılan, taraflar ara-
sında bir anlaşma olmazsa Temmuz-Ağus-
tos aylarından itibaren barajda su 
tutulmaya başlanacağına yönelik açıklama-
lar Sisi yönetimini içeride epey zor durumda 
bırakıyor. Dolayısıyla Sisi’nin son dönemde 
Libya’ya yönelik cesur açıklamaları iç ka-
muoyunda, “ülkenin hayati çıkarlarına yö-
nelik ciddi tehditleri engelleyemeyen 
başarısız lider” imajından kurtulma girişim-
leri gibi duruyor. 

Mısır dış politikasını 
belirleyen temel unsurlar 

Orta Doğu’nun demografik, entelektüel, as-
keri ve kültürel merkezi konumunda olan ve 
jeopolitik olarak da çok önemli bir pozis-
yonda bulunan Mısır tüm bu avantajlarının 
yanı sıra çok mühim yapısal sorunları da 
bünyesinde barındırıyor. Yüz milyonu aşan 
nüfusuyla bölgenin en kalabalık ülkesi olan 
Mısır’ın, bu nüfusa ekonomik refah sağlaya-
cak iktisadi kaynaklardan önemli ölçüde 
mahrum olması bu yapısal sorunların en 
önemlisi. Bu yüzden ekonomi Mısır’da hem 
iç siyasetin hem de dış siyasetin en önemli 
gündem maddesidir. Mısır dış politikasını 
belirleyen en temel unsur bu iktisadi sorun-
lar ve ülkenin devasa ihtiyaçlarıdır. 
Ekonominin katma değer üretemeyen ve dı-
şarıdan gelen ekonomik kaynaklara daya-
nan rantiyer karakteri ülkeyi küresel 
ekonomik krizler karşısında kırılganlaştır-
makta ve ülkenin bu krizleri çoğu ülkeden 
daha ağır hissetmesine yol açmakta. Örne-
ğin 2008 yılında yaşanan küresel finansal 
krizden en çok etkilenen ülkelerden birinin 
Mısır olması bu kırılganlığının bir sonucu. 
Çünkü yaklaşık 250 milyar dolarlık bir eko-
nomik büyüklüğe sahip olan Mısır’ın top-
lam milli gelirinin neredeyse yüzde 
20’sinden fazlası ülkeye dışarıdan geliyor 
(işçi dövizleri, dış yardımlar, Süveyş gelirleri 
ve turizm gelirleri). 2010 yılında ülkeye sıç-
rayan Arap Baharı ve düzenlenen yaygın 
sokak gösterileri, 2008’de yaşanan finansal 
kriz sonucu dışarıdan gelen bu kaynakların 
azalmasının ülke siyasetine yansımaların-
dan biri. 
Benzer şekilde 2019 yılı sonlarında ortaya 
çıkan ve çok kısa bir sürede tüm dünyayı et-
kileyen Kovid-19 pandemisi süreci de Mısır 

ekonomisine çok ağır bir darbe vurdu. Nite-
kim Maliye Bakanı Muhammed Maait 
Temmuz ayı başında yaptığı açıklamada 
Kovid-19 sürecinde devletin yaklaşık 9 mil-
yar dolar gelir kaybına uğradığını bildirdi. 
Körfez bölgesinde çalışan ve ülkesine yıllık 
25-30 milyar dolar işçi dövizi gönderen Mı-
sırlı işçilerin bu süreçte işsiz kalması, yıllık 
12 milyar doların üzerinde gelir sağlayan tu-
rizm sektörünün tamamen durma noktasına 
gelmesi, 6 milyar dolar civarında seyreden 
Süveyş Kanalı gelirlerinin küresel 
iktisadi yavaşlamaya da 
bağlı olarak azalması, 
zaten 250 milyar do-
larlık bir ekono-
mik büyüklüğe 
sahip Mısır’da 
ekonomik gö-
rünümü ka-
busa 
çeviriyor. 
Tüm bu sa-
yılan ve dö-
nemsel 
olarak da yo-
rumlanabilen 
ekonomik so-
runlara ilaveten 
Mısır için en büyük 
tehdit Nil nehrindeki 
Mısır hakimiyetinin zayıfla-
yarak ortadan kalkması. Arap Ba-
harı sürecinde Mısır’ın zayıflamasından da 
istifade eden Etiyopya’nın 2011 yılında 
Nil’in en büyük kolu olan Mavi Nil üzerinde 
inşa etmeye başladığı Rönesans Barajı, Mı-
sır’ın hayat damarı olan Nil üzerinde uzun 
yıllara dayanan hakimiyetini sonlandıracak 
en önemli potansiyel girişim. Halbuki 1929 
ve 1959 yıllarında imzalanan anlaşmalarda 
Mısır’ın Nil sularından en büyük payı (55,5 
milyar km3/yıl) alması kararlaştırılmıştı. 
Yine bu anlaşmalara göre Etiyopya, 184 
milyar km3’ü sınırları içinden çıkmasına 
rağmen, Nil sularının sadece yüzde 3’ünden 
istifade edebilecekti. 
Fakat inşa edilen bu barajda su tutulmaya 
başlandığında, Mısır’ın Nil’den kullandığı 
su miktarı yıllık en az 10 milyar km3 azala-
cak. Bu durum, ekonomisi büyük ölçüde bu 
nehre bağlı olan ve hızla artan nüfusuna 
bağlı olarak suya ihtiyacı da artmakta olan 
Mısır açısından çok büyük bir kayıp olacak. 
Mısır’ın Nil üstündeki hakimiyetinin bu şe-
kilde sonlanması ülkedeki kalabalık nüfus 
için yeterli gıda üretemeyen tarım sektörünü 
daha da zayıflatmakla kalmayacak, içme 
suyu problemlerinin de ortaya çıkmasına 
yol açabilecektir. Bu veriler ışığında, rasyo-
nel bir değerlendirmeyle, Nil üzerine inşa 
edilen bu baraj, Mısır’ın en önemli ulusal 
güvenlik sorunu ve dış politika gündemi ol-
malıydı. 

Sisi neden barajı bırakıp 
Libya’da kırmızı çizgiler çiziyor? 

Ülke ekonomisinin can damarı mesabesin-
deki Nil nehrinin Mısır’ın hakimiyetinden 
çıkması en önemli ulusal çıkar ve dış poli-
tika gündemi olması gerekirken Mısır Cum-
hurbaşkanı Sisi, herkesi hayrete düşürecek 
bir cesaretle Libya’nın, Mısır sınırına yüz-
lerce kilometre uzakta olan, Sirte ve Cufra 
şehirlerini Mısır’ın kırmızı çizgisi olarak ilan 
ediyor. Son dönemde Mısır’ın Libya’daki 
darbeci Hafter yönetimine yönelik askeri 
yardımları ve Hafter yanlısı kabilelerin Mısır 

ordusunu Libya’nın BM tarafından tanınan 
meşru Ulusal Mutabakat Hükümetine 
(UMH) karşı savaşmak için Libya’ya davet 
etmesi, Sisi’nin askeri seçenek konusunda 
ciddi olduğunun işaretleri. 20 Temmuz Pa-
zartesi günü Mısır parlamentosunun 
Libya’ya yönelik askeri müdahaleye onay 
veren kararı da Sisi yönetiminin Libya’ya 
askeri müdahale konusunda istekli oldu-
ğunu gösteren başka bir gelişme. 
Burada akla gelen ilk soru, Sisi’nin neden 

ülkenin en önemli ulusal güvenlik mese-
lesi olması gereken Mısır’ın Nil 

üzerindeki haklarını kısıtlama 
girişimlerini bırakıp da 

Libya kriziyle bu kadar 
yakından ilgilendiği-

dir. Bu sorunun çok 
basit bir cevabı bu-
lunuyor: Arap Ba-
harı sürecinde 
yaşanan istikrar-
sızlıkların ülkede 
ortaya çıkardığı 
ekonomik faturaya 

ilaveten Kovid-19 
sürecinde derinleşen 

ekonomik kriz, 
Mısır’da rasyonel bir 

dış politika ve ulusal gü-
venlik tanımlamasını imkan-

sızlaştırıyor. Bu durumda ülkeyi 
yöneten kadro, ülkenin uzun vadeli ve 

hayati çıkarlarına yönelik tehditler 
yerine acil olanlara odaklanarak 
günü kurtarma peşine düşüyor. 
İşte bu yüzden Sisi yönetimi, 
ağırlaşan ekonomik krizin yö-
netilmez hale getirdiği ül-
kede derinleşen meşruiyet 
krizini aşmak ve muhte-
mel siyasi istikrarsız-
lıkları ötelemek için 
Körfez ekseninden 
(BAE-Suudi ek-
seni) gelecek 
ekonomik im-
kanlar uğ-
runa Mısır 
dış politikasını bu eksenin kontrolüne bıra-
kıyor. Özellikle son dönemde Fransa’nın da 
Libya’da Hafter’in zayıflayan askeri kapasi-
tesini tahkim etmek ve sahada büyük kayıp-
lar yaşamasını engellemek için Mısır’ı bir 
opsiyon olarak görmesi Sisi yö-
netimini bu yönde cesa-
retlendiren diğer bir 
unsur oldu. Ancak 
son günlerde 
Sisi yönetimi, 
BAE-Suudi 
ekseni ve 
Fransa’nın 
da teşvi-
kiyle, Lib-
ya’ya 
yönelik as-
keri müda-
halede 
kararlılık me-
sajları vermeye 
devam etse de ül-
kenin askeri/endüs-
triyel kapasitesinin 
böyle bir müdahalenin al-
tından kalkamayacağını tahmin 
etmek çok zor değil. Bu gerçeğin farkında 
olan Sisi, bir taraftan “Libya’da olanlara 

sessiz kalmayacağız” söylemiyle askeri seçe-
neğin masada olduğunu belirtse de diğer 
yandan ateşkes ve barış anlaşmasına vurgu 
yapıyor. 
Orta Doğu siyasetini yakından takip edenler 

bilirler ki Mısır’ınki dâhil Arap orduları, 
rejimlerin içeriden gelen bir basın-

çla yıkılmasını önlemek üzere 
tasarlanmış ordulardır. Bu 

yüzden söz konusu as-
keri yapıların herhangi 

bir sınır ötesi operas-
yon yapabilme ve dı-
şarıdan gelebilecek 
bir tehdidi caydıra-
bilme kabiliyetleri 
epey sınırlıdır.  
Örneğin Mısır or-
dusu, bölgedeki en 

büyük askeri kapasi-
teye sahip olmasına 

rağmen son yüzyılda 
girdiği çok sayıda çatış-

mada herhangi bir başarı 
elde edememiştir. Benzer şe-

kilde uzun yıllar savunmaya çok 
büyük bütçeler ayırarak ordusunu son de-

rece modern silah sistemleriyle donatan 
Suudi Arabistan da beş yılı aşkın süredir 

devam eden Yemen savaşında herhangi bir 
askeri başarı elde edemedi. 
Son dönemde bölgede yaşananlar yönetici 
kadroların geçmişte yaşanan bu başarısız-
lıklardan ders çıkaramadığını gösteriyor. 
Özellikle Libya konusunda cesur açıklama-
lar yapan Mısır’ın yönetici kadrosunun, 
1962 yılındaki Yemen iç savaşı sırasında ya-
şananlardan yeterince ders çıkarmadığını 
rahatlıkla söyleyebiliriz.  
O dönemde de tıpkı bugünkü gibi bazı Ye-
menli kabileler Mısır Cumhurbaşkanı 
Nasır’ı Yemen’e yönelik askeri müdahale 
için davet etmişlerdi. Fakat uzun süren yıp-
ratıcı bir savaşta Mısır hiçbir başarı kazana-
madığı gibi zayıflayan askeri kapasitesi 
yüzünden 1967 yılındaki Arap-İsrail sava-
şında kısa sürede tüm Sina yarımadasını 
kaybetmiş, İsrail’le küçük düşürücü bir an-
laşma imzalamaya mecbur kalmıştı. Bugün 
Mısır ordusunu Libya çöllerinde askeri mü-
dahaleye zorlayanların da zihinlerinin derin-
liklerinde benzer bir senaryonun olduğunu 
söyleyebiliriz. 
[Dr. Necmettin Acar Mardin Artuklu Üni-
versitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bö-
lümü başkanıdır] 
Bu yazı aa.com.tr adresinden alınmıştır. 
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TASS Haber Ajansı’nın Buryatya yerel 
yönetimi tarafından yapılan basın  
açıklamasına dayandırılan haberde, 
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin  
tarafından yürürlüğe konulan 'Uzak 
Doğu Hektar Programı' çerçevesinde, 
Steven Seagal Baykal Gölü çevresinde 
arazi sahibi olacak. 

Ziyaret için gitti 

Ünlü oyuncu Seagal, 21 Temmuz’da 
Baykal Gölü’nü ziyaret etmek için böl-
geye geldi. Bölge halkının eski çağlardan 
kalma gelenek ve kültürlerini incelemek 
istediğini belirten Seagal’in, ABD vatan-
daşlığının yanı sıra Rusya ve Sırp vatan-
daşlığı da bulunuyor. Bu sayede 
Rusya’da arazi edinme hakkına sahip 
olabiliyor. Putin tarafından 2018 yılında 
imzalanan 'Uzak Doğu Hektar Prog-
ramı' kapsamında, isteyen vatandaşlar 
‘sadece’ başvuru yaparak bölgede arazi 
sahibi olabiliyor. DHA 

Rusya’da arazi sahibi olacak
Hollywood’da aksiyon filmleriyle ünlenen ve aynı zamanda Uzak Doğu dövüş sanatları ustası olan Steven Seagal’ın 

(68), Rusya’nın Baykal Gölü çevresinde bulunan Buryatya Bölgesi’nden arazi sahibi olacağı açıklandı

SISI’NIN MESRUIYET  
KRIZI! Sisi yönetimi, derinleşen meşruiyet krizini aşmak ve muhtemel siyasi  

istikrarsızlıkları ötelemek için Körfez ekseninden gelecek ekonomik  
imkanlar uğruna Mısır dış politikasını bu eksenin kontrolüne bırakıyor

Mısır’ın Nil üzerindeki 
haklarını kısıtlayan  
“Rönesans” barajı  
konusunda bir anlaşmaya 
varılamaması ve Mısır 
ekonomisinin yeni tip  
koronavirüs (Kovid-19) 
sürecindeki kayıplarının 
dayanılmaz bir boyuta 
ulaşmasıyla aynı döneme 
denk gelen bu toplantı, 
Sisi yönetiminin  
içeride meşruiyet 
krizini derin- 
leştirecek  
gelişmeleri  
bir süreliğine de  
olsa erteleyebilir.

Ünlü oyuncu Seagal, 21 Temmuz’da 
Baykal Gölü’nü ziyaret etmek için 
bölgeye geldi.
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BULMACA
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biçiminde,

kap
Yazanak

Bal yapar

Ruhsal
enerjinin

Nar

Bir

anlatan bir
veya birkaç

Verme,

Hawaii
müzik

Plasenta

Stronsiyum
(Simge)

Helak
etme

Yurdumuzda
üretilen bir
pamuk türü

Ulusal

Mermerden
oyma mezar

nehir

Ölünün içine Kukla
tiyatrosunda

tipi

Kasvetlenme
Üzerinde

kitap
okunan
masa

Sevindiren

Mi ile sol

ses

Akar
Motosiklet

salon
"Cezmi ..."
(Eski Türk

atlet)
Sermaye

surelerini

her biri

Selenyum
(Simge)

Futbol oyun
Kastamonu

ilçesi

Sinema

kimse

tarihi

Bir
baharat

Devenin pusula

Nevroz

Kalsiyum
(Simge)

Madun

Sinirli
"Filiz ..."

Su
perisi

Kendisine

kimse

Roma impa-
ratorunun

olarak

kimse

Ölü
Cesaret;
yüreklilik

Bir besin
maddesi

Pirinçten
büyük tepsi Radon

(Simge)
Kükürt
(Simge)

Do ile mi

ses

Cetvel türü

" Viktor ..."

yazar)

Oksijen
(Simge) Beddua

Podyum,
sahne

sonu

Ajans
Press

Hangi

anlatan bir
Erkek

Hiper
tansiyon

terlemek
dünyâ Amaç,

gaye tenha

Su
kestaneleri

Toprakla

kimse

Metal
yaprak

Molar kon-
santrasyon

Bir tür
mobilya

Tepeler, Turpgillerde
n bir bitki

Baryum
(Simge)

Aktinyum
(Simge) Bir tür

sahip hayvan

Megabayt

Bakterilerin

Radon
(Simge)
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M N A N O D K A T R O
D E Y I B O L L U K O D

 ACUN
 ACUR
 AÇALYA
 AKAR
 AKİM
 ALMA
 AYLA
 AZRAİL
 BARIŞÇI
 BAŞÇI
 BİYE
 BOLLUK
 BUUT
 CEVAP
 CURA
 DEYİ
 DONANIM

 DONUK
 EKOL
 ERİL
 ETKİ
 FRAK
 IÇME
 INAT
 KAÇA
 KAST
 KEFE
 KLAN

 KUŞÇU
 KUŞLUK
 LAKAP

 LAKTOZ
 MAÇA
 MİKA
 NATO

 OLUMLU
 ORTAK

 PERİ
 RUBA

 SAĞLAMLAŞMAK
 SAİK
 SARP

 SİPARİŞ
 STOP

 SÜREDURAN
 ŞARK
 ŞIRA

 TEKE
 TEMİZLİK

 TOPALTI
 TÜNEK
 ULUFE

S T A N B U L N

3 HARFLİ
 AHU
 ÂLÂ
 EBE
 EĞE

4 HARFLİ
 AFAK
 AKUT
 ANAL
 ANOT
 ÂYAN
 DAVA
 HAYÂ
 İLMİ
 KATİ

 LOÇA
 NAAT
 NAŞİ
 NOEL
 RODA
 ŞUUR
 YA DA

5 HARFLİ
 BÖLGE
 DİMAĞ
 HALEN
 KÂFUR
 KESER
 MERET
 USSAL

 YÂRAN

6 HARFLİ
 DİSPEÇ

 FAKTÖR
 HEYULA

 İLİNEK
 KASTEN

 KRİTİK
 TARALI

10 HARFLİ
 DERİNBİLGİ
 İSTANBULİN

 NARKOZİTÖR
 YAKINSAMAK

Soldan Sağa:
1. Güç, kuvvet. - On iki düzine. 2. Bir ülke adı. - Kur’an-ı 
Kerim’in 24.suresi. 3. Eşlemesi bozulmuş olan. 4. Padi-
şahların, gönül almak, ödüllendirmek için birine giydir-
dikleri değerli kumaş veya kürkten yapılmış ka�an. 5. 
Pes. - Yasa dışı işler yapmak veya etrafındakileri korkut-
mak amacıyla bir araya gelmiş topluluk. 6. Tir. - Bir mad-
denin diğer bir maddenin içine alınması, absorbsiyon. 
7. Madenî paralara vurulan damga. - Amma. 8. Toprak 
Mahsulleri Ofisi. - İçgüdü, seziş. 9. Ödenti. - Yaşa.

Yukarıdan Aşağıya:
1. “Güneşin Sofrasında - Nazım ... Brecht” (Genco 
Erkal’ın 20. yüzyıl edebiyatının iki doruk noktasını bir 
araya getirdiği oyun). - Bir yere gelen veya bir yerden 
gönderilen mektup ve emanetlerin tümü. 2. Diş tabibi. 
3. Şeytan. - Şifre. 4. Hercai. 5. Yunan alfabesinin üçüncü 
harfi. - Yiğit. 6. Kasap. 7. Fransa’da 30,59 gr, İngiltere’de 
28,349 gr ağırlığında bir ağırlık ölçüsü birimi. - Satıcı, 
tezgâhtar (Macarca). 8. Görev, yetki vb.ni kötüye kullan-
ma. 9. Piyasaya mal sürülmesi. - Belirti, iz, ipucu.
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Aşağıdaki sözcükleri yandaki bulmaca 
içerisinde her yönden verilmiş karışık 

har�er arasından bulmanız gerekmektedir.

Bulmacada verilen ipucu kelimeden yararlanarak 
çözülmüş bulmacayı tamamlayınız.
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COK OKUYAN MI? 
“Çok okuyan elbette çok bilir ama çok gezen hiç kimsenin yapamadığı bir şeyi öğrenir. Anlamayı…  
Tarihin, siyasetin ve ekonominin yazmadığı insanlık halleri ve kültürleri tanır ve anlamaya başlar.” diyor Buket Uzuner. 
Hikayeleri, gezi yazıları ve romanlarıyla tanıdığımız Buket Uzuner ile yol gösterici bir söyleşi gerçekleştirdik

T ürk edebiyatının başarılı isimlerin-
den biri olarak dikkat çeken Buket 
Uzuner, yol tutkunlarına ve yeni 

yerler keşfetmeyi sevenlere güzel haberler 
verdi. Gezip gördüğü yerleri paylaşan ve 
dünyadan, Türkiye'den önemli coğrafi yer-
lere ilişkin bilgilerini paylaşan Uzuner, “Gez-
mek benim için bu hayattaki en büyük 
tutkuların başında geliyor” dedi. 
 
Cumhuriyetin 75. Yılında “75 Başarılı 
Kadın” dan biri seçildiniz. Kalemi güçlü 
yazarlarımız arasında özgün tarzınızla 
okurlarınızla buluşmaya devam ediyorsu-
nuz. Buket Uzuner’in yazarlık serüveni 
nasıl başladı? 
Cumhuriyetin 75. yılında zamanın üniversi-
teleri, basın ve valiliklerinden oluşan bir 
kurul tarafından seçilen “Cumhuriyet 
Kadınları” arasına girdiğimde içlerinde en 
genç olanı bendim. Hem çok büyük onur 
duymuştum, hem de ben ne zaman “Cum-
huriyet Kadını” yaşına geldim diye şaşırmış-
tım. Sonradan “Cumhuriyet Kadını” 
kavramının kadının oy hakkından, okuma, 
yazı yazma ve meslek edinme, çalışma, 
kendi parasını kazanma dâhil insan hakları-
nın tümden bir simgesi olduğunu ve bunun 
da bir bayrak yarışı olduğunu kavradım. 
Müslüman ülkeler içinde sadece bizim ülke-
mizde kanun üzerinde kadının insan hakla-
rına sahip olduğunu oralarda araba 
kullanmak için bile izin almak zorunda 
kalan yaşlı kadınları gördükçe yani seyahat 
ettikçe görüp, anladım. 
 
Yeni romanınız “Hava” ile okurlarınızla 
buluşmaya başladınız. Bu kez bizleri nasıl 
bir yolculuk bekliyor? 
Hava, ülkemizde ve gezegenimizde kanser 
dahil birçok ölümcül hastalığın ve âni seller, 
büyük kuraklıklarla gelen felaketlerin nedeni 
iklim değişikliğine odaklanan “Tabiat Dört-
lemesi”nin üçüncü romanı. Su ve Toprak ro-
manlarındaki gibi Hava’da da gazeteci 
Defne Kaman’ın araştırma seyahatlerinde 
başına gelen olayların peşine takılıp onunla 
Anadolu’yu geziyoruz.  Hava romanında 
Defne Kaman’la bu kez Kayseri ve Kapa-
dokya’ya giderken, hem Tabiat Ana’ya yaptı-
ğımız kötülükleri hem de binlerce yıllık 
özümüze ait kadim Kam geleneğindeki ta-
biat sevgisini hatırlayacağız. 
 
Başarılı yazar kimliğiniz yanı sıra ülkemizin 
ilk sırt çantalı gezgin kadınlarından biri ola-
rak hem çok farklı coğrafyalara adım attınız 
hem de gezi yazılarınızı okurlarınızın beğe-
nisine sundunuz. Yazar kimliğinizi bu alana 
çekme fikri nasıl ortaya çıktı? 
İnsanlar binlerce yıldır önce aç kalmamak 
için göçlerle sonra iş, ticaret, sağlık, eğitim, 
turizm gibi nedenlerle yola çıkmışlar. Bu in-
sanlardan farklı olarak bir de başka kültür-
leri merak edip, dünyayı gezerken 
kendilerine kültürel olarak benzemeyen “öte-
kileri” ve kendi kimliğini keşfetmek üzere 
kendi imkanlarıyla, bazen imkânsızlıklarına 
rağmen yola çıkan kişiler var, onlara gezgin 
diyoruz. Onların yazdıkları da bize turizm 
rehberleri ve coğrafya kitaplarının anlatma-
dığı insani hikayeler ve deneyimler sunuyor. 
Buna “Gezi Edebiyatı” adını koymuşuz. Ben 

kendimi bu son anlattığım gruba dahil görü-
rüm. Dünyayı gezmek isteyen bir çocuktum, 
ancak memur anne-babanın kızıydım. Bu 
hayalimi gerçekleştirebilmek için ilk iş yurt 
dışındaki üniversitelere başvurdum. Nor-
veç’teki bir üniversiteden kabul edildim ve 
burslu olarak iki kıtada uzun yıllar yaşadım. 
Bu sırada okudum, araştırmacı bilim insanı 
olarak çalıştım, tatillerde garsonluk, çocuk 
bakıcılığı, aşçılık, çevirmenlik yaptım. Böy-
lece biriktirdiğim parayla uzun tren seyahat-
leri, adına “Interrail” denen 26 yaşından 
gençlerin tek biletle tüm Avrupa’yı bir ayda 
trenle gezebildiği seyahatleri yapabildim. 
Gezilerim esnasında tanıştığım insanları, 
onların 1980’lerde neredeyse ilk kez karşılaş-
tığı tek başına seyahat eden bir Türk kızına 
bakışlarını, olumlu ve olumsuz deneyimle-
rimi yazdım. Bu güncelerimin ilki “Bir Siyah 
Saçlı Kadının Gezi Notları” adıyla yayın-
landı ve büyük ilgi gördü. Sonra “Şehir Ro-
mantiğinin Günlüğü” ve “New York Seyir 
Defteri” geldi. Sorunuzun son kısmına ge-
lince, aslında ne gezginlik yazarlığa, ne ya-
zarlık gezginliğe ters düşer. Aksine birbirini 
besliyor. İşimizi ve ilgi alanlarımızı kesin çiz-
gilerle birbirinden ayırmak bana uygun gel-
miyor. Kaldı ki, bilim, sanat ve felsefe 
birbirinden besleniyorlar. 
 
Seyahat etmeyi seven, kalemine güvenen ve 
bunu gezi yazılarıyla pekiştirmek isteyenlere 
ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? 
Çok güzel bir soru sordunuz. Seyahat eden 
insanlara benim önerim, ille yayınlanacak, 
kitap olacak diye kendilerini üzmeden, sa-
dece kendileri için mutlaka ama mutlaka bir 
seyahat günlüğü tutmalarıdır. Sonra sadece 
arkadaş ve aileleri için bile çok güzel bir ge-
lenek başlatır, kendilerine de anılarını unut-
mamak gibi bir armağan hazırlamış olurlar. 
Yazmayı sevmeyenler fotoğraf, video çeke-
rek, resim yaparak seyahatlerini kaydedebilir, 
mutlaka tarih, mekan ve birkaç not ile bir fi-
ziksel veya sanal albüm oluşturabilirler. 
 
Bugüne kadar birçok ülkeyi gördünüz. 
Gördüğünüz ülkeler içerisinde sizi en çok 
etkileyen yerler neresiydi? 
“Uzun Beyaz Bulut-Gelibolu” romanım Ça-
nakkale Savaşları’nın 100. Yıl dönümünde 
Yeni Zelanda’da yayınlanınca beni oraya 
davet etmişlerdi. Romanı filme çekmeyi iste-
yen Yeni Zelandalı film yönetmeni 
beni Auckland şehrinde bir tepeye çıkarttı ve 
dedi ki, “Sizin romanınızda Çanakkale’ye 
gelip, oradaki savaşın kendi savaşı olmadı-
ğını anlayarak, oradan kaçmak isteyen genç 
ANZAK askerinin ülkesini son gördüğü yer 
burasıydı.”  Tamamen bir kurgu karakter 
olan ama tıpkı o romanı yazarken beş yıl bo-
yunca kurduğum diğer karakter gencecik 
Osmanlı zabiti Ali Osman gibi o Zelandalıyı 
da canlıymış gibi görmüştüm. Benim için 
o ilginç bir andı. Auckland şehrinin 
2015’den anısıdır bende. Bunun 
dışında New York şehrini enerjisi de İstan-
bul’a benzediği için severim. Galapagos 
Adaları da sahilde dolaşan kırmızı pelikanla-
rına, deniz iguanalarına ve deniz aslanlarına 
oralı insanlar hiç kötülük yapmadığı için 
unutulmazdır. Kışın Montreal, yazın Onta-
rio Gölüyle Toronto, Hindistan’ın kırmızı 

şehri Jaipur ve büyüleyici El Hamra ve şair 
Lorca’yla Endülüs de sevdiğim yerlerden. 
 
Peki Türkiye için neler söylersiniz? Ülke-
mizde gezdiğiniz yerler arasında sizi etkile-
yen şehir ya da bölgeler hangileri oldu? 
Şimdilerde HAVA romanı yazarken mekan 
çalışması yaptığım Kayseri ve Kapadokya ilk 
aklıma gelen yer oluyor. 25 yıldır romanla-
rımı konunun geçtiği coğrafyalarda uzun 
mekân araştırmaları, oraların yerli insanla-
rıyla söyleşiler, yemek başta olmak üzere 
kültür çalışmaları yaparak yazıyorum. 
Roman mekânları sayesinde fahrî Çanakka-
leli, Çorumlu, Kayserili oldum ve yakında 
Mardinli de olacağım. İzmir annemin şehri, 
hakikaten Ege’nin incisidir ve dağlarında çi-
çekler açar. Öte yandan benim gönlüm yaz-
kış hep Kaş’tadır. Trabzon ve Adana’yı 
özellikle severim. Babam Ankaralıdır, baş-
kentin en güzel yıllarında orada üniversite 
okudum. Karsve Gaziantep özellikle mut-
faklarıyla etkileyicidir. Eskişehir ise hayali-
mizdeki Türkiye şehrinin özeti gibidir. 
 
Bu söyleşi https://blog.jollytur.com  
adresinden alınmıştır. 

İçinde seyahat etme tutkusu olan 
gençler için yola çıkmak, yolculuk 
etmek ve yolda olmak üzerine söyle-
mek istediğiniz bir şeyler olur mu? 
“Çok gezen mi, çok okuyan mı 
bilir?” diye sorarlar. Çok okuyan el-
bette çok bilir ama çok gezen hiç 
kimsenin yapamadığı bir şeyi öğre-
nir. Anlamayı… Tarihin, siyasetin ve 
ekonominin yazmadığı insanlık hal-
leri ve kültürleri tanır ve onları anla-
maya başlar. Anlamak çok 
önemlidir. Gezmek ve tanımak insa-
nın görgüsünü arttırır. Parayla satın 
alınamayan iki şey vardır: Sevgi ve 
görgü. Gezmek için zengin olmak 
gerekmez. 

BAKANLIKTAN yapılan açıklamaya göre, 
Osmanlı Hanedanı’na ait türbelerdeki puşi-
delerin yenilenmesi amacıyla hazırlanan 
proje çalışmaları hız kesmeden devam edi-
yor. İki Bakanlığın 'Puşide Projesi' kapsa-
mında gerçekleştirilen çalışmaları daha 
verimli kılmak ve ilgili kurumlar arasındaki 
iş birliğini güçlendirmek amacıyla Kasım 
2016'da imzalanan protokol güncellendi. 
Olgunlaştırma Enstitüleri tarafından Os-
manlı Hanedan türbelerinin yenilenmesi 
çalışmalarının başlatıldığı proje ile İstan-
bul’da bulunan 23 türbedeki 158 puşidenin 
yenilenmesi öngörülüyordu. Proje kapsa-
mında, İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgun-
laşma Enstitüsü'nün koordinasyonunda 
Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, 
İzmir, İstanbul, Kayseri, Kütahya, Samsun 
veTrabzon Olgunlaşma Enstitüleri tarafın-
dan puşide üretimine ilişkin işlemler ger-
çekleştirildi. Son protokol ile İstanbul 
Türbeler Müzesi Müdürlüğü envanterindeki 
puşidelerin restorasyon ve konservasyonu 
ile yeniden üretilmesi, desen arşivinin 

hazırlanması, fotoğraf çekimlerinin yapıl-
ması, Kültür ve Turizm Bakanlığı Halk Kül-
türü Bilgi ve Belge Merkezi'ne kayıtlı 
sanatçılar arasından talep edilen sanat 
dallarından usta öğretici ve öğretmenlerin 
görevlendirilmesi ve eğitim öğretim faali-
yetlerinde kullanılacak malzemelerin sağ-
lanması ile yapılan çalışmaların 
kitaplaştırılması hususları yenilenmiş oldu. 

Proje hızlanacak 

Türbelerde yer alan sandukaların üzerlerini 
örtmek için kullanılan örtülere verilen isim 
olan puşide, vefat eden kişiye gösterilen 
saygının bir ifadesi olarak İslam medeniye-
tinde yüzyıllardır kullanılıyor. Osmanlı dö-
neminde çeşitli süsleme teknikleri ile 
üretilen puşidelerde 'Maraş işi' tekniğiyle 
işlenmiş olanlar karakteristik özellikler 
gösteriyor. İmzalanan protokolün, bu mira-
sın korunması, ihyası ve gelecek nesillere 
aktarılması hedefine ulaşılmasında önemli 
bir aşama olması ve projeye hız kazandır-
ması hedefleniyor.  DHA 

Puşideler koruma altında
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca, Milli Eğitim Bakanlığı ile Osmanlı Hanedanı'na 

ait türbelerdeki puşidelerin yenilenmesi amacıyla hazırlanan proje kapsamında, 
11 ilde puşide üretimine ilişkin işlemler gerçekleştirildiği bildirildi

Cumhuriyetin  
75. yılında zama-
nın üniversiteleri, 
basın ve valilikle-
rinden oluşan bir 
kurul tarafından 
seçilen “Cumhuri-
yet Kadınları”  
arasına girdiğimde 
içlerinde en genç 
olanı bendim.

Hava, ülkemizde 
ve gezegenimizde 
kanser dahil birçok 
ölümcül hastalığın 
ve âni seller, 
büyük kuraklık-
larla gelen felaket-
lerin nedeni iklim 
değişikliğine odak-
lanan “Tabiat 
Dörtlemesi”nin 
üçüncü romanı.



B alkan Şampiyonası'nda bronz ma-
dalya elde eden 32 yaşındaki Oğuz 
Akgül, yeni tip koronavirüs (Kovid-

19) salgını nedeniyle olimpiyatların 2021 yı-
lına ertelenmesi, çalışmaları ve hedeflerine 
ilişkin açıklamalarda bulundu. Atletizme te-
sadüfen 2016 yılında badminton hocası olan 
kuzeni sayesinde başladığını anlatan Oğuz, 
"Kuzenim aynı zamanda çocukluk arkada-
şımdı. Bana küçüklüğümde iyi koştuğumu, 
atletizme başlamam durumunda başarılı 
olacağımı telkin etti. Bir iki deneme sonrası 
bende potansiyel olduğu fark edildi. Öylece 
başladım." diye konuştu. Oğuz, spor yapar-
ken bir taraftan da çalışmak zorunda oldu-
ğunu belirterek, şunları kaydetti: "30 yaşında 
milli takıma girdim. 2017 ve 2018 yıllarında 
Türkiye şampiyonalarında ikinci ve üçüncü-
lük dereceleri elde ettim. Ama beni en çok 
mutlu eden 2019 yılındaki derecemdi. O sene 
400 metre açık pist yarışmalarında Türkiye 
şampiyonu oldum. Geçtiğimiz yıl yapılan 
Balkan Atletizm Şampiyonası'nda da bronz 
madalya alarak 3. oldum. Sabahları işe gider, 
akşamları antrenman yapardım. 2 yıl Bur-
saspor'da, bir süre Ankara Büyükşehir Bele-
diyesi EGO Spor'da koştum. Son bir yıldır 
da İstanbul Büyükşehir Belediyespor için 
koşuyorum." 

En yaşlı şampiyon 

Oğuz, 2019 yılında 400 metrede elde ettiği 
Türkiye şampiyonluğunun kendisine aynı za-
manda bu alandaki en yaşlı sporcu unvanı 

kazandırdığını söyledi. "31 yaşında şampiyon 
oldum." diyen Oğuz, şöyle devam etti: "Bu 
yılki Türkiye şampiyonalarına hazırlanıyo-
rum ve bu unvanı 32 yaşında tekrar almak is-
tiyorum. Bir sonraki yıl 33, bir diğer yıl 
mümkünse bunu 34 yaşında da kazanmak 
istiyorum. O açıdan ulusal yarışmayı çok 
önemsiyorum. Şu an en önemli hedefim 
2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat-
ları'na gitmek. Onun için Avrupa ve dünya 
salon şampiyonalarına katılıp kota almak ve 
ülkemi, ay-yıldızlı bayrağımı olimpiyatlarda 
temsil etmek istiyorum." Milli sporcu, yeni 
tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi iyi 
bir salon sezonu geçirdiğini anlatarak, "400 
metrede 47.58 gibi bir derece ile koştum. 
4x400 bayrak takımına katılıp 2020 Tokyo 
Olimpiyatları'na kota alacakken Kovid-19 
salgını başladı. Yarın yarışacakmışız gibi ça-
lışmalarımıza devam ettik. O süreçte federas-
yon ve antrenörlerimizle video konferans 
yoluyla düzenli görüştük." değerlendirme-
sinde bulundu. Kariyeri bittikten sonra öğ-
retmenlik yapıp genç sporcular yetiştirmeyi 
planladığını aktaran Oğuz, sözlerini şöyle ta-
mamladı: "Vücudum ne kadar kaldırır bilmi-
yorum ama 37 yaşıma kadar koşmak 
istiyorum. Ben 28 yaşında atletizme başla-
dım ve geç kaldığımı düşünüyorum. Onun 
için öğrencilerimi daha ilkokuldan yetiştir-
mek ve spora kazandırmak istiyorum. Okul-
larda taramalar yapıp yetenekli çocukları 
tespit edebilirsek, Türk atletizminin çok daha 
iyi yerlere geleceğine inanıyorum." 
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11 günde  
transfer bitecek 

İNGİLTERE Menajerler Birliğinin (LMA) 
yaptığı açıklamaya göre, Liverpool'u 30 yıl 
aradan sonra şampiyonluğa taşıyan Alman 
Teknik Direktör Jurgen Klopp, menajerler 
arasında yapılan oylamanın ardından yılın 
teknik adamı oldu. Açıklamada görüşlerine 
yer verilen Jurgen Klopp, bu yıl Manches-

ter United'ın efsane teknik direktörü Sir 
Alex Ferguson adına verilen yılın teknik di-
rektörü kupasını almaktan büyük gurur duy-
duğunu ifade ederek, kendisinin ve 
takımının başarısındaki katkılarından dolayı 
Liverpool taraftarlarına teşekkür etti. LMA 
İcra Komitesi üyesi Sir Alex Ferguson, Li-

verpool'un 2019-2020 sezonunda olağan-
üstü performans sergilediğini, bu başarıda 
Klopp'un önemli katkısı olduğunu kaydetti. 
Açıklamada, Leeds United'ı 16 yılın ardın-
dan Premier Lig'e taşıyan Marcelo Biel-
sa'nın da Championship Lig'de yılın teknik 
adamı seçildiği bildirildi.

Premier Lig’in en iyisi Jurgen Klopp 

KULÜPTEN yapılan açıklamaya göre 
Yıldırım, yeni sezon öncesinde trans-
fer çalışmalarını büyük titizlikle yü-
rüttüklerini bildirdi. Teknik Direktör 
Ertuğrul Sağlam’ın raporu doğrultu-
sunda scout ekibi ile yerli ve yabancı 
transferinde birçok oyuncuyu araştır-
dıklarını anlatan Yıldırım, "Takımı 
güçlendirmek adına aradığımız özel-
liklere sahip birçok yabancı oyuncu 
bulduk. Bu oyuncularla hemen gö-
rüşmelere başladık. Bazıları Tür-
kiye’ye gelmek istemedi, bazı 
oyuncular ise alt ligde oynamak iste-
medi. Transfere hızlı girmiştik ama 
bu sebeplerle hızımız yavaşladı. Tek-
rar oyuncu arayışı içine girdik. Trans-
fer edeceğimiz oyuncuları özellikle 
milli takımlarında oynamış oyuncu-
lardan seçmeye çalışıyoruz." şeklinde 
görüş belirtti. 

Takım oluşacak 

Yıldırım, Türkiye Kupası’nda ve ligde 
iddialı bir takım kurmak için her böl-
gede alternatifi olan geniş bir kadro 
kurmak istediklerine işaret ederek, 
şöyle devam etti: "Özellikle forvet ve 
kanat bölgesinde transfer edeceğimiz 
oyuncuları belirledik. Bu oyuncularla 
ön görüşmelerimizi yaptık ve Sam-
sunpor’a gelmek istiyorlar. Ancak, 
teknik direktörümüzün tavsiyesi üze-
rine Süper Lig’in bitmesini bekledik. 
Çünkü ligde boşa çıkan veya sözleş-
mesi biten istediğimiz özelliklere 
sahip oyuncular olabilir. Bilhassa be-
ğendiğimiz yerli oyuncuların takımla-
rındaki durumlarını belirlemesini 
bekliyoruz. Transfer sezonu açılır 
açılmaz 4-15 Ağustos arasında çok 
hızlı bir şekilde yerli ve yabancı oyun-
cuları transfer ederek takımımızı 
oluşturacağız." 

Futbolcular beni elinde 
oyuncak yapamaz 

Kulübe, yeni sezon alacaklarının 
yüzde 65’inin peşin ödenmesi konu-
sunda ihtar çeken ve bu sebeple 
kadro dışı bırakılan golcü oyuncu 
Bahattin Köse ile son kez görüşece-
ğini dile getiren Yıldırım, "Bahattin’le 
önceki yönetim kurulumuz yanlış bir 
sözleşme imzalamış. Yeni sezon baş-
lamadan alacaklarının yüzde 65’ini 
peşin istiyor. Son kez kendisi ile gö-
rüşüp sözleşmesini iyi veya kötü son-
landıracağız. Ben kulüp başkanı 
olarak asla böyle haksızlıklara taviz 
vermeyeceğim. Futbolcular, beni 
elinde oyuncak yapamazlar. Gereki-
yorsa pire için yorganı yakarız. Sam-
sunspor’da kural budur. Yani 
Samsunpor’a sadece para için bir 
oyuncu geliyorsa gelmesin. Biz ka-
rakterli oyuncu istiyoruz." ifadelerini 
kullandı.

Katar’ın hedefi büyük
2022 FIFA Dünya Kupası’nın ev sa-
hibi Katar, 2032 veya sonrasındaki 
olimpiyatlardan birini düzenlemeye 
talip olduğunu açıkladı. Katar Olimpi-
yat Komitesinden (QOC) yapılan açık-
lamada, 2032 başta olmak üzere ileride 
düzenlenecek oyunlardan birine ev sa-
hipliği yapmak istediklerine dair Ulus-
lararası Olimpiyat Komitesine (IOC) 
resmi başvuruda bulunulduğu belirtildi. 
IOC'ye, bu konuyla ilgili sürekli diyalog 
taleplerinin de iletildiği kaydedildi.  
Açıklamada görüşlerine yer verilen 
QOC Başkanı Joaan bin Hamid bin 
Halife el-Tani, "Hiçbir Orta Doğu ülkesi 
olimpiyatlara ev sahipliği yapmadı. 
Olimpiyat halkaları, vatandaşlarımız 
dahil tüm dünyadaki insanlar için barış, 
birlik ve umudu temsil ediyor.” 
ifadelerini kullandı. 

Jurgen Klopp,  
Liverpool’u  
30 yıl aradan 
sonra  
şampiyonluğa 
taşıdı

HEDEF TOKYO  
OLIMPIYATLARI
Ankara’da 28 yaşında başladığı atletizmde 400 metrede altın madalya kazanan milli atlet Oğuz Akgül, 
en büyük hedefinin 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları’na kota almak olduğunu söyledi

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport  
Samsunspor’un kulüp başkanı Yüksel  
Yıldırım, "Transfer sezonu açılır açıl-
maz 4-15 Ağustos arasında çok hızlı 
bir şekilde yerli ve yabancı oyuncuları 

 transfer ederek takımımızı  
oluşturacağız." ifadesini kullandı

TECRÜBELİ başantrenör Oktay Mah-
muti, geçmiş yıllarda Galatasaray’ı çalış-
tırmıştı. Yaşadığı fikir ayrılıkları sonrası 
Galatasaray’dan ayrılma kararı alan ba-
şarılı çalıştırıcı Oktay Mahmuti’yle, Türk 
ve Avrupa basketbolunun gidişatını 
Sportando'ya anlattı. 
 
Galatasaray camiasına bir 
kırgınlığınız var mı? 
Camia olarak Galatasaray’a en ufak bir 
kırgınlığım yok, tam aksine saygım var. 
Kişilere kırgınlığım, kızgınlığım olabilirdi 
ama artık hiçbir şey beni şaşırtmıyor. İn-
sanlar beni şaşırtmıyor. Dolayısıyla on-
lara da bir kızgınlığım yok. Yaşanan 
süreç belli, her şey ortada. Sorunuza geri 
dönersek, hayır, camiaya en ufak bir kır-
gınlığım yok. 
 
Kariyerinizde İtalya’da Benetton mace-
rası var. Keza Tau Ceramica (Baskonia) 
ve Real Madrid’den teklifler aldığınız bili-
niyor. Yurt dışından gelen ve sizin redde-
diğiniz teklifler arasında kırılma anı 
olarak gördüğünüz var mı? 
O teklifleri aldığım ve Avrupa’ya gitmedi-
ğim zamanlarda burada kalmıştım çünkü 
insanları, ilişkileri ve verdiğim sözleri 
önemsemiştim. Profesyonel hayatta in-
sanların acımasız olduğu bir ortamda, 
ben acımasız olamadım. Bugün geriye 
baktığımda, keşke gitseydim dediğim 
tabii oluyor. Real Madrid’den de Tau’dan 
da iki defa teklif gelmişti. İnsanlara söz 
verdiğim ve bir projeyi terk etmemek için 
bu teklifleri reddettim. 
 
Bu konuyla bağlantılı bir şey soracağım. 
Özellikle 2000’li yılların başlarında ve or-
talarında birçok Türk antrenör ve 
oyuncu, yurt dışına özellikle Avrupa’ya 
gitmişti. Ancak son dönemde ABD hariç 
kimse yurt dışına gitmiyor neredeyse. 
Bunun sebebi nedir sizce? 
Son yıllarda Türkiye’nin Avrupa basket-
bolunun ekonomik olarak en yukarıla-
rında olması… 2001 krizinde Türkiye 

basketbolu ekonomik olarak dibe vur-
muştu. Mesela Efes olarak o sene Kam-
bala’yı alabilmek uğruna Oyak Renault 
ile 5 bin dolar için yarışıyorduk. O yıl, 
Türk oyuncular için önemliydi. O dö-
nemde birçok Türk oyuncu, burada oy-
nadılar ve kendilerini göstererek yurt 

dışına gittiler. Şimdilerde yine ekonomik 
zorluklar yüzünden yine o tarz bir yö-
nelme olabilir diye bekliyorum.  
2008’den sonra Avrupa basketbolunun 
iyice çöktüğü ve Türkiye’nin uzak ara  
Avrupa’nın en önemli piyasası haline gel-
diği dönemde Türk oyuncuların yurt 

dışına gitmesi çok mantıklı gözükmü-
yordu zaten. 
 
İstikrarlı Euroleague takımlarını ve Ban-
vit/TOFAŞ gibi örnekleri bir kenara ko-
yarsak, diğer kulüplerin ülke basketbol 

ekonomisinin güçlü olduğu dö-
nemlerde orta/uzun vadeli 

planlar yapmadığını be-
lirtebiliriz. Geride bı-

raktığımız aylarda 
birçok takım k
apandı. Ekono-
mideki sıkıntıla-
rın yanı sıra 
plansızlığın da 
Türk basketbo-
lunu bu nok-

taya getirdiğini 
söyleyebilir 

miyiz? 
Bence Türkiye’de 

genel olarak spor anla-
mında plan yapmak diye bir 

şey söz konusu değil. Herkes başlan-
gıçta bir planla yola çıkıyor gibi gözükse 
de bu planlar, iki galibiyetten veya mağlu-
biyetten sonra yön değiştiriyor. En büyük 
sorun bu. Biz, her şeyden önce duygu 
yüklü hareket ediyoruz, mantıklı hareket 
etmiyoruz. İki örnek vereceğim: Galata-
saray’ın başına ilk geçtiğimde, ‘hadi oy-
nayalım-imajı değiştirelim’ diyerek yola 
çıktık. İlk sezon ligde final oynadık, ikinci 
sezon Euroleague’de mücadele ettik. 
Çıktığımız hedefe kıyasla bayağı başarılı 
bir noktadaydık ama sonunda, başarısız 
diyerek beni gönderdiler çünkü şampiyon 
olamamıştık. Oysa şampiyonluk için ya 
da Euroleague’de rekabet ettiğimiz diğer 
takımlara göre bizim bütçemiz komikti. 
İşte Türkiye’deki en büyük sorun burada. 
Spor anlamında hiçbir zaman plan ola-
mıyor. Biz her şampiyonaya “madalya 
için oynuyoruz” sloganı ile çıkıyoruz… 
Hiçbir zaman ‘’Bu turnuvayı şu sebepten, 
bu yüzden pas geçiyoruz” diyemiyoruz. 
Böyleyiz biz.

2 yıl Bursaspor'da, 
bir süre Ankara  

Büyükşehir Beledi-
yesi EGO Spor'da 
koştum. Son bir  
yıldır da İstanbul 

Büyükşehir Beledi-
yespor için  

koşuyorum." 

Basketbola dair özel sohbet 
Türk basketbol tarihinin en başarılı antrenörlerinden biri olan Oktay Mahmuti, ülkemiz ve Avrupa basketbolunu anlattı

Camia olarak Galatasaray’a en 
ufak bir kırgınlığım yok, tam aksine 

saygım var. Kişilere kırgınlığım,  
kızgınlığım olabilirdi ama artık  

hiçbir şey beni şaşırtmıyor.  
İnsanlar beni şaşırtmıyor.  
Dolayısıyla onlara da bir  

kızgınlığım yok.

KIZGIN 
DEĞİLİM



E mre Tilev.... O'nu spor dünyasından 
tanıyoruz. Seslendirdiği sayısız maç, 
sayısız turnuva var. Birçok spor orga-

nizasyonun aranan ismi olan ve spor med-
yası deyince Türkiye'de duayen haline gelen 
Emre Tilev'le hem spor dünyasını hem de 
spor gazeteciliğini konuştuk. Özellikle bu iş 
için hevesli olan gençlere seslenen Tilev, 
bakın ne tavsiyeler veriyor... 
 
Bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? 
Emre Tilev kimdir? 
Ben 1971 doğumluyum, yani röportajı yaptı-
ğımız şuan itibari ile 44 yaşındayım. Baktığı-
mızda aslında Ankara doğumluyum ama 
Ankara’da çok kısa bir süre kaldım. Ben aile-
min tek çocuğuyum,annem ve babam çalış-
tığı için anneannem, dedem ve dayım üçgeni 
içinde büyüdüm. Annemi ve babamı sadece 
cuma günleri görebiliyordum. Cuma akşamı 
beni alırlardı cumartesi ve pazar onlarda ka-
lırdım. Pazar günü tekrar babam beni götü-
rürdü. Babam hep bunu kendisi için çok zor 
olduğunu pazar günlerinin onun için çok se-
vimsiz bir süreç olduğunu söyler, cuma gün-
lerini ise çok sever. Ben de çok severim cuma 

günlerini çünkü cuma günleri ikimizin bu-
luşma süreciydi. Babam deniz astsubayı ol-
duğu için İzmir’e tayini çıktı. Daha 
sonrasında İtalya’ya Napoli Daimi Görevi 
çıktı lakin tam o sırada ihtilal oldu ve ba-
bamı bu göreve göndermediler. Babam bu 
duruma çok üzüldü ve zaten sözleşmeli ola-
rak İzmir Devlet Senfoni Orkestrası’nda çalı-
şıyordu ve o dönemde askerliğinden istifa 
etti. Bende annem ve babamın yanındaydım 
sürekli, aslında hayatım askeriyede geçti di-
yebilirim. İlkokul dördüncü sınıfa kadar as-
keriyenin yanında bir okuldaydım ve sürekli 
babamla geçirirdim boş zamanlarımı. Bu 
yüzden babamla baba oğul gibi değil abi 
kardeş gibiyiz. İstifa ettikten sonra bir yıl 
kadar babam çalışmadı, para kazanmak için 
birçok yola başvurdu. Bir yıl sonra ise tekrar 
devletin sınavına girdi ve opera sanatçısı 
oldu. İzmir Devlet Opera ve Balesi’nde 
trompet sanatçısı oldu. O süreci çok sağlam 
geçirdi, çok çalıştı. Belki o bana çok büyük 
bir düstur oldu çünkü insanların hayatla-
rında ki dönemeçleri çok sert de olsa yumu-
şak da olsa dönebilme becerisini ortaya 
koymam da ışık oldu babam ve bugün eğer 

bu noktadaysam ona çok şey borçluyum. 
Neden diye sorarsan eğer, düşmenin ne 
demek olduğunu öğretti bana. Bu benim ilk 
düşmem değildi, birçok kez düştüm. Dut 
ağacından düşmek gibi değil, hayattan düş-
mek gibi. Babamın gözü önünde bir trafik 
kazası geçirdim bu yüzden yaklaşık sekiz ay 
yatakta kaldım. Yeniden yürümeyi öğrendim 
ve bu kadar derken süreç içinde biz babamla 
farklı bir şey yaşadık. Benim sakallarım çık-
mıyor diye çok sorun ettiğim bir dönemdi bu 
ve en sonunda doktora gittik. Beynimde 
tümör olduğunu öğrendik ve bu süreç 
babam için çok zor geçti çünkü kabullene-
medi bu durumu. Ve o süreci geçirebilmem 
için ameliyat olmam gerekiyordu bu yüzden 
daha yoğun bir mesai harcadık. Ameliyattan 
sonra benim için daha sıkıntılı bir süreçti 
çünkü ancak on beş gün içinde kendime ge-
lebildim. Babam için o süreç çok sıkıntılı 
geçti, yaşlandığını ve saçlarının beyazladığını 
gördüm. Şunu da gördüm orada, bir yaşam 
sürecinde insan hayatta her şey ile karşılaşa-
biliyor. Bunun karşısında dik durabilmeyi, 
çevrede ki insanlara bunu sezdirmemek ge-
rektiğini de gördüm. Gerçekten bir anıt gibi 
durdu ayakta, benim buralara gelmemde ba-
bamla birlikte dayımın özellikle büyük payı 
var çünkü doktordu o hayata döndürdü 
beni. Annem daha hissiyatlı bir hanımefen-
didir benim, babam ise daha dik durunca 
benim her şeyi başarabileceğimi göstermiş 
oldu bana. Bütün zorlukları geçebileceğimi 
gösterdi bana hatta 1994 yılında 
CNNTÜRK’e ilk defa spiker olmak için gel-
meye karar verdiğimde babamı aradım, 
dayım çok destekledi. O dönemde yerel ka-
nallarda da çok çalıştım. Babamı aradı-
ğımda her zaman arkamda olduğumu 
söyledi ve bu şekilde televizyonculuk 
hayatım başlamış oldu. 
 
Babanıza bu kadar bağlıyken, asker  
olan bir babadan neden televizyon  
sektöründe bulunan ve aynı zamanda  
akademisyen olan bir Emre Tilev? 
Babamın askerlikle çok özdeşleşen mantali-
tesi hiç olmadı. Aslında babamla biraz zıt 
kutuplarız. Çoğu konuda farklı görüşlerimiz 
olsa da ortak paydada buluştuğumuz yön-
lerde var tabii. Tartışmalarımız, özellikle 
yoğun tartışmalarımız olur ama kırmayız 
birbirimizi. Tartışmayı da severiz işin açık-
çası örneğin ben bu duvar çok güzel derim, 
o bak ama şurasında şu var der. Bu bana 
şöyle bir artıyı getirdi çocukluğumdan beri 
böyle, farklı bakabilmeyi öğrendim. Oğ-
lumda mesela bir kompozisyon yazıyor ve 
benden şunu bekliyor ”Harika olmuş Emre-
can, mükemmel” ama öyle demiyorum,” 
Güzel olmuş ancak şuraları bir kez daha etüt 
etmende fayda var.” diyorum. Bu da farklı 
füzyonu beraberinde getiriyor. Bu çok 
önemli, özellikle eğitim sistemimizde çocuk-
luğumuzdan beri bir problem var. Türkiye’de 
ki eğitim sisteminin tam karşılığı eğitimdir, 

eğmekten gelir. Eğmek bir genci bir çocuğu 
eğmek değildir eğitim. Eğitim o çocuğun ha-
yatta daha dik nasıl durabileceğini öğret-
mektir. Ben bugün bunu öğrendim 
babamdan. Farklı bakabilmeyi, ortak payda-
larda buluşabilmek güzel ama asıl önemli 
olan ebeveynlerden, öğretmenlerden, arka-
daşlardan, staj döneminde ki büyükleriniz-
den öğrenmeniz gereken bu. Eğilmemek, dik 
durmak, dik bakabilmek, olaylara bütüncül 
şekilde yaklaşmak çok önemli. Babam ordu-
daydı ama hiç ordu gibi düşünmedi. Hiçbir 
zaman despot, rahat hazır ol tavrında ol-
madı çünkü zaten deniz astsubayıydı. 
Babam bana o yaşlarımda görmem, yaşa-
mam gereken her şeyi tanıttı, gösterdi. Türki-
ye’nin de asıl sorunu bu, biz her şeyi 
yasaklıyoruz. Oysa ki önce yasağı, algıda 
sağlanması gerekiyor. Mesela çocuğa istedi-
ğiniz kadar sobaya dokunma de ya da üs-
tünü ört, o çocuk merak edecektir çünkü 
insanın fıtratında merak vardır. Sonra gider 
o sobaya dokunur ama beş parmağıyla do-
kunur, halbuki siz çocuğun parmağını bir 
kere o sobaya değdirirseniz o çocuğun sa-
dece tek parmağı yanar ve bir daha yaklaş-
maz. Bu yüzden biz gençlerimizin ufuklarını 
genişletmek için farklı mecralar göstermeli-
yiz, yaşanmışlıklar yaratmalıyız zihinlerinde. 
Herkesin bir fikri vardır ama o fikirler ne 
kadar değerlidir asıl soru bu. Bunu mümkün 
kılan da bilgidir. Toplumlar bilgi ile sulan-
madığı sürece akarsular boşa akan derelere 
dönüşür ve bir noktadan sonra kurur yok 
olur. Siz onları beslemek zorundasınız ki o 
dereler ırmaklara daha sonra çağlayanlara 
dönüşebilsin.  
Peki bunun kilidi ne? Bilgidir. Bilgi ile besle-
diğin değerler çok önemlidir. Bugün okuma-
yan, araştırmayan bir nesille karşı karşıyayız. 
Artık eğitim çok farklı bir noktaya gelmeye 
başladı, sanayileşmiş yada tarımla ilgili bir 
eğitim sistemi değil biz insan odaklı bir eği-
tim sisteminden bahsetmeliyiz. İnsan yetiş-
tirmek çok zor bir şey, asıl önemli olan 
beyini olan, artıları eksilerini bilen, düşen ve 
geniş ufuklara bakabilen insanlar yetiştirme-
mizdir. Bizim için önemli kilit bu. İnsan öge-
sini yetiştirebilmek içinde öncelikle insan 
ögesinin kendini tanıması önemlidir. Kendini 
tanımayan bir insan bir sonrakini yetiştire-
mez çünkü kendini değersizleştirir ve değer-
sizleştirdiği anda aslında diğerlerini de 
değersizleştirir. Halbuki ”ben bunu yaparım” 
diyebildikten sonra kendini değerli bulabilir-
sin, bizim yapmamız gereken mutlak surette 
herkesin ulaşılabilir olduğunu görmemiz. 
Herkese kendi fikirlerini dinleyebileceğimizi, 
bizim fikirlerimizin ne kadar değerli oldu-
ğunu kendimize söylememiz.  
Tartışmak yerine fikirlerimizi söyleyebilmeli-
yiz, be fikir çatışmalarından kim bilir ne  
fikirler doğacaktır.. 
 
Peki Emre Tilev hangi takımlı? 
Onun cevabı bende kalsın, ben içimde sakla-

mayı seviyorum. Lakin ben çok iyi bir Barce-
lona ve Liverpool taraftarıyım. Liverpool ço-
cukluğumun aşkıdır. Kevin Keegan, Ian 
Rush, Kenny Dalglish.. Bu oyuncular 
gerçekten muhteşemdi. 
 
Son olarak, bu sektörde çalışmaya  
karar vermiş olan gençlere bir  
tavsiyeniz var mıdır? 
Üç tane tavsiyem var. 21. yüzyıl Z jeneras-
yonu dediğimiz bir jenerasyon geliyor yani 
daha dinamik. Şunu unutmayın hangi do-
ğumlu olursanız olun o doğumdan Tür-
kiye’de 1.3 milyon insan var. Siz 1.3 
milyondan daha iyi olmak zorundasınız. 
Dünyada ki her bireyden de daha iyi olmak 
zorundasınız. Çünkü kalkınmamız gereken, 
daha farklı olan ve daha farklı bir noktaya 
yürümek zorunda olan bir ülkenin temsilcile-
riyiz. Bizim çalışmayalım, biraz daha burada 
bekleyelim demek gibi bir şansımız yok. 
Bizim mutlak surette arayışlarımızın olması 
lazım. Sorun şu, Türkiye’de ilk 500 şirkete 
baktığımızda ileri teknoloji üreten sadece 12 
şirketimiz var. Biz bir fotoğraf makinesi ka-
pağı yada bir fotoğraf makinesi çipi ürete-
mediğimiz için 500 ton buğday veriyoruz. 
Bu yüzden zihinlerinizi ileri teknojiye yatırım 
yapın. Yani ileri teknoloji nedir? İleri tekno-
loji, geleceğin teknolojidir. Biraz fütürist 
bakın, biraz geleceğe yönelik bakın. Geleceğe 
doğru bakabilmek için de mutlak surette 
bilgiye ihtiyacımız var.  
Sadece gazetecilik değil herhangi bir mes-
lekte olun bilgili olun. Biz artık bilginin gü-
cüne inanıyoruz. İkincil öge ise özgüven. 
Kendinize güvenin, birilerinin sizi elinizden 
tutup bir yere getirebileceğini zannetmeyin. 
Cv değil, gidin bizzat siz görüşün. Sizi kapı-
dan kovacaklar, bacadan girin, bacadan ko-
varlar diğer kapıdan girin. Zorlayın şartları, 
sonuna kadar zorlayın. Kendinize güvenin, 
her şeyi başarabileceğinize inanın. Kendinizi 
yeterince hazırlayın en önemlisi de bu. Son 
olarak, mutlaka elinizde doneler olsun. Ne 
gibi? İngilizce, Fransızca, İspanyolca biliyo-
rum, inanılmaz başarı. Hiç dil bilmiyorum 
ama öğrenmek için büyük çabam var, bu da 
harika bir durum. Bir de dünyayı görün ar-
kadaşlar yani dünya sadece Beyazıt değil, İs-
tanbul değil, Türkiye değil, dışarısı 
bambaşka. Şartlarınızı zorlayın, dünyayı 
gezin. Parayı sorun etmeyin, paraya gerek 
yok. Ben parasız olarak benim ülkemi gezen 
bir çok adamla tanıştım.  
Dünyanın heryerine gittiğimde parasız ola-
rak o ülkeyi gezen gençler gördüm. Dünyayı 
görün, farklı insanlarla diyalog kurun, bu 
size başarıya getirebilecek en önemli ögeler-
den biri. Birilerinin sizi bir yere getirmesini 
değil, birilerinin sizin bigilerinizi görerek sizi 
bir yerlere taşımalarını sağlayın. Sizi birileri 
bir yerlere getirirse, diğerleri sizi oradan alır 
ama siz kendi gücünüz, inancınız, kendi 
değer ve bilgilerinizle bir yere gelirseniz sizi 
kimse oradan kıpırdatamaz.
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Spor medyasının duayen isimlerinden birisi haline gelen gazeteci Emre Tilev, gençlere yönelik tavsiyelerde bulundu.  
Spor medyasında yer almak, spor muhabirliği yapmak isteyenlere seslenen Tilev, “Çok çalışmanız gerekiyor” dedi

Spor spikeri olarak  
çeşitli maçlar sundunuz,  

bunlar arasında en  
unutamadığınız  

hangisiydi?

Ben genellikle çok rahatımdır, sıradan 
bir şey gibi bakarım ancak çok iyi ha-
zırlanırım. Yani bir maç anlatacaksam, 
o maça en az on gün önceden hazırla-
nırım. Tüm detayları öğrenirim, futbol-
cularla ilgili bütün fikirleri öğrenirim. 
Futbolcunun koşuşlarını, stillerini sey-
rederim. Bazen futbolcuyu tanımazsınız 
ama öncesinde görmeniz gerek. Ben 
şuna inanıyorum, küt anlatım bitmiştir 
artık. Yani ” Ahmet,Mehmet geriye pas 
verdi, sol çizgiye” bu değil. Benim an-
latımımda ”Ahmet, on dokuz yaşında, 
süper lige şuradan geldi, küçüklüğünde 
şunu yaptı” yani bütün dinamiklerini 
bilmeniz gerekir. Nesillere örnek olacak 
anlatımlar yapmalısınız. Bilgi, istatistiki 
bilgi önem verdiğim konular oldu hep. 
Unutamadığım maç o bağlamda değil 
de bir superball finali anlattım 2001’di 
zannedersem Amerikan futbol liginde. 
Formula 1 yarışlarını hep yerinde an-
lattım o yüzden dünyanın her yerini 
görme fırsatım oldu, Japonya’da geçir-
diğim o bir ay unutulmazdı. Maç bağla-
mında baktığımızda Dünya Kupası’nda 
maç anlattım, çok güzel bir duyguydu. 
İki tane final anlattım, birisi Uefa Av-
rupa Ligi Braga-Porto, yerindendi. Biri 
de Şampiyonlar Ligi Manchester Uni-
ted-Chelsea bu maç tarihte ki ilk 3D 
yayındı hatta arkadaşlarım sinemada 
izlemişler. Bunların içinde en çok beni 
etkileyen Türk takımlarının Avrupa ta-
kımlarıyla oynadığı maçlardır. Bir Be-
şiktaş-Liverpool maçını hiç unutamam. 
Galatasaray-Bordo maçı hiç unutulmaz. 
İnter-Fenerbahçe, Fenerbahçe-Chel-
sea, Sevilla-Fenerbahçe o maçları hiç 
unutamam. Asıl unutamadığım ben Ga-
latasaray-Fenerbahçe maçını anlattım 
6-0 lık o maç ve maçtan sonra Fener-
bahçe’li olduğum iddiaları oldu hatta. 
Ben hep bu ögelerle karşı karşıya kal-
dım yani bu tip yaklaşımlarla çünkü 
ben anlattığımda coşkuyu, gol atan ta-
kımla dorukta yaşıyorum. Bu tip yakla-
şımları duyunca demek ki işimi iyi 
yapıyorum diyorum. 

Spor spikerliğine  
nasıl başladınız ?  

Hayatınızda bir dönüm noktası mı oldu? 
Ben altı yaşımdayken çocuklar dışarıda 
top oynuyorlardı, misket oynuyorlardı ben 
de duvarın üzerine oturup maç anlatıyor-
dum. Kendimi bildim bileli maç anlatıyo-
rum. Ben on yaşımdaydım kendime 
gazeteler alırdım, onları keserdim ve 
önemli noktalarını yapıştırırdım. Ev gazete 
ve dergi yığını olmuştu. Kömürlükte durur 
hala yığınla 81-82 yıllarından kalma ha-
berler, o zamanlar tabii arşivcilik yoktu. 
Benim için dönüm noktası Türkiye’de o ya-
sakların bitmiş olduğu dönemle başladı. 
Türkiye’de eskiden tekelci bir televizyon 
vardı, TRT, ne zaman radyoları yeniden sis-
temin içine dahil ettiler başka radyoları 
sisteme dahil ettiler, mantar gibi Türki-
ye’nin her yerinde radyo çıktı. Şunu genç-
ler unutmasın ki birileri çıkıp size sürekli 
yapamayacağınızı söyler. Ben o dönemde 
Samsun’da Gıda Mühendisliği okuyordum 
ve radyoda çalışmak istedim. Dediler ki ya-
pamazsın. Ben gittim radyonun müdürüne, 
ben bu radyoda çalışmak istiyorum dedim. 
Ne yapacağımı sordu, ben de gece prog-
ramı yapacağımı içeriğinde klasik müzik, 
spor ve sohbet olacağını söyledim. Sam-
sun’da kimin klasik müzik dinleyeceğini 
söyledi, ben de güçlü müzikler çalacağımı 
ve herkesin dinleyeceğini söyledim. Ancak 
bu süreçte tabii arkadaşlarım yapamaya-
cağımı, klasik müzikle sporun bağdaşama-
yacağını söylediler. Dördüncü ayın 
sonunda ben Samsun’da konuşulan bir 
adam olmuştum çünkü klasik müzikler fut-
bolu, sporun her branşını özdeşletirebili-
yordum. Daha sonra orada yerel bir 
televizyon kuruldu, orada siyaset program-
ları yapmaya başladım. 

SPOR DUNYASINDA BASARI 
ICIN CALISMAK GEREKIYOR
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Email Adresi
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0 212 868 08 90
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1983’ten günümüze kadar değişmeyen tek lezzet...
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