
KANAL İSTANbUL AÇIKLAMASI

Bir düzenden memnun olmama hakkı var
her insanın, ancak sadece bu hakka sahip
olmak yetmez, bu aynı zamanda bizi memnun
olmadığımız düzeni değiştirmek için bir görevle
görevli kılar. Bu gidişattan memnun değilsek sa-

dece yakınmak değil yapılması ge-
reken, neyse onu yapmak gerekir
aynı zamanda. Ancak bu tehlikeli-
dir, çünkü sistemden beslenenleri
ürkütebilir yapacağınız şeyler. İşte
bu noktada kişinin duruşu devreye
girer; zaten fark yaratan da budur. 

Prof. Dr. Ahmet Özer köşe yazısı sayfa 8’de

BİR AYDIN AKTÖR OLARAK
KADİR İNANIR

12 yılda kendini
finanse edecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakan-
lığı öncülüğünde Tersane İs-

tanbul'da hibrit olarak düzenlenen
Türkiye Denizcilik Zirvesi'nin ka-
panış oturumu gerçekleşti. Oturum
sonrası gazetecilerin sorularını ya-
nıtlayan Bakan Karaismailoğlu,
"Kanal İstanbul'un 12 yılda 
kendisini finanse
edeceğini 
düşünüyoruz.
Karadeniz'de ya-
pacağımız liman-
larda da ciddi bir
gelir kaynağı or-
taya çıkacak" 
şeklinde konuştu.
I SAYFA 9
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SOSYAL MESAFEYE DİKKAT 
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Sağlık Bakanlığı Bilim Ku-
rulu üyesi Prof. Dr. Mustafa

Necmi İlhan, Kurban Bayramı 
tatilinde koronavirüs tedbirleri
kapsamında farklı kısıtlama düşü-
nülmediğini belirtti. Uyarıllarda da
bulunan İlhan, "Bayramda ziyarete
gittiğimizde açık alanda oturmaya,
kalabalık alanda bulunuyorsak or-
tamın temiz hava ile havalandırıl-
masına dikkat edilmesi gerekiyor.

Kurban alma
veya kurban
kesim yerlerinde
kalabalık oluştur-
mamaya ve bu
kalabalık yerlerde
maske takmaya
özen gösterelim"
ifadelerini 
kullandı.
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İstanbul'da Anadolu Yaka-
sı'nda sabah saatlerinde

yağmur etkili oldu. Şile Çavuş
Mahallesi İyidere Caddesi üzerin-
deki dere, taştı. Sel suları evleri
bastı. İhbar üzerine bölgeye it-
faiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekipleri evlerinde mahsur kalan
bazı kişileri kurtardı. Evinin bah-

çesini su basan Kemal Şahin,
"Yağmur yağdı, dere taştı. Villalar
mahvoldu. Yüz tane villa aynı bu
durumda. İstediğiniz caddeye
gidin bakın. Derenin önü her-
halde kapalı. Dere taşıyor, yardım
gelen bir yer yok. Bak bahçe gö-
zükmüyor, millet perişan. Her 
tarafta hasar var" dedi. 
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DERE TAŞIYOR, YARDIM GELEN KİMSE YOK!

Evinin arkasındaki mal-
zeme deposunu açamadı-

ğını söyleyen Rıza Yaşaroğlu ise
"Doğal afetlere karşı yapılabilecek
bir şey yok ama aşağıda bir kanal
var, eğer bu kanal ıslah edilmiş ol-
saydı hiçbir sıkıntı yaşamamış
olurduk. Ben buradan yetkililere
sesleniyorum. Lütfen bu kanalı

ıslah etsinler. Islah edilmedikçe
hem koku oluyor hem de burası
bataklık, gelen su taşıyor. Tüm eş-
yalar çöplük oldu" dedi. Bir diğer
mahalle sakini de "Dereye yakın
evlerin bahçeleri sular içinde
kaldı. Biz de suların içeri girme-
mesi için kapının önüne set 
yaptık" diye konuştu. I SAYFA 5
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KANAL ISLAH EDİLSE SORUN OLMAZDI
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Aşk mı?

Erol Sırrı YOLCU

Bu bayramda 
kısıtlama var mı?

İYİ Parti Avcılar İlçe Baş-
kanı Serkan Yalım, Dam-

ga'ya konuştu. Avcılar’daki imar
sorununa değinen Yalım, 85 bin
nüfuslu Tahtakale Mahallesi'ne
üvey evlat muamelesi yapıldığını
savundu. Yalım, "Yerel seçim dö-
nemlerinde 'imarınız hazır' diye
herkese söz verildi. Ama üzerinden
iki yıl geçti. Hala oraya kimse bak-

mıyor. Dolayısıyla insanların artık
siyasete inancı kalmadı" dedi. 6
aylık bir parti iken Avcılar'da 28
bin oy aldıklarını dile getiren
Yalım, "Çünkü bizi tanımıyorlardı.
Şuan o savaşı aşmış durumdayız.
Sayın Turan Hançerli ile sinerjimi-
zin tutması belediye başkan adayı
çıkarmayacağımız anlamına gel-
miyor" açıklamasını yaptı. I SAYFA 5
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2024’TE ADAY CIKARABILIRIZ
İYİ Parti Avcılar İlçe başkanı Serkan Yalım, 6 aylık bir parti iken Avcılar'da 28 bin oy aldıklarını belirterek, "Sayın
Turan Hançerli ile sinerjimizin tutması belediye başkan adayı çıkarmayacağımız anlamına gelmiyor" diye konuştu

Mustafa N. İlhan

KADIOĞLU'NUN DA HAbERİ YOK

Organize suç örgütü lideri
Sedat Peker, İçişleri Bakanı

Süleyman Soylu hakkında yeni id-
dialar ortaya attı. Peker, Esen-
yurt'ta çok sayıda proje yapan
Yüksel Özyurt ve Orhan Özyurt'un
"Soylu'nun kasası" olduğunu iddia
etti. Suç örgütü lideri Peker, ayrıca
eski belediye başkanı Necmi Kadı-

oğlu'nu istifaya
götüren sürecin,
iki ismin "tuzağı"
sonrası başladı-
ğını öne sürdü.
Peker, “Kadıoğlu
bile kendisine ku-
rulan tezgahı bu
paylaşımlardan
öğrenecek” diye
yazdı.
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Sedat Peker’den 
kumpas iddiası

bAĞCILAR’DA YAŞAYACAK

Bağcılar’da Kovid-19 tedbir-
leri kapsamında eğitimlerinin

bir kısmını yüz yüze, bir kısmını ise
uzaktan eğitim modeliyle gören öğ-
rencilere karneleri dağıtıldı. Karne
töreninin yapıldığı Ragıp Akın İlk-
okulu’nda 7 derslikten oluşan birinci
kata İzmir depreminde hayatını kay-
beden Umut Perinçek’in (7) adı ve-
rildi. Oğlu için toplanan parayı

okula bağışlayarak
çocuklara eğitim
desteği sunan anne
Seher Perinçek, “Bir
Umut’umuzu yitir-
dik ama binlerce
Umut kazandık”
dedi. I SAYFA 4
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Bizim binlerce 
Umut’umuz var 

Adil Karaismailoğlu

MADIMAK KATLİAMINI LANETLEDİ

Acılarımızla
yüzleşmeliyiz

2 Temmuz 1993’te Sivas
Madımak'ta yaşanan kat-

liamı lanetleyen DEVA Partisi
Genel Başkanı Ali Babacan, "Acı-
ları susturarak değil; anlayarak ve
birbirimizle paylaşarak bunu yapa-
biliriz. Bunlarla
cesaretle yüzleş-
meliyiz ve bir
daha tekrar etme-
mesi için çaba
göstermeliyiz.
Bunun yolu ada-
letten, hakikatten
ve toplumsal ba-
rıştan geçer" diye
konuştu. I SAYFA 7
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Ali Babacan

HİKAYE YAZMAYA GELDİM

Fenerbahçe artık
Pereira'ya emanet

Fenerbahçe, Futbol A Takımı
Teknik Direktörlüğü'ne 2015-

2016 sezonunda da takımı çalıştı-
ran Vitor Pereira'nın getirildiğini
açıkladı. Fenerbahçe’ye döndüğü
için çok mutlu olduğunu söyleyen
53 yaşındaki çalıştırıcı, "Kariye-
rimde neredeyse gittiğim her ku-
lüpte zaferler ve
kupalar kazan-
dım. Ama Fener-
bahçe’de kupa
kazanamadım.
Şimdi yarım
kalan bu hikayeyi
şampiyonluk ku-
paları ile taçlan-
dırma zamanıdır"
dedi. I SAYFA 7
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Vitor Pereira

Şile'de yağmur sonrası dereler taştı. Çavuş Mahallesi'nde evler sular altında kaldı. Evinin bah-
çesini su basan Kemal Şahin, “Yağmur yağdı, dere taştı. Villalar mahvoldu. Dere taşıyor, yar-
dıma gelen yok” dedi. Rıza Yaşaroğlu ise “Aşağıda bir kanal var, eğer bu kanal ıslah edilmiş
olsaydı hiçbir sıkıntı yaşamamış olurduk. Lütfen bu kanalı ıslah etsinler” çağrısında bulundu

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık, sabahın erken saatlerinde

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri ile
bir araya geldi. Belediye ekipleriyle birlikte çöp
toplayan Çalık, "Hep birlikte bu kente hizmet

etmek için çabalıyor
ve ter döküyoruz.
Bu kentin kaynakla-
rıyla Beylikdüzü’nü
en iyi noktaya çıkar-
mak bizlerin elinde
ve bu kentte en
önemli olan şey bu
kentin temizliği"
dedi.  I SAYFA 9

ç
ÇALIK, ÇÖP TOPLADI

2021 YILININ
ISTANBUL’U!

CHP'Lİ BAŞKANLARDAN ORTAK AÇIKLAMA:

GELIRLERIMIZE EL KOYULUYOR!GELIRLERIMIZE EL KOYULUYOR!GELIRLERIMIZE EL KOYULUYOR!GELIRLERIMIZE EL KOYULUYOR!GELIRLERIMIZE EL KOYULUYOR!GELIRLERIMIZE EL KOYULUYOR!
11 CHP'li büyükşehir belediye
başkanı, bu sefer Antalya’da bir

araya geldi. Buluşmada ülke gündemin-
deki turizm, yeni normalleşme ve Tu-
rizm Teşvik Kanunu Taslağı ele alındı.
Toplantıda Cumhurbaşkanlığı tarafın-
dan yayınlanan Tasarruf Genelgesine
de değinildi. Yapılan açıklamada, 
"Teşvik Kanunu belediye gelirlerine el
koyma anlamı taşıyor. Tasarruf genel-
gesi tüm kamu kurumlarını kapsamalı"
açıklamalarında bulundu. I SAYFA 10
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Havuz keyfiniz 
kabusa dönmesin

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik
Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr.

Nafiz Koçak, sıcakların artması ile tatile
ve havuza olan ilginin de arttığını, ancak
temizliği iyi yapılmayan ve hijyen kural-
larına dikkat edilmeyen havuzların çeşitli
enfeksiyon hastalıklarına sebep olabile-
ceğini belirtti. Havuz suyunda 1-2 ppm
aralığında serbest klor bulunması gerek-
tiğini ifade eden Koçak, "Klor, vajina 
florasını bozan bir dezenfektandır” 
ifadelerini kullandı.  I SAYFA 2
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YÜZLERCE EV SULAR ALTINDA KALDI, ŞANS ESERİ ÖLEN OLMADI!

20 KEZ BELEDİYEYE TELEFON ETTİM!
Evinin önündeki sel suyunu kovayla boşaltmaya çalışan Cemal Kapkaç, "10 sefer 20
sefer derenin temizlenmesi için belediyeye telefon ettim. Köprünün ağzındakileri pislik-
leri gelip aldılar ama öbür taraf dolu. Dünyanın pisliği yayıldı oraya" diye konuştu.

İNSANLARIN ARTIK SİYASETE İNANCI KALMADI

ÖZEL HABER: 
BARIŞ KIŞ/
ZEHRA ÇELİK

Düğün nedeniyle sokağı kapattılar!
Büyükçekmece Fatih Mahallesi Bar-
baros 2 Sokak'ta düğün nedeniyle

yolu trafiğe kapattılar. Araçları yola çekerek
kapatılan sokaktan geçmek isteyenler bu
duruma tepki gösterdi. Kaymakamlık ve
belediyeye seslenen sürücüler, "Böyle bir
şeye nasıl müsaade edilir? Acil bir durum
olsa ne olacak?" şeklinde tepki gösterdi. 
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dijital televizyon platformu TV+, haziran
ayını ekran tutkunlarının büyük ilgisi ile bi-
tirdiğini duyurdu. TV+'ı en fazla izleyen şe-

hirlerin başında İstanbul gelirken İstanbul'u Ankara,
İzmir, Adana, Mersin, Bursa, Antalya, Gaziantep, Di-
yarbakır ve Kayseri takip etti. Temmuz ayını yepyeni
yapımlarla karşıladığını açıklayan TV+’ta bu ay yayın-
lanacak filmler arasında ‘The Martian’, ‘Cold War’,
‘Wildlife’, ‘The Climb’, ‘Roman J Israel’, ‘Life of Pi’,
‘Yalan Dolan’, ‘Words on Bathroom Walls’ ve ‘Flatli-
ners’ yer alıyor. Diziler arasında ise ‘Killing Eve’, ‘Yo-
unger’, ‘Blackout’, ‘War of the Worlds’ ve ’The Trial of
Christine Keeler’ var.

En çok izlenen yapım

Haziran ayında TV+’ta en çok izlenen yapımlar, dün-
yanın karşılaştığı en büyük tehdide karşı güçlerini bir-
leştirmek zorunda olan kahramanların verdikleri
mücadeleyi anlatan ‘Avengers’ serisinden ‘Endgame’,
arkadaş olan uğur böceği ve kara kedinin serüvenlerini
anlatan ‘Mucizevi Şangay Ejderha Efsanesi’ oldu. Vi-
kingler ve ejderhaların efsanevi dünyasında yaşanan
olayları konu alan ‘Ejderhanı Nasıl Eğitirsin’, bir oyun
içinde yaşayan gençlerin maceralarını anlatan ‘Ju-
manji: Next Level ve diğer emoji arkadaşları gibi tek bir
ifadeye sahip olmak isteyen Gene isimli emojinin ha-
yatını konu alan ‘Emoji Movie’ de haziran ayında
TV+’ta izlenen diğer filmler oldu. Bu ay TV+’a ekle-
nen diziler arasında iki kadının parçası olduğu bir kedi
fare oyununu anlatan Killing Eve’nin üçüncü sezonu,
hiç beklemediği bir anda bekar kalan ve iş hayatına geri
dönmeye çalışan 40 yaşındaki Liza’nın bir barda tanış-
tığı 20'li yaşlardaki gencin, kendisinin genç göründü-
ğüne ikna etmesinin üzerine hayata sıfırdan başlamaya
karar vermesi ile yaşadıklarını konu alan ‘Younger’ın
yedinci sezonu yer alıyor.

Yönetmen Spielberg

Yönetmenliğini Steven Spielberg'in yaptığı, dünyaya
gerçekleşen bir uzaylı saldırısı sonrasında bir ailenin
başından geçenleri konu alan ‘War of the Worlds’un
ikinsi sezonu ve kendini 1960'larda İngiliz hükümetini
sarsan siyasi bir skandalın tam ortasında bulan Chris-
tine Keeler'ın hikayesini anlatan ‘The Trial of Christine
Keeler’ da temmuz ayında yayınlanacak diziler ara-
sında bulunuyor. Temmuz ayında sadece TV+’ta ya-
yınlanacak belgeseller arasında ise ABD’li pop yıldızı
Britney Spears’ın hayatını konu alan ‘The Battle for
Britney’, uyuşturucu baronu Pablo Escobar’ı öldürme
girişimini ve arkasındaki adamın hikayesi anlatan ‘Kil-
ling Escobar’, müzisyen Frank Zappa'nın hayatına
odaklanan ‘Zappa’ bulunuyor. ‘Patti Smith: Bir Yaşam
Hayali’ ve müzik fotoğrafçılığının tarihi ve kültürel etki-
sini altı bölümde anlatan ‘ICON: Music Through’ da
temmuz ayında sadece TV+’ta yayınlanacak diğer
belgeseller arasında yer alıyor. DHA
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COK OYUNCAKLA 
AZ OYNUYORLAR!
K utular dolusu çizgi film karak-

terleri, figürler, pilli elektrikli ve
kumanda edilebilen çeşit çeşit

oyuncaklar evlerde yığın halindeler. Ço-
cukların vakit geçirmesi için ebeveynlerin
aldığı oyuncakların sayısı arttıkça çocuk-
ların hayal gücü, oyun kurma yeteneği
etkileniyor. Ailelerin çocukları mutlu
etmek isterken gelişimlerini etkilediklerini
belirten İstanbul Ayvansaray Üniversi-
tesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr.
Hale Kahyaoğlu Çakmakcı, “Çocukların
oyun oynamaya ihtiyacı olduğu kesin
ancak bu malzeme ve materyaller evi-
nizde var olan malzemelerden ibaret
olabilir. Ekstra bir şeye ihtiyacınız olma-
yabilir. Mağazalardan yapacağınız pa-
halı alışverişler yerine evinizde
kullanabileceğiniz bir tencere, kapak,
piknik bardakları, bos yumurta kutuları,
kibrit çöpleri gibi birçok malzeme ile ço-
cuklarla oynayarak vakit geçirebilirsiniz.
Oyuncak çokken çocuklar sadece oyun-
caklara bakıp değiştirmekle uğraşırlar-
ken, oyuncak azken çocuklar hem
oyuncağı birbiriyle paylaşıyor hem de
oyun içerisinde birbirleriyle konuşmaya
başlıyorlar” ifadelerini kullandı.

Yetenek gelişmiyor

“Çocuklar ne kadar fazla oyuncak sahibi
olurlarsa o kadar az eğleniyor ve az
oyun kurabiliyor” diyen Çakmakcı, şun-
ları söyledi: "Bir çocuğun önünde 30
oyuncak olduğu zaman bu oyuncakların
hangisiyle oynayacağını seçerken zaten
zaman geçiyor. Biz bu çocuğun önüne
daha az oyuncak koyduğumuz zaman o
oyuncağa dikkatini verebiliyor. Böylece
oyun kurarak ‘nitelikli oyun’ oluşturabi-
liyor. Önemli olan şey oyuncak sayısı
değil, çocuğun oyuncaklarla ne kadar
sure oynadığı, kiminle nasıl vakit geçir-
diği ve oyunu ne şekilde kurgulayabildi-
ğidir."

Rotasyonu yapılmalı

Ailelerin oyuncak rotasyonu yapması
gerektiğini dile getiren Çakmakcı, “Me-
sela çocuğumuzun 40 ya da 50 tane
oyuncağı var. Çocuğa ‘şunu oyna, bunu
oyna’ demek yerine ondan oyuncaklar-
dan bir kısmını seçmesini isteyebiliriz.
Buna ‘oyuncak rotasyonu’ diyoruz. 10
gün boyunca bu oyuncakları oynuyor.
Sonraki hafta 10 oyuncak daha seçme-

sini istiyoruz. Böylelikle çocuk her oyun-
cakla rotasyon yaptığında kendisini fazla
sayıda oyuncağa sahip ve her seferinde
başka oyuncaklarla oynuyor gibi hissedi-
yor. Böylelikle oyuncak yığını ve kirliliği-
nin önüne geçmiş oluruz” önerisinde
bulundu.

Tercihe dikkat edilmeli

Çocukların gelişim düzeyine uygun
oyunların tercih edilmesi gerektiğini ha-
tırlatan Çakmakcı, "Çok küçük yaştaki
çocuklar için daha büyük nesneli, yumu-
şak ve dokulu oyuncaklar, yaş ilerledikçe
daha detaylandırılmış oyuncaklar olabi-
lir. Ahşap oyuncaklar, puzzlelar, bebek
evleri, insan ve hayvan figürleri, kuklalar,
boş kutuların olduğu her şey olabilir.
Çocuğumuza mutlaka evde bir oyun kö-
şesi yapalım. Aşırı yapılandırılmış ve ya-
ratıcılığı engelleyen figürleri alırsak
sadece bunlarla oynar ama yaratıcılığını
kullanamayabilir. Bu yüzden sayıdan 
ziyade oyuncağın kalitesi çok önemli”
ifadelerini kullandı. DHA

Havuzlarda hijyen için en
çok ve sıklıkla kullanılan dezen-
fektanın klor olduğunu belirten

Medicana Çamlıca Hastanesi Enfeksiyon
Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uz-
manı Doç. Dr. Nafiz Koçak, “Havuz su-
yunda 1-2 ppm aralığında serbest klor
bulunması ve su deviniminin yeterli ol-
ması gerekir. Havuz enfeksiyonlarının or-
taya çıkmasının en önemli sebeplerinden
biri de havuz deviniminin yeterli olmayışı
ve/veya dezenfeksiyon için klorun gereğin-
den fazla kullanılmasıdır. Klor, vajina flo-
rasını bozan bir dezenfektandır. Vajenin
doğal yapısında bulunan yararlı bakterile-
rin ölmesine yol açarak mantar gibi diğer
organizmaların ortamda üremesine neden
olmaktadır. Kadınlarda idrar yolunun kısa
olması enfeksiyon etkenlerinin hızlı bir şe-
kilde mesaneye ulaşmaları sebebiyle “sis-
tit” adı verilen idrar yolu enfeksiyonları
görülmektedir” dedi.

Krizler tetiklenebilir

Tedavisinde öncelikle nedenin tespit edil-
mesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Koçak,
en önemli noktanın tedaviye erken dö-
nemde başlanması olduğunu söyledi ve
sözlerine şöyle devam etti:

“Bu tip enfeksiyonların tedavisinde geç
kalındığı takdirde daha ciddi enfeksiyon-
lara neden olabilmektedir. Genital enfeksi-
yonların yanı sıra uzun süre havuzda
kalanlarda burun tahrişi, ciltte kaşıntı ve
kuruluk, gözlerde kızarma ile öksürük ve
nefes darlığı gibi solunum yolu semptom-
ları oluşabilir; astım hastalarının astım
krizleri tetiklenebilir. Havuz yoluyla en sık
bulaşan enfeksiyon etkenleri rota virüsü,
nörovirus, enterovirus ile hepatit A gibi
viral etkenlerdir. Bakteriyel etkenlerden
salmonella, şigella, ve E.coli bakterileri sa-
yılabilir. Bunların yanı sıra cyriptospori-
dium, amip ve giardia gibi tek hücreli
etkenler ve kıl kurdu gibi bağırsak parazit-
leri sayılabilir.”

Daha sık rastlanıyor

Sık görülen diğer bir enfeksiyonun da su
kaynaklı dış kulak enfeksiyonu olduğunu
belirten Doç. Dr. Koçak, “Uzun süre
temas sonucu, dış kulak yolu derisinde
bariyer sistemi bozulur. Özellikle dış kulak
yolu enfeksiyonlardan koruya ve kulağın
tahriş olmasını önleyen doğal savunma
sistemi olan ‘serumen’ isimli salgının
(buşon) özelliğinin bozulması ya da uzak-
laştırılması sonucu, dış kulak yolu derisi

florasında doğa olarak bulunan ya da
suda yer alan ve bulaşıcı olmayan mikro-
organizmalar dış kulağa yerleşip burada
çoğalır; sonra da deri içine nüfuz ederek
bu bölgede enfeksiyon oluşturur. Kulak
ağrısı, dış kulak yolunda şişme, kulak
akıntısı ve işitme azlığı ile kendini belli
eden hastalığa, özellikle çocuklarda daha
sık rastlanır. Havuz sonrası kulak enfeksi-
yonlarından korunmak için, kulaklar ha-
vuzdan çıkınca kurulanmalıdır. Havuz
içindeyken kulak tıkacı kullanılabilir.
Ancak kulağa kaçan suyu temizlemek için
kulağa herhangi bir obje sokulması doğru
değildir” ifadelerini kullandı.

Nasıl önlem alınır?

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobi-
yoloji Uzmanı, Doç. Dr. Nafiz Koçak,
olası havuz enfeksiyonlarına karşı alınabi-
lecek önlemler hakkında şu bilgileri verdi:
“Havuz girmeden önce mutlaka duş alın-
malıdır. Havuzdan çıkılınca da vücudun
klorlu sudan arındırılması için tekrar duş
alınmalıdır. Havuzdan sonra vücudun
nemli bölgeleri, özellikle de vajen bölgesi
iyice kurulanmalıdır, mayo veya bikini de-
ğiştirilmelidir. Dar giysilerden kaçınılmalı
ve pamuklu çamaşır tercih edilmelidir. He-

patit taşıyıcılığı ya da hastalığı olan çocuk
ve yetişkinlerin havuza girmesine izin ve-
rilmemelidir. Ateşli hastalık ya da ishal ge-
çirirken havuza girilmemelidir. Havuz
kenarında yemek yenilmemeli, sigara içil-
memelidir. Havuz bölgesine ayakkabı veya
dışarıda giyilen terliklerle girilmemelidir.

Ayaklar mutlaka dezenfekte edilmelidir.
Havuzda su yutmamaya dikkat edilmeli-
dir. Göz enfeksiyonunu önlemek için su
altı gözlüğü veya maske kullanılmalıdır.
Saçları klorun vereceği zarardan korumak
ve havuza dökülmesini engellemek için
mutlaka bone takılmalıdır.” DHA

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Nafiz
Koçak, sıcakların artması ile tatile ve havuza olan ilginin de arttığını,
ancak temizliği iyi yapılmayan ve hijyen kurallarına dikkat edilmeyen
havuzların çeşitli enfeksiyon hastalıklarına sebep olabileceğini belirtti.

İstanbul yine 
birinci sırada

Çocukların ve oyunların vazgeçilmezi arasında yer alan oyuncakların sayısının çocuğun hayal gücünü etkiledi-
ğini belirten Dr. Psikolog Hale Kahyaoğlu Çakmakcı, "Çocuklar ne kadar fazla oyuncak sahibi olurlarsa o kadar
az oyun kurabiliyor. Oyuncak çokken çocuklar sadece oyuncaklara bakıp değiştirmekle meşgul oluyor” dedi.

OYUN OYNAMAYAN ÇOCUKLARA DİKKAT
Oyun oynamanın çocuklar üzerinde birçok
olumlu etkisi olduğuna vurgu yapan Çak-
makcı, oyun oynamayan çocuğun ruh sağ-
lığından şüphelenilebileceğini söyledi.
Oyun oynamayan çocukta gelişim geriliği,
otizm gibi hastalıklar görülebileceğini be-
lirten Çakmakcı, "Dolayısıyla oyun kurgu-
luyor ve oynuyor olabilmesi bizim için
gelişimini de ölçen bir araç. Çocuklar yak-
laşık 1.5-2 yaşlarında yavaş yavaş ‘mış’
gibi yapma oyunları ile oyun oynamaya
baslar. Ortalama 2-2.5 yaşlarında ise ço-
cuklar oyun kurgulamaya başlarlar. Ço-
cuklar hep benzer oyuncaklarla oynama
eğilimindedirler. Dolayısıyla işe yarama-
yan, kullanılmayan, parçası kırılmış dö-
külmüş bazı oyuncaklardan kurtulup
onlarla vedalaşabilirsiniz” diye konuştu.

ENFEKSİYONA DİKKAT!
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28 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
İstanbul merkezli 

5 ilde gerçekleştir-
ilen KCK opera-

syonunda 28 kişi 
gözaltına alındı. 

Operasyonlar 
kameralara 

yansıdı

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığınca 
yürütülen soruşturma kapsamında, PKK 
silahlı terör örgütünün KCK Türkiye 
Meclisi çatısı altında “Azınlıklar ve İnanç 
Komisyonu” adı altında faaliyet yürütenlere 
yönelik operasyon düzenlendi. Haklarında 
iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda 
alınması tedbirinin uygulanan 28 şüphelinin 
yakalanması için İstanbul merkezli Bingöl, 
Mardin, Mersin ve Muş’ta 31 adreste 
bugün arama yapıldı. Şüphelilerin tümü 
yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde 

yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tüfek, çok 
miktarda fişek, 2 kurusıkı tabanca, çok 
miktarda tabanca fişeği, çok miktarda 
örgütsel doküman, örgütsel kıyafetler ve 
simgeler, dijital materyal, Türk Lirası ve döviz 
cinsi para ile saldırı ve sabotaj eylemlerinde 
kullanılacağı değerlendirilen maket uçak ele 
geçirildi. İstanbul’un dışında gözaltına alınan 
şüpheliler de İstanbul’a getirildi. Gözaltına 
alınan şüphelilerin sorgularının devam 
ettiği öğrenildi. Operasyon anı kameralarca 
görüntülendi. - DHA

Bahçelievler’de dükkana giren 4 kadından biri, 
doğum günü parti malzemelerinden bir kısmını çan-
tasına, bir kısmını da pantolonuna saklayarak çaldı.
 O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

OLAY, Yenibosna Fevzi 
Çakmak Mahallesi’nde 
parti malzemeleri satışı 
yapılan dükkanda 

meydana geldi. Dükkanın 
işletmecisi Sinan Şahin’in 
misafiri olduğu sırada 4 
kadın içeri girdi. Kadınlardan 
birisi, dükkâna girer girmez 
karşısındaki rafta bulunan kalp 
şeklinde mumların olduğu iki 
paketi çantasına koydu. Bir kişi 
de hem misafiriyle ilgilenen hem 
de telefonla iş görüşmesi yapan 
Sinan Şahin’in yanına giderek 
onu oyaladı. Diğer 3 kadın da 
dükkân içinde bir süre gezindi. 
Mumları çantasına koyan 
kadın, bu kez de üzerinde ‘iyi ki 
doğdun’ yazısı olan bir levhayı 
pantolonunun içine geçirerek, 
sakladı. Kadınlar ardından 
dışarı çıkarak uzaklaştı. 
Hırsızlığın ardından dükkândan 
çıkan kadınlardan biri, geri 
dönerek, kalp şeklinde mumları 
arkadaşına göstererek, alıp 
almadığını sordu.

Dükkan sahibi Sinan Şa-
hin, “Misafirim vardı. 4 bayan 
içeriye girdi. Aynı zamanda 
telefonda müşteri ile görüşü-
yordum. Bir tanesi beni oyalar-
ken bir tanesi buradan çeşitli 
ürünleri hem çantasına hem 
de farklı yerlerine alıp hırsızlık 
yaptı. Daha önce keşif için gel-
diklerini düşünüyorum. Gelir 
gelmez ürünün yerini biliyor ve 
onu almaya çalışıyor. İki paket 
kalpli mum, iyi doğdun yazısı 
iki tane de gelin volkanı almış-
lar. Hepsini toplasanız 80 lira 
etmeyecek bir ürün. Amaçları 
nedir bilmiyorum, bir kişinin 
kimlik tespitleri yapıldı, diğer-
lerinin de çalışması yapılıyor. 
Hepsinden şikâyetçiyim, bana 
verdikleri zarar 80-100 lira ufak 
bir rakam olabilir ama belki ya-
rın başkasına bin lira, iki bin lira 
zarar verecekler” dedi. Güvenlik 
kameralarını inceleyen polis 
ekiplerinin şüpheliler üzerinde 
yaptığı arama çalışması devam 
ediyor. - DHA

PANTOLONUN iÇiNE 
SAKLADI

OLAY 28 Mayıs günü saat 22.00 sı-
ralarında Esenyurt Orhangazi Mahalle-
si’nde meydana geldi. Hakan Çengel’den 
günlerce haber alınamamasının ardından 
ailesinin 6 Hazirandaki kayıp başvurusuy-
la inceleme başlatan polis ekipleri en son 
görüştüğü iş arkadaşı Hurşit. B’yi sorgula-
dı. Hurşit B., olay günü alkollü olduklarını 
ve çıkan tartışma sonrasında Hakan Çen-
gel’i boğarak öldürdüğünü ve iş yerine ait 

arazide bulunan kuyuya attığını itiraf etti. 
Kuyuda yapılan aramada çürümüş erkek 
cesedi bulundu. Cesedin, Hakan Çengel’e 
ait olup olmadığının belirlenmesi amacıyla 
Adli Tıp Kurumu’na yollandı. Olayla ilgisi 
Hurşit B. ve Kemal Ç. gözaltına alındı. 
Kemal Ç. serbest bırakılırken Hurşit B., 
tutuklandı. Hurşit B.’nin Hasan Çengel’i 
kamyonetle kuyuya taşıdığı anlar güvenlik 
kameralarına yansıdı. - DHA

ESENYURT’TA, apartmana giren hırsız, 
dairelerin önünde duran ayakkabılardan 
beğendiklerini, çalıp, kaçtı. Hırsızlık anları 
güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt Balıkyolu Mahallesinde geçen 
salı 5 katlı apartmandaki dairede yaşayan 
Ertuğrul Çolak, kapı önünde ayakkabılarının 
olmadığını fark etti. Durumu komşuları ile 
konuşan Çolak, onların da ayakkabılarının 
kayıp olduğunu öğrenince apartmanın gü-
venlik kameralarını inceledi. Görüntülerde 
apartmana giren bir kişinin, dairelerin önün-

de bulunan ayakkabılardan beğendiklerini, 
çaldığı pazar arabasının poşetine doldurup, 
kaçtığını gördü. Kayıtları alan Çolak, polis 
merkezine giderek şikayetçi oldu. 

Gerekli yerlere gönderdik
Ertuğrul Çolak, “Kamera kayıtlarında da 

hırsızlığı bariz şekilde görüyorduk. Ondan 
sonra kamera kayıtlarını gerekli yerlere gönder-
dik. Buradan gelip alışveriş arabamızın kumaş 
poşetini alıyor. Çaldığı ayakkabıları da kumaş 
poşetin içine koyarak çalmış” dedi. - DHA

Esenyurt’ta Hakan 
Çengel aynı işyerinde 

çalışan arkadaşı 
tarafından boğularak 

öldürüldü. Cesedi 
kuyuya atıldı. Gözaltına 
alınan Kemal Ç, serbest 

bırakılırken cinayeti 
işlediğini itiraf eden 
Hurşit B., tutuklandı

Arkadaşını boğdu
sonra kuyuya attı

Ayakkabıları çalıp kaçtı

KUZEY 
Marmara 
Otoyolu 
Taşdelen 
mevkii Şile 
istikametinde 
dün saat 08.00 
sıralarında 4 
aracın karıştığı 
zincirleme 
trafik kazası 
oldu. İhbar 
üzerine olay 
yerine itfaiye, 
polis ve sağlık ekipleri 
sevk edildi. Polis ekipleri 
kaza nedeniyle otoyolda 
güvenlik önlemi aldı. Sağlık 
ekipleri, yaralanan M.T, 
M.D, Y.Ö. G.D ve B.T. 
isimli çocuğa olay yerinde 
müdahale etti. Yaralılar, 
çevredeki hastanelere 
kaldırıldı. Yaralıların 
sağlık durumlarının iyi 

olduğu öğrenildi.  Kazaya 
karışan araçlar, çekiciyle 
kaldırıldı. Kazaya karışan 
sürücülerden biri, “Biz 
tünelden çıktıktan sonra 
seyir halinde gidiyorduk. 
Önümüzde bir kaza vardı. 
Bir araç aniden sola kırdı. 
Yollar ıslaktı. Araba 
kontrolden çıktı. Kazada 
yaralılar var ama ölü yok” 
şekinde konuştu.

ÇEKMEKÖY’DE
zincirleme kaza

Yaşı küçük 
suç kaydı
KABARIK

AVCILAR Ambarlı 
Mahallesinde bulunan bir işyerinde 
alışveriş yapan bir kadın 50 dolar 
ile ödeme yaptıktan sonra para 
üstü olarak 272 TL aldı. Kadının 
ayrılmasından sonra işyeri sahibi 
kendisine verilen paranın sahte 
olduğunu anlayınca polise haber 
verdi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü 
ekipleri, kadının bindiği otomobili 
tespit ederken, 2 gün sonra A.A.(54) 
ve A.A. (26) dolandırıcılık olayında 
kullandıkları araçta durdurularak 
yakalandı. Bu kişilerin üzerinde ve 
oturdukları adreste sahte 282 bin 
300 dolar bulundu. Mahkemeye 
sevk edilen iki şüpheliden A.A.(26)
adlı kadın hakkında adli kontrol 
hükümleri uygulanırken, A.A.(54) 
isimli şüpheli ise tutuklandı. - DHA

29 MAYIS Salı günü Şişli 
Kurtuluş Caddesi’ndeki işyerinde 
içerisinde 2 gümüş kolye, 3 çeyrek 
altın, 200 dolar ve yaklaşık 500 
lira para bulunan cüzdan çalındı. 
Şikayet üzerine harekete geçen polis, 
yaptığı incelemede şüphelilerin, 
yaşları küçük O.S. (13) ve Ö.G. 
(14) olduğunu belirledi. Şüpheliler 
Dolapdere Caddesi’nde gözaltına 
alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan 
aramalarda, 2 gümüş kolye, 440 lira 
para ele geçirildi. Şüphelilerin, Şişli’de 
işyerinden 8 bin 500 lira, Kartal ve 
Avcılar’da cep telefonu çalınması ile 
otomobilden hırsızlık yaptıkları da 
tespit edildi. Her iki şüphelinin ‘Kayıp’ 
olarak arandıkları da belirlendi. 
O.S.’nin 836 adet suç kaydının 
bulunduğu belirtildi. Emniyette 
işlemleri tamamlandıktan sonra 
adliyeye sevk edilen şüphelilerden 
Ö.G. adli serbest bırakılırken, O.S. 
ise tutuklanarak Çocuk Ceza İnfaz 
Kurumuna teslim edildi.  - DHA

KALPAZAN
operasyonu



Yüzüne sadece senin dokunduğun, 
rüzgârın dahi yalamasına kıyamadı-
ğın sevdiğin olsun istersin. 

Uzağında olsa da, yanında olduğunu 
hissettiğin, özlemle beklediğin yârin olsun
istersin.  

Şımarmak, nazlanmak, gözlerine 
bakarak yıldız gibi kayıp gideceğin sevdan
olsun istersin. 

Özlem duyduğunda, tenine dokunmasan
da hissedeceğin, penceresinde görme ihti-
malini düşünerek karda, yağmurda, güneşte
evinin önünden geçtiğin sevgilin olsun 
istersin.

O’nunla, Filistin’i, Suriye’yi, sözde 
Ermeni’yi, gözde Kıbrıs’ı,  İstanbul’u,
Nazım Hikmeti, Kazım Koyuncu’yu, Uğur
Mumcu’yu, Aziz Nesin’i, Madımak Otelinde

yanarak can veren onlarca insanları, Neşat
Ertaş’ı,  Atatürk’ü, Baş Komutan Gazi
Mustafa Kemal’i konuşmak.

Saatlerce yürümek, dokunmak istemenin
ürkekliği ile ellerini nereye koyacağını bile-
meden yanında öyle süpürge sapı yutmuş
gibi olsa da yürümek.   

Kapris yapıp onu delirtmek, ukalalık
yapıp hayranlığını görmek, şakaların ile
güldürmek, sürpriz yaparak şaşırttığın 
sevdam dediğin bir sevgilin olsa kötü mü
olurdu? 

Sevişmese de, sadece öpmekten haz du-
yacağın, aklına estikçe kulağına şiir okuya-
bileceğin, onun için kâğıda kaleme ona
sarılıp gibi yapışıp. Sırf onunla olduğun için
onu anlatan yazılar yazmayı kim istemez.  

Kitap okumayı seven, okurken kaçamak
bakışlarla onu seyretmek herhalde müsteh-
cen olmazdı.  Sırf o istiyor diye gitar çal-
mayı öğrenip, sevdiği şarkıları onun için
söylediğinde mutluluğunu görebileceğin 

sevdan olmasını isterdin. 
Hatta her yeni günde sevda-

lansan, okşarken yanağını gülden yumuşak
olmayı isterdin. Saçlarını tarayarak sevgi
sözcükleri sıralaman da çok şık olurdu. Ve-
yahut tenine dokunmak için türlü çabalar
gösterip dokunduğun da, aslında onun da
bunu istediğini hissetsen hiç de hınzırca 
olmazdı. 

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Kararı ile 
İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen "Kadın-
lara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin 
Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin
Avrupa Konseyi Sözleşmesi sona erdiği bu
günlerde inadına dudaklarına dokunsan,
hatta öpsen hiç de ADALET ‘siz olmazdı.

Ormanların yanışı, kadınların katledili-
şini, iki çocuğun istismarını duymak kadar
acı olmasa da dönüşünü beklemenin keyifli
olduğunu bilerek, efkârdan sigarayı ateşle-
yip kokusunu içine çekmek ne güzel olurdu. 

Hatta Sivas Madımak otelinde yanarak
can veren Şair Metin Altınok’un şu, “Bu
yaşa geldim içimde bir çocuk hâlâ, Sevgiler
bekliyor sürekli senden, İnsanın bir yanı ne-
dense hep eksik. Ve o eksiği tamamlayayım
derken, var olan aşınıyor zamanla. Anamın
bıraktığı yerden sarıl bana.” dizelerindeki
gibi bir aşkın olsa yanmazsın. 

Aslında çok da bir şey istememiş de olur-
dun. Sadece unuttuğun küçük bir detay var.
Yirmi birinci yüzyıldasın. Hepsini bir arada
yaşayacağın sevgili bu devirde olmadığıdır.  

Bu yüzyılda, sevgi, özlem, kitap okumak,
sadakat, Hak, sohbet, dürüstlük, yemek
yapmak, namaz kılmak, oruç tutmak dua
etmek yok. Maddiyat, çıkar, kalleşlik, fatu-
ralar, el de telefon, aldatmak, yemek için si-

pariş vermek, yalanların olduğu hikâyeler
anlatmak, arkadan dolap çevirmek, çaresiz-
lik, hatta sürünmesini arzu ettiğin pis ve
kirli düşünceler var.   

Aşk, sadece O’na dır. Özeldir, mahremdir.
Gıdadır. Aldatılmanın olmadığı, sahte sevgi-
den arınmış su gibidir. Her saniye aklında
olup, her dakika sevmeye yeniden başlamak-
tır. Acıyla bağırarak doğuran kadının doğur-
duğu insanın ilk aldığı Nefes gibidir. 

Aşk, inanmak, güvenmek, sadık kalmak
ve güzel gülebilmektir.  

AŞK MI? Dile pelesenk olmuş, her önüne
gelene söylenen artık sadece bir kelimeden
ibaret. 

Not: Etik mi? Başlıklı yazımda adı geçen
Boyner Holding’den açıklama geldi. Açıkla-
mada, "Boyner Holding ve Mayhoola’nın
vardığı mutabakat kapsamında Boyner
Büyük Mağazacılık ve Altınyıldız Tekstil’in
tamamı Boyner Holding’in oldu" bilgisi
verildi. 

AŞK MI?
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2 020-2021 Eğitim Öğretim Yılı ka-
panışı nedeniyle Bağcılar Ragıp
Akın İlkokulu’nda program düzen-

lendi. Karne dağıtım töreni 30 Ekim
2020 günü İzmir'deki 6.6 büyüklüğün-
deki depremde hayatını kaybeden 7 ya-
şındaki Umut Perinçek'in adının verildiği
birinci katta yapıldı. 4D sınıfı öğrencileri-
nin sunduğu müzik dinletisinin ardından
Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan,
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağı-
rıcı, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüy-
süz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa
Yılmaz öğrencilerine karnelerini verdi.
Ayrıca okuma yazma kursunu başarıyla
tamamlayan Suriyeli mültecilere de okur
yazarlık belgesi takdim edildi.

Niyet güzelse iş de güzel

Karne dağıtımının ardından Umut Perin-
çek’in annesi Doç. Dr. Seher Perinçek ile
Akın Vakfı Başkanı Füsun Yönder ile
zoom üzerinden görüşme yapıldı. Kay-
makam Eldivan, Umut adına güzel bir
adım atıldığını söylerken Çağırıcı da
“Akın ailesi Bağcılar’da bizim ailelerimiz-
den bir tanesi. İş çevresi olarak da kuru-
luşundan bugüne kadar her alanda bize
destek oldular. İnşallah bundan sonraki
süreçte de hep beraber bu işi götüreceğiz.
Katkılarınız emekleriniz için hepinize te-
şekkür ediyorum. Okul idaremizin hayır
için topladığı para yine hayır olarak
okula döndü. Niyet güzel olunca ortaya
da böyle güzel işler çıkıyor” dedi.

Yaşasaydı karne alacaktı

Yönder ise “Bizleri hiç yalnız bırakmadı-
ğınız için çok teşekkür ederim. Siz arka
planda görünseniz de hep ön plandaydı-

nız bizim için. Bağcılar’da okul açma-
mızın nedeni de sizlerin varlığı açıkçası.
Çok teşekkür edim iyi ki varsınız.
Umut’un adı herkes umut olsun” diye
konuştu. Umut’un annesi Seher Perin-
çek ise şunları söyledi: “Füsun hanım
bizim naçizane ricamızı kırmadığı için
kendisine sonsuz teşekkürler. Bu işte
emekleri geçen tüm dostlarımıza ve yet-
kililere teşekkür ederiz. Belki fiziki olarak
Umut yanımızda değil ama o sıralarda
eğitim gören, ders gören her çocuk as-
lında bizim Umut’umuz. Bir
Umut’umuzu yitirdik ama binlerce
Umut kazandık. Umarım bundan sonra
hep böle devam eder. Umut bugün ya-
şasaydı O da karne alacaktı.”

İlçe genelinde yol bakım, onarım ve yenileme işlemlerine hız kesmeden devam eden Silivri
Belediyesi, uzun zamandır yol bozukluğu sorunu yaşanan Yeni Mahalle, Cumhuriyet Mahallesi
ve Değirmenköy Mahallesi’nde asfaltlama çalışmaları yaparak problemleri ortadan kaldırıyor.
Silivri Belediyesi, ilçe genelindeki yol bakım, onarım
ve yenileme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Uzun bir süredir yol bozukluğu sorunu yaşanan Yeni
Mahalle, Cumhuriyet Mahallesi ve Değirmenköy Ma-
hallesi’nde, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan
asfaltlama işlemi ile problemler bir bir ortadan kaldırı-
lıyor. Asfaltlama çalışmalarının yanı sıra ihtiyaç duyu-
lan sokak ve caddelerde bordür ve kaldırım çalışmaları
da yürütülüyor. Değirmenköy Mahallesi’nde bulunan
Tabip Sokak, Gülnaz Sokak, Özel Sokak ve Feride So-
kak’ta asfaltlama işlemi ile bordür ve kaldırım çalışma-
ları tamamlandı. Çalışmalarda yaklaşık 900 ton asfalt
kullanıldı. Bununla birlikte Cumhuriyet Mahallesi’nde
bulunan Arsa Sokak, Keltepe Sokak, Efe Sokak,
Elzem Sokak, Şafak Sokak ve Dilara Sokak’ta asfalt
serimi, bordür ve kaldırım yenileme çalışmaları ta-
mamlandı. Çalışmalarda yaklaşık 1500 ton asfalt kul-
lanıldı. Yeni Mahalle’de bulunan 11 sokak ve 1 caddeyi
kapsayan çalışmalarda ise; Adil Öndül Caddesi,
Nedim Beyazgül Sokak, Azra Sokak, Şehit Emre Sarı-
taş Sokak, Şehit Mehmet Selim Kiraz Sokak, Özgecan
Aslan Sokak ve 7024. Sokak’ta asfaltlama, bordür ve
kaldırım çalışmaları tamamlandı. Bu işlemlerde de
yaklaşık 2000 ton asfalt kullanıldı. Hatipoğlu Sokak,

Abelia Sokak, Mustafa Cambaz Sokak, 7037. Sokak
ve 7036. Sokak’ta yapılacak asfaltlama, bordür ve kal-
dırım çalışmalarının ise kısa bir süre içerisinde tamam-
lanması hedefleniyor.

Sorunlar çözülecek

Devam eden asfalt serim işlemlerini yerinde inceleyen
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Göreve geldi-
ğimiz günden beri gerçekleştirdiğimiz asfaltlama çalış-
malarıyla hiç gidilmeyen, hiç uğranmayan mahallelere
kadar uzandık. Geçtiğimiz yıl başladığımız asfaltlama
çalışmalarını sürdürüyoruz. Değirmenköy Mahalle-
si’nde 4, Cumhuriyet Mahallesi’nde ise 6 sokakta as-
falt serimi, bordür ve kaldırım çalışmalarımızı
tamamladık. Yeni Mahalle’de de uzun süredir yapıl-
mayan çalışmalar nedeniyle yollar bir hayli kötü du-
rumdaydı. Yaklaşık 10 günde; 1 cadde ve 6 sokakta
asfaltlama, bordür ve kaldırım çalışmalarını tamamla-
dık. 5 sokakta planladığımız çalışmaları da en kısa sü-
rede bitirmeyi hedefliyoruz. İhtiyaç olan sokaklarımızı
da en kısa sürede asfaltla buluşturacağız. Biz ilk günkü
aşkla, ilk günkü heyecanla Silivrili hemşehrilerimize
hizmet etmeye, onların sorunlarını bir bir çözmeye
devam edeceğiz.” dedi.

Asfalt mesaisi devam ediyor

Bağcılar’da Kovid-19 tedbir-
leri kapsamında eğitimlerinin

bir kısmını yüz yüze, bir 
kısmını ise uzaktan eğitim

modeliyle gören öğrencilere
karneleri dağıtıldı. Karne tö-
reninin yapıldığı Ragıp Akın

İlkokulu’nda 7 derslikten 
oluşan birinci kata İzmir 

depreminde hayatını kaybe-
den Umut Perinçek’in (7) adı 

verildi. Oğlu için toplanan 
parayı okula bağışlayarak 

çocuklara eğitim desteği
sunan anne Seher Perinçek,

“Bir Umut’umuzu yitirdik ama
binlerce Umut kazandık” dedi

Erol Sırrı YOLCU 
erolyolcu3434@gmail.com 

YOLCU'NUN YORUMLARI

Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, Me-
dicell Tıp Merkezi iş birliğiyle “Rahim Ağzı Kanseri”
konulu online seminer gerçekleştirdi. Seminerde
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Jin. Op. Dr.
M. Sedat Bilecan, kanserin tanı, teşhis, tedavi ve ta-
rama süreçlerine ilişkin bilgileri katılımcılarla paylaştı.
Seminer boyunca kanser hastalığı ve tedavi süreçleri
ele alınırken katılımcılara yön gösterecek pek çok
önemli bilgi aktarıldı. Rahim ağzı kanserinin sinsi bir
hastalık olduğunu vurgulayan Bilecan, “Özelikle 40
yaş altı kadınların dikkat etmesi gerekiyor. Rahim ağzı
kanserinin bir belirtisi yok.
Bu anlamda kadın doğum
hekimine rutin olarak git-
mek çok önemlidir. Hastalı-
ğın başlangıcında bir
bulguya rastlandıysa eğer
bu tarama testinde belirle-
niyor. Tarama testinden
sonra hastalığa ilk evrede
müdahale etmek çok
önemli fakat geç kalındı-
ğında hastalığın tedavisi
ciddi anlamda çok zor ola-
caktır.” dedi. 

Yılda bir kez gitmeli

Kanserden korunmak için erken teşhisin önemine
vurgu yapan kadın hastalıkları uzmanı Sedat Bilecan,
tedavi yöntemleri hakkında da birbirinden önemli bil-
giler paylaştı. Hastalıktan önce rahim ağzı kanserine
neden olan faktörleri bilmek gerektiğini belirten Bile-
can, “Rahim, rahim ağzı ve rahim olarak ikiye ayrılır.
Rahmin hastalıkları farklıdır rahim ağzının hastalık-
ları farklıdır. Kadınlarda meme ve akciğer kanserinden
sonra en sık görülen kanser türü rahim ağzı kanseri-
dir. Ciddi anlamda dünya genelinde bu hastalıktan
dolayı hayatını kaybeden insanlar var. Bunun önüne
geçilmesi lazım. Rahim ağzı kanseri yapan düşük,
orta ve yüksek riskli üç tip HPV virüsü var. Bugün
rahim ağzı kanseri teşhisi konan bir kadında HPV’nin
olmadığını görmüyoruz. Kadınlar öncelikle kendile-
rini bu virüsten koruması gerekiyor ve hastalığın erken
teşhis edilmesi gerekiyor. Bu konuda Dünya Sağlık
Örgütü ve Sağlık Bakanlığı smear testinin yılda bir ya-
pılmasını önermekte. Bir kadın mutlaka yılda bir kez
kadın doğum uzmanına giderek bu testi yaptırmalı.”
ifadelerini kullandı. 

İki farklı aşı var

Rahim ağzı kanseri aşıları hakkında da konuşma yapan
Sedat Bilecan aşıların tedavi etme gibi bir durumu ol-
madığına dikkat çekerek, “Rahim ağzı kanserinde iki
farklı aşı kullanılıyor. Bir tanesi cervarix diğeri ise garda-
sil bu aşılar hastalıktan korunmak için yapılmalıdır.”
dedi. Katılımcılar tarafından sorulan “Rahim alındıktan
sonra kanser devam etmesi olası mı?” Sorusuna ise Bi-
lecan, “ Rahim ağzı kanseri teşhisi konduktan sonra
hastalığın ilk evresi belirleniyor. Bu süreçte rahim alın-
dıktan sonra kanser yayılmış ise eğer oradaki yayılma
önlenmeye çalışılıyor. Rahim ağzı kanserinde rahim
alındıktan sonra da kanserin vücutta devam etme olası-
lığı var.  Bu yüzden erken teşhis ve müdahale tüm kan-
ser türleri için çok önemlidir.” dedi.

Farkındalık 
semineri
Beylikdüzü Belediyesi, Medicell Tıp
Merkezi iş birliğiyle ‘Rahim Ağzı
Kanseri’ konulu online farkındalık
semineri gerçekleştirdi. Düzenlenen
seminerde, Kadın Hastalıkları ve
Doğum Uzmanı Jin. Op. Dr. M.
Sedat Bilecan kanser istatistikleri,
kanserde risk faktörleri, erken tanı
ve tarama yöntemlerini anlatarak,
katılımcıları bilgilendirdi

BINLERCE 
UMUT’UMUZ
VAR ARTIK!

7 DERSLİK DEKORE EDİLDİ
Akın Vakfı ve Ragıp Akın İlkokulu Müdürü
Erol Karaca ile okul idaresi, İzmir depre-
minde hayatını kaybeden 7 yaşındaki
Umut Perinçek adlı çocuğun ailesi için
“maddi yardım” kampanyası başlatmıştı.
Velilerden 10 bin lira toplanırken, Akın
Vakfı da kampanyaya 37 bin lira bağış
yapmıştı. Umut Perinçek’in annesi Doç.
Dr. Seher Perinçek de toplanan parayı
okula bağışlamıştı. Toplanan 47 bin TL ile
okuldaki 7 dersliğin iç dekorasyonu yapıla-
rak okulun 1. katına “Umut Perinçek Katı”
adı verildi ve adına bir köşe oluşturuldu.
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İ Yİ Parti Avcılar İlçe Başkanı Serkan
Yalım, ilçedeki çalışmalarını ve
parti vaatlerini Damga’ya anlattı.

Yalım,  "Avcılar’daki çalışmalarımız ilk
günkü heyecanla devam ediyor. Dört yıl
emek verilmiş ve yüzde 85’i oluşmuş
hali hazırda bir yönetimimiz var. Yöne-
tim kadromuz Avcılar’a çok hâkim.
Bütün mahallelerimizin demokratik ya-
pısını ele aldık. Hangi mahallede kimler
yaşıyor bunları bilmek bizim önceliği-
mizde. Avcılar bir deprem bölgesi ol-
duğu için ciddi sıkıntılar yaşayan
insanlarımız var. Avcılar’da yaşayan
halkımız ister parti üyesi olsun ister ol-
masın hepsinin derdine hemhal olmaya
çalışıyoruz. Avcılar Belediyesi ile de itti-
fak halindeyiz. Legal anlamda halkımı-
zın sorunlarını çözme aşamasında iyi
bir noktaya geldik diyebiliriz. Sayın Be-
lediye Başkanı Turan Hançerli de her
konuda bize destek oluyor" dedi. 

Oturma lüksüzmüz yok

Avcılar’da her hafta on mahallede esnaf
ziyareti yaptıklarını ve sıkıntıları dinle-
diklerini belirten Yalım, "Genel Başkanı-
mız Türkiye’yi gezerken bizim burada
oturma gibi bir lüksümüz yok. İlk kurul-
duğumuz yıldaki sıkıntıları aşmış bulu-
nuyoruz. Bizi karalamak için FETÖ ile
ilişkilendirdiler. Buda yetmedi nasıl
bütün ilçelerde teşkilatlandığımızı sor-
guladılar. Ama biz çoluğumuzun çocu-
ğumuzun rızkını keserek bugünlere
geldik. Türkiye’de yaşanan sorunlar or-
tada. Ülkemiz ciddi anlamda fakirlik ya-
şamaya başladı. Televizyonların çok ne
söylediği önemli değil. Bunu dışardan
bakarak da herkes görebilir. Bizde bu
sorunları yakından görerek bilerekten
iktidar olma yolunda tüm gayretimizle
devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Siyasete güven kalmadı

Avcılar’daki imar sorununa değinen İYİ
Parti İlçe Başkanı Yalım, "İmarla ilgili
çok ciddi çalışmalar yaptık. Belediye
başkanı, İBB ve meclis üyeleriyle imar
çalışmaları ve halkın bu konuda rahat
etmeleri üzerinde görüşmeler sağladık.
Tahtakale Mahallesi 80-85 bin nüfusa

yakın bir mahalle. Orada rezerve edilmiş
alanlar var. Çoğu daire ve binalar eski.
İnsanlara kentsel dönüşüm açısından
hiçbir yenilik yapılmamış. Yerel seçim
dönemlerinde 'imarınız hazır' diye her-
kese söz verildi. Ama üzerinden iki yıl
geçti. Hala oraya kimse bakmıyor. Dola-
yısıyla insanların artık siyasete inancı
kalmadı. Bizde siyasi parti olarak il baş-

kanımızla mahalleye ziyaretimizi yaptık.
Ne kadar dertli olduklarını gördük ve
bunu TBMM’ye taşıdık. Şuan bizim oy
devşirme gibi bir niyetimiz yok, zira bir
seçim de ortada yok. Bende ilçe başkanı
olarak gücümüzün yettiği kadar, eleştiri-
leri de göz önüne alarak çalışmalarımıza
devam edeceğiz" diye konuştu. 

Tahtakale'ye yazık ediliyor

Konuşmasını, "Biz burada 40 yıllık bir
mahalleden bahsediyoruz. Daha sonra
kurulan mahallelere imar veriliyor ama
oraya verilmiyor" diyen Yalım, "Kanal
İstanbul çalışması da oradan geçecek-
tir. Ben de siyasetçi olarak bu sıkıntıları
gündeme getirmek zorundayım. Avcı-

lar’ın en büyük sıkıntısı deprem bölgesi
olması ve bazı bölgelere imar çalışması
verilmemesidir. Bu konuda vatandaşın
biraz akıllı olması gerekiyor. Birlikte 
hareket etmeleri gerekiyor. Avcılar’da
kentsel dönüşümle ilgili yapılan çalış-
maların yüzde 45’i iptal edilmiştir. Ge-
rekçesi de iki kişi yan yana gelip az bir
bütçeyle müteahhitlik yapmak istediğini
söylüyor. Sırf getirim bölgesi diye.
Apartman sakinlerin bu durumda akıllı
davranmalı. Bir avukat tutup süreci
takip etmeliler. Vatandaşı şu konuda
uyarıyorum, gelen müteahhit arkadaş-
lar eğer sizden peşin para istiyorsa 
onlarla çalışmayın" 
açıklamasında bulundu. 

sarıyer Belediyesi’nin düzenlediği
Radyo Günleri’ne konuk olan bir öğret-
men ve öğrencilerinin projesi Sarıyer’de
hayat buluyor. Çocuk parklarındaki düz
kaydırakların ve engelliler için yapılan
rampaların eğimlerinin uygunluğunun
tespit edildiği, aynı zamanda da görme
engelliler için sesli kitap çalışması yapan
öğretmen ve çocukların projesi Başkan
Şükrü Genç’ten tam not aldı. Uluslar-
arası kaynaklardan alınan bilgiler ile ya-
pılan incelemeler doğrultusunda
projelerini geliştiren öğrencilerin amacı
ise daha büyük kitlelere ulaşmak.

Amaç önlem almak

Amaçlarının ölçümler yapıldıktan sonra
gerekli önlemlerin alınması olduğunu
dile getiren Cihat Eski, yaptıkları çalış-
maları şöyle özetledi: “Birinci proje-
mizle çocuk parklarındaki düz
kaydırakların eğimlerini hesapladık.
Bunu standartları var. Eğer o standart

eğimin üstünde olursa çocuklar için teh-
like arz ediyor. Bazı kaydırakların fazla
eğimli olup çocuklara uygun olmadığını
tespit ettik. İkinci projemiz ise yürüme
engelliler için rampalar. Belirlenen eği-
min üzerinde olursa yürüme engelliler
tekerlekli sandalye ile çıkamıyorlar. Yine

tespitlerimiz doğrultusunda bazı engelli
rampalarının uygun olmadığını gördük.
Buradaki amaç okulda öğrenilenin sa-
hada pratiğini yaptırmak. Bizim mate-
matik derslerinde genelde çocukların,
‘Bu ne işimize yarayacak’ bakış açısı
oluyor. Biz buna tamamen karşıyız ve

ortadan kaldırmak istiyoruz. İkinci ama-
cımız da sorumluluk sahibi bireyler ye-
tiştirip Sarıyer’e katkı sağlamak.

Çocuklardan sesli kitap

“Diğer projemiz de sesli kitap. Biz pan-
demi döneminde yardımlaşma duygu-
muzu nasıl geliştirebiliriz diye düşündük
ve sesli kitap yapmaya karar verdik. Ço-
cukları gruplara böldük ve isteyen iste-
diği kitabı seçti. Ardından kitapları
inceledik. Çocuklar sayfaları aralarında
bölüşerek ses kaydı aldılar. 25 kitaplık
yani 71 saat 32 dakikalık bir sesli kütüp-
hane oluşturduk. Bu projenin amacı da
görme engelli çocuklara yardımcı
olmak. Bunların hepsini erişime açık.
Bu proje belediyemiz sayesinde daha
geniş kitlelere ulaşabilecek. Başkanımı-
zın çocukları çok sevdiğini biliyoruz.
Çocuklar, yaptıkları işlerin daha fazla
insana ulaştıklarını gördükçe çok mutlu
oluyorlar.”

Öğrencilerden örnek proje

TEMMUZ

VERILEN SOZLERIN
HICBIRI TUTULMADI!

Sarıyer Ortaokulu’ndan Matematik Öğretmeni Cihat Eski ve 114 öğrencisi çok önemli bir projeye imza attı. Proje, çocuk parklarında
bulunan kaydırakların ve engelli rampalarının uygunluğunun incelenmesinin yanı sıra sesli kitap çalışmasıyla da dikkat çekti

Mehmet HALICI
ON ÜÇÜNCÜ KÖYÜN KAVALCISI

mehmethalici36@gmail.com

2 021 yılının ilk yarısını tamamladık sevgili okur ve
temmuz ayına girdik. Günler yemeğe dökülen tuz kı-
vamında hızlıca akıp gidiyor. Özellikle son günlerde

yaşanan en yüksek sıcaklık dereceleri (ki Kanada’da son beş
günde 486 kişi hayatını kaybetti) ve doğalgaza yüzde on
beş, elektriğe yüzde on iki LPG’ye atmış kuruş gibi bir zam
da eklenince hayat, akşam şairi Ahmet Haşim şiirleri gibi
bohemleşiyor. Maalesef ki bunun farkında olmak daha çok
üzüyor insanı. Zaten bir şeyin farkında olmak ve farkında
olduğu şeye çözüm getirememek bir çaresizlik belirtisinden
başka nedir ki? 
Şimdi burada tüm sorunlarımızı tek tek hatırlatacak ve

canınızı daha çok sıkacak değilim fakat önemli başlıkları
da en azından yaşananları unutmamak adına yazmak ve ta-
rihe ufak da olsa not düşmek istiyorum. Her zaman için
önemli olanın sağlık olduğunu söyleyen öğretmenlerimizden
aldığım dersle ilk olarak delta varyantına değinmek istiyo-
rum. Biliyorsunuz, ilk kez Ekim 2020’de Hindistan’da gö-
rüldü delta varyantı. Gelinen son nokta ise şu an için 80
ülke. Birçok ülkede Covid-19 enfeksiyonlarının yükselmesi-
nin altında yatan sebepler arasında gösterilen delta var-
yantı; İngiltere’nin birkaç gün önce istifa etmiş eski Sağlık
Bakanı Matt Hancock’a göre yüzde kırk oranında daha bu-
laşıcı. Üstelik her ne kadar bilimsel ortamda tartışma ya-
ratsa da nüfusun genç bireylerinde daha fazla görülmekte.
Özetle delta varyantı bize şunu söylüyor: “İki doz aşı ol-
muşsanız üçüncüyü olun. Bununla birlikte aşı olsanız dahi
maskeye, hijyene ve mesafeye dikkat edin. Sonra sonba-
harda ağaçlardan dökülen yapraklar misali tel tel dökülme-
yin. Üzülürsünüz.”  
Delta varyantı sorununu ve Covid-19 belasını bir kenara

bırakacak olursak bu hafta “şort” giydiği için sokak orta-
sında elli küsur yaşında bir mahlukatın sözlü tacizine uğra-
yan kadının yaşadığı olay, İstanbul Sözleşmesi’nin
yararlılığını ve caydırıcılığını bir kez daha gündeme getirdi.
Fakat Kanal İstanbul’un temel atma töreni gündemi bir
anda değiştirdi. Sonra Elmalı Davası’ndan çıkan ‘’somut
delil’’ kararı İstanbul Sözleşmesi’ni yeniden gündeme ge-
tirdi. Ancak bu sefer de vicdana gelen, mahallemizin en
tatlı dolandırıcısı ‘’TOSUNCUK’’ lakaplı Mehmet Aydın’ın
bulunduğu ülkedeki Türk elçiliğine teslim olması yeni bir
gündem yarattı. E hal böyle olunca İstanbul Sözleşmesi’nin
üzerinde yine durulmadı. Ne zaman İstanbul Sözleşme-
si’nin değeri anlaşılacak? Merak konusu.
Bir diğer konumuz ise 1 Temmuz genelgesi. Evet, artık ya-

saklar kalktı. Fakat müzik yasağa hala devam ediyor. “Bir
şarkı söyle de kulağımızın pası silinsin.’’ evresinden ‘’Kim-
senin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok!” evresine geçiş
yolunda olmamız hepimizi yani en azından yüzde ellimizi
perişan ediyor gibi hissediyorum. Fakat elden bir şey gelme-
yince demokrasinin mutlak iradesinin tecelli edeceği günü
tıpkı Kuruyemişçi Arif’in söylediği “O gün gelsin, görüşü-
rüz.” gibi bir cümleyle selamlıyoruz. Ve açıkçası bir bankın
üzerinde oturan adamın Godot’u beklemesi gibi yine bağıra
çağıra şarkılar söyleyerek motorları maviliklere süreceği-
miz o anları bekliyor gibiyiz. 
Diğer önemli bir mesele ise hiçbir şartta zamanaşımına

uğramayan ve uğramayacak olan acımızın tarihi. 2 Tem-
muz 1993 Sivas Katliamı’nın üzerinden 28 yıl geçti. Pir
Sultan Abdal Şenlikleri için Madımak Oteli’nde ve kentte
Behçet Aysan, Metin Altıok, Uğur Kaynar, Hasret Gültekin,
Nesimi Çimen, Asım Bezirci, Aziz Nesin gibi şair ve yazar-
larımız da bulunanlar arasındaydı. 2 Temmuz günü cuma
namazının ardından “Sivas laiklere mezar olacak.” “Cum-
huriyet Sivas’ta kuruldu Sivas’ta yıkılacak.” sloganları
atan gericilerin 15 bin kişiye ulaşması ve oteli ateşe verme-
leri 37 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Olayın
ardından dönemin başbakanı Tansu Çiller’in “Çok şükür
otel dışındaki halkımıza zarar gelmemiştir. Olayı bu kadar
büyütmek yanlış. Bir futbol maçında da bu kadar insan öle-
bilirdi.” şeklindeki açıklaması tarihe ve hafızalarımıza kara
puntolarla yazılacaktı. Ve vicdanı olan insanlar; bu olayı
unutmayacak, Madımak acısı akıllarda ve yüreklerde ol-
maya devam edecekti. Tıpkı bugün gibi Metin Altıok’un şu
dizeleri de geçerliliğini koruyacaktı:
“Ölsem ayıptır, sussam tehlikeli;
Çok sevmeli öyleyse, çok söylemeli.”
Hep bu kadar olumsuz şeyler yazmak da okumak da yorar

insanı. Biraz da olumlu gelişmelere değinmek istiyorum.
Mesela Euro 2020’de aynı grupta yer aldığımız İsviçre
milli takımı tarihinde ilk kez çeyrek finale çıktı. Bu gurur
hepimizin. Ya da uzun süredir çıkması beklenen ‘’Hayvan
Hakları Yasası’’ TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Hayvanla-
rın eşya olmaktan çıkarılıp canlı statüsüne alındığı ve sa-
hipli-sahipsiz hayvan ayrımının kaldırıldığı söylendi.
Veyahut Türk tiyatro efsanelerinden Genco Erkal’ın ölümü-
nün 30. Yılında Ahmed Arif’in şiir, söyleşi ve mektupların-
dan yola çıkarak uyarlayıp yöneteceği ve uyarlayacağı
‘’Şahdamarım’’ adlı müzikli gösteri 2 temmuzdan itibaren
seyircisiyle buluştu. E daha ne olsun?
Ufakta olsa özetlediğim meseleler böyle olunca yolumuzu

yine ve tabii ki Bertol Brecht’ten başka kimse belirleyemez
gibi geliyor bana. Brecht, küçük hikâyesinde “Köpekbalık-
ları insan olsaydı küçük balıklara daha iyi davranır mıydı?”
diye soruyor ve şöyle yanıtlıyor: “Tabii! Köpek balıkları
insan olsaydı, küçük balıklar için denizin dibinde sandıklar
yaptırır, sandıkların içine her çeşit yiyecek koyar, her türlü
sağlık önlemini alırlardı. Çünkü sağlıklı ve besili balıkların
eti daha lezzetli olur. Büyük sandıklar içinde okullar da bu-
lunurdu elbette. Küçük balıklar bu okullarda köpekbalıkla-
rının boğazından nasıl geçeceklerini öğrenirlerdi. Kuşkusuz
en önemli sorunlardan biri küçük balıkların âhlak açısından
eğitilmeleri olurdu. Küçük bir balığın kendini isteyerek feda
etmesinin en büyük, en yüce erdem olduğu öğretilirdi bu
okullarda. Köpek balıkları insan olsaydı, bir dinleri de
olurdu. Bu din, küçük balıkların ancak köpek balıklarının
karnında gerçek hayata kavuşacaklarını öğretirdi...” 
Bu hikaye tüm düzeni anlatıyor değil mi?
HAFTANIN KARE ASI
70’ler: Nihat Işıklar - Okyanus
Alternatif: Kaan Boşnak - Şeyhim Beni Işınla
R&B: Ray Charles - Hıt The Road Jack
Pop: Boney M. - Rasputin
İyi bir hafta diliyorum herkese ve suya vurmuş söğüt gölgesi. 

İYİ Parti Avcılar İlçe Başkanı Serkan Yalım, ilçenin 85 bin nüfusunu kapsayan Tahtakale Mahallesi’ne seçim döneminde imar
sözü verildiğini ve sözün yerine getirilmediğini söyleyerek, “Yerel seçim döneminde ‘imarınız hazır’ diye herkese söz ve-
rildi. Ama üzerinden iki yıl geçti. Hala oraya kimse bakmıyor. Dolayısıyla insanların artık siyasete inancı kalmadı” dedi

ÖZEL HABER: BARIŞ KIŞ/ZEHRA ÇELİK

Çeşitli iddialarda bulunduktan sonra İYİ Parti'den ayrılan Ümit Özdağ
hakkında da konuşan Serkan Yalım, "Ümit Özdağ bu parti kuruldu-
ğunda emeği olan bir insan. Geçmişine de baktığımızda kendisinde
hep bir huysuzluk vardı. Rahatsızlık duyduğu şeyler, genel idari ku-
rulu üyeliğine seçilemedi. Seçilememesinin nedeni de İstanbul’da
dengelerinin çok olmamasıydı. Buğra Kavuncu İstanbul’da İYİ Parti’ye
vizyon kattı. Ümit Özdağ şansını denedi ve gitti" yorumunu yaptı. 

ŞANSINI DENEDİ VE GİTTİ 

İKTİDARIN 
ALTERNATİFİ 
İYİ PARTİ’DİR
6 aylık bir parti iken Avcılar'da 28 bin oy
aldıklarını dile getiren Serkan Yalım,
"Çünkü bizi tanımıyorlardı. Şuan o savaşı
aşmış durumdayız. Biz Türkiye’de yanlış
giden bir sistemin hızlı bir şekilde değiş-
mesi konusunda mutabık kalmış, tüzel
kişilikleri farklı olan bir partiyiz. Yarın
güçlenilmiş parlamenter sisteme geçtiği-
miz zaman biz ittifak durumunda oldu-
ğumuz partilerle de rakip olacağız. Şuan
önümüzde üç yıllık bir dönem var. Sayın
Turan Hançerli ile sinerjimizin tutması
belediye başkan adayı çıkarmayacağı-
mız anlamına gelmiyor. İyi parti neden
büyüyor sorusunu ise çıkıp sokakta va-
tandaşa sorabiliriz. Ak partiye en büyük
alternatifin İYİ Parti olduğunu söyleye-
cek. MHP’den sıyrılmış bir parti olsak da
her kesimden insanı kucaklıyoruz. Bizim
sokağa çıkacak bir yüzümüz var. Bu yüz-
den de büyüyoruz. Ülkenin bu sistemden
kurtulması için çok çalışmamız lazım.
Çoluk çocuğumuzu unutup çok çok çalış-
malıyız. Bu ülke düzelecektir" dedi.  

İstanbul sıcak havanın etkisini göster-
mesiyle orman yangınlarına karşı ekipler
alarma geçti. 7 gün 24 saat çalışan ekip-
ler, olası yangınlara karşı tetikte bekliyor.
Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı
Orman Yangılarıyla Mücadele Şube Mü-
dürlüğü ekipleri 238 bin hektarlık orman-
lık alanın korunması için 7 gün 24 saat
çalışıyor. Ekiplerin yangına karşı önlem-
leri, kule izlemeleri ve devriyeleri havadan
da görüntülendi. İstanbul Orman Bölge

Müdürlüğü Yangın Koordinasyon Mer-
kezi ekipleri, mayıs ayının başlamasıyla,
tüm araç gereçlerinin bakımlarını, eksikle-
rini tamamlayarak, yaz sezonuna başlı-
yor. 7 gün 24 saat çalışan bu ekipler,
ormanlık alanlarda devriye atarak, man-
galcıları, yasak alanlarda piknik yapanları
uyarıyor. Ekipler, ormanlık alanlarda bu-
lunan 'Yangın İlk Müdahale Ekip Bina-
sı'ndan, müdahale için hazır bekliyor.
Ekipler, yangın durumunda binadan

hızla çıktıktan sonra müdahale araçlarına
binerek, siren çalıp, olay yerine gidiyor.
İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ekip-
leri, 15'i sabit, 12'si seyyar gözetleme ku-
leleriyle olası yangınları önlemek için
çalışıyor. 7 gün 24 saat yangına karşı
takip edilen ormanlar 2'si termal toplam
35 kamera ile inceleniyor. Orman Bölge
Müdürlüğü'ne bağlı Orman Yangılarıyla
Mücadele Şube Müdürlüğü'nün 150
yangın personeli bulunuyor. Ayrıca İstan-
bul'da 1 yangın söndürme helikopteri bu-
lunuyor. Sarıyer'de 38 metrelik orman
gözlem kulesi son teknoloji ile donatılmış
durumda. Kulede aynı zamanda çeşitli

noktalara kurulu 35 kameranın görüntü-
lerini bir noktadan görülebiliyor. İstanbul
yangın helikopteri ise, Beykoz'daki Poyraz
Orman Harekât Merkezi'nde yer alıyor.
Bu merkezde 1 helikopter, 1 ilk müdahale
aracı, 1 arazöz ve yangın gözetleme ku-
lesi de bulunuyor.

12 mobil kule var

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü
Orman Yangılarıyla Mücadele Şube Mü-
dürü İkram Çelik, "İstanbul'da 15 tane
kulemiz var. Bunun yanında riskli ve de-
ğerli alanlarda 12 tane mobil kulemiz
var” bilgisini verdi. 

Yangına karşı alarm
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N ormalleşme adımlarıyla
birlikte işten çıkarma ha-
berleri birbirini izlerken,

son haber THY’den geldi. THY’de
24 çalışanın işine son verildi. Tür-
kiye Devrimci İşçi Sendikaları Kon-
federasyonu (DİSK), salgın
tedbirleri kapsamında uygulanan
kısa çalışma ödeneği ve işten çı-
karma yasağının sona ermesiyle ilgili
açıklamada bulundu. Açıklamada,
işten çıkarma yasağının devam et-
mesi gerektiği ifade edilirken ücretsiz
izin uygulamasına son verilmesi ge-
rektiği belirtildi. DİSK Başkanı Arzu
Çerkezoğlu Sözcü’ye yaptığı açıkla-
mada özellikle salgının etkileri
henüz geçmemişken tedbirlerin orta-
dan kaldırılmasının işsizlikte tablo-
nun daha da ağırlaşmasına neden
olabileceğini savundu.

Güvence altına alınmalı

DİSK sosyal medya hesabından ya-
pılan açıklamada ise şu ifadelere yer
verildi: “İşten çıkarma yasağı istis-
naları kaldırılarak devam etmeli, üc-
retsiz izin uygulamasına son
verilmelidir. Pandemide iş ve gelir
kaybına uğrayan tüm işçilere asgari
ücretten az olmamak üzere gelir
desteği verilmeli, işsizlik ödeneğin-
den yararlanmak için öngörülen ağır
koşullar kaldırılmalıdır. Asgari ücre-
tin tümüyle vergiden muaf tutulması
ve asgari ücrete sağlanacak SGK
prim desteği ile asgari ücretin brütü
net olarak ödenmeli, böylece tüm iş-
çilerin eline geçen nakit miktarı en
az 750 TL artırılmalıdır. Emekli
aylık ve gelirleri asgari ücret düze-
yine yükseltilmelidir. Kayıt dışı çalı-
şanların gelir kaybını gidermek için
sosyal güvenlik sistemi içinde bir as-
gari gelir desteği sağlanmalı, yoksul
haneleri desteklemek için aile sigor-

tası kolu uygulaması başlatılmalıdır.
Kadınların ve gençlerin salgından
çok daha olumsuz etkilendiği dik-
kate alınarak kadın ve genç istih-
damı için özel önlemler alınmalıdır.
Uzaktan çalışma, hak kayıpları ya-
ratmayacak ve işçi haklarını güvence
altına alacak şekilde yeniden düzen-
lenmelidir.”

Sosyal devlet anlayışı şart

Gelişmelere ilişkin Sözcü’ye konu-
şan DİSK Başkanı Arzu Çerke-
zoğlu, işten çıkarma yasağını
salgının yayılmaya başladığı ilk gün-
den itibaren savunduklarını belirte-
rek şunları söyledi: "Pandemi çok
ciddi bir ekonomik ve toplumsal
tahribat yarattı bütün dünyada da
Türkiye'de de. Pandeminin yarattığı
toplumsal ve ekonomik tahribatı
yani işsizliği, gelir kaybını gidermek
açısından sosyal politikalar bir. İşten
çıkarma yasağını da biz o nedenle
ilk günden itibaren DİSK olarak sa-
vunduk, önerdik. Arkasından bir
işten çıkarma yasağı geldi ama bazı
istisnalar olduğu için Kod-29 diye
bilinen biçimde çok sayıda işçi işten
çıkarıldı. Ayrıca işten çıkarma yasağı
ile birlikte ücretsiz izin dayatması
geldi. Şimdi son derece sınırlı olan
bu önlemler sanki pandeminin top-
lumsal tahribatı tümüyle ortadan
kalkmış gibi sonlandırıldı. Oysa
Türkiye tarihinin en büyük istihdam
kaybını ve en büyük gelir kaybını ya-
şıyoruz. Pandemide son 1 yılda her
üç kişiden biri işini kaybetti Türki-
ye'de. Böylesi bir tablo varken özel-
likle işsizlik rakamları ve gelir
kayıpları ortadayken, bir takım yeni
önlemler alınması gerekirken var
olan çok sınırlı önlemlerin de son-
landırılması bu tabloyu daha da
ağırlaştıracak”

YASAK DEVAM ETMELI
66 milyon kişi 
aç ve yoksul!
Tüketici Hakları Derneği’nin
hesaplamalarına göre Türkiye’de
16 milyon kişi açlık, 50 milyon kişi
yoksulluk yaşıyor. Aç ve yoksul
sayısı 66 milyon kişiyi buluyor
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TükeTici Hakları Derneği (THD), TÜİK ve
Türk-İş'in verilerini kullanarak Türkiye'deki aç
ve yoksul sayısını ortaya çıkardı. THD'nin he-

saplamalarına göre, 2021 yılı Haziran ayı itibariyle Tür-
kiye'de 16 milyon aç, 50 milyon da yoksul insan yaşıyor.
Bu rakamlara göre aç ve yoksulların toplam sayısı 66
milyon kişiye ulaştı. Türkiye nüfusunun 83.8 milyon ol-
duğu dikkate alındığında, ülkede sadece 17.8 milyon kişi
aç veya yoksulluk sorunu yaşamadan rahat bir hayat
sürüyor.

Açlık sınırı 2 bin 865 TL

THD, hesaplamalarına dayanak oluşturan Türk-İş ve
TÜİK verilerine işaret ederken, Türk-İş'in 2021 yılı Ha-
ziran ayına ilişkin 4 kişilik bir hanenin açlık sınırının 2
bin 865 TL, yoksulluk sınırının da 9 bin 332 TL hesap-
ladığını belirtti. THD Başkanı Turhan Çakar, “Türki-
ye'de hane halkının ortalama büyüklüğünün 3.25 kişi
olduğu dikkate alındığında, ortalama bir hanenin Hazi-
ran 2021'de açlık sınırı 2 bin 327.8 TL, yoksulluk sınırı
ise 7 bin 582.25 TL'dir” dedi. Başkan Çakar, Türk-İş'in
2021 yılı Haziran ayı açlık ve yoksulluk rakamları ile
TÜİK'in ‘yıllık hane halkı kullanılabilir gelir dağılımı'
karşılaştırıldığında, 16 milyon kişinin aç, 50 milyon kişi-
nin de yoksul olduğunun ortaya çıktığını, aç ve yoksulla-
rın toplam sayısının da 66 milyon olduğunu söyledi.

Bu hesap bilimsel değil

Başkan Turhan Çakar, Türk-İş'in 4 kişilik bir ailenin
açlık ve yoksulluk sınırını hesaplarken, bilimsel olarak
olması gereken araştırmaları yaparak bu sınırları belirle-
diğini ifade etti. Çakar, “Yani Türk-İş, 4 kişilik hanenin
yeterli ve dengeli beslenebilmesi için gerekli olan bedel
ile açlık sınırını, tüm gereksinimlerinin karşılanabilmesi
için gerekli olan bedel ile yoksulluk sınırını belirleniyor.
TÜİK ise, hanelerin mevcut gelirlerini ve gıdaya ayırdık-
ları bedel ile diğer harcamalarını dikkate alarak açlık ve
yoksulluk sınırlarını belirliyor. TÜİK'in bu şekildeki açlık
ve yoksulluk hesaplaması bilimsel değildir” dedi.
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tarafından imza edilmesi
⦁ İSG evrakları: (imzalı ve kaşeli) (Talep edilirse)
⦁ Malzeme ve yer görme belgesi (Üniversite tarafından imzalı) (Talep edilirse)
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre değil, fiyat ile birlikte işletme ve bakım mali-
yeti, , verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. 
6- İhale dokümanı, Satınalma Biriminden veya web sitesinden tedarik edilebilir. İhaleye katılım için,
“2021/743324 İhale Doküman Bedeli” açıklaması ile Sabancı Üniversitesi TR86 0004 6007 1388 8000
1208 58 nolu hesabına 250 TL (İki Yüz Elli Türk Lirası ) yatırılmalıdığına dair dekont ihale zarfının içinde bu-
lunmalıdır. Makbuz karşılığı elden ödeme alınmamaktadır.

DIŞ SAHA MUHTELİF İNŞAAT İŞLERİ HİZMET ALIMI İŞİ AÇIK İHALE İLANI
SABANCI ÜNİVERSİTESİ

Normalleşmeyle birlikte işten çıkarma haberleri birbirini izlerken, DİSK, işten çıkarma yasağının devamını,
ücretsiz izin uygulamasına da son verilmesini istedi. DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Türkiye tarihinin en
büyük gelir ve istihdam kaybını yaşıyoruz. Son 1 yılda her üç kişiden biri işini kaybetti. Türkiye’de böylesi
bir tablo varken var olan çok sınırlı önlemlerin de sonlandırılması bu tabloyu daha da ağırlaştıracak” dedi.

ÇOK CİDDİ İŞTEN ÇIKARMALAR BAŞLADI
Önceki gün itibariyle işten çıkarmaların başla-
dığını belirten Çerkezoğlu, “Bu, toplu işten çı-
karmalar biçiminde daha da artacak. Özellikle
genç işsizlik, kadın işsizliği gerçekten ürkütücü
boyutlara ulaşmış durumda. O nedenle yapıl-
ması gereken çok açık. Her şeyden önce işten
çıkarma yasağının bütün istisnaları kaldırıla-
rak devam etmesi ama ücretsiz izin uygulama-
sına mutlaka son verilmesi lazım. Bu süreçte
işini ve gelirini kaybeden herkese asgari ücret-
ten az olmamak üzere bir gelir desteği sağla-
mak şart. Özellikle asgari ücret üzerinde vergi
ve kesinti yükünün hazineden karşılanması yo-

luyla yani devletin taşın altına elini koyması
koşuluyla çok ciddi bir katkı, yine bütün çalı-
şanlar açısından yoksullaşmayı gidermek açı-
sından bir katkı sağlanmış olacaktır. Yani daha
fazla sosyal politika sosyal devlet. Bu olmazsa
eğer gerçekten işsizlikteki tablo daha da ağır-
laşacak. Özellikle gelir dağılımı adaletsizliği
yoksulluk daha da fazla artacak. Bu sürecin
sonuçlarını önümüzdeki günlerde resmi rakam-
larda da hem işsizlikteki artış olarak hem istih-
damdaki daralmanın daha da derinleşmesi
olarak gelir dağılımı adaletsizliği olarak zaten
göreceğiz resmi verilerde” şeklinde konuştu.

5 ayda gelen 1 ayda geldi

Dev şirket
özelleştiriliyor

AnTAlyA Havalimanı
verilerine göre, bu yılın
ilk 6 aylık döneminde

kente gelen toplam turist sayısı 1,5
milyona yaklaştı. Pandemi kısıtla-
maları nedeniyle ilk 5 ayda 747 bin
turist gelirken, haziran ayında 5
aylık döneme yakın 721 bin 40 tu-
rist geldi. İlk sırada 417 bin turistle
Ukrayna, ikinci sırada 406 turistle
Ruslar yer aldı.
Turizm kenti Antalya’da, yaz sezo-
nuyla birlikte hareketlilik arttı.
2019 yılında 15,6 milyon yabancı,
7 milyona yakın da yerli turistle re-
korların kırıldığı Antalya turizmi,

bu sene haziran başı itibarıyla can-
landı. En önemli iki pazardan
Rusya’nın nisan ayında başlattığı
uçuş yasağını 21 Haziran’da kal-
dırması, Almanya’nın da tatile
gelen vatandaşlarından PCR testi
zorunluluğunu kaldırması gibi ka-
rarlarla kent turizminde pandemi
öncesi günlere dönülmeye baş-
landı.

İlk sırada Ukrayna 

Fraport TAV Antalya Havalimanı
verilerine göre, 1 Ocak ile 30 Hazi-
ran arasındaki 6 aylık dönemde
Antalya’ya gelen toplam yabancı

turist sayısı, 1 milyon 468 bin 40
kişi oldu. Pandemi kısıtlamaları
nedeniyle ilk 5 ayda 747 bin turist
gelirken, haziran ayında neredeyse
5 aylık döneme yakın 721 bin 40
turist geldi. Milliyetlere göre dağı-
lıma bakıldığında ilk sırayı 417 bin
493 turistle Ukrayna alırken, ikinci
Rusya’dan 406 bin 562 turist,
üçüncü Almanya’dan ise 198 bin
835 turist tatil için Antalya’ya
geldi. En çok turistin geldiği diğer
ülkeler ise şöyle: “Polonya 89 bin
582, Belarus 46 bin 372, Kazakis-
tan 41 bin 114, Romanya 34 bin
886  kişi.”

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ)
özelleştirme kapsamına alındı. Ko-
nuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Ka-

rarı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında
yayımlandı. Buna göre, TEİAŞ’ın “özelleştirme
kapsamına alınmasına ve halka arza yönelik
olarak özelleştirmeye hazırlık işlemlerine tabi
tutulmasına” 703 sayılı Kanun Hükmünde Ka-
rarnamenin ilgili maddesi gereğince karar ve-
rildi. Özelleştirme hazırlık işlemleri Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Özelleştirme İda-
resi Başkanlığı tarafından işbirliği içerisinde
yürütülecek. Özelleştirme işlemlerinin 31 Aralık
2022 tarihine kadar tamamlanmasına karar ve-
rildi. TEİAŞ, 2019 yılında 2,1 milyar TL kâr
elde etmişti. Türkiye’nin en büyük 500 şirketi-
nin sıralandığı Fortune 500 Türkiye Araştır-
ması sonuçlarına göre, TEİAŞ 20220 yılında
14,9 milyar TL’lik ciroyla 500 şirket arasında
26. sırada yer aldı. 2020 yılı bilanço verilerine
göre, TEİAŞ’ın varlıklarının toplam değeri 27,9
milyar TL seviyesinde bulunuyor.

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan
Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye
Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) özelleştirme
kapsamına alındı. Şirket 2020'de 14,9
milyar TL ciro elde etmişti

DİSK Başkanı 
Arzu Çerkezoğlu



7SİYASET 4 TEMMUZ 2021 PAZARwww.gazetedamga.com.tr

DeVA Partisi Genel Başkanı Ali
Babacan, Antalya’da partisinin 1.
Olağan Alanya İlçe Kongresi’nde
konuştu. Babacan, "2 Temmuz
1993’te hafızalarımızda ağır bir
travma oluştu. Yüreğimizde derin
bir yara açıldı. Madımak’ta katle-
dilen 35 insanımızı saygı ve rah-
metle anıyorum, devirleri daim
olsun. Türkiye’nin alnına bu kara
lekeyi sürenleri lanetliyorum. Tari-
himizde gurur duyduğumuz,
övündüğümüz olaylar kadar, bizi
hüzne boğan olaylar da var. Ma-
dımak Katliamı da bu acı olaylar-
dan birisi. Hiçbirimiz doğarken
geçmişten gelen bu olumsuz yük-
lerle karşılaşmayı tercih etmezdik.
Ancak geçmişten bugüne dek uza-
nan acıları dindirmek bizim eli-
mizde. Acıları susturarak değil;
anlayarak ve birbirimizle paylaşa-
rak bunu yapabiliriz. Bunlarla ce-
saretle yüzleşmeliyiz ve bir daha
tekrar etmemesi için çaba göster-
meliyiz. Bunun yolu adaletten, ha-
kikatten ve toplumsal barıştan

geçer" diye konuştu. 

Derin eller işbaşındaydı

“Madımak Katliamının ardından
adalet ve hakikat mücadelesi
veren ailelere ve insan hakları sa-
vunucularına saygılarımı şükranla
sunmak istiyorum” diyen Baba-
can sözlerine şöyle devam etti:
“1990’lı yıllar ülkemizin üzerine
derin bir karanlığın çöktüğü yıl-
lardı. Laik ile dindar, Türk ile
Kürt, Sünni ile Alevi kimlikleri
arasında kavga çıkarmak isteyen
derin eller işbaşındaydı. Sabah
akşam ‘beka beka’ diyenler, hukuk
devletini yok etmiş. ‘Devlet için
gerekirse hukuk dışına çıkılabilir’
demek istiyorlar. Kimse kusura
bakmasın, Türkiye Cumhuriye-
ti’nin bekası sadece hukukla, ada-
letle sağlanır. Çeteyle, örgütlerle iş
tutarak, memleketi uyuşturucu ti-
caretinin ve dünyanın para ak-
lama merkezi haline getirerek
sağlanmaz. Bu söylemi sık sık tek-
rar edenlere dikkat edin; çoğu bu

pisliğin içinde. Onu kapatmak için
bu söylemi izliyorlar."

Yeni mağduriyet kapısı

"Bugün BDDK, yaklaşık 20 şirketi
kapatma kararı aldı. İktisatta
Ponzi oyunu vardır, topladığınızı
verirsiniz" diyen Babacan, "Onu
görünce insanlar daha çok para
getirir, arkasından büyük bir
çöküş olur ama asıl parayı bu işi
kurgulayanlar kazanır. Yeni tür
konut finansmanıyla ilgili ortaya
çıkan, birdenbire türeyen şirket-
lerle ilgili yeni bir mağduriyet ka-
pısı daha çıktı. Hukuk devleti
olmadığı için, kurumların güçlü
olmaması sebebiyle bunlar olu-
yor. Bizim ekonomi yönetiminin
başında olduğumuz dönemde va-
tandaşın alın teriyle biriktirdikle-
rini çarpıp gidenlerin esamisi
okunmuyordu. Bunlar yeniden
türüyor, çünkü bunlara müsa-
maha gösteriliyor. Hele hükûmet
içerisinde bağlantısı varsa kimse
dokunamıyor" ifadelerini kullandı. 

12 eylem 
engellendi
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı,
haziran ayında 1'i yeşil, 2'si turuncu, 4'ü
gri kategoride olmak üzere 7'si üst
düzey, 92 teröristin ele geçirildiğini, 12
terör eyleminin engellendiğini söyledi
İçİşlerİ Bakan Yardımcısı
ve Bakanlık Sözcüsü İsmail
Çataklı, bakanlık faaliyetle-
rini içeren aylık bilgilen-
dirme toplantısında
konuştu. İsmail Çataklı, İç-
işleri Bakanlığı koordine-
sinde yürütülen iç güvenlik
operasyonları çerçevesinde
2021 yılı haziran ayında 4'ü
büyük 30'u orta çaplı olmak
11 bin 914 kırsal operas-
yon, bin 456 şehir operas-
yonu yapıldığını belirtti.
Çataklı, "Bu operasyon-
larda 1'i yeşil, 2'si turuncu,
4'ü gri kategoride olmak
üzere 7 üst düzey teröristin
aralarında bulunduğu 92
terörist etkisiz hale getiril-
miştir. Bunlardan 25'i ölü,
46'sı sağ ve 21'i de teslim
şeklinde gerçekleşmiştir. Et-
kisiz hale getirilen bu terö-
ristlerden 65'i PKK-KCK,
26'sı DEAŞ, 1'i ise sol terör
örgütü mensubudur. Ayrıca
terör örgütlerine yardım ve
yataklık yaptığı ve örgüt-
lerle irtibatlı olduğu değer-
lendirilen PKK-KCK'dan
601, FETÖ'den bin 709,
DEAŞ'tan 307, sol terör ör-
gütlerinden 44 olmak üzere
2 bin 661 şüpheli gözaltına
alınmış ve bunlardan 401'i
adli makamlarca tutuklan-
mıştır" dedi.

23 kadın 
yaşamını yitirdi

Çataklı, terör operasyonla-
rında 29 sığınak, barınak,

mağaranın kullanılmaz
hale getirildiğini kaydede-
rek, "112 silah, 12 adet
mayın-EYP, 26 adet el
bombası, geçen aya göre
yüzde 451 artış ile 2 ton 21
kilogram patlayıcı madde
ve 18 bin 137 adet muhtelif
mühimmat ele geçirilmiştir.
Ayrıca haziran ayında top-
lam 12 terör eylemi de en-
gellenmiştir" diye konuştu.
Çataklı, aile içi ve kadına
yönelik şiddetle mücade-
lede bakanlık ve iş birliği
içindeki diğer bakanlıklar ile
şiddetle mücadelede sıfır
tolerans ilkesi çerçevesinde
kararlılıkla mücadeleyi sür-
dürdüklerini bildirdi. Ça-
taklı, "Haziran ayı içinde
maalesef 23 kadın yaşamını
yitirmiştir. KADES uygula-
masında 2 milyon 372 bin
595 indirme sayısına ulaş-
tık. Bu oldukça iyi bir sayı.
Uygulama ile bugüne kadar
159 bin 562 ihbar alınmış-
tır. Bu vatandaşlarımızın bu
konudaki hassasiyetinin ol-
dukça arttığını gösteriyor.
Elektronik izleme merkezi-
miz tarafından bugüne
kadar 289 vakanın takibi
yapılmış, halen 225 vakanın
takibi devam ediyor. Bu-
güne kadar elektronik ke-
lepçe tedbir kararı verilerek
yakın takibi yapılan vaka-
larda herhangi bir kadın 
cinayeti meydana gelme-
miştir" diye konuştu. 
DHA
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MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/456 
KARAR NO : 2021/24
Mahkememizde açılan Soyadı Tashihi davasının
yapılan açık yargılaması sonunda;
Davanın KABULÜ ile, AMASYA İli, MERZİFON İl-
çesi, ORTAOVA Mahallesi/Köyü Cilt No: 6*, Hane
No: *9, BSN:**de nüfusa kayıtlı, KU****Y ve E****L
kızı, 0*/04/20** KAĞITHANE doğumlu 13******810
T.C. Kimlik numaralı ELİF MİRAY BÖREKÇİ'nin
“BÖREKÇİ” olan soyadının “TÖRE” olarak 
DEĞİŞTİRİLMESİNE, karar verilmiştir.
Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ 
olunur. 01/07/2021
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, erken
seçimin zaruri olduğunu söyledi. Kanal İstanbul'un yapıl-

masının stratejik olarak kenti savunmasız bırakacağını
söyleyen Davutoğlu, Başbakanlığı döneminde projenin

ilerlememesi için hiçbir imza atmadığını dile getirdi. 
Davutoğlu, "Cumhur İttifakı kurulmasaydı Millet İttifakı
da kurulmazdı. Bizim hangi ittifakta olacağımızdan çok

Cumhur ittifakın kalıcı mı? Bence kalmayacak" dedi
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B azı açılışlara katılmak ve partisi-
nin İlkadım İlçe Kongresine ka-
tılmak üzere Samsun’a gelen

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet
Davutoğlu, sabah kahvaltısında basın
ile bir araya geldi. Burada bir açıklama
yapan Davutoğlu, pandemi döneminde
hükümetin uyguladığı politikaları eleşti-
rerek, “Esnafa çiftçiye kredi vermeyin
hibe verin dedim. 2020 bütçesini re-
zerve edin, devletin lüks harcamalarını
durdurun. Sadece eğitim, sağlık ve
tarım çalışsın dedim ama dinleteme-
dim” ifadelerini kullandı.

Kanal İstanbul felakettir

Başbakanlığının ilk dönemlerinde
Kanal İstanbul hakkında olumsuz bir
şey söylemediği yolunda bir soruya
cevap veren Davutoğlu, “Kanal İstan-
bul felakettir. Sadece İstanbul'un korun-
masında düşman veya terörist
saldırısında İstanbul'u adaya çevirecek
bir projedir. Kentte stratejik zayıflama
olacaktır. Yapılmasının tek nedeni sa-

dece çevresindeki rant çıkarıdır. Başba-
kanlığımın ilk döneminde dosyaları in-
celemeden, bilmeden bir kaç
konuşmamda proje hakkında bazı söy-
lemlerim oldu. Daha sonra brifingler
aldım. Genel Kurmaydan İstanbul'u
nasıl savunacaklarını sordum ama
doğru dürüst cevap alamadım. Kurum-
larla konuştum. İlerlemesi işin de hiç bir
şeye imza atmadım. Brifingleri aldığım
zaman Cumhurbaşkanı ile konuşmak
istedim ama malum imza toplama ope-
rasyonu yapıldı" dedi.

Seçim zaruri hale geldi

Halkın her şeyin farkında olduğunu ve
gittiği her yerde bunu gördüğünü belir-
ten Davutoğlu, “Halk önceden, ‘Niye
ayrıldınız siz bizim Başbakanımızdın?’
diye sorarken şimdi ‘Gelin bizi kurtarın’
diyor. İşe girmek için KPSS’den yüksek
puan almanız yeterli değil, iktidar parti-
sine üye olmanız gerekiyor. Kendi akra-
balarını işe alanlara savaş açmıştım.
Cumhurbaşkanı, damadını Maliye Ba-

kanı yaparsa, bu durum aşağıya doğru
devam eder. Ben bunlara asla izin ver-
medim. Halkta iktidara karşı büyük bir
tepki var. Anketlere bakmıyorum. Anket
halk, sokaklar. Gördüğüm bu hükümet
bitmiş. Erken seçim zaruri hale gelmiş-
tir. Böyle ekonominin, böyle yolsuzlu-
ğun olduğu bir ülkede erken seçim
zaruridir. Umarım Cumhurbaşkanı ce-
saret gösterir ve ülkeyi seçime götürür.
Anketlere bakmayın. Seçimlerde çok
köklü değişim olacak. Ve Gelecek Partisi
de bu değişimin önemli lokomotifi ola-
caktır” diye konuştu.

Doğruluk payı var

Sosyal medya üzerinden yaptığı çeşitli
açıklamalarla hükümeti hedefi alan or-
ganize suç örgütü lideri Sedat Peker’in
söylemlerinin doğruluk payı olduğunu
ileri süren Ahmet Davutoğlu, “Bu kişi, 2
aydır yurt dışından doğrudan bakanları
hedef alıp hatta hepsine her türlü şey ile
hitap ediyor. Muhalefete en ağır haka-
retleri eden Cumhurbaşkanı şuan susu-

yor. İçişleri bakanına ve eski Başbaka-
nına yani Binali beye sahip çıkması ge-
rekiyor. Benimle ilgili hiç bir şey
bulamazlar. Bulsalardı şimdiye kadar
çoktan ortaya çıkardı” şeklinde ko-
nuştu.

İttifak dağılacak

Davutoğlu, Cumhur ittifakını oluşturan
partilerin alt tabanlarının birbirlerinden
rahatsız olduğunu söyleyerek, “Cum-
hur İttifakı kurulmasaydı Millet İttifakı
da kurulmazdı. Bizim hangi ittifakta
olacağımızdan çok Cumhur ittifakın
kalıcı mı? Bence kalmayacak. Sayın
Bahçeli sürprizleri seven birisidir. Hasta
olan Sayın Ecevit’i seçime götürdü. Yol-
suzluklar ve adam kayırmalar nedeniyle
MHP tabanı AK Partiden rahatsız. AK
Parti tabanı da ülkeyi Devlet Bahçeli
yönetiyor imajından rahatsız. Fazla da-
yanacaklarını düşünmüyorum. Ülkeyi
3-5 çeteciye 3-5 ihale baronuna teslim
etmeselerdi ben çıkmazdım. Gidip ki-
taplarımız yazardım” dedi.

Acılarımızla
yüzleşmeliyiz
2 Temmuz 1993’te Sivas Madımak'ta yaşanan
katliamı lanetleyen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali
Babacan, "Acıları susturarak değil; anlayarak ve
birbirimizle paylaşarak bunu yapabiliriz. Bunlarla
cesaretle yüzleşmeliyiz ve bir daha tekrar etmemesi
için çaba göstermeliyiz" ifadelerini kullandı
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Sana düşman bana düşman, 
sevgilim bunlar barışa düşmen

Giriş
Bir düzenden memnun olmama hakkı var her insa-
nın, ancak sadece bu hakka sahip olmak yetmez,

bu aynı zamanda bizi memnun olmadığımız düzeni değiş-
tirmek için bir görevle görevli kılar. Bu gidişattan memnun
değilsek sadece yakınmak değil yapılması gereken, neyse
onu yapmak gerekir aynı zamanda. Ancak bu tehlikelidir,
çünkü sistemden beslenenleri ürkütebilir yapacağınız şey-
ler. İşte bu noktada kişinin duruşu devreye girer; zaten
fark yaratan da budur. 

Kâinatta, büyük yaratıcıların, sanatçıların, romancıla-
rın, şairlerin, alimlerin sayısı biraz da bu yüzden sınırlıdır.
Toplasan şaşarsın! Aslında dönüp dönüp aynı kitapları
okuyoruz, aynı şiirleri terennüm ediyor, aynı filmleri seyre-
diyor, aynı sesleri duyuyoruz. Kuşaklar değiştikçe, zaman
aktıkça bunlara yenileri ekleniyor ama zamanın eleği öyle
insafsızdır ki o elek üstünde çok az kişi kalıyor. Bütün ma-
rifet orada kalabilmekte. Ancak bunun için çaba gerek
temiz bir vicdan gerek ve cesaret gerek. Özellikle zor dö-
nemlerde buna çok ama çok ihtiyaç vardır. Bu yazıda bu
insanlardan biri olan Kadir İnanır’ı bazı boyutları ile le
alıp irdeleyeceğim. 

Kadir İnanır 

Kadir İnanır benim gençliğimden beri filmlerini büyük
bir heyecanla seyrettiğim, üniversitede öğretim üyesi iken
şahsen tanımaktan büyük memnuniyet duyduğun, son yıl-
lardaki dik duruşunu büyük bir takdirle ve onur duyarak
izlediğim değerli bir kişidir. Bu vesile ile bir aktör, bir
aydın, cesur bir barış elçisi olarak üzerinde durmak istiyo-
rum. Çünkü içinden geçtiğimiz bu çetin günlerde Kadir
İnanır gibi değerlere büyük ihtiyaç vardır. 

Düşünsenize korku ile zehirlenmiş bir iklimi soluyoruz.
Yolsuzluklarla kirlenmiş bir süreçten geçiyoruz. Mafyozi
ilişkilerle iç içe geçmiş, siyaset-devlet-medya-mafya düzeni
pisliklerinin her gün bir yenisiyle ortalığa saçıldığı bir or-
tamdan geçiyoruz. Hak, hukuk, adaletin hak getirdiği bir
düzende yaşıyoruz. 

İşte bütün bunlardan dolayı şiddetle bir değişime ihtiyaç
vardır. Değişim için ise gerçeği konuşmaya ihtiyaç var, ger-
çeği dile getirmek için de cesur insanlara... Kadir İnanır o
cesur insanlardan biridir. İnsanların konuşmaya korktuğu
en zor koşullarda bile sözünü esirgemeyen, gerçeği haykı-
ran tavrıyla son yıllarda sanat dünyasından çıkmış bir
figür olarak büyük taktir topluyor. Toplumsal barıştan
yana olan insanlar onun şahsında kendini görüyor; sesinde
kendi sesini duyuyor. Bazı ırkçı ve milliyetçi saldırılara
rağmen sesini kısmıyor, geri adım atmıyor. 

Onun bu tavrını izlerken “Yılanların Öcü” filmi aklıma
geliyor. Orada ağanın zulmü karşısında yiğit kadın Irazca
Ananın haykırdığı sözler haksızlığa karşı çıkmak için insan
ruhunda fırtınalar oluşturuyordu. “Pısma Bayram,
korkma Bayram” diyordu Izrazca Ana. O gün zorba hara-
milere ve hak gasp eden ağaya karşı pısmıyan “Yılanların
Öcü”ndeki Kara Bayram’ın, bugün gerçek hayatta bunca
çetin bir geçitten geçerken bile korkmadan gerçekleri dile
getiriyor olması çok kıymetli. Bu haykırış, sesleri kendi ke-
safetlerinden fazla çıkmakta olan bazı şoven kesimleri kız-
dırsa da gerçek budur ve eminim bu gerçek vicdan sahibi
herkes için görünürdür. 

Haksızlığın karşısında susan dilsiz şeytandır!
Yaşanan ölümleri, maruz kalınan zulümleri ortadan

kaldırmak için Kadir İnanır’lara ihtiyaç var. Suskunun
paslı bir bıçak gibi insanların böğrüne saplandığı, korku-
nun zehirli bir sarmal gibi bütün toplumu sardığı bir dö-
nemde konuştuğu için ihtiyaç var. Kendine sanatçı diyen
kimi şakşakçıların savaş çığırtkanlığı yaptığı bir dönemde
cesurca barışı savunduğu için ihtiyaç var. Nemalanmak
için iktidarın her dediğini onaylayan hatta bununla yetin-
meyip yanlışları yüksek perdeden alkışlayanlara inat ihti-
yaç var. Bunu sanat için yaptığını sananların ortalığı
kapladığı bir dönemde yeri ve zamanı geldiğinde bu yanlış-
ları eleştirdiği için ihtiyaç var. Gerçek bir sanatçının, aydın
bir duruşa sahip olabileceğini riskleri göze alarak göster-
diği için ihtiyaç var.

Çünkü sistemin tıkandığı, siyasetin kirlendiği ve iktidar
kaymalarının imtiyazlı kişilerin lehine yaşandığı bir dö-
nemden geçiyoruz. Katı, bürokratik, merkeziyetçi bir yapı
var. Bu yapı ne yazık ki çözümün değil çözülmesi geren so-
runun bir parçası haline gelmiş durumda. Bugün bütün so-
runlar Ankara’da (sarayda) tespit ediliyor, bütün çözümler
orada küçük bir klik tarafından üretilmeye çalışılıyor,
bütün kaynaklar Ankara’da toplanıp dağıtılıyor. Ankara
artık 85 milyona ulaşmış ülkenin sorunlarının üstesinden
gelemiyor. Bu elbise topluma dar geliyor, toplumu geriyor
ve her tarafından dökülüyor. Güvenlikçi politikalarda ısrar
toplumsal barışı bozuyor. İnsanlar korkudan yüksek sesle
itiraz edemiyor. 

Üstelik ülkeyi uçuracak vaadiyle getirilen tek adama
dayalı cumhurbaşkanlığı sitemi düzgün işlemiyor, halkın
büyük bölümü bu gidişattan memnun değil. Toplum deği-
şim istiyor.  Değişimin hızı, niteliği ve içeriğinin nasıl ola-
cağı ise bize bağlı. O nedenle toplumun her kesiminin
sürece katılması gerekiyor. İşte bu noktada göz önünde
olanların, toplumun etkilendiği kanaat önderlerinin, aydın-
ların, sanatçıların aktörlerin öne çıkması, ses vermesi çok
önemli. Topluma mal olmuş bir insan olarak Kadir İnanır
bunu yapan kişilerden biri. Bu yüzden de yaptıkları, söyle-
dikleri, duruşu çok önemli. 

Aktör İnanır

Kadir İnanır bana göre her şeyden önce işini çok iyi
yapan üstün yetenekli bir aktör. Üstlendiği rolün hakkını
veren, canlandırdığı karakterin içine giren ve o karakterle
bütünleşip ona can veren, ona değer katan yetenekli bir sa-
natçı. Şöyle ki, şahsen birçok aktörü ya da aktrisi izlerken
oynadıkları karakterle bütünleşemediklerini hissediyorum.
Örneğin rahmetli Tarık Akanı hangi rolde izlesem izleyeyim
bana hep gene Tarık Akan olarak görünürdü. Bunu aşmak
için çaba serf ettiğim ve son yıllarında çok güzel filmlerde
oynadığı halde onu izlediğim filmlerde hikâyenin içinde bir
çeşit bilinç uyanıklığı yaşarım. Oynadığı karakter kim
olursa olsun ben sahnede hep Tarık Akan’ı görürüm. 

Kadir İnanır öyle değil: Örneğin Tatar Ramazan’ı izledi-
ğimde sahnede gerçekten Tatar Ramazan’ı görürüm, ya da
Katırcılar’ da kaçakçı Rüstem’i, Tomrukta Kürşat Ça-
vuş’u, Amansız Yol’da Hasan’ı, Selvi Boylum Al Yazma-
lımda Asya’ya aşık şoför İlyas’ı görürüm. Aynı şekilde
Utanç’ta Kemal, Köprü’de Ahmet, Med Cezir’de Erol,
Yürek Yarası’nda Davut böyle karakterlerdir benim için.
Yüzlerce filmde oynamış aktör için bu liste uzatılabilir.
Zaten bu özellikleri ile sinemada bir efsane olmuştur. Bu
bakımdan sinemayı seven biri olarak benim favorim her
zaman Kadir İnanır olmuştur.

Sinema çok önemli bir sanat dalıdır. Aslında sinema
bütün sanatların toplamıdır, desek yanlış olmaz sanırım.
Ya da şöyle mi demeli: Sinema bütün sanat olanaklarını ve
bütün sanatları bir arada kullanan muhteşem bir sanat şö-
lenidir. Sinemacı, kamerayı yazarın kalemini kullandığı
gibi kullanır. Kamera, görsel bir yazılım aracıdır. Bu yüz-
den kamerayı, çağımızın en güçlü kalemi sayabiliriz. Si-
nema yalnızca edebiyatı kullanmaz, resmi, müziği, ışığı,
görüntüyü, yontuyu, tiyatroyu, operayı ve teknolojiyi de
kullanır. Hepsi bir arada iyi bir yönetmenin ve yetenekli
aktörlerin elinde şaha kalkar. Bu yüzden sinema, bütün
sanat dallarının modern bir bileşimidir. Sinemada söz gö-
rüntünün uysal bir kızı olur çıkar. Çünkü o bir görüntü ve
ışık dinidir. Bu yüzdendir ki, bir filmde ne kadar az ko-
nuşma olursa, film o kadar iyi sayılır. Değil mi ki güzel
filmlerde hüngür hüngür ağlar ya da otuz iki dişimizle gü-
leriz. Eylemin kendisi konuşur burada ve sanatın bütün
olanakları harekete geçer, hepsinin harmanında güzelleşir,
sahneler peş peşe gelip geçer, böylece bütün duyulara hitap
eder, insanı duygular depreşir, sel olup akar. İşte o anlar si-
nemanın sihirli eli en ulaşılmaz derinliklerimize ulaşarak
bu hasletlerimiz çekip ortaya çıkarır; o anlar en insan ol-
duğumuz anlardır bizim için. 

1970’li yılların ortalarında Muradiye Orta Okulunda
okurken evden bozma kagir binadaki sinemaya iki kişinin
filmlerinin gelmesini dört gözle beklerdim; bunlar Yılmaz
Güney ve Kadir İnanır’dı. Okuldan çıkıp eve giderken mut-
laka sinemaya uğrayıp camlara yapıştırılmış ya da posta
direklerine asılmış olan afişlere bakardım. Eğer sevdiğim
aktörlerin filmleri gelmişse o akşam heyecanla sinemaya
koşardım. Van’da lisede okurken Emek ve Şehir sinema-
ları da bu bakımdan benim mekanlarımdı. Orada da aynı
duyguları yaşardım. Lise ikinci sınıftayken devrimci duru-
şumdan dolayı Hakkâri’ye sürgün olmuştum. Hakkâri’nin
tek sinemasının müdavimi sürgünler olarak bizlerdik ve
seyrettiğimiz filmler arasında İnanır hep özel bir yer tu-
tardı benim için. Hacettepe’de Üniversitede okurken, OD-
TÜ’de yüksek lisans yaparken sinema asla ihmal
etmediğim bir etkinlikti. Bu etkinliğin içinde İnanır’ın yeri
bambaşkaydı. 

Sinema ah sinema.. çocukluğumun edebiyatı, gençliği-
min şiiri, olgunluk döneminin en güzel en anlamlı romanı..
Ve Rodrigo’nun pan flut konçertosu. Bu da sinemanın
muhteşem  zenginliği... Bu yolculukta Kadir İnanır hep be-
nimleydi. Teşekkürler Kadir İnanır, teşekkürler sana…

Hele son yıllarda, olgun döneminde, mesajı olan, siya-
sal-toplumsal içerikli filmlerini büyük bir zevkle ve sosyo-
lojik bir bilinçle izledim. Kimi filmlerini (Yalınların Öcü,
Selvi Boylum, Yürek Yarası, Katırcılar gibi) üniversitede
derslerimde işledim. Şahsen güzel ve etkili bir filmi kitap
ve ders kadar hatta bazen ondan daha önemserim ve öğ-
rencilerime tavsiye ederim. Çünkü iyi bir film, yukarıda
söylediğim gibi, bütün sanatları ustaca bünyesinde birleşti-
ren bir eserdir ve böyle eserlerden etkilenmemek, feyz ala-
mamak mümkün değildir. Hala bu alışkanlığım sürer,
haftada mutlaka birkaç film izlerim. Sinemayı bize sevdir-
mede sevdiğimiz sanatçıların rolü büyüktür. Bunlardan biri
de benim için Kadir İnanır’dır ve Kadir inanır sadece bir
aktör değil aynı zamanda toplumsal sorumluluklarını ye-
rine getiren bir aydındır.

Aydın Kimdir 

Marx, dünyayı sadece yorumlamak yetmez, esas olan
onu değiştirmektir, der. Bunu filozoflar için söylemiş ama
biz bütün toplumsal alanlara uyarlayabiliriz. Fakat bu zor-
dur, bunun için sadece okumuş olmak, aktör olmak, sa-
natçı olmak yetmez, aydın olmak da gerekir.

Peki, aydın kime denir, aydın kime karşı sorumludur,
aydının ülke gerçeği karşısında tavrı nasıl olmalıdır? Aydın
olmanın ilk adımı onun akıl sahibi bir varlık olmasına da-
yanır kuşkusuz. Akıl bilgi üretmeye yarar. Demek ki ikinci
adım, akıl sahibi kişinin bilgiye sahip olmasıdır. Bilgi reali-
teyi anlamak ve açıklamak için gerekli olan bir araçtır.
Realiteyi bilince çıkran varlık ona karşı sorumludur aynı
zamanda. O halde bilmek sorumlu olmayı gerektirir, so-
rumluluk ise yanlış giden bir şeyle karşısında müdahale et-
meyi… İşte işin en riskli kısmı burasıdır.  

Diyelim “kişi biliyor” ama müdahale etmiyor, o tak-
tirde bu durumu nasıl değerlendireceğiz? Burada hemen
“aydın olmanın namusu” devreye girer. Aydın olmanın na-
musu bilmeyi yeterli görmez, müdahale etmeyi de görev
sayar. Müdahale aydın için bir etik sorunudur. Bu yanıyla
aydın, entelektüelden, uzmandan, bürokrattan ve akade-
misyenden ayrılır. 

Koşulları yerine getirdiği takdirde bir torna ustası aydın
olabilir, koşulları yerine getirmediği takdirde bir üniversite
profesörü bile aydın olamaz. Demek ki akademik kariyer
aydın olabilmek için yeterli bir koşul değildir. “Müdahale”
gerekliliği soruna ister istemez toplumsal bir boyut kat-
maktadır. 

Aydın, aklını ve enerjisini kullanırken, bencil davranma-
yan, kendisi dışındaki insanları ve toplumu da düşünen ki-
şidir. Bu gereklilik aydın için son bir sınavı devreye sokar:
Risk yüklenme. 

İşte bu yanıyla her zaman düzenin gazabına uğrar. Bu
durumda aydın ile düzen arasında çatışma başlayacaktır.
Bu çatışmada o hiçbir zaman egemen güçlerin, düzeninin
yanında yer almaz. Tersine düzene muhalefet eder. O ne-

denle güçlü güçsüz mücadelesinde; aydın, güçsüzlerin ya-
nında yer almalı, kimsesizlerin kimsesi, sesi çıkmayanların
sesi olmalıdır. Bu durum ister istemez aydını risk altına so-
kacaktır. İşte aydın için asıl zor aşama budur. Yani bütün
bu işleri yaparken aynı zamanda risk alabilen kişidir
aydın.

Bir Aydın olarak Kadir İnanır

İşte bu açıdan baktığımızda da Kadir İnanır, sorumlu-
luklarının bilincinde bir aydın olarak karşımıza çıkar. Her
zaman sanatçı duyarlılığı ve topluma karşı görevlerinin bi-
lincinde bir aydın duruşu göstermekte, elinden geleni yap-
maya çalışmaktadır. Bu kıymetli bir şeydir. 

Düşünsenize, Kürtçe bir şarkı yapacağım dediği için sa-
natçı geçinenlerin Ahmet Kaya gibi bir sanatçıya çatal
bıçak fırlattığı, onu linç etmeye kalkıştıkları bir ülkede ya-
şıyoruz. Futbol sahalarında, sporculara forma yerine üni-
forma giydirilen, “her Türk asker doğar” militarizmini
yüceltip, sonra sözüm ona askeri darbelere karşıymış gibi
görünen ve gösteri yapılan bir ülkede yaşıyoruz. Kimse
çıkıp da “kardeşim her kes asker doğmasın, arada bir
bilim yapan, buluş yapan birileri de gelsin” demiyor. Hala
Hitler hayranlığı ile yapılan marşların solculuk adına
okunduğu bir ülkede yaşıyoruz.

Nazım Hikmet’i sürgüne yollayan, Yılmaz Güney gibi
bir değeri yaban ellerde kanserden öldüren bir ülkede yaşı-
yoruz. Ahmet Arif, Enver Gökçe gibi değerleri yoksulluk
içinde ölüme mahkûm eden bir ülkede yaşıyoruz. Ruhi
Su’ya tedavi için bile pasaport vermeyen, Musa Anter’i so-
kakta, Sabahattin Ali’yi sınır boylarında öldürten bir dev-
lette yaşıyoruz. 

Şimdi de egemen olana biat eden, zulme karşı çıkması
gerekirken tam tersine alkışlayan, ölüme karşı çakmak ye-
rine ölümleri kutsayan, savaşı mahkûm etmek yerine teş-
vik eden, barıştan ödü kopan insanların yaşadığı ve üstelik
bu nevi insanların kendine sanatçı dediği, kıymet gördüğü
bir dönemden geçiyoruz. 

Bu noktada gerçek sanatçının kıymeti büyük olmaz
mu? Bu durumda aydın duruşuna sahip sanatçı değerli
olmaz mı? Belki batıda olmaz, zaten sanatçı öyle olmak
zorunda, ama Türkiye ise yaşadığınız yer o zaman işler de-
ğişir. O zaman böyle bir dik duruş için yürek gerek, cesaret
gerek. Çünkü böyle bir ülkede, böyle bir dönemde, böyle
bir iktidarda böyle bir duruş pek risklidir, riskli olduğu için
de kıymetlidir. Risklerine rağmen böyle bir ortamda böyle
bir duruş sergilemek sadece sanatçı sorumluluğunu değil
aynı zamda aydın olmanın namusunu gösterir. 

Bakın bu konuda ne diyor İnanır: “Sanatçıların ülkenin
çağın gerisinde kalmış temel sorunlarını ortadan kaldırma
ya da bu sorunlara karşı duyarlı olması tavrı; ürettikleri
eserler kadar önemlidir. Sanatçı, sanat gücüyle, aydınlan-
macı gücünü birlikte kullandığında, o ülkedeki insanlık bir
sanat eseri güzelliğinde büyür, yüceleşir.”

Turnusol

Şöyle ki; yaşanan onca acıya, kana ve gözyaşına rağ-
men, “aydın” geçinen birçok insan genellikle susmayı ter-
cih ediyor. Neden? Çünkü korkuyorlar. Belki de haklıdırlar
kendi açılarından, başlarına bir iş gelsin istemiyorlar, o ne-
denle bizim kimseden hapishane ve ölüm pahasına bir şey
istemeye hakkımız olmayabilir. Ama o zaman düzen nasıl
değişecek?  İşte bu noktada gerçek aydın tavrı suç ve suç-
lular karşısında susmak değil, Emile Zola’nın (1840-
1902) bir asır önce gösterdiği gibi, suçluları koruyan ve
suçları örtbas edenleri, çocuklarımızın daha güzel bir dün-
yada yaşamaları için sizi “İtham Ediyorum” diyerek
ayağa kalkmaktır. Bu bakımdan Kürt sorunu aydın tavrı
açısından adeta turnusol kâğıdı işlevini görüyor. 

Bunca faili meçhul cinayet işlendi, bunca köy boşaltıldı,
bunca zülüm işkence oldu “ben aydınım” diyen kimin sesi
çıktı? İşte turnusol kâğıdı bu. Aydın olmak sadece sözde
olabilecek bir şey değil, aynı zamanda pratikte de gösteril-
mesi gereken bir şeydir. Kişi akıl sahibi olabilir, bilgi ürete-
bilir; bu özelliği ile akademisyen, memur bilim insanı,
entelektüel, uzman, diploma sahibi, bürokrat olabilir ama
aydın olamaz. 

Binlerce insan öldürülürken, hapse atılırken aydın, hiç-
bir şey olmammış gibi davranabilir mi? Davranırsa aydın
olabilir mi? Birçok konuda söz söyleyenler iş bu noktaya
geldiğinde ya susuyor ya da tercih çarpıtmasında bulunu-
yor. İşte Kadir İnanır bunu yapmayan nadir sanatçılardan

biridir. Bu tavrı onu örnek alınması gereken aydın katego-
risine yükseltiyor. 

Dünya dilleri arasındaki kelimeleri yarıştırsınlar, birinci-
liği BARIŞ’a verirler diyen İnanır; “Ben 46 yıl sürdürdü-
ğüm sanatçı yaşamım boyunca hep bu düşünceleri öne
sürdüm, savundum. Ülkenin geri kalmışlığının tarihini, ay-
dınlık sayfalara taşımak için mücadele ettim” diyor.

Kürt meselesi

Kürt sorunu aydın duruşu için gerçekten bir ayraç işl-
evini görüyor. Fakat ne ki Türkiye’deki Kürt sorununda
süreç içinde bir Türk sorunu oluşmuş. Öncelikle tarihsel
olarak bir ret ve inkâr var. İkinci olarak müthiş bir asimi-
lasyon süreci yaşanmış. Üçüncü olarak eğitim kurumları
yoluyla kim olursa olsun sonuçta Türk ve Müslüman bir tip
oluşturulmaya çalışılmış. Nihayet siyaset kurumlarının
milliyetçi propagandaları ve ona hizmet eden medyanın
çarpıtmaları sonucu bir ırkçılık gelişmiş.  

Neticeden Kürtlerin öteki görüldüğü, kendi kimliği ile
önemli görevlere gelemediği hatta yer yer saldırgan tutum-
lara muhatap olduğu bir iklim söz konusu. Bu iklim
AKP’nin MHP ile koalisyon yapması ile daha da boyut-
landı. 40 yıldır süren çatışma ortamı da karşılıklı ötekileş-
tirmeleri beslendi, boyutlandı maalesef. İki toplum
arasında iyice bir güven bunalımı ortaya çıktı. Bu konu-
larda konuşanları günah keçisi ilan ediyorlar. Onlar her
haltı işlesin ama kimse sesini çıkarmasın istiyorlar. 

Batıda yaşayan Türk halkının bu propagandalardan et-
kilenmemesi mümkün değil. Önemli bir bölümü bu yalan
ve yanlış propagandalara kanarak, bunun sonucunda Kürt-
leri bölücü olarak görmeye başlamıştır. Bu durum başka-
larını bölücülükle itham edenlerin bölücülükleri sonucu
birliğe değil bölünmeye hizmet etmektedir. İşte bu noktada
aydın duruşa sahip olan sanatçıları, bilim insanları büyük
önem taşıyor. 

Kadir İnanır bu çetin koşullarda Kürtlerin ötekileştiril-
mesi yanlışına gür sesle itiraz eden, her fırsatta barışı dile
getiren, eşitliğe dikkat çeken bir sanatçı olarak ırkçı ve
milliyetçi kesimlerin şimşeklerini üstüne çekmiş, tehlike
pahasına geri adım atmamış nadir kişilerden biri olmuştur.
“Kafatası milliyetçiliği ve karanlık kafa yobazlığı neden
savunuluyor? Barış diye bağırmaktan başka çaremiz yok;
yaşasın halkların kardeşliği!” diyor İnanır ısrarla ve buna
karşı çıkan zavallılara rağmen barış için çalışmaktan hiç-
bir zaman vazgeçmeyeceğini yüksek sesle dile getiriyor.
İşte bu koşullarda ihtiyaç duyulan aydın tavrı budur.  Bu
bakımdan İnanır’ın duruşu çok kıymetlidir. 

Her kesin korkudan sustuğu bir dönemde toplum tara-
fından tanınan ünlü birinin yüksek sesle gerçeği haykır-
ması elbette önemlidir. Bu gerçek aydın tavrıdır. Çünkü
aydın risk alma pahasına doğruları haykıran kişidir. Bu
nedenle egemenlerle her zaman başı derttedir. Tarih bo-
yunca bu böyle olmuştur. Ve lakin tarihin çarkını hep bu
cesur insanlar döndürmüştür.  

Vicdanın sesi

Otoriteye muhalefet etmek birileri tarafından görev ola-
rak aydına verilmiş değildir. O vicdanın sesini dinleyerek
doğrunun yolunda ödünsüz ilerler. Bunu zaten yapmak zo-
rundadır, yapmadığı taktirde aydın olamaz. Bu yüzden
şimşekleri üstüne çeker. Ama bu böyledir diye susmaz geri
adım atmaz. Fransa’da Zola 1894 yılında Yahudi Yüzbaşı
Dreyfus davasında hükümetin ırkçı yaklaşımını mahkûm
etmiş, “sizi bu tavrınızdan ve tutumunuzdan dolayı mah-
kûm ediyorum” demiştir. Bunu dediği için yargılanmış,
sürgüne gitmiş ama geri adım atmamıştır. Ona bunu reva
görenleri bugün kimse hatırlamıyor ama bütün dünya hala
Zola’nın aydın duruşunu selamlamaya devam ediyor. Nite-
kim Fransa devleti yüzyıl sonra Zola’ya reva görülen bu
tutumdan dolayı ondan özür dilemiş ve Zola’nın bu tav-
rıyla aslında yüzyıl önce Fransa’nın namusunu kurtardığını
ilan etmiştir. 

Tarihin çarkı dönmeye devam ediyor, ne yazık ki benzer
durumlar 21. Yüzyılda hala yaşanıyor. Ama vicdan sahibi
insanlar da doğruları riskler pahasına söylemeye devam
ediyorlar, tıpkı Kadir İnanır gibi.

BİR AYDIN AKTÖR OLARAK
KADİR İNANIR

Prof. Dr. Ahmet ÖZER 
YÜZLEŞMEK...! 

ahmet.ozer@toros.edu.tr1

Aydın ile ülke gerçeği hep çatışa gelen iki gerçek ol-
muştur. Özellikle bizim gibi çok kültürlü, çok dilli, çok
dinli ülkelerde durum budur. Bilginlerin, yazarların, sa-
natçıların bir bölümü, Barres’ın tespit ettiği gibi şöyle
düşünüyorlar: “Ülkemiz yanlış yapsa da doğru oldu-
ğunu düşünmemiz gerekir” diyerek açık açık yanlıştan
yana tavır takınıyorlar. Hatta bazı “aydınlar” bununla
da kalmayıp, kendi ülkeleriyle ilgili düşünce ve söz öz-
gürlüğü taşıyanları “ulus haini” saymaktan geri dur-
muyorlar. Bu durumun en çarpıcı yaşandığı ülkelerden
biri de Türkiye’dir.  Ne ki sahte vatanseverlerin son sığı-
nakları vatan hainlığıdır.

Vatan- memleket -Sakarya söylemleri altında vatanı
satanlar gerçek aydınlara saldırarak hırsızlık ve yolsuz-
luklarını örtbas etmeye çalışıyorlar. Beka diyerek, düş-

man diyerek aslında “cambaza bak” yapıyorlar, sonra
her türlü suçu işliyor, amiyane tabiriyle
“malı götürüyorlar”. Son mafya devlet-siya-
set- bürokrat ve medya kirli ilişkilerinde
bunu ayan beyan gördük. Yıllardır beka di-
yenlerin, Kürt meselesinin barış demokrasi
ve hukuk temelinde çözülmesini istemeyenle-
rin aslında kaygısını güttükleri ülkenin be-
kası olmayıp kendi çıkarları ve kişisel
bekaları olduğunu bütün dünya âlem biliyor
artık. O halde hala neden susuluyor, hala
neden suçlular açığa çıkarılmıyor, hala
neden suç işleyenler işledikleri suçların ceza-
sını çekmiyorlar. Çekmiyorlar çünkü sistem-
den beslenenler sistemi değiştiremezler.

Statükodan nemalananlar onu değiştirmek istemezler. 
20. yüzyılda uygar Fransa’nın, asker havacıları ve

paraşütçüleri Cezayirli yurtseverlere kan kusturup iş-
kence ederlerken, Paris’te bir hukuk profesörü “Bağım-

sızlıklarını isteyen Cezayirlilere işkence
eden böyle bir yönetim altında profesörlük
cübbemi giymekten utanıyorum” diyerek
cübbesini çıkarıp atmış, bir daha ders ver-
meyerek tek başına bir bilim insanı olarak
tarih önünde ülkenin namusunu kurtarmış-
tır. Kimi ülkelerde öyle dönemler olur ki bir
profesör, bir sanatçı, bir yazar bütün bir
ulusun onurunu tarih önünde tek başına yü-
celtebilir. Zola gibi, Fransız profesör gibi,
Sartre gibi. Sartre’yi tutuklamak için De
Gulle’den izin almaya çalışanlara De Gulle
“Sartre Fransa’dır, Fransa tutuklanamaz”
demiştir. 

AYDIN, AKTÖR VE ÜLKE GERÇEĞİ

ÇÖZÜM SÜRECİ
Kadir İnanır çözüm sürecinde rol oynamıştı.

Şimdi bazı kesimler bundan dolayı onu eleştiriyor-
lar. Eleştiri herkesin hakkı ama bu eleştiri ka-
nımca haksız bir eleştiri. Çünkü İnanır ve onun
gibiler AKP’ye hizmet etmek için bu görevi kabul
etmediler, barış için yaptılar, sorun çözülsün,
ataşe su dökülsün diye yaptılar. Nitekim İnsan
Hakları başkanı, KESK başkanı HDP’nin şimdiki
genel başkanı ve AKP’ye muhalif onlarca insan
var bunların arasında. Bunlar AKP’li mi, AKP
için mi yaptılar? Hayır, ülkeye barış gelsin diye
yaptılar.  Eğer ülkeye barış gelecekse kan akma-
yacaksa her aydın elinden geleni yapmalıdır. 

İnanır onu eleştirenlere ve başarısını barış süre-
cine verdiği destekten dolayı hazmedemeyenlere
dair şunları söylüyor: “Onları barışın ve insanlığın
yüce değerleriyle baş başa bırakıyorum. Gün gele-
cek bu tavırlarından utanacaklar. …Dünyanın ça-
tışma bölgelerini dolaşıyorum. Barışa uzanan
yollardaki çekilen çileleri, ölümleri yerinde izliyo-
rum. Ülkemizdeki çatışma ortamı ortadan kalk-
sın, kalıcı barışa dönüşsün diye durmadan
koşturuyorum. Hayatımın en güzel yıllarını bu
dava uğruna yaşıyorum. Karşı çıkan zavallılara
inat, sonuna kadar da bu mücadeleden vazgeçme-
yeceğim.”

Bu işin silahla, şiddetle çözülemeyeceği tarihsel
arka plandan da bellidir ve sabittir. 
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Z irvenin kapanış oturumunda ko-

nuşan Karaismailoğlu, Tersane
İstanbul projesine ilişkin bilgiler

vererek, "Tersane İstanbul önümüzdeki
yılsonu itibarıyla etap etap hizmete gire-
cek. Bittiği zaman müzeleri, tiyatro ve si-
nema salonları, sosyal alanlarıyla burası
İstanbul'a, Beyoğlu'na, Kasımpaşa'ya
çok kıymet verecek değerli bir alan." diye
konuştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Adil Karaismailoğlu, Tersane İstanbul'un
gelecek yılsonu itibarıyla etap etap hiz-
mete gireceğini söyledi. Oturumun ar-
dından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Onlar bize bir ders

Tersane İstanbul'un bulunduğu bölgeyi
bakanlık olarak Türkiye'nin sosyal yaşan-
tısına kazandırdıklarını dile getiren Kara-
ismailoğlu, "Ülkemize değer katacak
vizyon projeleri gelip burada tartışmak
bizim için de çok önemli. Zirve, Türki-
ye'nin denizcilik vizyonuna değer kata-
cak. Fikirleri, görüşleri hepsini aldık,
kaydettik. Onlar bize bir ödev, ders ola-
rak önümüzde duracak. Önümüzdeki
projelerimize mutlaka katkısı olacak.
Tabi bunlarla bitmiyor. Ekim ayının ba-
şında 7. Ulaştırma Şurasını yapıyoruz.
Orada ulaşımın tüm metotlarını uluslar-
arası bir şurada tartışıp konuşacağız.
Oraya da çok sıkı bir şekilde hazırlanıyo-
ruz" ifadelerini kullandı.

60 metre derinlikte

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismai-
loğlu, Kanal İstanbul'un 45 kilometre
uzunluğa sahip olacağını belirterek, "Şu
anda yüzde 78'i doğal bir kanal. Diğer
kalan yüzde 22'lik kısımda da ciddi bir
toprak hareketi olacak. Su kaynaklarıyla
ilgili yaklaşık 30 sektörde 200'den fazla
bilim adamıyla çalışmalar, fizibiliteler ve
etütler yapıldı. Bu çalışmalar ve raporlar
sonucunda biz bunları konuşuyoruz. Bu

güzergah o çalışmalar sonunda tespit
edildi. İşin uzmanları, bilim adamları ça-
lıştı" diye konuştu. Yapacakları üç yeni
barajla Sazlıdere'den kaybedecekleri su
rezervinin çok daha fazlasını İstanbul'a
kazandıracaklarını vurgulayan Karais-
mailoğlu, herhangi bir su eksikliği yaşan-
mayacağını anlattı. Karaismailoğlu,
Kanal İstanbul'un depremi tetikleyece-
ğine ilişkin iddiaların hatırlatılması üze-
rine, şu cevabı verdi: "Kanalın derinliği
20,75 metre. Hemen yakınımızda Vezne-
ciler metro istasyonu var 60 metre derin-
likte. Bağcılar'da da metro istasyonu var
o da yaklaşık 60 metre derinlikte. O
zaman metrolar da yapılmasaydı. Yani
binlerce metre aşağıdaki bir hareket ile
Kanal İstanbul arasında bağlantı kurul-
ması iştigal. Zaten işin uzmanları, bilim

adamları bunun depreme hiçbir etkisi ol-
mayacağına dair noktayı koydu."

Ciddi bir gelir sağlanacak

Karaismailoğlu, Kanal İstanbul'un fi-
nansmanına ve bu projeyle hangi ülkele-
rin ilgilendiğine ilişkin soru üzerine,
"Buradaki 15 milyar dolar söylediğimiz
finansın genel bütçeye yük olmamak için
aslında buradaki alternatif gelir getirici
işlerin de planlamasını bir taraftan yapı-
yoruz. Burada önemli ölçüde gemi geçiş-
lerinden ciddi bir gelir sağlanacak.
Başlıca ana gelir kalemi bu olacak zaten.
Bunun dışında buradaki özellikle Kara-
deniz kıyısında çok önemli liman yatı-
rımları olacak. Kanal İstanbul
yatırımından sonra çok ciddi bir şekilde
yine buradaki bir liman imalatçısı olacak.

Yine buna alternatif Karadeniz'de yapa-
cağımız limanlarda da ciddi bir gelir kay-
nakları gelecek. Yine Kanal İstanbul
rezerv alanı içerisinde yapacağımız gelir
getireceği işler, yat limanları. Kendi eko-
sistemini üretecek bir Kanal İstanbul
üretmeye çalışıyoruz. Buradaki gelir geti-
rici işlerle birlikte hem kendi yapım fi-
nansmanını karşılayacak hem de daha
sonra ülkemize gelir getirici çok önemli
bir yatırım olacak. Dünya üzerindeki
böyle büyük projede büyük bütün altyapı
firmaları olmak istiyor. Onlar da bizlerle
gelip proje hakkında bilgi alıp yine finans
çalışmalarını ve yapım çalışmalarına ha-
zırlanıyorlar. Süveyş Kanalını ve diğer
kanalları yapan dünyanın en büyük alt-
yapı firmalarıyla görüşmelerimiz devam
ediyor" şeklinde konuştu. DHA

istanBul'da Anadolu Yaka-
sı'nda sabah saatlerinde yağ-
mur etkili oldu. Şile Çavuş

Mahallesi İyidere Caddesi üzerindeki
dere, taştı. Sel suları evlerde su baskı-
nına neden oldu. İhbar üzerine bölgeye
itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekip-
leri evlerinde mahsur kalan bazı kişileri
kurtardı. Bir sokak köpeğinin ise suların
içinde durduğu görüntülendi. Su tah-
liye çalışmaları devam ediyor.
Her tarafta hasar var

Evinin bahçesini su basan Kemal
Şahin, "Yağmur yağdı, dere taştı. Villa-
lar mahvoldu. Yüz tane villa aynı bu
durumda. İstediğiniz caddeye gidin
bakın. Derenin önü herhalde kapalı.
Dere taşıyor, yardım gelen bir yer yok.
Bak bahçe gözükmüyor, millet perişan.
İtfaiye geliyor fakat itfaiyenin yapacağı
bir şey yok. Derenin ıslah edilmesi
lazım. Her tarafta hasar var" dedi. Evi-
nin önündeki sel suyunu kovayla bo-
şaltmaya çalışan Cemal Kapkaç, "10
sefer 20 sefer derenin temizlenmesi için
belediyeye telefon ettim. Köprünün ağ-
zındakileri pislikleri gelip aldılar ama
öbür taraf dolu. Dünyanın pisliği ya-

yıldı oraya. Tahminen en az yüz tane ev
zarar gördü." diye konuştu.
Bu kanalı ıslah etsinler

Evinin arkasındaki malzeme deposunu
açamadığını söyleyen Rıza Yaşaroğlu,
"Sabah 04.00'te başladı yağmur. Saat
10.00'a doğru su basmaya başladı.
Doğal afetlere karşı yapılabilecek bir

şey yok ama aşağıda bir kanal var, eğer
bu kanal ıslah edilmiş olsaydı hiçbir sı-
kıntı yaşamamış olurduk. Ben buradan
yetkililere sesleniyorum. Lütfen bu ka-
nalı ıslah etsinler. Islah edilmedikçe
hem koku oluyor hem de burası batak-
lık, gelen su taşıyor. Evimizde bir hasar
yok sadece arkadaki malzeme deposu
su doldu. İçeride çamaşır makinesi,

derin dondurucu, ufak tefek elektronik
araçlar vardı. Onlar tamamen çöplük
oldu." dedi. Evine su basmaması için
önlem alan bir kişi, "Bazı aşağıdaki de-
reye yakın evlerin bahçeleri sular içinde
kaldı. Biz de suların içeri girmemesi için
kapının önüne set yaptık. Bu derenin
bir an önce ıslah edilmesini istiyoruz
yetkililerden" açıklamasını yaptı. DHA

Başakşehir, yaz ayında birbirinden
renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak.
İlçe sakinlerinin keyifli ve eğlenceli bir

yaz geçirmesini amaçlayan belediye, temmuz,
ağustos ve eylül aylarında her yaş grubuna özel
sosyal ve kültürel yaz etkinlikleri düzenleyecek.
Etkinlikler, Başakşehir Millet Bahçesi ve Bahçe-
şehir Gölet Parkı başta olmak üzere ilçenin bir-
çok noktasında gerçekleştirilecek. Gençlerin
dolu dolu bir yaz geçirmesi için spor parkla-
rında tenis, yüzme, taekwondo, mangala, okçu-
luk ve judonun da aralarında bulunduğu 19
branşta ücretsiz eğitimler verilecek.

Perdeye yansıtılacak

Şamlar Tabiat Parkı 6. Kapı'da ise çocuklar ve
ailelerinin doğayı yeniden keşfetmeleri için
"Doğada 1 Gün" etkinlik-
leri düzenlenecek. İlçenin
çeşitli noktalarında sahne
şovları, jonklör, hacivat-
karagöz, kukla oyunları
ve açık havada animas-
yon filmleri sahnelenecek.
Başakşehir Millet Bahçesi
ve Bahçeşehir Gölet’te 

kurulacak dev ekranlar ile vatandaşlara yıldız-
lar altında sinema keyfi yaşatılacak. Kadın
erkek, genç yaşlı binlerce ilçe sakinini bir araya
getirecek yazlık sinema günlerinde, aileden
dramaya, komediden maceraya, aksiyondan
gerilime kadar Türk ve dünya sinemasının iz
bırakan yapımları bir kez daha beyaz perdeye

yansıtılacak. Belediyenin yapmış ol-
duğu çalışmalar, "Çaya Geldik" et-
kinliği ile ilçe daha yakından
tanıtılacak. İlçe genelindeki sitelere
yapılacak ve keyifli sohbetlerin yapı-
lacağı ziyaretlerde, hayata geçirilen
ve planlanan projelerle yürütülen
hizmetler hakkında ilçe sakinlerine
bilgi verilecek. DHA

Eğitim nasıl olmalı?

Mert AVCU
damgaweb@gmail.com

alimertavcu@gmail.com

G eçen haftaki üniversite sınavının ardından her
yıl gündem olan konular tekrar konuşulmaya
başlandı. Eğitim nasıl olmalı?

Eğitim dendiğinde aklımıza okullar geliyor elbette.
Öğrencilerin hayata hazırlandığı okullarda, onları ha-
yata hazırlayacak dersler veriliyor. İlköğretim ve liseden
sonra 17-18 yaşında kariyerlerini belirleyecek bir sınava
giriyorlar. Ardından istedikleri bir alanda (tabii ki puan-
ları yeterse) ileri düzey eğitim alıp, hayata atılıyorlar.

Benim okul hayatım boyunca aklıma takılan bir
soru oldu, muhtemelen herkesin hayatında bir yerde
duyduğu şu soru: “Bunlar gerçek hayatta ne işimize
yarayacak?” Bu soru ne kadar klişeleşmiş de olsa al-
tında taşıdığı anlam ciddiye alınmaya değer.Bana 
kalırsa okullarda günlük hayata daha yakın dersler 
olması gerekiyor. Örneğin her insanın kendi başına 
hayatta kalabilecek şekilde yemek yapabiliyor olması
gerekli, vatandaşlık haklarının ne olduğunu öğrenmesi
gerekli, interneti ve teknolojiyi nasıl güvenli şekilde
kullanacağını ve nasıl araştırma yapabileceğini öğren-
mesi gerekli, parasını nasıl idareli kullanacağı hak-
kında ve vergilerin ne olduğu hakkında bilgi sahibi
olması gerekli. Tabii ki bu örnekler arttırılabilir, ama
asıl amaç gerçek hayatta herkesin işine yarayacak şey-
ler öğretilmesi. Örneğin, kariyerinde kimyayla ilgilen-
meyecek bir öğrencinin, ileri düzeyde kimya dersleri
görmesinin çok da mantıklı bir açıklaması yok. Bu so-
ruyu okuldaki hocalarıma sorduğumda aldığım en
genel cevaba göre, bu derslerin çok büyük bir kısmı
üniversite sınavında sorulacağı için veriliyor. Haliyle
hayatımızı son derece etkileyen bir sınavda çıkacak
olan konular, “gerçek hayatta” işe yaramış oluyor.
YKS gibi üniversite sınavları öğrencileri elemeye ve
sıralamaya dayalı olduğu için, öğrenciler bu sınava
gerçekten de bir yarış atı gibi hazırlanıyorlar. Her oku-
lun eğitimi eşit olmadığından ve ülkenin kaynakları da
buna yetmediğinden öğrencilerin daha iyi eğitim için
birbirlerini eleyip yarışmaları gerekiyor. O halde en ba-
şından bu sınavlar eleme amacı gütmeseydi, öğrencinin
günlük hayatından bu kadar uzak olacak dersler veril-
mezdi. Bu eleme ihtiyacının olmadığı ülkelerde öğren-
cileri hayata daha iyi hazırlayacak derslerin verildiğini
görebiliriz. 

Kısaca okullarda temel pozitif bilimler ve dil öğreni-
minin yanında öğrencileri gerçek hayata hazırlayacak
dersler de olmalı. Ancak ne yazık ki bu, ülkemiz az n
üfuslu bir Avrupa ülkesi kadar imkana sahip olmadığı
müddetçe pek mümkün görünmüyor. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı öncülüğünde Tersane İstanbul'da hibrit olarak düzenlenen Türkiye Denizcilik
Zirvesi'nin kapanış oturumu gerçekleşti. Oturum sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Karais-
mailoğlu, "Kanal İstanbul'un 12 yılda kendisini finanse edeceğini düşünüyoruz"  ifadelerini kullandı

Şile'de yağmur sonrası dereler taştı. Çavuş Mahallesi'nde evler sular altında kaldı. Sel
sularının tahliyesi için çalışma başlatıldı. Su basan mahalle havadan görüntülendi.

Yazlık sinemalardan,
Şamlar Tabiat Par-

kı’ndaki programlara,
çocuk şenliklerinden

sosyal ve kültürel faa-
liyetlere kadar yaz için
etkinlikler hazırlayan

Başakşehir Belediyesi,
19 branşta ücretsiz

eğitim de vereceğini
duyurdu

2021 YILINDA İSTANBUL!

Başkan Çalık
çöp topladı
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık, sabahın erken saatlerinde
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekip-
leri ile bir araya geldi. Çalık, "Hep birlikte
bu kente hizmet etmek için çabalıyor ve
ter döküyoruz. Başarı bir ekip işidir" dedi.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık, sabahın erken saatlerinde,
Beylikdüzü’nün temizliği için gece gündüz

durmadan çalışan Çevre Koruma ve Kontrol Müdür-
lüğü ekipleri ile bir araya geldi. Beylikdüzü Belediyesi
Temizlik İşleri Ambarlı Şantiyesi’nde gerçekleşen bu-
luşmaya; Başkan Mehmet Murat Çalık'ın yanı sıra;
belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve birim
müdürleri katıldı. Ekiplerin günlük hareket planları,
karşılaştıkları sorunlar ve talepleri üzerine sohbet ger-
çekleştiren Başkan Çalık, sohbetin ardından sahaya
çıkacak olan temizlik araçlarını uğurladı. Daha sonra
Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Sezen Aksu
Parkında yapılan toplu temizlik çalışmalarına destek
veren Çalık, daha güzel ve daha temiz bir Beylikdüzü
için çalıştıklarını ifade ederek, “Hep birlikte bu kente
hizmet etmek için çabalıyor ve ter döküyoruz. Biz bu
kentte aldığımız sorumluluğu en iyi şekilde yerine ge-
tireceğiz. Beylikdüzü Belediyesi olarak bu kentte ki
her metrekareden sorumluyuz. Yapılan iş bütüncül
bir iş ve en iyisini yapabilmek için herkesin birbirine
destek vermesi gerekiyor. Başarı bir ekip işidir. Beylik-
düzü Belediyesi her gün tüm cadde ve sokaklarda
durmadan hizmet vermeye devam edecek" dedi.

Alın terini görüyorum

Konuşmasında sonraki nesiller için doğayı, doğal
kaynakları ve çevreyi korumanın önemine vurgu
yapan Başkan Çalık, "Bu kentin kaynaklarıyla Beylik-
düzü’nü en iyi noktaya çıkarmak bizlerin elinde ve bu
kentte en önemli olan şey bu kentin temizliği. Bugün
sizlerle birlikte bu kentin temizliğindeki hassasiyetimi-
zin nasıl olduğunu göstermiş olduk. Bu iş sadece
bizim çalışmamızla olmaz. Kentte yaşayan herkesin
duyarlılığıyla, Beylikdüzü’nü sahiplenmesiyle olur.
Hep birlikte çalışarak güzel kentimizi temiz tutalım.
Müdürlüğümüze bağlı çalışma arkadaşlarımızın ça-
basını, gayretini ve alın terini görüyorum. Her birine
çok teşekkür ediyorum. Burada Beylikdüzü’ne hep
beraber hizmet ediyoruz. Birlikte bir görev yapıyor ve
bu kente hizmet etmenin onurunu yaşıyoruz" dedi.

19 branşta ücretsiz eğitim
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iSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı 
Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç So-

yer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı 
Zeydan Karalar, Eskişehir Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Aydın 
Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçi-
oğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Muhittin Böcek, Muğla Büyükşehir Belediye 
Başkanı Osman Gürün, Mersin Büyükşehir 
Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tekirdağ 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak 
ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi 
Savaş’ın katılımlarıyla gerçekleşen toplantı-
nın ardından bir açıklama yayınlandı.

11. toplantı yapıldı
Toplantının ardından yayımlanan açık-

lamada, “Türkiye nüfusunun yarısından 
fazlasına hizmet veren Büyükşehir Belediye 
Başkanları olarak, buluşmalarımızın pandemi 
sebebiyle yaptığımız online toplantılar dahil, 
11.sini Antalya Büyükşehir Belediyemizin 
ev sahipliğinde, turizm cenneti Antalya’da 
gerçekleştirdik. Toplantımızda her zaman 
olduğu gibi Türkiye’mizin öne çıkan başlık-
larını bütüncül bir boyutta ele alarak ortak 
değerlendirmelerde bulunduk. 1 Temmuz iti-
bari ile açıklanan yeni normalleşme sürecinin 
tüm sektörlere canlılık getirmesin diliyor ve 
bu konuda tedbirlerin elden bırakılmamasını 
çok önemsediğimizi ifade ediyoruz. Pandemi 
döneminde 11 büyükşehir belediyemiz başarılı 
bir mücadele vermiştir ve dayanışmanın en gü-
zel örneklerini gözler önüne sermiştir. Sürecin 
en başından itibaren yaşamını kaybeden va-
tandaşlarımızın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. 
Her birinin yakınlarına başsağlığı diliyoruz. 
Bir daha bu acıların yaşamaması için tüm va-
tandaşlarımızı aşılanma haklarını kullanmaya 
davet ediyoruz. Bu süreçte fedakarca görevle-
rini ifa eden sağlık çalışanlarımıza şükran ve 
saygılarımızı iletiyoruz” denildi.

Bütün kurumları kapsasın
“Kamuoyunun çok yakından bildiği gibi, 

tasarruflu ve israfa karşı yönetim anlayışı 11 
büyükşehir belediyemizin yönetim anlayı-
şının omurgasını oluşturmaktadır” denilen 
açıklamada, “Seçim kampanyasındaki gün-
lerimizden bu yana hepimiz israf düzeni ile 
mücadeleyi ve tasarrufu vatandaşlarımıza vaat 
ettik. O günden bugüne bu duruşumuzdan 
ayrılmadan kararlılıkla icraatlarımızı yürüttük. 
Bu tedbirlerle ciddi başarı elde edilmiş, mali 
bütçelerimize katkı sağlanmıştır. Bu nedenle 
30 Haziran 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı 
genelgesini belediyelerimiz yakından takip 
etmektedir. Bu genelgenin istisnasız tüm kamu 
kurumlarını kapsaması gerektiği inancındayız. 
Söz konusu genelgenin, belediyelerimizin 
görevlerini yapması yönünde bazı engeller 
oluşturabileceği kanaatindeyiz. Bu hususta, 
ilgili kurumlarla irtibat kurarak belli maddele-
rin açıklığa kavuşturulmasını talep edeceğiz” 
ifadelerine yer verildi.

11 CHP’li büyükşehir belediye başkanı, bu sefer Antalya’da bir araya geldi. Buluşmada ülke gündemindeki turizm, yeni nor-
malleşme ve Turizm Teşvik Kanunu Taslağı ele alındı. Toplantıda Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan Tasarruf Genelge-

sine de değinildi. Genelgenin, Cumhurbaşkanlığı ve TBMM de dahil tüm kamu kurumlarını kapsaması gerektiği vurgulandı

BAŞKANLARDAN
ORTAK AÇIKLAMA

11 CHP’li başkan ortak açıklama-
nın sonunda, “Türkiye genelinde de 
benzer bir politika uygulanması gerek-
tiğine inanıyoruz. Ülkemizin turizm 
gelirini artırmak ve bu gelirin ülkemizin 
tüm illerinde adil bir şekilde dağılması 
için Türkiye’nin yeni bir turizm politi-
kası oluşturulması ve uygulanması ge-
rektiğini savunuyoruz. Turizmin sadece 
başkanları olduğumuz büyükşehirlerde 
değil, Anadolu’nun ve Trakya’nın birbi-
rinden değerli tüm il ve ilçelerinde yay-
gınlaşması için tüm ilgili bakanlıklar ve 
kamu kurumlarıyla birlikte çalışmayı ve 
tecrübelerimizi aktarabilmeyi istiyoruz. 
Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanlığı 
tarafından meclise gönderilen Turizm 
Teşvik Kanunu Taslağı, meclis ihtisas 

komisyonundan geçmiştir. Taslağa 
göre belediye sınırları içinde bulunan 
yeme-içme, eğlence, günübirlik mesire 
alanları ile konaklama tesisleri ve plaj-
lar dahil turizmle ilgili alanlar, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı’nın tasarruf ve de-
netimine bırakılacaktır. Bu yaklaşımın 
belediyelerin gelirlerine el koyma anla-
mını taşıdığı ve işlemeyeceği ortadadır. 
Türkiye’nin içinde bulunduğu eko-
nomik, siyasal krizlere rağmen canla 
başla çalışmaya devam edeceğiz. Tüm 
engellemelere karşın umudu çoğaltarak 
vatandaşlarımızın derdine derman ola-
cağız. Bu buluşmamız vesilesiyle tüm 
vatandaşlarımızın yaklaşmakta olan 
mübarek kurban bayramını kutluyoruz” 
ifadelerini kullandı.

TURiZM POLiTiKASI
OLUŞTURULMALI  

AÇIKLAMADA, Cum-
hurbaşkanı Erdoğan’a 
çağrı yapılarak, “Bu belir-
sizliklerin giderilmesi ve 
Belediyelerimizin birikmiş 
tüm diğer sorunlarının 
değerlendirilmesi adına 
Sayın Cumhurbaşkanı ile 
11 Eylül 2019 tarihinde 
yaptığımız 30 Büyükşehir 
Belediyesi toplantısının bir 
benzerinin en kısa sürede 
yapılmasının gerekliliğine 
inanıyor ve bu toplantıyı 
talep ediyoruz. Başkanlığını 
yürüttüğümüz 11 Büyük-
şehrimiz, Türkiye turizmi-
nin odağıdır. Şehirlerimiz, 
Türkiye turizm ekonomisi-
ne büyük katkılar yapmak-
tadır. Günümüzde Turizm 
ekonomisi kum deniz gü-
neş turizminden çok daha 
fazlasını ifade etmektedir. 
Turistlerin talepleri kültür 
ve doğa ekseninde geliş-
mekte ve ana akım turizmin 
türleri çeşitlenmektedir. Bu 
nedenle, Büyükşehirleri-
mizde sadece kıyı ilçelerin-
de değil, iç kesimdeki kırsal 
ilçelerimizde de turizmin 
gelişmesi için kararlılıkla 
çalışmaları sürdürüyoruz” 
bilgisi verildi.

Erdoğan’a 
ÇAĞRI

Özel çocuklar hem evlerinde hem Tuzla Bele-
diyesi Gönül Elleri Çarşısı içerisinde bulunan 
iyilik atölyesinde kese kağıdı üreterek poşet 

kullanımının önüne geçiyor. Üretilen kese 
kâğıtları, esnaflara satılırken, elde edilen ge-

lirle çocuklar aile bütçelerine katkı oluyor

TUZLA Belediyesi Gönül Elleri 
Çarşısı tarafından takipleri yapılan 
özel gereksinimli çocuklar, geri 
dönüşüme katkı sunmak ve poşet 
kullanımının azaltılması için kese kâ-
ğıdı üretiyor. Koronavirüs salgını ne-
deniyle evlerinde üretim yapan özel 
çocuklar, yeni normalleşme adımları 

kapsamında artık Gönül Elleri Çar-
şısı içerisinde bulunan iyilik atöl-
yesinde akranlarıyla birlikte üretim 
yapıyor. Şu ana kadar üretilen yakla-
şık 200 bin adet kese kâğıdı, Tuzlalı 
esnaflar tarafından satın alındı. Kese 
kâğıdından elde edilen gelir çocukla-
rın ihtiyaçları için kullanılıyor.

Geri dönüşüm desteği

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi 
Yazıcı, “Bu özel çocuklar, kese kâğıdı 
yaparak karbondioksit emisyonuna ve 
kendi ekonomilerine katkı sağlıyorlar. 
Onlarla güzel zaman geçiriyoruz” dedi.

Poşet yerine kese kâğıdı

Özlem Akarken
yeniden seçildi

SAĞLIK Hizmetleri Sendikası 
(SAHİM-SEN) İkinci Olağan 
Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. 
Genel Kurul’da başkan ve başkan 
yardımcıları, disiplin ve denetleme 
kurulu üyeleri seçildi. Kadın adayların 
ağırlıkta olduğu seçimde Genel Başkan 
Özlem Akarken biz kez daha Genel 
Başkanlığa seçildi.  

Sağlık Hizmetleri Sendikası 
(SAHİM-SEN) dün Petrol İş Sendikası 
Genel Merkezi’nde gerçekleşen İkinci 
Olağan Genel Kurulu ile başkan 
ve başkan yardımcıları, disiplin ve 
denetleme kurulu üyelerini seçti. 
Kadın adayların ağırlıkta olduğu 
seçimde yeniden Genel Başkanlığa 
seçilen Genel Başkan Özlem Akarken, 
“SAHİM-SEN kurulduğu günden beri 
bağımsızdır. Öyle kalmaya da devam 
edecektir” şeklinde konuştu. SAHİM-
SEN İkinci Olağan Genel Kurulu’na 
AK Parti Ataşehir Teşkilatı üyeleri,  
İYİ Parti Kadıköy İlçe Başkanı Murat 
Noyan, il ve ilçe teşkilatı üyeleri, Sivil 
Memurlar Sendikası (SİME-SEN) Genel 
Başkanlığı, İzmir, Ankara, Kocaeli, 
İstanbul Şubesi, Hemşireler ve Tüm 
Sağlık Profesyonelleri Sendikası Genel 
Başkanlığı, Bağımsız Kamu Çalışanları 
Sendikası Genel Başkanlığı, Tüm Sağlık 
ve Sosyal Hizmet Çalışanları Genel 
Başkanlığı izleyici olarak katılım gösterdi.

 Bağımsız kalacağız
Seçimin ardından kürsüye çıkan 

SAHİM-SEN Genel Başkanı Özlem 
Akarken, “Gerçekleştirdiğimiz başarılı 
seçimin ardından belirtmek isterim ki 
SAHİM-SEN olarak bugüne kadar 
yaptığımız gibi, idarelerin hukuka 
aykırı tüm faaliyetlerinin karşısında 
durmaya, bağımsız kalmaya, üyelerinin 
hak ve menfaatlerini savunmaya, 
kazanımlarımızı korumaya, yeni 
kazanımlar elde etmeyi sürdüreceğiz. 
SAHİM-SEN kurulduğu günden beri 
bağımsızdır. Öyle kalmaya da devam 
edecektir” dedi.

SAĞLIK Bakanlığı Bilim Kurulu 
üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, 
Kurban Bayramı tatilinde koronavirüs 
tedbirleri kapsamında farklı kısıtlama 
düşünülmediğini belirtti.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Dekanı ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. 
İlhan, Kurban Bayramı’nda kısıtlamala-
rın gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin 
şu an için Kurban Bayramı’na ilişkin 
kısıtlamanın öngörülmediğini söyledi. 
İlhan, “Ortamların temiz hava ile hava-
landırılması, çok kalabalık ve kapalı yer-
lerde maske takılması ile birlikte aşının 
da hızlı gitmesi ile bir kısıtlama olmaya-
cağını düşünüyorum” diye konuştu.

Kurallara uyulmalı
Prof. İlhan, “Aşının yaygınlaşması 

ile birlikte bayram sonrasında vaka 
sayıları daha aşağı da gidebilir. Belki de 
‘Vakalar aşağı gitmiyor’ diye düşünüle-
bilir; ama son dönemde 5-6 bin bandın-
da gitmesinde aşılamanın çok etkili ol-
duğunu düşünüyorum. Aşıya ilginin çok 
olmasıyla beraber vaka sayısının daha 
aşağıya gidebileceğine inanıyorum. 
Bayram sonrasında vaka sayıları kural-
lara uyulduğu ve aşı olunduğu takdirde 
daha aşağı gidebilir” açıklaması yaptı.

BAYRAMDA
kısıtlama yok
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S evgili okur…
Hayatındaki en büyük hedefin nedir? Gerçekten
neye ulaşmak istediğini biliyor musun? İşe gir-

mek, geçinmek, hayatta kalmak… Kast ettiklerim bun-
lar değil. Gerçekten yaşamında neyi veya neleri
yapmayı, neyin veya nelerin üstesinden gelmeyi istiyor;
kendi zirvenin ne olduğunu, kendi zirvene hangi yoldan
nasıl ilerleneceğini biliyor musun?  
İnsanlar bazı şeyleri bilmeden yaparlar. İlginçtir, bilme-
den yaptığımız olumsuz bir şeyin adı hata olurken,
olumlu bir şey için genellikle ya isim vermeyiz ya da o
an verilse de zamanla unuturuz. Derseniz ki bazı bilim
insanlarının tesadüfe dayan keşiflerini duyuyoruz, bizim
rastlantılarımız ses getirmezken onlarınki nasıl oluyor
da tarihe yazılıyorlar? Bu durum köklenmekle ilgilidir.
Ömrümüzü severek, bilerek, isteyerek verdiğimiz bir
alanda ne denli yoğunlaşır, kök salarsak tüm rastlantı-
lar da yapım aşamasının birer parçası haline dönüşür
ve kalıcı bir hal alırlar.Bir futbolcunun ayağına çarpan
topun gol olup, takımının dünya kupasını alması; bir
bilim insanının deneyler sırasında, bir sıvıyı dalgınlıkla
hiç olmayacak başka bir sıvıyla karıştırıp, insanlığın en
büyük ağrılarından birine çare bulması veya sıradan bir
temel kazma sırasında fark edilen eserlerin tarihi önem
taşıması her ne kadar rastlantı yoluyla ortaya çıkıp an-
tropologların önünü açsa da bu kimselerin tüm yaşam-
larını söz konusu alanlarda değerlendirdiklerini de
görürüz.
Öyle ise ilk paragrafımızı da içine alacak iki soruyla ya-
zımıza devam edelim. 
1) Kendi zirvemizi biliyor muyuz? 
2) İnsan bilmediği bir şeyi yapabilir mi?

* * * 
Verdiğim seminer ve seanslarda sıkça karşılaştığım ko-
nulardan biri HEDEFSİZLİK! Birçok insanın hedefi
yok! Oysa bu kimselerle konulurken “Sence hayatın bir
anlamı var mı?” diye sorduğumda “Olmaz mı?” diye
atılan, “Yaratıcı hiçbir şeyi boşuna yaratmamıştır” diye
yol alan, “Evrende her şey bir amaç doğrultusunda var
olmuştur” diyerek kendi felsefesinin tepesine tırmanan-
ların bir gaye taşımaması ne hazin. Hedef hakkında ko-
nuşmak bir hedefimizin olduğu anlamına gelmez.
“Hedefi olmayanlar, çalışmaktan keyif almazlar.” 
Pierre Paul Émile Roux.

Oysa bu alanda muhteşem tespitler, bir rehber niteli-
ğinde dile gelmiş sözler vardır. Romalı düşünür L.A.
Seneca, adeta hedefsiz insanların yaşamını özetlemiş:
“Hayatta bir gayesi olmayan insanlar, bir nehir üze-
rinde akıp giden saman çöplerine benzerler. Onlar git-
mezler ancak suyun akışına kapılırlar.” 

Maltalı düşünür, psikolog Edward de Bono ise “Eğer
bir hedefiniz yoksa oraya nasıl varabilirsiniz?” diye basit
fakat oldukça etkili bir soru ile çıkmış karşımıza.Bana
göre; İskoç yazar Samuel Smiles bu yaklaşımı bir adım
ileri taşımış ve “Bir hedefe ulaşmaya karar vermek, çoğu
zaman hedefin kendisidir” demiştir.

Hedef ve sürecin hem iyiliğini hem de güzelliğini ise
İngiliz yazar Logan Pearsall Smith şöyle özetlemiş;

“Hayatta iki hedef vardır: istediklerini elde etmek ve
elde ettiklerinin tadını çıkarmak. Ancak akıllı insanlar
ikinci hedefe de ulaşabilirler.”

Hep yol, hep yolculuk diyoruz da yolumuz açık mı bi-
liyor muyuz? Birkaç kilometre öteye gideceğimiz
zaman dahi elimizdeki cihazlardan yol durumuna bakı-
yoruz da bir hedef belirlediğimizde hiç merak ediyor
muyuz yolumuz açık mı yoksa kapalı mı? İşte, bunun
yanıtını da bize Stanford Üniversitesi'nin kurucu baş-
kanı ve ihtiyolog David Starr Jordan veriyor: “Nereye
gittiğini bilen kişiye yol vermek için dünya bir yana çe-
kilir.”

Gördüğünüz gibi sevgili okur, dünyada trafiğin her
zaman akıcı olduğu tek yol bir amaç doğrultusunda
ilerlenilen yoldur. 

* * * 
Hedef belirleme ve hedefin sonunu görmeye dair en

etkilendiğim ve bana en fazla ilham olan Amerikalı yü-
zücü Florence Chadwick’in yaşamından bir kesittir.

Florence Chadwick, hem Fransa'dan İngiltere'ye,
hem de İngiltere'den Fransa'ya yüzerek Manş denizini
her iki yönde geçen ilk kadın yüzücüdür. Ancak o bu-
nunla yetinmeyip, bu muazzam başarısına karşın bir de
Catalina Kanalını yüzerek geçen ilk kadın olmak iste-
mektedir. 

Dünyanın en zorlu beş kanalından biri olan Catalina
Kanalı, 34 km uzunluğunda, Kaliforniya'da Santa Cata-
lina Adası ile Los Angeles arasındadır.Bu kanalın zor-
luğu sadece dalgaların ve rüzgarın yapısından değil
aynı zamanda zaman zaman oluşan sislerin yoğunlu,
köpek balığı ve denizanası gibi canlıların bulunmasın-
dan da kaynaklanmaktadır. 

Bu kanalı 2013 yılında geçmeyi başaran Amerikalı
yüzücü Steve Robles, bu zorlu yüzüşü tamamladığında

söyledikleri oldukça önemlidir; “Sona erdiğinde plaja
nasıl gittiğimi bile bilmiyorum, tamamen tükenmiş-
tim.” Robles, kendi hakkında bilmediği bir gerçeği ise
hipotermi şüphesi ile hastaneye kaldırıldığında öğrene-
cekti; doktoru kendisine hafif bir kalp krizi geçirdiği
söylemişti.

Evet! 4 Temmuz 1952'de, 34 yaşında, Chadwick,
Catalina Adası'ndan Kaliforniya sahilindeki Palos Ver-
de'ye kadar Catalina Kanalı'nı yüzerek geçen ilk kadın
olacak mıydı? Bu iş hiç de kolay görünmüyordu. Yılın
en sıcak aylarında dahi okyanusun suyu insanın bede-
nini uyuşturacak kadar soğuktu. O gün hava o denli sis-
liydi ki, yüzücü kendisine eşlik eden tekneleri dahi
zorlukla seçebiliyordu. Havanın yanı sıra köpek balıkla-
rının da yoğunluğu vardı. Destek ekibi birkaç kez kö-
pekbalıklarını uzaklaştırmak için tüfek kullanmak
zorunda kalmıştı. Amerikalılar televizyonda heyecanla
bu olağanüstü olayı izlerken, O durmasızın kulaç at-
maktaydı. 

Florence soğuğa ve köpek balıklarına rağmen tam
15 mil (24 km) yüzdü. Sadece 6 mil kalmıştı. Bir taraf-
tan binlerce seyircinin duası diğer taraftan teknede bu-
lunan annesi ve antrenörünün “Başaracaksın! Az
kaldı!” diyerek motivasyonunu yüksek tutması için ça-
bası… Ve bir yanda soğukla, sisle, denizanası ve köpek
balıkları arasında yol alan Chadwick! Acaba dışarıdaki
tüm sesler ona ulaşmakta mıydı?

15 saat, 55 dakikadır hiç durmadan yüzen Floren-
ce’in kıyıya erişmesine sadece yarım mil kalmıştı ki bit-
kin bir halde sudan çıkarılmayı istemişti. Ne
teknedekilerin telkinleri ne de televizyon başındaki izle-
yicilerin temennileri yüzücüyü bu kararından geri dön-
dürmedi.Herkes hayal kırıldığı içindeydi. Sadece birkaç
kulaçlık bir mesafe kalmışken, yüzücü vazgeçmişti.

Denizden çıktıktan bir süre sonra, tam kıyıya yaklaş-
mışken neden bıraktığı sorulduğunda, “Bahane bulmak
istemiyorum ama eğer karayı görebilseydim, başarabi-
lirdim” diye yanıt vermişti.Vazgeçmesinin nedeni ne
soğuk, ne on altı saat süreyle kulaç atmanın yorgun-
luğu, ne de köpek balıklarıydı. Tek neden, sis yüzünden
karayı görememekti. Sis, hedefini görmesine engel
olmuş, onda hiçbir yere varamayacakmış hissini uyan-
dırmıştı. 

“Eğer hiçbir başarısızlık olasılığı yoksa 
zaferin de hiçbir anlamı yoktur.” 
Robert Schuller. 
Florence vaz mı geçmişti? Elbette hayır! İki ay

sonra yeniden denemek için yola koyuldu. Su yine so-
ğuktu, köpek balıkları yine vardı, sis yine her şeyin üs-
tünü örtüyordu. Fakat Florence kendine basit bir hikâye
var etti. Evet, bir hikâyenin ardından yüzecekti. İlk de-
nemesinde karaya yakın olmasına rağmen yolun hiç bit-
meyeceğini hissetmemek için bu defa sisin hemen
ardında bir yerde kıyının olduğunu düşleyecekti. Öyle de
oldu! İlk kulaçtan 13 saat, 47 dakika, 55 saniye sonra
California kıyılarına ulaşarak “Catalina Kanalını”
geçen ilk kadın yüzücü unvanını kazandı. Hem de er-
keklerin rekorunu iki saat farkla geçerek!

İnsanlar büyük bir sevinç içinde onu tebrik ederken
bir gazeteci herkesin aklındaki şu soruyu sordu; “Neden
bir önceki denemede değil de bugün?”Su en az önceki
denemede olduğu kadar soğuk, deniz bir önceki sefer
kadar dalgalı ve hava da bir önceki kadar sisliydi. Şart-
lar tamamen aynıydı. Ne olmuştu da bu kez başarı gel-
mişti? Florence Chadwick herkesin merak ettiği soruya
şöyle yanıt verdi; “Doğru. Ama bu kez o sis yalnızca
gözlerimdeydi. Beynimde ve hayallerimde ise tüm ihti-
şamıyla Catalina’yı görüyordum.”

KARAYI 
GÖREBİLSEYDİM 

Ziya Şakir yılmaZ 
HAYATTAN NOTLAR

ziya@ziyayilmaz.com

Florance Chadwick’in öy-
küsü bize şunu anlatıyor; He-
deflerin açık ve net olması,
motivasyonun ve dolayısıyla
performansın artırılması açı-
sından son derece önemlidir. 

Danışanlarımla yaptığım se-
anslarda gözlerinizi kapatıp
beş yıl sonra olmak istedikleri
yeri ve yaşamak istedikleri ha-
yatı görmelerini istiyorum. Beş
dakikalık seans sonunda yüz-
lerinde gülücükler açarak,
gözlerinin içi gülerek konuş-
maya başlıyorlar.

Amacı olan insanın ruhu
nefes alır. Bir hedef belirlemek
ve o hedefi zihnimizde can-
landırmak hatta görebilmek
mesafeyi ulaşılabilir kılar. Bir
gayemiz olduğunda ancak
hayat da bize katkı sağlıyor.
Montaigne’nin de dediği gibi;
“Hedefi olmayan gemiye, hiç-
bir rüzgâr yardım etmez.”

HEDEF AÇIK VE
NET OLMALI
HEDEF AÇIK VE
NET OLMALI
HEDEF AÇIK VE
NET OLMALI
HEDEF AÇIK VE
NET OLMALI
HEDEF AÇIK VE
NET OLMALI
HEDEF AÇIK VE
NET OLMALI

İlkin bir hedef belirlemeli-
yiz; bu hedefte engeller
neler, görmeli; nasıl adımlar
atılmalı, gerekiyorsa hangi
önemleri almalı, hangi faz-
lalıklarımızdan arınmalı ve
hangi olası zorluklarla
göğüs germek için hazır ol-
malıyız?Hedefimizin ger-
çekçi olup olmadığına
bakmalı ve bu yolda kim-
lerle çalışabileceğimizi de
bilmeliyiz. Bazen nasıl yerine
kim sorusunu sormak büyük
zaman kazandırır. Tabii ki
süreci doğru planlamak ve
zaman yönetiminde ustalaş-
mak ayrıca önemlidir.

Odak, azim, sabır gerçek
başarının adımlarından sa-
dece birkaçıdır.

Çözüme odaklandığınız,
hedefinizi belirleyip görebil-
diğiniz harika günler 
diliyorum. 

GÖĞÜS GERMEK İÇİN 
HAZIR OLMALIYIZ
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GÖĞÜS GERMEK İÇİN 
HAZIR OLMALIYIZ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
      

       
         

         
        

         
        
    

 
          

         
          

        
         

    

A L E V M H A
L P A L U Z E

N E K B A Z
M E Y V E C L K

Z A R F
E L E K T R O O K
K E S S E
M H E Y K E L L
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K R S T A L O T
L E K E A Y N
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L Leke P B K Ö O N U A Türk

tempo
D gamze Ç

M K A L O D E R M D O P D O L U
Alamet

N A N M M Ü S T E N C Ü N K
H E R T Z K O K A R T Gözle

Soy A Y N N E M "Ekmek S U
E O M T N A K E V N C O S T N E R

P R O V A S K A L A E L Sermaye

K N U T A N Ç Ö K L D
A B A L R Peterburg" L O Ö
Komut E P K K A O S A P A G A N
E M R R T A S S O T E
Yüce O A T T O V Nobelyum N O C M

Erkek

E R
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geçme
T S Vücutta

Gaflet M A L T zümre C Sahra Ç A R
Ehem- para S K K E T U A L L L A Ö F K E L
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Aleksia & Hakan Kayar
bulmacaci@gmail.com

Çizgilerle
ilgili olan

"... Fare"
(Disney'in
ünlü çizgi

Bir tür
tabanca

Leke
Macaristan
sancak beyi

Nasihat

Büyükelçi-

elçilik

Duman
lekesi

"... Talihsiz
Yetime"
(Film) Ut çalan Ajans

Press

Bir
iç giysisi

Türk

tempo

Çene ve
yanaktaki

gamze

Lise okuyan

Telefon Yuvarlak
Büsbütün

Kerim'in
72.suresi

Alamet

Hz ile

frekans
birimi

Kilometre

Yüklenici
Nitrik
Oksit

olmayan

Müzikte

Asker ilgili

Soy
bulunan su

"Ekmek

(Film)

beyaz çizgili
bir hayvan

oyuncu

(Film)
matematikçi alametifarika Sermaye
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Vilayet

"...-
Peterburg"
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beyaz renkte
bir element
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zehir
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Bir tür salon
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(Simge)

Erkek
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Sav
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geçme

Stenografi

Vücutta
bulunan

Gaflet
zümre Sahra

kimse
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miyetsiz

para Resim

Seslenme Mal ile ilgili

Hane
(Film)

Asarak
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yarayan bir
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D Ö N G E L P U F L A K
K A Ç K E S E C K E Ü

P T Z B A L A M A K
D A R G A Ç S L T M
E T A M N A
M A N D A L K F V A N O
Ü T K A A Y R T L
H E E Y D Ç M N Z A U
A S A S Ö G U A U J
K D M Ü N F E S H M
E K O S E A N O R A K A
M M E R K E Z N L O K

 ANASON

 ANORAK

 ARGAÇ

 ARZUHAL

 BAĞLAMAK

 ÇIFIT

 DAYALI

 DİKİLMEK

 DÖNEK

 DÖNGEL

 EKOSE

 ENSİZ

 ETAMİN

 FUNYA

 HAKEM

 KESECİK

 KIDEM

 MANDAL

 MAVİŞ

 MERKEZ

 MÜNFESİH

 OLUŞMAK

 PATATES

 PUFLA

 SEKANS

 SIKIM

 ŞANTAJ

 TRANŞ

 ZANKA

E L E K T R O O K

3 HARFLİ
 EPE
 EZA
 İSE
 KES

4 HARFLİ
 ALEV
 ALİM
 AŞIK
 AYNI
 BAZI
 ENVA
 EPEY
 İKON
 İMHA

 İNEK
 KLİK
 KONİ
 LEKE
 MEAL
 OYUN
 TIPA

5 HARFLİ
 EKMEK
 ESHAM
 KELEK
 NEZLE
 PEKİN
 ŞİLEM
 ZİFOS

 ZÜHRE

6 HARFLİ
 EKSERİ

 HEYKEL
 İZBİRO

 ORUÇLU
 PALUZE
 ŞELALE

 VAKVAK

10 HARFLİ
 ELEKTROŞOK

 KRİSTALOİT
 KÜMELEŞMEK

 MEYVECİLİK

Soldan Sağa:
1. Düşünce. - Olumsuz, menfi. 2. Tutumsuzluk, savur-
ganlık, israf. 3. Bir veya iki çalgı için yazılmış, üç veya 
dört bölümden oluşan müzik eseri. - Gösteriş, çalım. 4. 
Eksilti. 5. Sansargillerden, yazın esmer kırmızı, kışın be-
yaz renkli kürkü değerli, etçil hayvan, as, ermin. - Olun-
ca, olursa. 6. Kalkma işi veya biçimi. 7. Çarşılarda veya 
alışveriş bölgelerinde aynı işi yapan esnafın bir arada 
bulunduğu bölüm. - Kilometre (Kısaca). 8. Çok çevik 
bir köpek türü. - Parça. 9. Bir şeyin yüzünü alevden ge-
çirmek, aleve tutmak.

Yukarıdan Aşağıya:
1. Oruca başlama zamanı. - Baba. 2. İkili. - Benzerlerin-
den farklı olan. 3. Görüş ve tutumlarında katı olmayan. 
- Üye. 4. Sürekli, aralık vermeden. 5. Güven, güvenç, 
emniyet. 6. Bağışlama. - Şehzadelerin özel eğitmenleri. 
7. Sanatta kuralcı. - Alamet. 8. İthalatta bir malın bede-
li, sigortası ve navlunu giderleriyle birlikte olmak üzere 
maliyeti. - Bir tür pantolon veya şalvar. 9. Sayısı ikiye 
çıkmak.
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Aşağıdaki sözcükleri yandaki bulmaca 
içerisinde her yönden verilmiş karışık 
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Bulmacada verilen ipucu kelimeden yararlanarak 
çözülmüş bulmacayı tamamlayınız.
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V irüste delta, siyasette Sedat Peker ve 
Elmalı Davası
CORONA virüs ile geçen sene Mart ayından

beri boğuşuyoruz. Tam bitti derken Anormal açılımların
ardından kapanıyoruz.Sonra  hastalık pik yapıyor.
Bizde normale dönmeyi sabırla bekliyoruz. Bu hafta as-
lında virüs ile ilgili bir şeyler yazmak istememiştim. De-
nizleri kaplayan müsilaj yaşadığımız ekonomik
sıkıntılar, bir çoğumuzun merakla beklediği tweetleri ve
videoları ile mafya elebaşı Sedat Peker ve iddialarına
değinecektim. Ama söz bu yazıda bazı noktalara değin-
meye çabalayacağım dostlar.Birde yine acı dolu bir yıl-
dönümünü dün tekrar yaşadık. Madımak'ta yakılan
dostların acısı hala yüreğimiz dağlamaya devam ediyor.
Bu ateş 28 yıldır sönmüyor, enkazı kimse kaldırmıyor.

Bu meretten kurtuluş yok!

Şimdi önce şu meret Corıona virüsü'ne kısaca göz
atalım şu anda ülkemizde nüfusun sadece yüzde 18’inin
2 doz aşısı tamamlanmış. Bunların içinde iki doz Sino-
vac olmuş olanlar da çoğunlukta. Halen nüfusumuzun
yüzde 80-yüzde90’ının varyantlardan korkması gereki-
yor. Bu durum çok ciddidir. Bir de bu nasıl ortaya çıktı
sorusunu da uzmanların ağzından yanıtlayayım. İki doz
Sinovac sonrası Biontech’in koruyuculuğuna dair bir
veri bulunmuyor. veri diyenler veri nereden olsun, zaten
Sinovac veri koymadığı için bu haldeyiz. Ama doğal en-
feksiyon+tek  doz aşı ,hibrit immunite ve mix match
çalışmalarının verisi ile yorum yapılabilir.Çünkü ;
Delta- Coronovac ilişkisinin pek parlak
görünmüyor.Delta’da tüm aşılara nisbi direnç var.

Ne olacak Baykal'ın hali!

Coronaya bir ara vererek öncelikle ülkemizdeki ana
muhalefetten başlayalım. Şu Sedat Peker'in tweetlerin-
den. Ne diyordu Sedat Peker?

"5 6 sene evvel Bakırköy eski belediye başkanı Ünal
Erzen başta olmak üzere tüm CHP’li isimlerden sinyal-
cilik yaparken bu zenginliğe nasıl ulaştın? (ben anlata-
cağım) Kendi evinden daha çok Maxx Royallerde,
Vogue otellerde kalabilecek hale nasıl geldin? (o otelle-
rin fiyatları belli)

Deniz Baykal’ın kaset olayından sonra eski pezevenk-
leri geri çekilince görevi nasıl devraldın? Kardeşlerim,
bunun benle görüşmek istemesinin sebebi, Deniz Bay-
kal’a getirdiği kızlardan birinin ailesinin haberi olmuş.
Bu konuda Antalya’daki bu aileyle görüşmem için en
yakınlarımı araya koyup bana ulaşmak istedi (Kızın ve
ailesinin adını vermemiz doğru olmaz). Tabi ki ben
böyle bir namussuzluğun parçası olmadım. Deniz Bay-
kal bu durumdan haberi olduğu için bunun eline düştü.
Tabi ki Sayın Cumhurbaşkanıyla Deniz Baykal’ın hasta-
nedeki görüşmesini, Hasan Doğan üzerinden koordine
eden Korkmaz Karaca'dır. Sonraki yükselişini zaten
tüm Türkiye biliyor."

Disipline verilmeyecek mi?

Şimdi kısadan soralım CHP yönetimine  "Deniz Bay-
kal disipline verilmeyecek mi!" Genel başkanlığa uçku-
runa basarak kayma sonucu veda eden eski genel
başkanınız Deniz Baykal’ı ahde vefa olarak bir kez

daha milletvekili yaptınız.  Sonrasında aynı beyefendiyi
geçirdiği ağır rahatsızlık ve bıraktığı araza rağmen mil-
letle dalga geçercesine yine milletvekili yaptınız.  Çare-
sizlik nedeniyle size oy vermeyi sürdüren seçmeniniz
tüm bunları sineye çekti

Ortada vahim iddialar var

Ancak son günlerde bir suç örgütü liderinin açıkla-
maları sayesinde de olsa, eski genel başkanınız olan bu
milletvekili hakkında çok vahim iddialar ortaya çıktı.
Aynı kişinin iktidar partisi ile ilgili iddialarına yönelik
olarak “Araştırılsın, soruşturulsun” diye haklı bir kıya-
met koparırken kendi partinizin bir milletvekili ile ilgili
bu iddiaları araştırmayacak mısınız!

Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal ile gazeteci Uğur
Dündar arasındaki atışmayı izliyorum. İzledikçe de Tür-
kiye’de yıllarca bir sol partinin liderliğini değilse de, en
azından genel başkanlığını yapmış Deniz Baykal ve ke-
rimesi adına üzülüyorum diyemeyeceğim ama utanıyo-
rum.

Tartışmanın nedeni Halk TV. Bir dönem Deniz Bay-
kal’a ait olan, daha sonra yönetimine Deniz Baykal’ın
kızı Prof. Aslı Baykal’ı getirdiği televizyon kanalı. So-
rular ise şöyle:

1. Deniz Bey, bu kanalın sahibi kim?
2. 2. Halk TV Deniz Baykal’ın şahsi malı mı?  
3. Şahsi malınız ise bu kanalı hangi para ile, serma-

yeyi nereden bularak kurdunuz?  
4. Yok eğer partiye ait ama yasa gereği partiye ait

olamadığı için yediemin olarak sizin yönetiminizde gö-
rünen bir kanal ise hangi hakla kızınızı buranın başına
atadınız?  

5. Mikrobiyoloji profesörü olan kızınızın hangi
medya yöneticiliği vasfına sahip olduğunu söyler misi-
niz?  Ama gördüğüm kadarı ile Baykalgillerde böyle bir
durumdan rahatsız olacak hal yok.Tam aksine Fransız
horozu misali ayakları pisliğin içinde bas bas bağırıyor-
lar. İşi uçak bileti ucuzluğuna kadar indirdiler. Madem
öyle, o zaman biz de içimizde kalan bu soruları soralım.

Hatta sonrası için bir de ekleme yaparak şu soruyu da
yöneltelim: “Bu kanalı sattınız. Kaça sattınız, gelen pa-
rayı ne yaptınız! Partiye mi verdiniz, yoksa aile serve-
tine mi eklediniz!” Bunlar neredeyse laik cumhuriyete
ihanet düzeyinde iddialar. Siz ana muhalefet partisi. En
anlamsız nedenlerle parti disiplin kurulunu çalıştırıp,
parti disiplinine aykırı hareket ettiğini iddia ettiğiniz ki-
şileri partiden atarken, eğer doğru ise böyle bir ihaneti
yapan genel başkanı araştırmayı, soruşturmayı düşün-
müyor musunuz! İktidardan beklediğiniz dürüstlüğü ve
temizliği kendi içinizde aramayacak mısınız! Daha açık
sorayım, tüm bu iddialar doğru ise Deniz Baykal’ı Ata-
türk'ün kurmasıyla övündüğünüz partide tutacak mısı-
nız? Sorarlarsa o sıralarda muhafazkardık dersiniz. 

Şimdi gelelim Elmalı rezaletine. O konuyla ilgili epey
bir bilgi kirliliği var. Önce olayı bir netleştirelim. İki kü-
çücük çocuğa anne ve üvey baba tarafından uygulanan
taciz ve tecavüz vakası yeni değil.Olay, çocukların öz ba-
balarının Mayıs 2020’de Edremit Savcılığı'na yaptığı şi-
kayet ile soruşturulmaya başlanıyor. Soruşturma
sonucunda 2 ay sonra Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi’nde
dava açılıyor. 16 Ekim 2020 tarihinde sanık anne ve
üvey baba tutuklanıyor. Yaklaşık 2,5 aylık tutukluluktan
sonra Ocak 2021’de sanıklar tutuksuz yargılanmak
üzere serbest bırakılıyor. Elmalı Cumhuriyet Başsavcılı-
ğı'nın bir üst mahkeme olan Antalya 10. Ağır Ceza Mah-
kemesi’ne yaptığı itiraz reddediliyor. Son duruşma
Mayıs ayında yapılmış. Bir dahaki duruşma tarihi ise
Eylül 17.

Rezaletin kronolojisi bu

Çok açık ki, ortada büyük bir ayıp, büyük bir rezalet,
büyük bir aymazlık, büyük bir utanmazlık var.

Ve Türkiye ne yazık ki, bu gibi suçları örtbas etme ko-
nusunda uzmanlaşmış kadrolara sahip. Uzun süreli okur-
larımız hatırlayacaktır. Bundan 10 yıl kadar önce bir
N.Ç. davası vardı.13 yaşındaki bir kız çocuğuna bir ilçe-
nin neredeyse aralarında kamu görevlilerinin ve hatta

emniyet görevlilerinin de bulunduğu tüm “ileri gelenleri”
tecavüz etmiş, yargılanmış ve iyi halden cezalarında in-
dirime gidilmişti Çok değil birkaç yıl önce Ensar Vak-
fı’nın bir yurdunda olanları da unutmamışsınızdır
umarım. Vakfın kontrolündeki Karaman Anadolu İmam
Hatip Mezunlar Derneği’ne ait yurtlarda kalan 9-10
yaşlarındaki 45 çocuğa 54 yaşındaki öğretmen Muhar-
rem Büyüktürk tarafından defalarca tecavüz edildiği or-
taya çıkmıştı.

Konunun araştırılması için TBMM’de verilen önerge-
nin reddedilmesi ise Meclis’te kutlanmıştı. Anlayacağınız
olay çok. Öfkelenmekle bitecek gibi değil. Bu kez yine
kızgınız.

Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi’ne de, savcılığın itira-
zını reddeden Antalya 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ne de.
Hatta bu hakimlerin kimler olduğunun açıklanmasını,
toplumun bu kişileri tanımasını da istiyoruz. İstiyoruz
da, bilsek ne olacak. Mesele kişiler değil ki, mesele anla-
yış. Ha Ali vermiş kararı ha Veli.  Çocuklara tecavüz
edilmesinin örtbas edilmesi TBMM'de kutlandıktan
sonra söylenecek söz kalır mı!  Üstelik baksanıza, Ali
Edizer isimli sarıklı cübbeli GATA doktoru ve benzerleri
nedense bu kararı savunuyorlar. Hukuki buluyorlar. Ve
bunlar sözde muhafazakar.

Bu ve bunun gibi kararları ahlaki bulmayan bizim gi-
biler ise bağırıp duruyoruz. Bir etkisi oluyor mu!Hiç
zannetmiyorum.Çoluk çocuğa tacizin, tecavüzün nor-
malleştirildiği ve bu suçların cezasız kalmasının hukuki
bulunduğu bir anlayışa doğru ilerliyoruz. Bir ortaçağ an-
layışına.

İlerde tarih kitapları bugünleri anlatırken muhtemelen
şöyle yazacaktır: "Barışçı eylem yapan üniversite öğrencile-
rinin tutuklu, çocuklara ve hatta öz evlatlarına tecavüz
edenlerin ise tutuksuz yargılandığı bir dönemdi. Üstelik de
o dönemde adında Adalet olan bir parti iktidardı ve o par-
tiyi destekleyenler kendilerini muhafazakar zannediyordu."
Çakma muhafazakarlara 

bir sözüm var; "Çocuklarını muhafaza edemeyen bir top-
lumun herhangi bir şeyi muhafaza etme ihtimali yoktur."

VİRÜS, SİYASET, TACİZ

Oktay APAYDIN
apaydinoktay@gmail.com

13köşe yazısı 4 TEMMUZ 2021 PAZARwww.gazetedamga.com.tr

ISINMA TURLARI BAŞLIYOR

16 ay sonra, ilk defa eski hayata yeni-
den dönme ve yeni bir hayata “merhaba”
demenin keyfini ve mutluluğunu yaşıyo-
ruz. Aşılama konusunda çok ciddi bir me-
safe katettik. 18 yaşa kadar indik.Bu
önemli bir başarı.Gerçi Sinovac ısrarını
eleştirmiş, aşıda çeşitlendirme yapılması
gerektiğini söylemiş ve Biontech ile bir
türlü anlaşma sağlanamamasına kızmış-
tık ve haklıydık ama sonuçta eleştirileri
ciddiye alan, samimiyetle çözüm arayan,
Fransa’nın 70 milyon dozluk siparişini
iptal etmesini Türkiye için fırsata çeviren
ve Özlem Türeci ile Uğur Şahin’in vatan-
severliklerinden istifade anlaşmayı sağla-
yan da yine Bakan Koca oldu. Biraz
gecikme ile de olsa sonunda iyi oldu. Aşı
meselesini en iyi çözümleyen ülkeler ara-
sına girdik böylece.Ancak aşıdaki ret ora-
nını ne yazık ki şimdilik bilmiyoruz.Yüzde
30’lar civarında olduğu söyleniyor.Düşük
değil.Aşıya şüphe ile bakanları da anlıyo-
rum.Şüphecilik kötü bir şey değildir.Ancak

hep sorduğum bir suali
tekrarlıyorum.Kuduz bir köpek tarafından
ısırıldığınız zaman da aşı olmayacak
kadar cesur musunuz! Elbette kimseyi aşı
olmaya zorlayamayız.Böyle bir hakkımız
yok. Ama salgın etsini tam anlamıyla kay-
bedinceye kadar aşılanmamış olanlara
bazı kısıtlamalar getirebiliriz.Aşılı olma-
yanların ücretsiz izne çıkarılması, toplu ta-
şımadan yararlanmalarının engellenmesi,
konaklama tesislerinde kalmalarına izin
verilmemesi gibi kısıtlamalar
getirilebilir.Hem kendilerinin hem de top-
lumun iyiliği için. Salgın bitinceye kadar.
“Yeni hayat” tanımını biraz abartılı kullan-
dığımın ben de farkındayım. Doğru olanı
“ısınma turları” olmalı. Çünkü “gerçek
yeni hayata” sonbaharda “merhaba” di-
yebileceğiz. Kanaatim odur ki bizim yeni
hayatımız daha doğrusu hasretle bekledi-
ğimiz o eski günlerimiz bu sonbaharda çi-
çeklerini açacak olan farklı bir ilkbahar ile
başlayacak. Pandemiyi dikkatle izleyen ve

elinden geldiğince doğru analizler yap-
maya çalışan biri olarak sizden ricam
şudur: Önümüzde konulan seçenekler ne
kadar fazla, şımartıcı, coşku verici, hatta
şaşırtıcı olsa da gelin lütfen bu seçenekle-
rin hepsini birden aynı anda ve hızla dev-
reye sokmayalım. Aşılama kampanyası
sonuçlanıncaya, toplumsal bağışıklık dü-
zeyine ulaşılıncaya kadar gelin ufak ufak
“ısınma turları” yapmakla yetinelim. Me-
sela düğünlere, nişanlara katılalım ama
halay çekmelerden uzak duralım. Mesela
toplu taşıt araçlarını kullanalım, akşamları
çıkıp parklarda bahçelerde biraz nefes
alalım ama gereğinden çok ve kontrolsüz
kalabalıklaşmayalım.

Kısacası virüse yeniden bize daha
rahat bulaşabileceği fırsatlar ve ortamlar
sunmayalım. Hiç kuşku yok ki güzel gün-
ler bizi bekliyor. Ama her zaman her ko-
nuda olduğu gibi o güzel günlerin içini
doğru ve akılcı yaklaşımlarla doldurmak
da bize düşüyor.

DELTA VARYANTINA DİKKAT!
Delta varyantı ilk kez

geçen yılın ekim ayında
Hindistan’da tespit edilmişti.
Daha bulaşıcı olduğu bildi-
rilen varyant 80’den fazla
ülkeye yayılmış, Türkiye’de
de nisan ayı sonunda, İstan-
bul’da beş kişide bu var-
yantın görüldüğü
duyurulmuştu. Son olarak,
Sağlık Bakanı Fahrettin
Koca, varyanttan Türkiye’de
134 vaka tespit edildiğini
söylemişti. TTB de 1 Tem-
muz’da ‘kademeli normal-
leşme’yi bir adım daha
öteye taşıyarak pek çok ted-
biri gevşetmeye hazırlanan
hükümeti Delta varyantı ko-
nusunda uyarırken, günlük
vaka sayılarının henüz iste-
nen düzeye inmediğini ve
en az yüzde 70 seviyesinde
aşılama tamamlanmadan
açılmanın kötü sonuçlar do-
ğurabileceği yönünde açık-
lama yayınlamıştı. Dünya
Tabipler Birliği, bu varyantı-
nın en dikkat çeken özelliği-
nin enfekte olanların

boğazlarında çok hızlı şe-
kilde, çok yüksek bir viral et-
kiye yol açması olduğunu
vurgulamış, buna göre in-
sanların enfekte olduklarını
dahi fark etmeden virüsü
başkalarına bulaştırabildiği
belirmişti. Dünya Sağlık Ör-
gütü ise Delta varyantının
‘dördüncü dalgaya neden
olabileceğini, bu nedenle
çok dikkatli olunması ve ted-
birlerin elden bırakılmaması’
gerektiği yönünde uyarmıştı.
Aşılama çalışmalarında
büyük aşama kat ederek
ekonomilerini açan Britanya
ve İsrail gibi ülkeler dahi
Delta varyantı kaynaklı vaka
artışı nedeniyle tedbirleri ar-
tırdı. Varyantın bu ilerleyişi
tüm hazırlıklarını turizm se-
zonu için yapan ve büyük
gelir elde etmeyi planlayan
Türkiye’yi de etkisine alabilir.
Keza Türkiye’nin en çok tu-
rist çektiği ülke Rusya’da yeni
kayda geçen vakaların nere-
deyse tamamı Delta varyantı
kaynaklı.
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FEDERASYON 
kupasında Kemer 
Golf Kulübü, 
Klassis Golf 
Kulübü, İGK, 
Ataşehir Golf 
Kulübü, İGGA, 
Kuşadası Golf 
Kulübü, Bodrum 
Golf Kulübü, 
Samsun Golf 
Kulübü, Ataşehir 
Golf Kulübü, 19 
Mayıs Samsun 
Golf Kulübü, Ant. 
Bahçeşehir, Ankara Golf Kulübü, 
Bahçeşehir GJK, Marmara Golf 
Kulübü, Atayurt S.K., Başkent 
GSK, National BGK’dan 18 yaş 
altı 75 sporcu mücadele etti. İlk 
günün ardından erkekler A kate-
gorisinde National BGK’dan Veli 
Buğra Kuş 36 stableford skorla 
1’inci, 19 Mayıs Samsun Golf 
Kulübü’nden Dara Muhammet 
Saf 34 stableford skorla 2’nci, 
Kemer Golf Kulübü’nden Mert 
Karabıyık 32 stableford skorla 
3’üncü sırada yer aldı. Genç kız-
lar A kategorisinde Kemer Golf 
Kulübü’nden Mina Gençoğuz 
37 stableford skorla 1’nci, İGGA 
sporcularından Duru Yıldırım 

36 stableford skorla 2’nci, Hazal 
Asya Şahin 36 stableford skorla 
3’üncü oldu. Erkekler B katego-
risinde 19 Mayıs Samsun Golf 
Kulübü’nden Can Kayra Taşkın 
41 stableford skorla 1’inci, Mar-
mara Golf Kulübü’nden Mustafa 
Gürkan Özyazıcı 41 stableford 
skorla 2’nci, Ankara Golf Kulü-
bü’nden Nuh Acar 39 stableford 
skorla 3’üncü olurken, genç kız-
lar B kategorisinde ise Ataşehir 
Golf Kulübü’nden Defne Kö-
soğlu 48 stableford skorla 1’nci, 
İstanbul Golf Kulübü’nden Beril 
Naz Koç 42 stableford skorla 
2’nci, İGGA’dan Derin Kantar 
42 stableford skorla 3’üncü sıra-
da yer aldı.
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GALATASARAY, 2021-2022 sezonu 
hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla 
devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki 
antrenman teknik ısınma ile başladı. Daha 
sonra gruplar halinde beşe iki top kapma 
çalışması yapıldı. Devam eden bölümde 2x15 
dakika beşe beş dar alan oyunları oynandı.

Son bölümde ise sonuçlandırma çalışmaları 

üzerinde duruldu. Antrenman, soğuma hareket-
lerinin ardından tamamlandı.

Bugün de devam edecek
Mostafa Mohamed, tedavisinin ardından 

fizyoterapist eşliğinde sahada koşu çalışmalarına 
devam ederken, Brezilya’dan döndükten sonra 
yasal karantina süresi tamamlanan Marcao Te-

ixeira da bireysel çalışmalarının ardından takım 
çalışmalarında yer almaya başladı. Öte yandan 
bireysel çalışmalarını sürdüren Omar Elabdella-
oui’nin, önümüzdeki süreçte kısmi olarak takım 
çalışmalarında da yer almasının planlandığı ve 
operasyonel süreçlerin devam edeceği bildirildi. 
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını bugün saat 
10.30’da yapacağı çalışmayla sürdürecek. - DHA

MARCAO TAKIMLA ÇALIŞTI

Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Av. Dr. Rezan Epözdemir, 
“Galatasaray’ın yarınlarını, umutlarını, geleceğini inşa etmeye 

çalışıyoruz. Sayın Başkanımız Burak Elmas’ın da bakış açısı ve perspektifi 
bu. Çok kısa sürede sağlıksız transferler yapmaktansa Galatasaray’ın 
önümüzdeki 3 yıllık projeksiyonunu ortaya koyan bir anlayışı egemen 
kılmaya çalışıyor. Transfer konusunda ciddi sorunlarımız vardı. Kısa 

sürede transferler gelecek, Galatasaraylılar müsterih olsun” dedi

GALATASARAY Spor Kulübü Baş-
kan Yardımcısı Av. Dr. Rezan 
Epözdemir, sarı-kırmızılı kulüpte 
son dönemde yaşanan hukuki 

süreçler hakkında kulüp televizyonuna 
açıklamalarda bulundu. İlk olarak transfer 
konusuyla ilgili görüşlerini paylaşan Epöz-
demir, kısa sürede transferlerin gerçekle-
şeceğinin müjdesini verdi. Transfer konu-
sunda hukuki engelleri kaldırdıklarını söy-
leyen Epözdemir, “Olağanüstü bir çalışma 
süreci içerisindeyiz. Sayın başkanımız ve 
kıymetli yönetim kurulu arkadaşlarımızla 
birlikte akşam 11’lere kadar çalışıyoruz. 
Galatasaray’ın çözülmesi gereken çok 
önemli, devasa sorunları var. Arkadaşları-
mızla birlikte yoğun bir çaba içerisindeyiz. 
Adım adım ilerliyoruz. Çok müspet geliş-
meler de oldu bu on günlük periyot içeri-
sinde. Futbol şubesi direkt sayın başkana 
bağlı. Fatih hocamızla sayın başkanımız 
birlikte çalışıyorlar. Çok ciddi projeler üre-
tiyorlar. Orada olağanüstü bir birliktelik 
var açıkçası. Tabiri caizse bir bahar havası 
var Florya’da da. Sayın başkan birebir 
görüşmeler gerçekleştiriyor. İhtiyaç olduğu 
sürece bizden de katkı istiyor. Yönetim ku-
rulu üyelerimizden keza benzer yardımlar 
istiyor. Tabii biz kısa erimli pragmatizm 
kaygı ve semptomlarla sonuç almak yerine 
Galatasaray’ın geleceğini kurumsal temel-
lerini oluşturmaya çalışıyoruz” dedi.

3 yıllık projeksiyon
“Sürdürülebilir bir başarıyı ve istikrarı 

yakalama niyet ve irademiz var. Bunun 
için de 3 yıllık bir projeksiyonumuz var” 
diyen Epözdemir, “Galatasaray’ın yarın-
larını, umutlarını, geleceğini inşa etmeye 
çalışıyoruz. Sayın Başkanımız Burak 
Elmas’ın da bakış açısı ve perspektifi 
bu. Çok kısa sürede sağlıksız transferler 
yapmaktansa Galatasaray’ın önümüzdeki 
3 yıllık projeksiyonunu ortaya koyan bir 
anlayışı egemen kılmaya çalışıyor. Sevgili 
hocamız Fatih Terim ile çok ciddi bir 
birliktelik ve çalışma var. Çok kısa sürede 
transferlerle ilgili gerekli hukuki, fiili adım-
ları atacağız. Biliyorsunuz bu konuda 
hukuki engellerimiz de vardı. Dün akşam 
itibariyle onları çözdük, nihayete erdirdik. 
Çok ciddi sorunlarımız vardı. Kısa sürede 
transferler gelecek, Galatasaraylılar müs-
terih olsun. Çok kısa sürede onların da 
arzu ettiği, Galatasaray’ın önümüzdeki 3 
yılını inşa edecek, geleceğini, umutlarını 
güvence altına alacak transferler mutlaka 
gelecektir” ifadelerini kullandı.

Transfer tahtamız kapalıydı
Galatasaray’a geçmiş dönemlerde 

kesilen vergi cezalarından bazılarını iptal 
ettirdiklerini ve kalan borçlar üzerinde de 
çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen 
Rezan Epözdemir, “Son olarak sizin atıf 
yaptığınız aslında transferlerin gecikmesi 
meselesi sosyal medyada konuşuluyor. Biz 
oradaki reaksiyonu değil de Galatasaray 
Spor Kulübü’nün kurumsal temellerini in-
şaa etmeye, üç yıllık bir projeksiyonu ege-
men kılmaya çalışıyoruz. Ancak bizim hu-
kuki problemlerimiz vardı. Bunlardan bir 
tanesi; transfer tahtamız kapalıydı. Niçin 
kapalıydı? Galatasaray’ın 370 milyon TL 
vergi borcu ve vergi cezası kesilmişti. Bun-
lar üç ayrı mahkemede yargılama konusu 
olmuş ve yargılama devam ediyor… 2012, 

2013 ve 2014 yıllarına ilişkin derneklerden 
Sportif A.Ş.’ye locaların devri, loca ve VIP 
koltukların devrine ilişkin cezalı tadilat ya-
pılmış. Vergi daireleri, bu bir kiralamadır 
diyor ve toplam 370 milyonluk vergi borcu 
kesmiş. Bunlar dava edilmiş. Dava süreç-
leri sürüyor. UEFA nezdinde bunlar bizi 
sıkıntıya sokabilirdi” diye konuştu.

20 milyon stopaj cezası
Galatasaray’a 20 milyon TL’lik 2018 

yılına ait bir stopaj cezası kesildiğini 
belirten Epözdemir, “Onun da davası 
açılmıştı mahkemeler nezdinde. Güzel bir 
haber verelim Galatasaraylılara; bu on 
günlük süreçte hukuk ekibimizle birlikte 
yaptığımız çok yoğun çalışmalarımız 
neticesinde öncelikle bu 20 milyon TL’lik 
iki mahkemede yürüyen, stopaj cezalarını 
iptal ettirdik. Dolayısıyla Galatasaray 
tüzel kişiliği ve iştirak şirketleri Sportif 
A.Ş. bu 20 milyon TL’lik vergi yükünden 
an itibarıyla kurtulmuş oldu. Yine 153 
milyon TL’lik bu saydığım 370 milyonluk 
borcun bir dosyası (en büyük 153, 110 ve 
100 milyonluk) vergi cezasını Vergi Mah-
kemesi’nde iptal ettirmiş olduk. Bu karar 
da bize ulaştı. Bu on günlük süreçte ciddi 
bir çalışma yürüttük ve bize nasip oldu. 
Diğer iki dosyada süreç sürüyor. Onlarla 
ilgili çalışmalar sürüyor. Umut ediyorum 
onlarla ilgili de müspet sonuç alacağız. 
Sadece vergi borçlarından toplamda 173 
milyonu biz göreve geldikten sonra, bizim 
yönetimimiz iptal etti. Bu da Galatasa-
raylılar için çok kıymetli olsa gerek diye 
düşünüyoruz” açıklamasında bulundu.

İtirazımız kabul edildi
Oğulcan Çağlayan’ın transferi konu-

sunda Çaykur Rizespor’a ödenmesi gere-
ken 1 milyon 400 bin Euro’luk tazminat 
için Tahkim Kurulu’na itiraz ettiklerini ve 
bunun kabul edildiğini belirten Epözde-
mir, “İkinci mesele transfer yasağında bir 
Igor Tudor ve Oğulcan Çağlayan proble-
mimiz vardı. Tudor ile ilgili kesinleşmiş, 
ödenmesi gereken 840 bin Euro’luk bir 
borç vardı. Transfer tahtamız bu yüzden 
kapalıydı. Onu ödedik. Oğulcan Çağlayan 
bakımından da yaklaşık 1 milyon 400 
bin Euro’luk Rizespor ile bir hukuki itilaf 
vardı. UÇK’dan karar çıkmıştı. Tahkim 
de onamış. Dolayısıyla transfer tahtamız 
1 milyon 400 bin Euro’luk bu tazminat 
nedeniyle kapalıydı. Dolayısıyla biz önce 
TFF Yönetim Kurulu’na başvurduk. Tah-
kim Kurulu’na başvurduk. Bu konuda da 
bir müjdeli haber vereyim: Tahkim Kurulu 
itirazımızı kabul etti. Bunun çekişmeli bir 
alacak olduğunu iddia ettik. Belki de Türk 
futbol tarihinde ilk kez böyle bir karar 
oldu. Tahkim Kurulu itirazımızı kabul 
etti ve transfer yasağımızı kaldırdı. Sosyal 
medyada konuşulan ‘ön tedbir’ ifadesi 
doğru bir hukuk tabiri değil, transfer yasa-
ğımız kaldırılması kararı verildi. Biz Tah-
kim Kurulu’nun mali sonuçları olan karar-
larının, adli yargıya açık olması gerektiğini 
düşünüyoruz. Yargıtay’ın da böyle karar-
ları var. İstinaf mahkemesinde Oğulcan ile 
ilgili karara itiraz ettik. Oradan da daha 
önce emsali olmayan Tahkim Kurulu’nun 
tarafsız ve bağımsız olmadığından bahisle 
adli yargılanma, silahların eşitliği prensibi 
nedeniyle bu kararı da iptal ettirmek için 
çabamız var” dedi.

TARAFTARLARIMIZ
MÜSTERiH OLSUN

GALATASARAY’IN YARINLARINI İNŞA ETMEYE ÇALIŞIYORUZ

IŞITAN GÜN ile ilgili spekülasyonlara 
cevap veren Epözdemir: “Biz bu haberle-
rin, sosyal medya paylaşımlarının, bilinçli 
ve kötü niyetle hasmane tavırlar içerisinde 
belli odaklar tarafından yapıldığını dü-
şünüyoruz. Sayın 
Işıtan Gün, bizim 
çok kıymetli ve 
çok değerli 
bir Yönetim 
Kurulu üyesi 
arkadaşımız. 
Biz Galata-
saray Spor 
Kulübü Yö-
netimi olarak 
arkasındayız 
sonuna kadar. 
Sayın Işıtan Gün 
hem Türk futbolunda 
hem dünya futbolunda kendini kanıtlamış, 
çok önemli çalışmalarıyla bilinen bir futbol 
aktörü aynı zamanda. Biz kendisinin arka-
sındayız. Bunlar hasmane tavırlarla der-
meyan edilen iddialar bunu vurgulamak 
isterim. Yönetim Kurulu olarak sonuna 
kadar arkasındayız. Gerçek dışı, hukuktan 
yoksun ve mesnetsiz iddialar…  Şartlar 
oluşursa kendisi de uygun görürse Gala-
tasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu ola-
rak gerekli hak arama özgürlüklerini uy-
gulayarak, hukuki yollara da başvururuz. 
Ama taraftarlarımız da futbol kamuoyu 
da bu tip gerçek dışı, kerameti kendinden 
menkul beyanlara haberlere, sansasyonel 
kaygılarla kaleme alınmış haberlere itibar 
etmesinler” diye konuştu.

TEKNIK 
direktör Fatih 
Terim ile im-
zaların yakın 
zamanda 
atılacağını 
vurgulayan 
Rezan Epöz-
demir, “Sayın 
başkanımız 
başkan seçil-
dikten hemen 
sonra hoca-
mızı aradı. 
Hocamız Divan kurulu üyesi, Galatasaray 
efsanelerinden biri. Sayın başkanımız geç-
mişte de kendisiyle çalıştı. Başkanımızın 
25 yıllık bir tecrübesi var geçmişten gelen. 
Galatasaray’ın kurumsal hafızalarından 
bir tanesi genç yaşına rağmen. Sayın ho-
camız da sağ olsun Galatasaray için ciddi 
bir fedakârlık yaptı. Her Galatasaray’ın 
göstermesi gereken feraseti gösterdi ve 
Galatasaray efsanesi olarak geldi Flor-
ya’da çalışıyor. Fiili ve fiziki imzaların 
ehemmiyeti yok önemli olan gönüllerdeki 
imza. Bu konuda bir sorun, sıkıntı yok. 
Dediğim gibi dün itibariyle hukuki sıkıntı-
ları aştık. En kısa sürede meseleyi resmi-
yete dökeceğiz. Önemli olan gönüllerde 
imzanın atılması. Florya’da bir bahar 
havası var. Hocamız, Sayın başkanımız 
olağanüstü bir uyum içerisinde kıymetli 
yönetim kurulu üyelerimizle birlikte çalı-
şıyoruz. En kısa sürede imza gelecektir” 
ifadelerini kullandı.

FATiH HOCAYLA 
EN KISA ZAMANDA 

iMZA ATACAĞIZ

IŞITAN GÜN’ÜN
ARKASINDAYIZ

Türkiye Golf Federasyonu’nun faaliyet takviminde 
yer alan, TGF Federasyon Kupası Marmara Golf 

Sahası’nda başladı. Üç gün sürecek organizasyonun 
ilk gününde 18 yaş altı 75 sporcu sahaya çıktı

75 SPORCU
sahaya çıktı



FENERBAHÇE’DE teknik direk-
törlük konusu çözüme kavuştu. 
Sarı-lacivertli ekip, 2015-2016 
sezonunda da takımı çalıştıran 

Vitor Pereira ile yeniden anlaşıldığını 
açıkladı. Kulüpten yapılan açıklama-
da, Kulübümüz, 2015-2016 sezonun-
da Futbol A Takımımızı çalıştıran 
Vitor Pereira ile yeniden anlaştı. Ka-
riyerinde 5’i lig şampiyonluğu olmak 
üzere toplam 8 kupa olan, son olarak 
Çin’in Shanghai Port FC (eski adıyla 
Shanghai SIPG) takımını çalıştıran 
Portekizli teknik direktör Vitor Pereira; 
ikinci kez Fenerbahçemizin başına 
geçti. 2017-2020 arası görev aldığı 
Çin Süper Ligi ekibine ilk sezonunda 
kulüp tarihinin ilk şampiyonluğunu 
yaşatan Pereira, bu süreçte bir de Çin 
Süper Kupası kazandı” denildi.

Yarım kalan hikaye
Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü 

Vitor Pereira, kulübün resmi internet 
sitesine açıklamalarda bulundu. 5 yıl 
sonra Fenerbahçe’ye döndüğü için çok 
mutlu olduğunu söyleyen 53 yaşındaki 
çalıştırıcı, “Fenerbahçe’de her zaman 
tutkuyu ve hırsı hissetmiştim. Ancak 
istikrarlı bir yapı kurmak ve hedeflenen 
başarıya ulaşmak için daha fazla zama-
na ihtiyaç vardı. Ne yazık ki istediğim 
kadar zamana sahip olamadım. Fener-
bahçe benim için yarım kalmış bir aşktı. 
Kariyerimde neredeyse gittiğim her 

kulüpte zaferler ve kupalar kazandım. 
Ama Fenerbahçe’de kupa kazanama-
dım. Şimdi yarım kalan bu hikayeyi 
şampiyonluk kupaları ile taçlandırma 
zamanıdır. İşte o zaman yarım kalan bu 
hikâye mutlu bir sona kavuşacak” dedi.

Coşkuyu çok özledim
Fenerbahçe’nin kendisine çok 

iyi bir vizyon ve plan ile geldiğini 
belirten Pereira, “Başkan Ali Koç’la 
yaptığım görüşmede bakış açıları-
mızın çok benzer olduğunu fark et-
mem uzun sürmedi. Kendisine bana 
bu fırsatı verdiği için müteşekkirim. 
Fenerbahçe’nin geleceği konusunda 
ortaya koyduğu vizyon, anlattıkları 
beni oldukça etkiledi. Ocak ayında bir 
gazeteye verdiğim özel röportajda Tür-
kiye’de kulüplerin yarını düşünmedi-
ğini, gelecekle ilgili bir vizyon koyma-
dığını belirtmiştim. Fenerbahçe Spor 
Kulübü bana çok etkileyici bir plan ve 
programla geldi. Bu planın bizi başarı-
ya ulaştıracak bir yapılanmanın parça-
sı olduğunu hissediyorum. Bu sebeple 
çok heyecanlıyım. Bununla beraber 
heyecanımı 2 katına çıkaran bir diğer 
konu, büyük Fenerbahçe camiasının 
taraftarlarının önüne çıkmak olacak. 
Taraftarımızın stadyumda yarattıkları 
coşkuyu da çok özledim. Umuyorum 
ki önümüzdeki sezon özlenen şampi-
yonluğa omuz omuza vererek ulaşaca-
ğız” ifadelerini kullandı.

En çok puanı o topladı
52 yaşındaki teknik adam, 40 

maç üzerinden oynanan 2020-2021 
sezonu dışında geride kalan son 5 
sezonda Fenerbahçe’de bir sezonda 
en çok puan toplayan teknik direk-
tör durumunda. 34 maçta aldığı 22 
galibiyet ve 8 beraberlikle 74 puan 
toplayan Pereira, Fenerbahçe’nin 
başında çıktığı 64 maçta da 2,07’lik 
puan ortalaması tutturdu. - DHA
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Fenerbahçe, Futbol A Takımı Teknik 
Direktörlüğü’ne 2015-2016 sezonunda 
da takımı çalıştıran Vitor Pereira’nın getirildiğini açıkladı. Fenerbahçe’ye döndüğü için çok mutlu olduğunu söyleyen 
53 yaşındaki çalıştırıcı, “Kariyerimde neredeyse gittiğim her kulüpte zaferler ve kupalar kazandım. Ama Fenerbahçe’de 
kupa kazanamadım. Şimdi yarım kalan bu hikayeyi şampiyonluk kupaları ile taçlandırma zamanıdır” dedi.

YARIM KALAN HİKAYEYİ 
TAMAMLAMAYA GELDİM

FENERBAHÇE 
ARTIK PEREiRA’YA 
EMANET

Kariyeri boyunca sırasıyla Portekiz, Suudi 
Arabistan, Yunanistan, Türkiye ve Çin liglerinde 

görev yapan Vitor Pereira, Suudi Arabistan ve Türkiye 
maceraları dışında çalıştığı her ligde şampiyonluk 

sevinci yaşadı. Porto’daki 2’nci sezonunda 30 maçta 
24 galibiyet ve 6 beraberlikle namağlup şampiyonluk 

sevinci yaşayan Portekizli, 2011-2012 sezonundan 
bu yana çalıştırdığı takımlarla hiçbir zaman 

3.sıranın altına inmedi. 2013-2014 sezonunda 
çalıştırdığı Al-Ahli, Suudi Arabistan Ligi’ni 

3’üncü sırada, 2015-2016’da çalıştırdığı 
Fenerbahçe ise Süper Lig’i 2’nci 

sırada bitirmişti.

5 farklı 
lig 3 farklı

şampiyonluk

ÇOCUKLARI, pandemi öncesinde alışık olduk-
ları hayata yeniden adapte etmek adına böyle bir 
kamp projesi gerçekleştirdiklerini söyleyen İ. Re-
nay Onur, “Bu bizim 2 yıldır başlatmak istediği-
miz bir kamptı. Doğa kampının geçen sene hazır-
lıklarını yapmıştık. Maalesef geçen sene pandemi 
yüzünden gerçekleştiremedik. Bu sene pandemide 
sayıların azalmasıyla beraber, kampa başladık. 
Bizi en çok heyecanlandıran şey de, biliyorsunuz 
1.5 yıldır çocuklarımız evde hareketsizler. Onları 
hızlı bir şekilde eskiden alışık oldukları hayata 
adapte etmek için en ideal programı hazırlamaya 
çalıştık. Gün içinde, burada doğa içinde nasıl 
yaşanır, doğa ile insan uyumu nedir, ayrıca çok 

önem verdiğimiz bir konu deprem. İstanbul dep-
rem bölgesi ve deprem riski ile yaşıyoruz. Çocuk-
lara doğal afet durumunda nasıl hareket etmeleri 
gerektiğini öğretiyoruz. Oryantiring, atletizm, 
okçuluk, çocuk oyunları, survivor parkuru, bütün 
günü hareket içinde geçiriyorlar” dedi.

45 dakika bir ön hazırlık
Onur, “Engelli bireylerden ücret alınmıyor. 

Günlük kontenjanın yüzde 20’ye kadar olan kıs-
mını, engelli çocuklara ayırıyoruz. Diğer katılımcı-
larda 10 lira veriyor. Bu da servisle gidip, gelme, 3 
öğün yemek ve bütün aktivitelerinden faydalanma-
yı kapsayan sembolik bir ücret” ifadelerini kullandı.

Spor İstanbul, pandemi nedeniyle evde kalan çocuklara eski alışkanlıklarını 
kazandırmak için Çekmeköy’de bulunan Nişantepe Orman Park’ta doğa 
kampı düzenliyor. Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, “Keyifli bir 
kamp oldu. Herkesten aldığımız geri bildirimler çok olumlu” diye konuştu

KEYiFLi BiR KAMP

OLIMPIK yüzme atlama 
branşında Türkiye adına ma-
dalyalar kazanan her yaştan 
çocuklardan oluşan yüzücüler, 
pandemi nedeniyle havuzda ant-
renmanlarına devam edemeyin-
ce hocalarının Kartal Sahili’nde 
kurduğu tramplen yardımıyla 
çalışmalarına devam ederek 
olimpiyatlara hazırlanıyordu. 
Sporcuların çalışma yaptığı 
alan, Gençlik ve Spor Bakanlığı 
tarafından düzenlenerek spor 
kompleksine çevrildi. Sporcular 
daha güvenilir ve uygun şart-
larda müsilaj engeline rağmen 
Marmara Denizi’nde antren-
manlarına başladı.

Burası çok güzel oldu
Yüzme Atlama Milli Ta-

kım Antrenörü Orhan Uygun, 
‘DHA’ya çok çok teşekkür etmek 
istiyorum. Geçen sene, taşların 
üzerine tramplen kurmuştuk. Ve 
bu haberin sayesinde Gençlik 
ve Spor Bakanımız, Gençlik ve 
Spor İl Müdürümüz, tüm ku-
rumlarımız sesimizi duydu. Sağ 
olsunlar, burası ne güzel oldu 
şimdi. Çocukların tramplenlerini 
kurduk ve hazırlanıyorlar” dedi. 

Yüzücülerin
sesi duyuldu
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B isikletli ulaşımı İstanbulluların hayatlarının
bir parçası haline getirmek için Danimarka
İstanbul Başkonsolosluğu, Hollanda İstan-

bul Başkonsolosluğu, İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi ve Kadıköy Belediyesi birlikte ‘Sağlıklı bir
Kent için Kamusal Alanlar ve Düşük Karbonlu
Hareketlilik Merkezleri’ projesine imza attı. İyi
planlanmış ulaşım bağlantılarına sahip, yaya ve
bisikletli gibi aktif ulaşım türlerinin talep ve ihti-
yaçlarına cevap verebilen kamusal alanların eko-
nomik, çevresel ve toplumsal sürdürülebilirliğe
önemli katkı sağladığı vurgulanan proje, sürdürü-
lebilir bir hareketlilik modelinin hayata geçirilebil-
mesi için kentsel hareketlilik ile kamusal alan
ilişkisinin doğru şekilde tasarlanması gerektiği an-
layışıyla geliştirildi. Projenin hedefi, bisiklet ve yü-
rüyüş alanlarının geliştirilmesi ve şehir içi ulaşıma
entegre edilmesi.  Yuvarlak masa toplantıları ve
‘Think Bike Atölyeleri’nde çevreye duyarlı, sürdü-
rülebilir bir kent hareketliliği oluşturmak için İs-
tanbul’a özel çözümlerin tasarlandığı proje
kapsamında, 3 Temmuz’da da ‘Sürdürülebilir
Kalkınma Amaçları Farkındalık Turu – Çevre İçin,
İklim İçin, Gelecek İçin Bisikletteyiz’ bisiklet turu
düzenlendi.  

Yeni sinerjiler yaratabilir

Göztepe 60. Yıl Parkı’ndan başlayan ve Söğütlü-
çeşme İSPARK Açık Otopark Alanı’nda sona eren
bisiklet turuna, Danimarka Büyükelçisi Danny
Annan, Danimarka Başkonsolosu Anette Galsk-
jøt, Hollanda Başkonsolosu Bart van Bolhuis,
Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı,
İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, İSPARK
Genel Müdürü Murat Çakır ve WRI Türkiye Sür-
dürülebilir Şehirler Direktörü Dr. Güneş Cansız

katıldı. Etkinliğe ilgili STK’lar ile özel sektör tem-
silcileri de davet edildi. Danimarka Başkonsolosu
Galskjøt, “Daha kaliteli bir kentsel yaşam için bi-
siklet gibi düşük karbonlu alternatif ulaşım araçla-
rını tercih etmek ve buna uyumlu kentsel alanlar
tasarlamak büyük önem taşımakta. Bisiklet dostu
kentsel tasarım, daha iyi ve daha sürdürülebilir bir
yaşam için öncülük edebilir, toplumsal uyumu iyi-
leştirebilir, kamu ve özel sektör arasında yeni si-
nerjiler yaratabilir ve daha önemlisi şehrin marka
değerini küresel ölçekte yükseltebilir. Kentsel tasa-
rım konusunda, Danimarka ve Türkiye arasında
daha güçlü bir iş birliğinin hepimiz için daha yeşil
ve yaşanabilir şehirler yaratabileceğine inancım
tam” dedi.

Birlikte başarabiliriz

Hollanda Başkonsolosu van Bolhuis ise “Proje
kapsamındaki çalıştayda, kullanıcıların, yani sizin
ve benim gibi yürümeyi, bisiklet sürmeyi, yaratıcı,
sağlıklı ve güvenli bir çevrede vakit geçirmeyi se-
venlerin gözüyle kamusal alan ve tasarımlarının
nasıl daha iyi hale getirilebileceği konusundaki
bilgi ve deneyimlerimizi paylaştık. Şimdi de Bağ-
dat Caddesi ve Söğütlüçeşme arasındaki bisiklet
yolunu keşfe çıkacağız. Hollanda kentlerine bakıl-
dığında görüleceği gibi, sonuçta herkesin fayda-
sına olacak bu projenin sonraki adımlarını diğer
paydaşlarla birlikte atabilmeyi umuyorum. Birlikte
başarabiliriz” diye konuştu. 

İnsanlarımız duyarlı

Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı da "Kadıköy
yıllardır yeni kent içi hareketliliğin İstanbul’a,
hatta Türkiye’ye ilk temas noktası. Elektrikli scoo-
terlar’ın dahi Türkiye’de ilk faaliyet gösterdiği yer
Kadıköy. Fosil yakıtların sağlığımız ve kent yaşan-
tısı üzerindeki olumsuz etkileri, alternatif ulaşım

yöntemlerinin ve toplu ulaşım ile ilişkilendirilme-
lerini gerekli kıldı. Yenilikçi pek çok uygulamanın
adresi Kadıköy, kamusal alanlarına ve çevreye du-
yarlı bir nüfus yapısına sahip.  Biz yerel yönetim-
lere ise, gelişen teknolojiyi ve çağdaş planlama
anlayışını benimseyerek tüm Kadıköylülere daha
iyi bir yürünebilirlik, bisiklet ve alternatif ulaşım
metotlarını sunmak düşmektedir. Bu tür yenilikçi
projelere halkın sahip çıkabilmesi içinse planlama
ve uygulama süreçlerinin tüm paydaşları ve men-
faatlerini kapsaması gerekir. Bu duyarlılık ile hare-
ket ederek planladığımız tüm projeler, eminim ki
Kadıköy halkı tarafından sahiplenilecek ve daha
da ileri taşınacak" diye konuştu. 

TAHSİN GÜNER

Hem ekonomik hem iklim dostu bir ulaşım aracı olan bisikletin, İstanbul’da toplu
taşımaya entegre edilmesi için Danimarka Başkonsolosluğu, Hollanda Başkonso-
losluğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi el ele verdi. 

Kural'ın talebi reddedildi
Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği gerekçe-
siyle üç suçtan toplam 1 yıl 4 ay hapis ceza-
sına çarptırılan ancak kararın İstinaf
Mahkemesi'nce bozulmasının ardından yeni-
den yargılanan Ahmet Kural'ın avukatlarının
olay yerinde keşif yapılması talebi reddedildi.
İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesindeki
duruşmaya, Ahmet Kural ve Sıla Gençoğlu
katılmazken, avukatları ve Aile Bakanlığı avu-

katı duruşmada
hazır bulundu.
Sıla Gençoğlu'nun
avukatı Rezan
Epözdemir, tanık
anlatımlarının dosyayı doğruladığını belirte-
rek "Pencere açık, arada camlar var, gece saat
3-5 arası ve bu mesajın kurgu olduğu söyleni-
yor. Bu hukuken kabul edilemez" dedi. 

GELECEK ICIN 
BISIKLETTEYIZ

İLK ÇALIŞMA ALANI SÖGÜTLÜÇEŞME
Bisiklet turunun sona erdiği Söğütlüçeşme, metrobüs, 
Marmaray, otobüs, minibüs, dolmuş, taksi gibi birçok toplu
ulaşım aracının aktarma noktası olduğu için ‘Sağlıklı bir
Kent için Kamusal Alanlar ve Düşük Karbonlu Hareketlilik
Merkezleri’ projesi çerçevesinde seçilen ilk çalışma alanı. 
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Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık En-
gelliler Sarayı kursiyerlerinden Talha Yıldız,
polisiye roman yazarlığı hayatına yeni bir
eser daha kaleme alarak devam etti.
“Paşalar Gizli Divanı” adlı eserinin ardından
Yıldız’ın kaleme aldığı Gece Kanunları da
kitap marketlerindeki raflarda yerini aldı.

Türk Sineması'nın usta ismi oyuncu, senarist ve yönetmen Kartal Tibet önceki gün vefat etti.
Ölüm haberini üvey oğlu Civan Canova'nın "Güle güle Kartal ağabeyim, seni çok
özleyeceğim" notuyla duyurduğu 83 yaşındaki usta oyuncu bugün son yolculuğuna uğurlandı

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kı-
yıklık Engelliler Sarayı kursiyerle-
rinden Talha Yıldız, çok sevdiği
polisiye roman yazarlığı hayatını
başarıyla sürdürüyor. Yıldız, 5
yıllık süreçte hazırlığını ve yazı-
mını gerçekleştirdiği Gece Ka-
nunu adlı romanında ilginç
detaylara ve hayalindeki kahra-
manlara yer verdiğini anlattı.
İkinci romanının kitap marketle-
rindeki raflarda yerini almasın-
dan dolayı büyük sevinç
yaşadığını ifade eden engelli
yazar Talha Yıldız, esere hazırlığı
ve yazım safhalarında çok emek
verdiğini anlattı.  Romanlarının

hazırlığını yaparken Bağcılar İlçe
Emniyet Müdürlüğü yetkilileriyle
yüz yüze görüştüğünü, polisiye
yazarı Agatha Christie’nin eserle-
rini dikkatlice okuduğunu belirten
Yıldız, “Kurguladığım romanla-
rımda kendi iç dünyamda hayal
ettiğim kahramanlar yer alıyor”
dedi. Polislik mesleğini çok sevdi-
ğini de belirten Yıldız, romanla-
rındaki polis kahramanları da
içselleştirdiğini söyledi. Gece Ka-
nunları adlı romanda bir savcı ile
gece kulübü işleten bir iş adamı
cinayeti sonrası ortaya çıkan ge-
lişmeler ve failler arasındaki bağ-
lantılar anlatılıyor.

Güle güle Kartal Tibet

Cenazeye katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet
Nuri Ersoy, "Tiyatro ve sinema dünyasının en
önemli sanatçılarından biri maalesef kaybettik.
Kartal Tibet sanatçı olarak örnek bir karakterdi.
Hepimizin hafızalarında yer etmiş çok önemli ka-
rakterlere hayat vermiştir. Bizlere düşen sanatçımı-
zın isminin kalıcı hala gelmesi için elimizden geleni
yapacağız. Örnek sanatçılarımızı maalesef birer
birer kaybediyoruz. Önemli olan onların yerine on-
ların anısını yaşatarak yeni sanatçılarımızı sanat
dünyasına kazandırmak. Allah rahmet diliyorum.
Ailesine sevenlerine sabırlar diliyorum" dedi.

Sonsuza kadar yaşayacak

Törene katılan Hülya Koçyiğit ise "Her şeyden önce
bu büyük sanatçıya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür
ediyorum. Siz Türk halkının temsilcisiniz. Sanatçı-
lar yaşarken değil her zaman eserleriyle anılmalı.
Onun bize armağan ettiği çok güzel filmler var. O
filmlerle sonsuza kadar yaşayacağına inanıyorum"

diye konuştu. Orhan Gencebay, basın mensupla-
rına yaptığı açıklamada Kartal Tibet'in tarihi sine-
mayla öğreten önemli isimlerin başında geldiğini
belirterek, şunları kaydetti: "Tabii onu anınca Sez-
gin Burak'ı, Suat Yalaz'ı da anmadan geçmek
olmaz. Allah gani gani rahmet eylesin. Tarihimizi,
tarihi kahramanlarımızı yansıtan kişiler onlar. Hiç-
bir zaman unutulmayacak onlar tabii ki. Nur içinde
yatsınlar. Allah gani gani rahmet eylesin." Kartal
Tibet, Zincirlikuyu Camii'nde öğle namazına mü-
teakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirli-
kuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.


