
ÖZELLEŞTİRME TEPKİSİ

Projeye onay 
vermeyeceğiz

Kadıköy Belediyesi’nin dü-
zenlediği Kalamış Yaz Festi-

vali, Kalamış Atatürk parkında
başladı. Festivalin açılışında konu-
şan Belediye Başkanı Şerdil Dara
Odabaşı, Kalamış Yat Limanı’nın
özelleştirilmesine ilişkin, "Biz Kadı-
köy Belediyesi olarak kamunun
faydasına olma-
yan hiçbir projeye
onay vermeyece-
ğiz. Ve biz bugün
diyoruz ki, Kala-
mış sahili halkın-
dır, başkasının
değil" eleştiri-
sinde bulundu. 
I SAYFA 5
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Büyükçekmece Güzelce mevki-
inde ihmal sonucu yaşanan

kaza sonrası sürücü gözaltına alındı.
İddiaya göre, bir hastanede çalışan 3
hemşire arkadaş mesai bitiminde kal-
dıkları lojmana dönmek için yola çıktı.
Hemşirelerden ikisi hemen yanlarında
duran üst geçidi kullanmadan yolun

karşısına geçmek istedi. Arkadaşları-
nın defalarca uyarmasına rağmen iki
kadın araçların hızla geçtiği yoldan
karşıya geçmeye başladı. Hemen 50
metre ilerideki üst geçidi kullanmayıp
yola atlayan iki hemşireden biri tam
karşıya geçtiği sırada, otomobilin
vurmasıyla ağır yaralandı. 
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OTOMOBİL ÇARPTI ÖLÜMLE PENÇELEŞİYOR

Kaza sonrası olay yerine sağlık
ve polis ekibi sevk edildi. Du-

rumu ağır olan hemşire, ambulansla
hastaneye kaldırılırken, sürücü ise
gözaltına alındı. Yaşanan kaza anı
cep telefonuna yansıdı. 2 arkadaşını
üst geçitten geçme konusunda uyaran
kadın o anları kaydetti. Defalarca üst

geçidi kullanmalarını için arkadaşla-
rını uyaran kadın, kaza anını saniye
saniye kaydetti. Kaza öncesinde, 
“Ben defalarca uyardım üst geçidi
kullanmıyorlar. Kız öleceksiniz bak”
gibi konuşmalar da kayda yansıdı.
Emniyetin, kazayla ilgili soruştruma
başlattığı öğrenildi. I SAYFA 3
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UYARDIM AMA ÜST GEÇİDİ KULLANMADILAR

SAYFA 4

Çocuklarda 
bağımlılık

Gönül DOĞAN SAYFA 5

Sevgi

Tülay HERGÜNLÜ SAYFA 15

Milli takım 
çıkmaz sokakta

Halit ÇELİKBUDAK

Şerdil D. Odabaşı

AİLESİNDEN DERT YANDI!

Tosuncuk alacaklı
listesini de getirdi

'Tosuncuk' lakabıyla tanınan
Çiftlik Bank kurucusu Meh-

met Aydın polise verdiği ilk bilgi-
lerde 'Ailemle sorun yaşadığım için
teslim oldum' şeklinde konuştu.
Mehmet Aydın, yurt dışındaki çev-
resinin de kendisine zorluklar çı-
kardığını ifade etti. Öte yandan
Brezilya’dan gelirken Mehmet 
Aydın’ın alacaklı-
ların listesini ve
şirket belgelerini
de getirdiği belir-
tildi. Aydın'ın
avukatı Fatih
Kuş, "İfade ver-
meden herhangi
bir açıklama yap-
mayacağız" dedi. 

ç

ERDOĞAN’A CEVAP VERDİ

Biz satmaktan 
bahsetmedik!

CHP Sözcüsü Faik Öztrak,
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın,

tank paleti fabrikası hakkında yap-
tığı "Her kim bu fabrikanın satıldı-
ğını, hele hele yabancılara
satıldığını iddia ediyorsa bilin ki
yalan söylüyor"
açıklamasına
cevap verdi.
Öztrak, "Biz sat-
maktan hiç bah-
setmedik. Biz
“peşkeş çektiniz”
dedik, peşkeş"
ifadelerini kul-
landı. I SAYFA 7
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Büyükçekmece’de üst geçit yerine otoyoldan karşı-
dan karşıya geçmeye çalışan hemşireye otomobil
çarptı. Kaza, üst geçidi kullanmayan 2 hemşirenin
arkadaşları tarafından kayda alındı. Kayıtta arka-
daşlarının ısrarına rağmen iki hemşirenin 50 metre
ilerideki üst geçidi kullanmadığı görüldü.

Fenerbahçe'nin anlaşmaya var-
dığı Portekizli teknik direktör

Vitor Pereira ve yardımcıları, İstanbul’a
geldi. 2015-2016 sezonunda sarı-laci-
vertlileri çalıştıran ve 5 yılın ardından
Fenerbahçe'ye dönen Pereira, Porte-
kiz’den kalkan özel uçakla Atatürk 
Havalimanı’na indi. Teknik direktör 
Pereira’yı, Fenerbahçe Yönetim Kurulu
Üyesi Selahattin Baki karşıladı.
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İSTANBuLLuLARA
NEFES OLACAĞIz

1 Temmuz itibariyle
Türkiye’de normal-

leşme süreci başladı. Kısıt-
lamasız ilk pazar gününde
ise insanların gezmek için
tercihi Büyükada oldu.
Adaya gezmek için gelenler
elektrikli araçların önünde
uzun kuyruklar oluşturdu.

Bazıları 1 saat, bazıları ise
15 dakika  elektrikli araç-
lara binmek için sıra bekle-
diklerini söyledi. Büyükada
Saat Kulesi’ne kadar uza-
nan kuyruk sırasında bazı
vatandaşların sosyal me-
safe kuralına uymadığı
gözlendi. I SAYFA 9
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KUYRUK SAAT KULESİ’NE KADAR UZANDI
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Hava sıcaklıklarının artması ve normal-
leşme süreciyle birlikte İstanbul plajla-
rında yoğunluk arttı. Cankurtaranlar,

plajlarında yaşanabilecek boğulma vaka-
larına karşı nöbetlerine başladı. Herhangi

bir olumsuzluğa karşı İstanbul'daki 49
plajda, 24'ü kadın, 618 cankurtaran

görev yapıyor. Florya Güneş Plajı'nda
Cankurtaran Yuşa Sevil, "Kuleden gör-

düğümüz zamandan itibaren, toplamda
3 dakika içerisinde vakaya ulaşıp, vakayı

dışarı çıkarıyoruz" dedi. I SAYFA 5
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Vitor Pereira, 
İstanbul’a özel 
bir uçakla geldi. 

Karabağ gazileri
ayakta alkışlandı

İpekyolu Kamu Diplomasisi
ve Ekonomik İşbirliği Teşki-

latı Başkanı gazeteci Seyfullah
Türksoy, bir ilke daha imza atarak,
İstanbul’da Karabağ Zaferi kut-
lama organizasyonunu gerçekleş-
tirdi. Kutlama törenine Karabağ
savaşında yaralanan bir grup gazi
de katıldı. Gaziler salona girerken
misafirler onları ayakta alkışlarla
karşıladı. Törende pekçok sanatçı
sahne aldı. I SAYFA 5
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DAHA GÜZEL OLABİLİRDİ

Kanun güzel 
ama yetersiz!

TBMM Hayvan Hakları
Araştırma Komisyonu'nun

çalışmalarına katılan Ankara Ba-
rosu Hayvan Hakları Merkezi
üyesi avukat Tuğba Gürsoy,
TBMM Başkanlığı'na sunulan
'Hayvanları Koruma Kanunu' tek-
lifinin güzel ama yetersiz olduğunu
söyledi. Gürsoy, "Yasa teklifinde,
sokaktaki sahipsiz hayvan popü-

lasyonunun 
kaynağı, ev hay-
vanlarının sokağa
terk edilmesi ola-
rak ifade edilmiş.
Bu kısmına katıl-
mak açıkçası pek
mümkün değil"
açıklamalarında
bulundu. I SAYFA 7

ç

Tuğba Gürsoy

CEPTEN GÖRÜLEBİLECEK

İSPARK’tan 
mobil çözüm

İSPARK Genel Müdürü
Murat Çakır, 2 ay içerisinde

hayata geçecek uygulama ile git-
mek istediğiniz yerdeki boş oto-
parkların görülebileceğini söyledi.
Çakır, "Hem yol üstü otoparkları
hem de açık ve kapalı otoparkları
göstereceğiz. Eğer ilgilendiğiniz bir
yer varsa takibe alacaksınız siz gi-
dene kadar dolarsa da size en
yakın sonraki boş otoparkı size
gösterecek" bilgisini verdi. I SAYFA 8
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Faik Öztrak

OLUME
YURUDU!

50 METRE İLERİDEKİ ÜST GEÇİDİ KULLANMADI, OTOMOBİLİN ALTINDA KALDI

Toplu taşıma araçla-
rında kullanılan ula-

şım kartlarına HES kodu
tanıtma zorunluluğunun ar-
dından bu durumu fırsata
çevirenler oldu. Beyazıt
Tramvay Durağı önüne gelen
fırsatçılar burada HES kodu
bulunmayan turistlere para
karşılığında HES kodu alı-
yor. Fırsatçılar turistlerin ya-
nına giderek kendilerine HES

kodu alabileceklerini söylü-
yor. Bu işlem karşılığında ise
turistlerle pazarlık yaparak
20 lira ile 50 lira arasında de-
ğişen miktarda para alıyor.
Gelen ihbar üzerine olay ye-
rine gelen polis fırsatçılardan
Servet Ö.'yü yakalayarak em-
niyete götürdü. Emniyette
yapılan işlemlerinin ardından
idari para cezası kesilen Ser-
vet Ö. Serbest bırakıldı.
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PARAYLA HES KODU!
Fatih Beyazıt'ta bazı fırsatçıların HES kodu bulunmayan turistlere para
karşılığında HES kodu aldığı görüldü. Gelen ihbar üzerine olay yerine
gelen polis fırsatçılardan Servet Ö.'yü yakalayarak emniyete götürdü

TURİSTLERİ GÖZLERİNE KESTİRDİLER
Beylikdüzü Belediyesi, 
koronavirüs ile mücadele

kapsamında getirilen pazar
günü sokağa çıkma yasağının
kaldırılmasının ardından Ya-
kuplu Kent Ormanı’nda bir dizi
etkinlik düzenledi. Belediye Baş-
kanı Memhmet Murat Çalık,
"Beylikdüzü’nü yaşayan, nefes
alan ve İstanbul’a nefes aldıran
bir kent haline getirmek için
canla başla çalışmayı sürdüre-
ceğiz" dedi. I SAYFA 9
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SAYFA 2

Operada
sürpriz
bir isim SA

YF
A

 1
3

OTOMOBİLİN 
ÇARPTIĞI GENÇ 
HEMŞİRE AĞIR 

YARALANDI

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve
Kadın Meclisleri öncülüğünde yaklaşık 300 kadın,

dün saat 18.00'de Kadıköy Beşiktaş İskelesi önünde top-
landı. İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesini protesto
eden grup ellerindeki bayraklarla "İstanbul Sözleşmesi
yaşatır, vazgeçmiyoruz" şeklinde slogan attı. Yapılan
basın açıklamalarının ardından grup sessizce dağıldı.
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KADINLARDAN PROTESTO



MeMorialDermatoloji Bölümü’nden Uz.
Dr. Ayşe Gökçe Tümtürk, selülit ile ilgili
bilinmesi gerekenleri anlattı. Halk arasında

vücudun bacak, kalça gibi bölgelerinde ‘portakal ka-
buğu’ görünümü olarak bilinen selülit, kadınların %
80-90’ında görülüyor.  Kadınların en önemli estetik
sorunları arasında yer alan selülit, birçok nedene
bağlı olarak ortaya çıkarken, beslenme alışkanlığı ile
yaşam tarzında değişiklik yapılmadan kalıcı şekilde
yok olmuyor. Medikal ve cerrahi tedavi ile birlikte
birçok tedavi yöntemi tek başına ya da kombine ola-
rak uygulanabiliyor.. Selülit, cilt yüzeyindeki portakal
kabuğuna benzeyen düzensiz iniş ve çıkışlarla ken-
dini belli eden estetik bir cilt sorunudur. En çok
uyluk, kalça ve karın bölgesindeki deri ve deri altı yağ
dokusunda oluşmaktadır. Homojen yani düz olma-
yan engebeli görünüm derinin altında biriken ve ge-
nişleyen yağ hücreleri ile cilt yüzeyine dik uzanan ve
‘septa’ adı verilen lifli bantların bir araya gelmesiyle
ortaya çıkar. Selülitin en sık görülen nedenleri; hor-
monal değişiklikler, genetik faktörler, kilo alımı, kilo
kaybı, sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam tarzı, si-
gara, alkol, kafeinli içecekler, karbonhidratlı bes-
lenme ve yoğun tuz kullanımıdır. Bunların dışında
dar kıyafetler ve çok fazla oturmak da selülite neden
olabilir.

Selülitin 3 derecesi

Birinci derece selülitlerde portakal kabuğuna ben-
zetilen inişli çıkışlı görüntü, cildin sıkışmasıyla belir-
gin hale gelir.  Ayaktayken ve yatar vaziyette selülit
görüntüsü fark edilmez.

İkinci derece selülitler ise uzun süre ayakta durul-
duğunda ve bacak bacak üstüne atıldığında ciltte be-
lirginleşir. Sıkışan ciltte, portakal yüzeyi tümsekleri
ortaya çıkar. 

Üçüncü derece selülitler, otururken ve sıkıştığında
değil de yatay pozisyonda belirgindir. Bu selülitler
ağrı yapabilir. Menopoz dönemindeki kadınlarda ağ-
rılı bu durum görülebilir. Genelde bacakların uyluk
bölümünde, karın, kol basen ve kalça bölgesinde 
ortaya çıkar.
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7 SORUDA UYKU
APNESI TESTI!
U ykuda onlarca hatta yüzlerce

kez nefesin durması veya azal-
ması ile hayatı tehdit eden bir

hastalık olan uyku apnesi, tüm yaş grup-
larında görülmekle birlikte erkeklerde 40
yaş sonrası, kadınlarda ise menopoz
sonrası sık görülüyor. Uyku apnesinin
yorgunluktan konsantrasyon bozuklu-
ğuna, inmeden kalp krizine hatta kan-
sere dek bir çok ciddi hastalığa yol
açabildiğini belirten  Acıbadem Kozya-
tağı Hastanesi Göğüs Hastalıkları ve
Uyku Uzmanı Prof. Dr. Ceyda Erel Kırı-
şoğlu trafik kazalarını da 2- 6 kat artırdı-
ğını, bu nedenle tatil yolculuğunda araç
kullanacakların dikkatli olmaları gerekti-
ğini vurguluyor. Prof. Dr. Ceyda Erel Kı-
rışoğlu, bu sinsi hastalığın yol açtığı
sorunlara ve tedavisine dek önemli açık-
lamalarda bulundu; bir de uyku apnesi
olup olmadığınıza ışık tutacak 7 soru-
dan oluşan test paylaştı… Genellikle
horlamanın eşlik ettiği, solunumun 10
saniyeden başlayıp bir dakikadan fazla
durabildiği uyku apnesi dünyada ve ül-
kemizde son yıllarda giderek yaygınla-
şan bir hastalık. Özellikle fazla kiloya
sahip, sigara ve alkol tüketen, kalın
boyun ve bel çevresine sahip olan kişi-
lerde uyku apnesi riski çok daha yüksek
oluyor.  Acıbadem Kozyatağı Hastanesi
Göğüs Hastalıkları ve Uyku Uzmanı
Prof. Dr. Ceyda Erel Kırışoğlu “Kilodaki
yüzde 10’luk artış orta- ağır uyku apnesi
gelişme riskini 6 kat arttırırken, erkek-
lerde bel çevresinin 102, kadınlarda 89
cm’den fazla olması riski arttırır” diyor.
Uyku apnesi yorgunluk, sinirlilik ve kon-
santrasyon bozukluğu başta olmak
üzere bir çok soruna neden olarak gün-
lük yaşantıyı olumsuz etkilerken, uykuda
ani ölüme yol açabiliyor. Özellikle tatil
yolculuğunda araç kullanacakların çok
dikkatli olmaları, böyle bir sorunları
varsa en kısa zamanda hekime başvur-
maları gerektiğini belirten Prof. Dr.
Ceyda Erel Kırışoğlu “Yapılan çalışma-
lar; uyku apnesinin gün boyu aşırı uyku
hali, dikkat eksikliği ve konsantrasyon

bozukluğuna neden olarak trafik kazala-
rında 2- 6 kat artışa neden olduğunu
gösteriyor” diyerek tedavinin ertelenme-
mesi gerektiğini vurguluyor. 

İnmeden kalp krizine hatta
kansere!

Uyku apnesinin vücudun tüm sistemle-
rini etkilerken, tedavi edilmediğinde ha-
yatı tehdit ettiğini belirten Prof. Dr.
Ceyda Erel Kırışoğlu şöyle konuşuyor:
“Uykuda sık tekrarlayan oksijen düşüş
ve yükselişleri kalp ritminin bozulma-
sına, hipertansiyon, kalp krizi, inme, in-
sülin direnci, tip 2 diyabet gibi
hastalıklara yol açabilir. Düşük göz ka-
pağı, göz içi basıncında artış, göz di-

binde ödem, işitme azlığı, diş eti iltihabı,
reflü, alkole bağlı olmayan karaciğer
yağlanması, dirençli hipertansiyon, atar
ve toplardamarlarda pıhtılaşmaya eği-
lim, cinsel istekte azalma, sperm kalite-
sinde bozulmaya neden olur. Dirençli
hipertansiyon hastalarının yüzde 80’inde
uyku apnesi eşlik ettiği gösterilmiştir. Bu
hastalarda uyku apnesi tedavi edildi-
ğinde kan basıncı düşer, kullanılan tansi-
yon ilacı sayısı azalır. Gebelerde erken
doğum ve düşük doğuma yol açabilir-
ken, fibromiyalji hastaları sıklıkla kötü
uyku kalitesinden yakınırlar. Son yıllarda
uyku apnesinin kanser gelişiminde de rol
oynadığı gösterilmiştir. Akciğer ve kolon
kanseri ile ilişkili bulunmuştur.”

Selülit canınızı
sıkmasın

Prof. Dr. Ceyda Erel Kırışoğlu, bu sinsi hastalığın yol açtığı sorunlara ve tedavisine dek önemli açıkla-
malarda bulundu; bir de uyku apnesi olup olmadığınıza ışık tutacak 7 sorudan oluşan test paylaştı

7 soruda uyku apnenizi test edin:
1. Haftada 3 geceden fazla horluyor

musunuz? Evet 2 puan, Hayır 0 puan
2. Horlamanız çok gürültülü mü?

(Yan odadan duyulma) Evet 2 puan,
Hayır 0 puan

3. Uykuda nefesiniz durduğu söy-
lendi mi? Hayır 0 puan, Arasıra 3
puan, Sıklıkla 5 puan

4. Boyun çevreniz kaç cm? 
- Erkek 43 cm’den ince 0 puan, 43

cm’den kalın 5 puan, 
- Kadında 40 cm’den ince 0 puan,

40 cm’den kalın 5 puan
5. Yüksek tansiyon tedavisi aldınız

mı? Evet 2 puan, Hayır 0 puan
6. Meşgul olmadığınızda sıklıkla

uyuyakalır mısınız? Evet 2 puan,
Hayır 0 puan

7. Araba kullanırken veya trafik ışı-
ğında beklerken ara sıra uyukladığınız
oldu mu? Evet 2 puan, Hayır 0 puan

Bel soğukluğundan korunun
Memorial Hastanesi Üroloji Bölümü’nden Op. Dr. Egemen İşgören, belsoğukluğundan korunma yolları hakkında bilgi verdi
Cinsel yolla bulaşan bel soğukluğu, çok
eşli ve ilişki esnasında korunmayan kişi-
lerde görülebiliyor. Hem erkeklerde hem
de kadınlarda kendini gösterebilen bel
soğukluğundan, doğru tedavi planla-
ması ile kurtulmak mümkün olabiliyor.
Bu rahatsızlık bazen hiçbir belirti verme-
diği için kalıcı ve ciddi komplikasyonlara
neden olabiliyor. Çiftlerin bel soğuklu-
ğundan korunmak için alacağı önlemler
büyük önem taşıyor. Gonore ya da sık
bilinen adıyla bel soğukluğu, Neisserria
gonorrhoeae isimli bir bakterinin neden
olduğu cinsel yolla bulaşan bir enfeksi-
yondur. Hem kadın hem de erkeklerle
görülmekle birlikte erkeklerde görülme
sıklığı daha fazladır. Erkekten kadına
bulaşması daha kolaydır, özellikle genç
kadın ve erkeklerde görülmektedir. Ço-
ğunlukla üretra, rektum veya boğazda
enfeksiyona neden olur. Kadınlarda
rahim ağzında ve tüplerde de enfeksi-
yona neden olabilir. Bel soğukluğuna
neden olan bakteri sadece insandan in-
sana direk temas ile bulaşır ve vücudun
dışında yaşayamaz. Bel soğukluğuna
neden olan bakterinin neme ihtiyacı var-
dır haliyle kuru ortamda yaşayamaz.

Hiçbir belirti vermeyebilir

Genellikle bel soğukluğu enfeksiyonu
hiçbir belirti vermez. Bununla birlikte
semptomlar vücuttaki birçok bölgeyi et-
kileyebilir ancak genellikle genital böl-
gede görülür. Bel soğukluğu cinsel
temasta anal, oral veya vajinal seks ile
semen ve vajinal sıvılar yoluyla bulaş-
maktadır. Bel soğukluğunun bulaşması
için meni boşalmasının olmasına gerek
yoktur. Bazı doğumlarda, doğum sıra-
sında bebeğe bile bulaşabilir. Bel soğuk-
luğu cinsel ilişki dışında seks
oyuncaklarıyla da bulaşabilmektedir.
Cinsel olarak aktif, 25 yaşın altındaki
kadınlar ve erkeklerle seks yapan erkek-

lerde bel soğukluğuna yakalanma riski
daha yüksektir.

Bel soğukluğu belirtileri kadın 
ve erkeklerde farklılıklar gösterebilir
Erkeklerde bel soğukluğu belirtileri 
şunlardır;

İdrar yaparken yanma hissi, ağrı,
idrar yapılan kanaldan sarı veya yeşil
renkte akıntı, penis ucunda kızarıklık,
testislerde ağrı ya da şişlik.

Kadınlarda bel soğukluğu belirtileri
şunlardır;

İdrar yaparken yanma, ağrı, vajinal
akıntı, genital alanda kaşıntı, vajinal ka-
nama, cinsel ilişki sonrasında ya da
adet dönemi dışında olan kanama, cin-
sel ilişki esnasında ağrı, yanma, karın
ağrısı.

Tedavi edilmezse daha ciddi sorun-
lara neden oluyor

Erkeklerde idrar kanalından, kadın-
larda rahim ağzından, rektum ve bo-
ğazdan örnek alınan örneklerin
mikroskop altında incelenmesi ve kültü-
rünün yapılması ile tanı koyulur. Bel so-

ğukluğu olup olmadığını belirlemek için
sürüntü örneğini analizi yapılır. Bel so-
ğukluğu, bakteriler yoluyla oluştuğu için
antibiyotikler ile tedavi edilir. Antibiyo-
tik iğne ya da hap şeklinde alınabilir ve
mutlaka doktor önerisi ile kullanılmalı-
dır. Mutlaka eş tedavisi uygulanmalıdır.
Tedavi edilmeyen belsoğukluğu, daha
ciddi sorunlara neden olabilir.

Bel soğukluğundan korunma yolları
şunlardır;

1. Cinsel aktif yaşa gelmeden önce
HPV ve Hepatit B için aşılanma yapıl-
ması

2. Cinsel ilişki öncesi tarama yapıl-
ması

3. Düzenli ve düzgün şekilde kon-
dom kullanımı

4. Alkol ve madde bağımlılığının ön-
lenmesi, tedavi ve destek alınması

5. Sünnet
6. Cinsel partner seçiminde titiz dav-

ranılması
7. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar ko-

nusunda bilgilenilmesi
8. Düzenli olarak test yaptırılması

Delta varyantı için uyarı var
Uzun bir süredir hayatı-

mızda olan COVID-19 ile il-
gili her geçen gün yeni
gündemler ortaya çıkıyor. Vi-
rüsün bugüne kadar gelişen
varyantları Alfa (İngiltere),
Beta (Güney Afrika), Gama
(Brezilya), Delta (Hindistan)
ve Epsilon (Kaliforniya) ola-
rak sınıflandırılıyor. Bir yan-
dan tüm dünyada aşı
çalışmaları devam ederken,
en merak edilen konuların
başında son dönemlerde öne
çıkan Delta varyantının ne
kadar tehlikeli olduğu ve aşı-
ların koronavirüsten korun-
madaki rolü
geliyor. Memorial Şişli Has-
tanesi Enfeksiyon Hastalık-
ları ve Klinik Mikrobiyoloji
Uzmanı Dr. M. Servet Alan,
delta varyantı ve COVID-19
aşıları ile ilgili sık sorulan so-
ruları yanıtladı.

Yüzde 60 daha bulaşıcı

Delta varyantı ilk olarak
Hindistan’da ortaya çıkan ve
sonrasında tüm dünyaya ya-
yılmaya başlayan COVID-19
virüsü varyantıdır. Şu anda
alfa varyantı daha yaygın ol-
makla birlikte delta varyantı
da hızla yayılmaya devam et-
mektedir. Ülkemizde de delta
varyantları saptanmaktadır.
Daha bulaşıcı ve daha ağır
seyirli hastalığa yol açabilen

bir virüsün ortaya çıkması
önemli bir endişe kaynağı ol-
mayı sürdürmektedir. Bu-
nunla birlikte iki doz aşı
uygulanan kişiler delta var-
yantından da korunmaya
devam etmektedir. Fakat
özellikle tek doz aşı uygula-
nanlarda bu korunma yeterli
olmayabilir. Yapılan çalışma-
lar delta varyantının alfa var-
yantından %60 daha bulaşıcı
olduğunu göstermektedir. 

Mutlaka aşı olun

Çoğu kişide bu varyantla-
rın daha ciddi hastalığa yol
açtığını gösteren bir delil bu-

lunmamaktadır. Altta yatan
hastalığı olanlar ve yaşlılar
için virüs diğer varyantlarda
olduğu gibi daha tehlikelidir.
Daha bulaşıcı olan bir virüs
ise aynı şiddette enfeksiyona
yol açsa bile, daha fazla sa-
yıda kişiye bulaşacağı için
özellikle aşısız kişilerde daha
fazla hastalık ve ölüme neden
olacaktır. Tüm varyantlardan
korunmak için önerilen en-
feksiyondan korunma önlem-
leri aynıdır. El hijyeni, sosyal
mesafenin korunması,
maske, iyi bir havalandırma
ve aşı mutlaka dikkat edil-
mesi gereken konulardır.
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K aza anları cep telefonu
kamerasına yansırken,
sürücü gözaltına alındı.

Kaza dün akşam saat 18.00 sı-
ralarında D-100 Büyükçekmece
Güzelce Mevki'nde meydana
geldi. İddiaya göre, bir hasta-
nede çalışan 3 hemşire arkadaş
mesai bitiminde kaldıkları loj-
mana dönmek için yola çıktı.

Hemşirelerden ikisi hemen yan-
larında duran üst geçidi kullan-
madan yolun karşısına geçmek
istedi. Arkadaşlarının defalarca
uyarmasına rağmen iki kadın
araçların hızla geçtiği yoldan
karşıya geçmeye başladı. Hemen
50 metre ilerideki üst geçidi kul-
lanmayıp yola atlayan iki hemşi-
reden biri tam karşıya geçtiği

sırada, otomobilin hızla vurma-
sıyla ağır yaralandı. Olay yerine
sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Durumu ağır olan hemşire, am-
bulansla hastaneye kaldırılırken,
sürücü ise gözaltına alındı.

Kız öleceksiniz bak!

Yaşanan kaza anı cep telefo-
nuna yansıdı. 2 arkadaşını üst

geçitten geçme konusunda uya-
ran kadın o anları kaydetti. De-
falarca üst geçidi kullanmalarını
için arkadaşlarını uyaran kadın,
kaza anını saniye saniye kay-
detti. Kaza öncesinde, "Ben de-
falarca uyardım üst geçidi
kullanmıyorlar. Kız öleceksiniz
bak" gibi konuşmalar da kayda
yansıdı. DHA

Valizlerden kıyafet yerine kaçak elektronik sigara çıktı

İstAnbul Havalimanı Emniyet
Şube Müdürlüğü ekipleri Mos-
kova ve Amman'dan gelen iki

ayrı yabancı uyruklu yolcudan şüphelendi.
Bunun üzerine polis, iki yolcuyu detaylı in-
celeme için durdurdu. Yolcuların valizle-

rinde yapılan aramalarda yurda kaçak
yolla sokulmak istenen 29 şişe viski, 590
kutu elektronik sigara filtresi, 690 kutu tek
kullanımlık elektronik sigara, 335 paket
nargile tütünü, 30 karton sigara, 20 adet
elektronik sigara cihazı ve 30 paket tütün

ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak ürünlerin
piyasa değerinin yaklaşık 120 bin lira ol-
duğu öğrenildi. Haklarında 5607 sayılı Ka-
çakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında
işlem yapılan şahıslar, daha sonra İl Göç
İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İstanbul Havalimanı'nda şüphelendikleri iki yolcunun valizlerinde arama
yapan polis ekipleri, ülkeye kaçak yolla sokulmak istenen piyasa değeri 
120 bin lira değerinde elektronik sigara ve çeşitli tütün ürünleri ele geçirdi

ARkAdASını dınlemedı
OlUme dOGRU yURUdU!

Ruhsatsız silah 
başını yaktı

AvcılAr'dA hareket halindeki
bir otomobilden ateş edilmesi
üzerine harekete geçen polis

ekipleri aracı durdurdu. Araçta 3’ü kuru
sıkı olmak üzere 6 tabanca ve bir miktar
uyuşturucu ele geçirildi. Bir şüpheli gözal-
tına alındı. Cihangir Mahallesi Ali Fuat
Başgil Caddesi’nde hareket halindeki bir
otomobilde gece silahla ateş edildi. Emni-
yet Müdürlüğü görevlileri bunun üzerine
aracı takibe alarak Osmanağa Caddesi
üzerinde önü kesilerek durduruldu. Araçta
bulunan G.Y. gözaltına alındı. Savcılıktan
alınan arama kararı ardından araçta şar-
jörleri ile birlikte ruhsatsız 3 tabanca 3
kuru sıkı tabanca şarjör ve 26 fişek, uyuş-
turucu İçiminde kullanılan aparat
ve  10,21 gr uyuşturucu madde ele geçirildi
Yakalanan çok sayıda suç kaydı bulunan
G.Y. hakkında 6 bin 136 sayılı kaçakçılıkla
mücadele ve narkotik madde suçlarından
işlem yapıldı.

Polis değnekçiye
göz açtırmadı

KAdıKöy'de müşteri kılığına
giren polis, değnekçilik yapan
Mesut B.'yi yakaladı. O anlar ka-

meraya yansırken, Mesut B. hakkında adli
işlem yapılmak üzere Kadıköy İskele Polis
Merkezi Amirliği'ne teslim edildi. Trafik De-
netleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekip-
ler Amirliği ekipleri, değnekçilere operasyon
düzenledi. Fener Kalamış Caddesi, Fener-
bahçe Yelken Kulübü yanında bulunan boş
arsaya park eden araçlardan ücret talep et-
tiği bilgisi üzerine harekete geçen ekipler,
müşteri kılığına girdi. Sivil polislerden para
talep eden Mesut B. suç üstü yakalandı.
Mesut B. hakkında, "Park ücreti almak veya
almaya teşebbüs etmek" suçundan adli
işlem yapılmak üzere Kadıköy İskele Polis
Merkezi Amirliği'ne teslim edildi. 

Büyükçekmece D-100'de arkadaşlarının uyarısına rağmen 50 metre
ilerideki üst geçidi kullanmayan 2 hemşire yoldan karşıya geçmeye çalıştı.
Hızla gelen otomobil hemşirelerden birine çarparak ağır yaraladı

Gaspçılar tutuklandı
Gaziosmanpaşa'da tekstil firması sahibi B.T.'nin (42), beyaz araçla gelen maskeli iki
şüpheli tarafından yolu kesilip içinde yüklü miktarda nakit ve çek bulunan çantası gasp
edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yakalanan 3 şüpheli adli makamlara sevk edildi

OlAy Gaziosmanpaşa Karayolları Ma-
hallesi'nde 4 Haziran'da yaşandı. B.T.
otomobilinden indiği esnada yanına

beyaz bir araç yanaştı. Aracın içinden çıkan mas-
keli 2 kişi B.T.'yi darp edip silahla bacağından ya-
raladı. 2 şüpheli, içinde 522 bin TL, 10 bin 200
dolar ve 200 bin lira değerinde çek bulunan çan-
tayı da alarak olay yerinden kaçtı. 
Konu ile ilgili yapılan çalışmaların devamında
ekipler şüphelilerin kullandığı aracın kiralanmış ol-
duğunu, orijinal plakayı çıkararak yerine sahte
plaka taktıklarını belirledi. Aracı kiraladığı belirle-
nen 12 suç kaydı bulunan Serhat K. (19) ve bera-
berinde bulunan 12 suç kayıtlı Okay C. (20) ve suç
kaydı bulunmayan Barış Y. (20) 16 Haziran günü
yakalanarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş
Şube Müdürlüğü'ne getirildi. 19 Haziran'da ise
sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak ceza-
evine gönderildi. DHA

Bekçi az daha ölecekti

Maltepe'de süratli ilerlediği iddia edilen motosikletli, 
devriye görevindeki bekçiye çarptı. Kazada metrelerce
ileri fırlayan bekçi yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı

OlAy, geçtiğimiz Perşembe günü
Maltepe'de meydana geldi. İddiaya
göre, mahallede devriye atan iki

bekçiden Cem Morkoç'a aşırı süratle ilerle-
yen motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle
metrelerce ileri uçan Morkoç yaralandı. Ka-
zaya neden olan motosiklet sürücüsü ise dur-
mayarak kaçmaya başladı. Kaçan plakasız
motosikleti kovalayan diğer bekçi, meslektaş-
larına haber verdi. Olay yerine çok sayıda
polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık
ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yara-
lanan bekçi Morkoç, ambulansla hastaneye
kaldırıldı. Bekçi Morkoç'ın sağlık durumunun
iyi olduğu öğrenildi. Kaçan motosikletteki
Emrecan D. ve Rüzgar A. polis ve bekçiler ta-

rafından kısa sürede yakalanarak polis mer-
kezine götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin
tamamlanmasının ardından Emrecan D. ve
Rüzgar A.  nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
Mahkeme, Emrecan D. ve Rüzgar A.'ya adli
kontrol tedbiri uygulayarak serbest bıraktı.

Güvenlik kameraları kaydetti

Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye sa-
niye yansıdı. Görüntülerde iki bekçinin cadde
üzerinde ilerlediği görülüyor. Bekçilerin arka-
sından aşırı süratli gelen motosiklet, bekçiler-
den birisine çarptığı ve bekçinin metrelerce
ileri fırladığı görülüyor. Motosiklettekiler
kaza sonrası kaçmaya çalışırken diğer bekçi
ise arkalarından kovalıyor.

Canını zor kurtardı
GünGören'de, 4 katlı
binanın çatısından kopan
parçalar güvenlik kame-

rasına yansıdı. Bir kişinin tehlikeyi
fark edip, kopan parçaların altında
kalmaktan uzaklaşarak kendini
kurtardığı görüldü. Olay, Merter
Fatih Caddesi'nde dün saat
17.00'de yaşandı. Şiddetli rüzgar

sonucu 4 katlı bir binanın çatısında
parçaların kopacağını gören bir
kişi, uzun süre çatıya baktıktan
sonra uzaklaştı. Ardından çatı par-
çası kaldırıma düştü. Alt katta bu-
lunan esnaf büyük korku yaşarken,
o sırada kaldırımdan bulunan bir
kişinin uzaklaşarak kendini kurtar-
dığı görüldü.

Böyle baba
olmaz olsun

İstAnbul'dA 3 yaşındaki oğlunu araçtan
sarkıtarak hem çocuğu hem de trafiği tehli-
keye atan baba M.Ö. gözaltına alındı. Çıka-

rıldığı mahkemece tutuklanan M.Ö.  ifadesinde
oğlunun yaramazlık yaptığı ve sakinleştirmek istediği
için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Sürücü-
nün 3 yaşındaki çocuğu araçtan sarkıttığı anların sosyal
medyadan paylaşılması üzerine polis ekipleri harekete
geçti. Görüntüleri inceleyen ekipler, araç plaka bilgileri
üzerinden araç sürücüsünün M.Ö. olduğunu tespit etti.
Aynı gün gözaltına alınan şüpheli M.Ö., görüntüdeki
çocuğun 3 yaşındaki öz oğlu olduğunu, gün içerisinde
yaramazlık yaptığı ve sakinleştirmek istediği için olayı
gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlem-
lerinin ardından "Trafik güvenliğini tehlikeye düşürül-
mesi" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli M.Ö.
tutuklandı. Öte yandan çocuğun araçtan sarkıtıldığı
anlar, başka bir sürücünün cep telefonuna yansıdı. 

AvcılAr'dA yolun karşısına geç-
meye çalışan Türkmenistan uyruklu
kadına otomobil çarptı. Kazada ya-

ralanan kadın, yakındaki seyyar satıcılar tara-
fından refüjde yatırılırken, güneşten
etkilenmemesi için gölgelik getirildi. Sağlık du-
rumunun iyi olduğu öğrenilen kadın, hasta-
neye kaldırıldı. Kaza dün öğle saatlerinde ilçe

girişindeki kavşakta meydana geldi. Emre K.
yönetimindeki otomobil, iddiaya göre telefonla
konuşarak yolun karşısına geçmeye çalışan
Türkmenistan vatandaşı Intizar Muhamedo-
va’ya çarptı. Muhamedova çarpmanın etkisi
ile yere düşerken, yardımına araç sürücüsü ve
yanındakilerin yanı sıra aynı bölgedeki seyyar
satıcılar koştu. Yaralı kadın refüjde yatırılırken,

seyyar satıcılardan biri plajlarda kullanılan,
tezgahında korunmak için kullandığı plaj şem-
siyesini alıp getirdi. Böylece kadının güneşten
etkilenmemesi için çaba harcadı. İhbar üzerine
olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. İlk
müdahalesi burada yapılan ve sağlık durumu-
nun iyi olduğu belirtilen kadın, Murat Kölük
Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 

Yol ortasında can pazarı vardı

Defalarca üst geçidi kullanmalarını
için arkadaşlarını uyaran kadın, 
kaza anını saniye saniye kaydetti.
Kaza öncesinde, "Ben defalarca 
uyardım üst geçidi kullanmıyorlar.
Kız öleceksiniz bak" gibi 
konuşmalar da kayda yansıdı.



H ava sıcaklıklarının artması
ve 1 Temmuz'da normal-
leşme sürecinin başlama-

sıyla vatandaşlar serinlemek için
kendilerini plajlara attı. Plajlarda
yaşanabilecek boğulma vakalarına
karşı cankurtaranlar önemli bir
görevi yerine getiriyor. Kumsallarda
dolaşan ve gözetleme kulelerinden
etrafı gözetleyen cankurtaranlar,
zaman zaman vatandaşlara sözlü
uyarılarda da bulunuyor. İstan-
bul'da toplam 58 bin 930 metre
uzunluğunda 49 plaj
bulunuyor.  Bu plajlarda, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi(İBB)'ne
bağlı 24'ü kadın toplam 618 can-
kurtaran hizmet veriyor. İstanbul'da
toplam 245 gözetleme kulesinde
nöbet tutan cankurtaranlar, 49 jet
ski, 4 kurtarma botu, 18 ATV aracı
ve 2 drone ile takiplerini 
gerçekleştiriyor.

3 dakikada çıkarıyoruz

2005 yılından itibaren toplam 60
bin 408 kişiye müdahale edildiğinin

bilgisini veren Florya Güneş Pla-
jı'nda Cankurtaran Yuşa Sevil,
"Kuleden gördüğümüz zamandan
itibaren, toplamda 3 dakika içeri-
sinde vakaya ulaşıp, vakayı dışarı
çıkarıyoruz. Omurga tahtasına alıp,
vakaya ilk yardım müdahalesini ya-
pıyoruz. O sırada da başka bir ar-
kadaşımız sağlık ekiplerini arıyor.
Herhangi bir vakaya gittiğimiz
zaman genelde can yeleklerini kul-
lanıyoruz. Her kulede birer tane
bulunuyor. Vakaya arkadan sarılıp,
can yeleğini patlatıp, kıyıya çıkart-
tıktan sonra ilk yardım müdahalesi
yapılıyor" dedi.

Çocuklarınıza sahip çıkın

Boğulma tehlikesi geçirebilecek
olanlara uyarılarda bulunan Yuşa
Sevil, "Herhangi bir panik yapma-
dan, kendini suyun akışına bıraktık-
tan sonra çevredekilerden yardım
istemesi yeterli olacaktır. Kendini
suyun akışına bıraktığı zaman
zaten suyun üstünde duracaktır.
Vatandaşlardan isteğimiz, cankur-

taran ikazlarını dikkate alıp, can-
kurtaran bölgeleri dışında denize
girmemeleri. Bizi en çok zorlayan
durum, gelen ailelerin çocuklarını
tek başına bırakması. Bizler de ço-
cuklara karşı daha dikkatli oluyo-
ruz. Kısa bir süre içerisinde
boğulma vakaları gerçekleştiği için,
bizim erken müdahale edebilmemiz
adına ailelerin de göz önünde bu-
lundurması gerekiyor" dedi. 

Zor bir mesleğimiz var

"Cankurtaranlar olarak sürekli
dalga anonsları, ebeveyn anonsları
gerçekleştiriyoruz" diyen Sevil,
"Emniyet şeritlerini geçenler oluyor.
Bunların da önlemlerini alıyoruz
herhangi bir vakayla karşılaşma-
mak için. Sürekli karadan ve deniz-
den olmak üzere devriye atarak
vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Başı-
mızı kaşıyacak vaktimiz olmuyor.
Yoğunluk ve çocukların fazlalığın-
dan dolayı sürekli denizi izleme ha-
lindeyiz. Zor bir mesleğimiz var"
diye konuştu. DHA
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B ağımlılık:
Bir başka şeyle koşullanmış olma, 
o şeye bağlı olma durumu.

"Neden ile sonuç arasında mantıksal ba-
ğımlılık söz konusudur"

Geçenlerde bir Pazar günüydü. Evimize
gelen bir misafiri otobüs durağına uğurlamak
için evden çıktık. Misafirim, oğlum ve ben
evden çıkmış, parkın içinden bir alt caddeye
inmek için ilerlerken, parkın içlerinde
karartılar vardı. Havanın karamaya başla-
ması, misafirimi ve oğlumu tedirgin etmiş 
olmalıydı ki! 

“Oğlum, dönüşte öbür taraftan çıkalım.’’
“Tamam’’
Biraz ilerledikten sonra önümüze üç çocuk

vardı. En büyüğü on altı yaşlarında biri aynı
okulda okuduğum ama tanımadığım göz aşi-
nası olan bir çocuk, diğerde yedi yaşlarında
bir çocuktu. 

Büyük olan çocuk bana: 
“Abla çakmağın var mı?”
“Evladım yaşın kaç? Günah’’
“on yedi abla bir şey olmaz ben erkek

oldum.’’
Çakmakla sigarayı yaktıktan sonra, yedi

yaşlarındaki en küçük çocuğa verdi. Çocuk si-
garayı çikolata ikram almış gibi bir nefes
çekti. 

Ay, bir pişman oldum!
“Ne yaptın evladım o daha bebek’’
“Abla o benim kardeşim, bir şeycik

olmaz,”
Misafirimizi, otobüs durağına götürene

kadar oğlumun elimden sımsıkı tutmuşum.
Elini bırakırsam onu da kaybedecekmiş gibi
sımsıkı tutmuştum.

Otobüsü beklerken:
“Bak oğlum: bunlar hiç hoş şeyler değil.

Bu insanlar büyüyecek ve herkese problem
olacak. Oku ki! Onlar ve diğerleri için güzel
bir hayat var et.’’

Misafirimizi yolcu ettikten sonra hızlı bir
şekilde eve çıkmıştık. Telaşlı bir şekilde an-
neme olanları anlatım. Ne kadar üzüldü-
ğümü, aynı mahallede oturduğumuz için
üzgün olduğunu söyledim. Oğlum da korkma-
dığını göstermek için etkilenmemiş gibi yapıp

rahat davranıyordu. Annem oğ-
luma dönerek:

“aferin benim oğluma, benim akıllı
torunum, okuyacak bir meslek sahibi olacak
diyordu.’’

Ben bağımlılık olayını merak etmiştim.
Masama gidince bilgisayarımdan bağımlılıkla
ilgili haber, makale, dokümanlarına bakmaya
başlamıştım. Bilgisayarıma bağımlılık dedi-
ğimde, karşıma ilk çıkan doküman; Çocuk-
larda Teknoloji bağımlılığı, çocuklarda
İnternet bağımlılığı, oyun bağımlılığı, bunları
görünce aklıma yaşadığımız bir durum
aklıma geldi.

Pandemi döneminde uzaktan eğitim süre-
cinde: oğlum hastalandı. Yüksek ateş, kusma,
burnundan kan gelme, abur cubur yeme alış-
kanlığı. Sık bir şekilde yine hastane acillerine
yolumuz düşüyordu. Yine böyle bir gün:
Annem ve oğlum acilde soluğu aldıklarında,

doktor tahlilleri inceleyip, oğluma dönerek:
“Söyle bakalım kaç takipçin var’’ 
Sevinerek: “Tik Tok da şu kadar, Face

book ta şu kadar, İnstagram da bu kadar, diye
zevkle anlatmış.’’ Doktor anneme dönerek: 

“küçük beyimizin metabolizması bozul-
muş, çünkü internet bağımlısı’’ deyince, anne-
annem şikâyet merciini bulmuştu…

İşte o an oğlum,  bağımlılığın ne olduğunu
anlamış: “Bir şeye çok vakit ayırırsam sadece
kendine zarar veriyorum. Benim ihtiyacım
olan uyku, yemek, günlük yapmam gereken
her şey bir birine karışıyor. Yaşamımda her
kes etkileniyor; öğretmen, arkadaşlar, anne,
baba, dede, dayı kimle yaşıyorsam.’’ diye an-
latmış ve devam etmişti.

“İyide oyun guruplarında arkadaşların
onlar ne olacak?’’ Diye sordu?

“Oynamadığında aralarına almıyorlar ki!
Parktaki çokluklarda erkek olduk diyor-

lardı. Oyun arkadaşlarımda, çocuk musun
oğlum büyüde gel diyorlar.

Erkek olmak için, bağımlı olmak 
gerekli mi?

Erkeksen ispatlamak için; Her çağrıldı-
ğında oyun oyna, sigara iç, bir defadan bir 
şey olmaz.  

Oyun oynamak güzel ve keyifli. Dersler de
çok: dershane, okul, ödevler, deneme sınav-
ları, bizim sınavlarımız? 

Gün içerisinde, saate böldüğümüzde, ders-
ler öyle çok ki. Sanki algılarım kapanıyor.’’

Bizler Çocuklarımızı anlamıyoruz sanırım.
Bizler hiç çocuk olmamışız gibi, hep bildikle-
rimizi dayatıyoruz sanırım. Anlaşılmanın bu
kadar zor olduğu bir yaşamda, çocuklarımı-
zın, bizi nasıl anlamasını bekleriz…

Onları dinlemeli ve sorumluluk almayı öğ-
retmeliyiz. Yapmayı isteyip de fırsat bulama-
dığı faaliyetleri bir deftere yazmasını
sağlayın, internet kullanmak için yoğun istek
duyduğunda yazdıklarından birini yapmasını
isteyin. Kitap okuma alışkanlığı kazandırma-
nın yollarını zorlayalım. Birlikte ders çalışıp
yalnız olmadığını gösterelim. Çocuklarınızı
arkadaşları ile doğal yollardan görüşmeleri
için yönlendirin, akran grupları içerisinde sos-
yalleşmesini sağlayın. Çocuğunuzun arkadaş-
lık ilişkilerini destekleyin, onları bir araya
getirecek aktivite planlayın.  Bilgisayarları-
nızda güvenli internet uygulamalarının olma-
sına özen gösterin.

Unutmayın: Ne ekersek, onu biçeriz. Onlar
bizim çocuklarımız.

Çocuklarda bağımlılık

iyi beslenemeyen anne kediler, yavrularını da
iyi süt veremediklerinden, bir süre sonra on-
ları terk edebiliyor. Yavrular iyi beslenmezse

hastalanıyor, erişkinliğe ulaşmadan ölebiliyor. İlk 5
hafta anne sütüyle beslenen yavru kedilerin annelerinin
de bu süre boyunca iyi beslenmesi gerekiyor. Sokak-
larda sayıları her geçen gün artan yavru kediler için Ka-
ğıthane Belediyesi seferberlik başlattığını duyurdu. Bu
kapsamda, belediye ekipleri ilçedeki besleme noktaları-
nın sayısını 120'ye çıkardığını ve bu noktalarda düzenli
olarak mama ve su bırakıldığını açıkladı. Kağıthane Be-
lediyesi'ne bağlı Veterinerlik Birimi’nin sokakta yaşayan
yavru kedilerin muayene ve tedavisinin yanı sıra sahip-
lendirilmesini de üstlendiği bildirildi.

Mama ve su bırakalım

Veterinerlik çalışmalarını yerinde inceleyen Kağıthane
Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, ilçe sakinlerine kapı
önlerine bir kap mama ve su koymaları gerektiği çağrı-
sında bulundu. Öztekin, “Kağıthane Belediyesi olarak
yavru kediler için seferber olduk. Eğer yavru kedinin bir
hastalığı varsa, onu annesinden ayırmadan hayvan am-
bulansımızla olay yerinde tedavisini yapıyoruz. Eğer
yavru kedi yalnızsa veterinerlik birimimizde muayene ve
tedavisini yapıp sahiplendiriyoruz. Kağıthane Beledi-
yesi olarak talepte bulunan hayvanseverlere de mama
dağıtıyoruz. Malum artık yaz aylarındayız. Sokağımıza,
kapımızın önüne bir kap mama ve su bırakmayı ihmal
etmeyelim. Özellikle yavru kedilere bu aylarda çok iyi
bakmamız gerekiyor” diye konuştu. DHA

Yavru kediler
için seferberlik
Kağıthane Belediyesi yavru kedilerin sağlıklı
bir şekilde büyümesi için ilçede besleme,
muayene ve tedavi hizmetlerini artırdı.
Besleme noktalarının sayısı 120’ye çıkarken,
hayvan ambulansı ile ekipler acil durumlarda
sokak hayvanlarına destek oluyor

Gönül DOĞAN
damgaweb@gmail.com

gonulsardogan@yahoo.com

CANKURTARANLAR 
NOBETE BASLADI

Hava sıcaklıklarının artması ve normalleşme süreciyle birlikte İstanbul
plajlarında yoğunluk arttı. Cankurtaranlar, plajlarında yaşanabilecek

boğulma vakalarına karşı nöbetlerine başladı. Herhangi bir olumsuzluğa
karşı İstanbul'daki 49 plajda, 24'ü kadın, 618 cankurtaran görev yapıyor
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İlçemiz 50. Yıl (Uğur Mumcu) Mahallesi 
2512 ada 4 ve 6 parsel sayılı taşınmazın 
doğusundaki tescil harici alan, 50. Yıl Mahallesi
2071 ada 34 parsel sayılı taşınmaz ile bir 
kısım tescil harici alan, Sultançiftliği Mahallesi
256 ada 12 parselin tamamı ve 11 parsel sayılı
taşınmazın bir kısmına ilişkin hazırlanan 
UİP-34545415 Plan İşlem Numaralı 1/1000 
ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
12.03.2021 tarih ve 348 sayılı İBB Meclis 
Kararı ile aynen uygun görülmüş olup
23.03.2021 tarihinde onaylandığı belirtilerek
gereği için tarafımıza iletilmiştir. 

Onaylı planın Belediyemizde
05.07.2021 – 03.08.2021 tarihleri arasında 
1 (Bir) ay süre ile askıya çıkarılacağı ilan 
olunur.

SULTANGAZİ BELEDİYE 
BAŞKANLIĞI’NDAN 

İLAN OLUNUR

Piknik kuyruğu
Kısıtlamasız ilk pazar gününde orman havası almak ve piknik
yapmak isteyen vatandaşlar Belgrad Ormanı'na akın etti. 
Belgrad Ormanı'na girişte, uzun araç kuyrukları oluştu

KoronavirüS
salgınıyla mücadele
kapsamında uygula-

nan pazar günü sokağa çıkma
kısıtlaması 1 Temmuz itibari ile
kaldırıldı. Uzun zaman sonra
ilk kez pazar günü sokağa çıkan
vatandaşlar Sarıyer'de bulunan
Doğa Koruma ve Milli Parklar
1. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı
Belgrad Ormanı Neşet Suyu
Tabiat Parkı'na geldi. Orman
havası almak, piknik ve yürü-
yüş yapmak için ormana gelen
vatandaşlar girişte uzun araç
kuyrukları oluşturdu.

Bunalmıştık iyi oldu

Ailesi ile Belgrad Ormanı'na
gelen Mehmet Altun, "Fırsatı
bulduk hemen bizde. Kısıtlama
da yok. Antalya'dan misafirleri-
mizde var. Mangalımızı yaka-
cağız, yemeklerimizi yiyeceğiz.
Akşama kadar buradayız. Pan-
demiden önceki yaz gelmiştik
en son. Bunalmıştık iyi oldu.
Çocuklar evde çizgi filmle bü-
yüdüler dört duvar arasında."
dedi. Başka bir vatandaşta "
Piknik yapacağız. Vatandaşlar

çok sıkıldı evde. Çocuklarla bir-
likte geldik, vakit geçireceğiz.
Semaverimiz var, öğleden
sonra mangalımız var" diye 
konuştu.

İyi ki yasak kalktı

Bağcılar'dan geldiklerini söyle-
yen Feride Bozkurt ise "Çocuk-
larda çok mutlu. Pandemiden
dolayı dışarı da çıkamadılar.
Biz bu kadar kalabalık beklemi-
yorduk. İyi oldu. İnsanlar öz-
ledi bu günleri. İnşallah daha
da olmaz. 
Erken gelmişiz iyi ki yoksa yer
bulamayabilirdik." ifadelerini
kullandı. Fatma Yabacı da
"Saat 5'te yola çıktık. Yasağın
kalktığı ilk pazarı değerlendire-
lim dedik. İkizlerimizle beraber
geldik ailecek buradayız. Güzel
geçiyor parkta var. Temiz hava.
Pandemiden dolayı dışarı çıka-
mıyorduk. 1,5 yıldır evdeydik.
Çok sıkılmıştık, yasağın kalk-
ması iyi oldu. Virüs bir daha
hayatımıza girmez umarım.
Tabi salgın bitmedi, kontrollü
bir şekilde devam ediyoruz"
dedi. DHA

3 haftada 10 bin kapak
Bağcılar Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri, engellilere destek olmak için başlattıkları "Mavi
Kapak" toplama kampanyası çerçevesinde 3 haftada 10 binden fazla kapak topladı

SoSyal projelerle adını
duyuran Bağcılar Belediyesi
Gençlik Meclisi üyesi öğ-

renciler, engellilere yönelik farklı bir et-
kinliğe imza attı.  3 hafta önce bir
araya gelen gençler mavi kapak topla-
mak için harekete geçti. Boş zamanla-
rında sıcak hava veya yağmurlu hava
demeyen gençler sokakları dolaşıp

kapak topladı. Yorulmak bilmeyen öğ-
rencilerin özverili çalışmaları netice-
sinde bugüne kadar 10 bini aşkın
kapak toplandı. Çuvallara konulan ka-
paklar engellilerin ihtiyacının karşılan-
ması için belediye yada ilgili sivil
toplum kuruluşlarına teslim edilecek.
Lokman Çağırıcı, gençleri bu anlamlı
çalışmalarından dolayı tebrik etti. 
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K adıköy’de, pandemi nedeniyle
ara verilen açık hava buluşma-
ları, ilçenin farklı noktalarında

başlayan etkinliklerle yeni normale
uygun olarak kaldığı yerden devam edi-
yor. Etkinlikler pandemi sürecinde zor
zamanlar geçiren sanatçılara destek
olmak ve bu süreci evlerinde geçirmek
zorunda kalan herkese moral olmak
için Kadıköy Belediyesi tarafından ha-
zırlandı. Kalamış Atatürk Parkı’nda 30
Ağustos’a kadar sürecek festivalde 33
konser, 17 film gösterimi ve spor etkin-
liklerinden oluşan zengin bir içerik yer
alıyor. Festivalin açılışı canlı orkestra
eşliğinde Charlie Chaplin’in 1931 ya-
pımı Şehir Işıkları (City Lights) filmiyle
başladı. Chaplin’e ait film müziğini
Kerem Esemen şefliğinde İstanbul Film
Müzikleri Orkestrası yorumladı. Kadı-
köy Belediye Başkanı Şerdil Dara Oda-
başı’nın ev sahipliğinde yapılan festival
açılış programına Sarıyer Belediye Baş-
kanı Şükrü Genç, oyuncu Metin Akpı-
nar, farklı alanlardan pek çok sanatçı ve
sanatseverler katıldı. 

Bizler sanata doyacağız

Festivalin açılış konuşmasını yapan Ka-
dıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara
Odabaşı: “Hepimize bir moral olsun,
insanı insan eden değerlerimiz yaşasın,
birbirimize eski heyecanlarımızla sarıla-
lım diye başladığımız Kalamış Yaz Fes-
tivali iki ay sürecek ve iki ay süresince
50 etkinlik ve spor aktivitesiyle karşı-
nızda olacağız. Kalamış’la eş zamanlı
olarak, Selamiçeşme Özgürlük Par-
kı’nda da kültür sanat etkinliklerimiz
sürüyor. Birbirinden kıymetli sanatçıla-
rımız alkışa, bizler sanata, eğlenceye
doyacağız. Biliyoruz, iyi olacağız.”
dedi. 

Kalamış sahili halkındır

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara

Odabaşı, Kalamış Atatürk Parkı’nda
düzenlenen festivalin açılış konuşma-
sında Kalamış Yat Limanı’nın özelleşti-
rilmesine ilişkin de konuştu.
“Özelleştirme İdaresi Kalamış Yat Li-
manı Özelleştirme ihalesine hazırlanı-
yor. Bu sadece bir marina özelleştirmesi
değil. Yapılmak istenen, tüm sahili kap-

sayan, binlerce metrekarelik inşaat alanı
ile burayı park, sahil vasfından çıkara-
cak bir betonlaştırma projesi. Biz de
Kadıköy Belediyesi olarak, ilk günden
itibaren bu ihalenin iptal edilmesini,
edilmiyorsa da Kadıköylüler adına, Ka-
dıköy Belediyesi’ne devredilmesini isti-
yoruz, devretmiyorsanız da ihaleye

gireriz dedik. Bu sefer de bizi ihale dı-
şında bırakmanın peşine düştüler. En
nihayetinde bu bir süreç. Yaşayıp göre-
ceğiz ama biz Kadıköy Belediyesi olarak
kamunun faydasına olmayan hiçbir
projeye onay vermeyeceğiz. Ve biz
bugün diyoruz ki, Kalamış sahili halkın-
dır, başkasının değil.” şeklinde konuştu.

AZERBAYCAN ve Türkiye’den önemli
isimlerin katıldığı kutlama törenine Ka-
rabağ savaşında yaralanan bir grup
gazi de katıldı. Gaziler salona girerken
misafirler onları ayakta alkışlarla karşı-
ladı. İstanbul Retaj Royal Hotel’de ger-
çekleşen törende pekçok sanatçı sahne
aldı. Gülistan Aliyeva, Elçin Caferli,
Saide Guliyeva, Zülfü Esedzade, Bay-
ram Kubatlı, Nasır Kerimi, Ahmed Ah-
medov ve Yılmaz Yıldırım söyledikleri
Karabağ şarkılarıyla davetlilere duygulu
saatler yaşattılar. 

Sözümüzü tuttuk

Azetbaycan milletvekili Sabir Rüstem-
hanlı’nın da katıldığı törende Türkiye-
Azerbaycan kardeşliğine katkı sağlayan
bazı isimlere teşekkür plaketi verildi.
İpekyolu Kamu Diplomasisi Başkanı
Seyfullah Türksoy, “Karabağ savaşı
başladığı zaman kamuoyuna bir söz
vermiştim. Karabağ işgalden kurtul-
duğu zaman İstanbul’da kutlama prog-
ramı yapmaya karar vermiştim. Bugün
o sözümüzü tuttuk. Şimdiki hayalim ise
Türk Dünyasının önemli isimlerini Şu-
şa’da buluşturmak. Allah o günü de
bize nasip etsin” dedi. 

İstanbul'da Karabağ kutlaması

PROJEYE ONAY 
VERMEYECEGIZ A ynı dinin ve aynı ülkenin çocukları olarak, son yıllarda

fazlasıyla ayrıştırıldık. Türk milleti olarak yine ve ye-
niden “sevgi” de buluşmamız gerektiğini düşünüyo-

rum. Kurtuluşumuz, birbirimizi sevmekten geçmektedir. Bu
kadar kin ve nefreti kaldırabilecek durumda değiliz. Hep bir
Allah’ın kullarıyız. Neyi paylaşamıyoruz? Paylaşmamız 
gereken tek şey sevgi olmalıdır…

Bu konu için, Kur’an’ı en doğru şekilde Türkçe’ye çeviren
bilim insanlarından biri olan, birkaç yıl önce kaybettiğimiz de-
ğerli ilahiyat profesörü Salih Akdemir’in “Kur’an’da sevgi
maddesi” başlıklı makalesine müracaat ettim.  Salih Akdemir
de her zaman olduğu gibi Kur’an’a müracaat ediyor. Bu ma-
kalenin sürekli okunması ve verdiği mesajın üzerinde düşünül-
mesi gerekiyor. Özetle verelim.

“Sevgi, tüm vahiy süreci boyunca, Allah-insan ilişkisinin te-
melini oluşturmaktadır. Nitekim Hz. İsa, kendi zamanına
kadar olan süreci şu çarpıcı cümlelerle ifade etmektedir: ‘Tan-
rın olan Rab’bi bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün ak-
lınla sev.’ İşte ilk ve en önemli buyruk budur. İlkine benzeyen
ikinci buyruk da şudur: ‘Komşunu kendin gibi sev.’ Kutsal Ya-
sa’nın tümü ve peygamberlerin sözleri bu iki buyruğa dayanır.
(Matta 22:35-40. Ayrıca bkz., Markos.12:28-34;
Luka.10:25-28) Yüce Allah’ın Kur’an-ı Kerim’de de aynı 
gerçeği vurgulamasına şaşmamak gerekir. O, sevgili Peygam-
ber’inden söz ederken, bu gerçeğe dikkatlerimizi şöyle çek-
mektedir: ‘Biz, seni âlemlere, sadece sevgimizin bir açılımı,
bir sevgi pınarı olarak gönderdik.’ (Enbiya,107) Yine Yüce
Allah, sevgiyi kendisi için bir zorunluluk olarak görmüştür: 
‘O, sevgiyi kendine zorunlu kılmıştır.’ (En’am, 12) ‘O’nun sev-
gisi öylesine yoğundur ki, her şeyi kuşatmıştır.’ (A’raf, 156)

Açıkça görüleceği üzere, sevgi dinin temelidir. Nitekim ev-
rendeki her şey -insan da dahil olmak üzere- Allah’ın sevgisi-
nin bir açılımı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda Allah,
insanlara duyduğu sonsuz sevginin doğal bir sonucu olarak
onların mutluluğu için yarattığı her eylemi, her şeyi ‘rahmet’,
yani sevgisinin bir açılımı olarak nitelemektedir. Kur’an’da 97
kez tekrarlanan bu sözcük, gökten inen yağmuru, Kur’an’ı,
Hz. Peygamber’i, Allah’ın insanlara sunmuş olduğu her türlü
nimeti adlandırmak için kullanılmıştır. Şu halde bütün bu ni-
metler, bizzat Kur’an’ın ifadesiyle, Allah’ın bizlere olan lütfu-
nun ve sevgisinin açılımlarından başka bir şey değildir. Bütün
bu nimetleri, engin sevgisi sonucu insanlara sunan Yaratı-
cı’nın, kendini, aynı kökten gelen ‘Rahman ve Rahîm’ gibi iki
isimle isimlendirmesi asla bir rastlantı değildir.  Çünkü Allah
bizatihi sevgidir. Biz, Kur’an’da 57 kez geçen ‘Rahman’ ve 95
kez kullanılan ‘Rahîm’ sözcüklerini Türk diline çevirirken,
kökün kök anlamını göz önünde bulundurarak çevirmeyi
Kur’an’a sadakat açısından zorunlu görmekteyiz. Eski ya da
yeni olsunlar, Arapça sözcükler, RHM kökünün kök anlamını
vermekten uzaktırlar. Onlar köke, türev anlamı
olan ‘acımak’ anlamını vermektedirler. Aramice, kökün sev-
mek anlamını bugüne dek en güçlü bir biçimde koruyan bir
dildir. Hıristiyanlığın sevgi dini olmasında, Hz. İsa’nın mesa-
jını bu dilde vermiş olması yatar. Bu durumda, biz Yüce Al-
lah’ın iki ismini, ‘çok seven’ ve ‘çok müşfik olan’ olarak
çevirmeyi uygun gördük. Yüce Allah, öylesine bir sevgilidir ki,
O’ndan daha çok seven yoktur; çünkü ‘O, sevenler içinde en
çok sevendir.’ (A’raf,151)

Yaratıcı, ayrıca yine ‘çok seven’ anlamına gelen ve
Kur’an’da 2 kez geçen ‘Vedûd’ sözcüğü ile de kendini adlan-
dırmıştır. Hz. Peygamber, dinin sevgi boyutunu birçok hadi-
sinde dile getirmiştir. Hz. Peygamber’den sonra,
Müslümanlar, sevgiye dayalı Kur’an öğretisini yaymak için
büyük çaba harcamışlardır. Bu alanda en büyük katkının ta-
savvuf ehlinden geldiğinde hiçbir kuşku yoktur. Maddiyata
daldığı için, Allah ile bağını koparan, kendine yabancılaşan ve
dolayısıyla yaşama coşkusunu yitiren insanı yeniden hayata
kavuşturmak, başka bir deyişle, onu yeniden insanlaştırmak
ancak vahye dayalı dinlerin temelini oluşturan sevgiyi sun-
makla mümkündür. Başka türlü kurtuluş yolu aramak zaman
kaybı olacaktır. O halde yeryüzünde barış ve kardeşliğin
hüküm sürmesini istiyorsak, bütün çabalarımız, sevgiyi insan-
ların kalplerinde egemen kılmaya yönelik olmalıdır.”

“Sevgim her şeyi kuşatmıştır” diyen bir Yüce Yaratıcı’nın
kulları olarak, nasıl oluyor da tüm bedenimizi nefret duygula-
rıyla kaplayabiliyoruz…

Sevgi insanlarının Sivas, Madımak Otel’de yakılarak/du-
manda boğarak katledilişlerinin 28. yıldönümünde bunu bir
kez daha ciddi anlamda düşünmek gerek…

Yazıyı Madımak şehitlerinden, değerli ozan Muhlis Akarsu’
nun bir dörtlüğüyle bitirelim. Ruhları şâd olsun.

Sevgi Hak’tan ibarettir
Gönüllerde işarettir
En büyük bir ibadettir
Sevgi insana yakışır.
Sevgiler…

Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği Kalamış Yaz Festivali, Kalamış Atatürk parkında başladı. Festivalin açılışında konuşan Belediye
Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Kalamış Yat Limanı’nın özelleştirilmesine ilişkin, "Biz Kadıköy Belediyesi olarak kamunun faydasına ol-
mayan hiçbir projeye onay vermeyeceğiz. Ve biz bugün diyoruz ki, Kalamış sahili halkındır, başkasının değil" eleştirisinde bulundu

GÜNDEME BAKIŞ

Tülay HERGÜNLÜ

hergunlu@ttnet.net.tr

Sevgi

Festivalin müzik etabının açılışı Pi-
yanist Gülsin Onay’ın 6 Temmuz
Salı, saat 21.00’de vereceği kon-
serle gerçekleşecek. Spor etabında
ise hafta içi her gün saat 09.00 –
10.00 saatlerinde sabah sporları ve
her Pazartesi saat 17.00 – 20.00
arasında zumba, fitness, spinning
programları yer alıyor. Kadıköy Be-
lediyesi web sayfasından ve sosyal
medya hesaplarından duyurulan

etkinliklerin biletlerine, sosyal me-
safe düzenini sağlamak için sem-
bolik olarak belirlenen 1 TL
üzerinden Mobilet'ten satışa sunu-
lan biletlerle katılım sağlamak
mümkün. Ayrıca Kadıköy Destek
Kampanyası kapsamında, dayanış-
manın bir parçası olmak isteyenler
yardım paketi veya sokak hayvan-
larına mama paketi satın alarak
da festivale katılım sağlayabilir.  

BİLET 1 LİRA 

İpekyolu Kamu Diplomasisi ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Başkanı gazeteci Seyfullah Türksoy,
bir ilke daha imza atarak, İstanbul’da Karabağ Zaferi kutlama organizasyonunu gerçekleştirdi. 

Törende teşekkür plaketi
alan bazı isimler: 
1- Sabir Rüstemhanlı ( Milletvekili) 
2- Tenzile Rüstemhanlı ( ATEV Başkanı) 
3- Prof. Dr. Ramazan Korkmaz (Kafkas 
Üniversiteler Birliği Başkanı) 
4- Prof. Cemal Okuyan 
5- Dr. Ahmet Aydın - Adnan Menderes Üniversitesi 
6- Murat Altun 
7- Mustafa Gürbüz ( Gazeteci) 
8- TRT Avaz 
9- Rufat Muratlı - Gazeteci 
10- Elçin Lenberanski ( Aktivist) 
11- Zeynel Abidin Kıymaz ( GAP Gazeteciler 
Birliği Başkanı)
12- Hamit Özpolat ( Malatya Büyükşehir
Belediyesi Basın Yayın Daire Başkanı) 
13-Abdullah Yiğit ( 1454 Kral Medya) 
14- Sabir Cabirzade 
15- Sefer Karakoyunlu ( İSTAD Başkanı 
16- Ülker Memmedzade ( Gazeteci ) 
17- Letafet Alekberova ( TV programcısı ) 
18- Serkan Aksarı (Gazeteci) 
19- Kamil Salduz ( Türkiye Azerbaycan  
Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı ) 
20- Cahit Uğurlu ( Asılsız Ermeni İddialarıyla
Mücadele Federasyonu Başkanı)

Olta balıkçılar Galata'ya indi
Yasaksız ilk pazar günü İstanbul Boğazı
ve Galata Köprüsü olta balıkçılarının
akınına uğradı. Sabahın erken saatle-
rinde balık tutmak için geldiklerini belir-
ten balıkçılar balık tutmanın iyi geldiğini
söyledi. Koronavirüs tedbirleri kapsa-
mından uzun süre Pazar günü sokağa
çıkma yasağı ilan edilmişti. Sokağa
çıkma yasağının kalktığı ilk Pazar günü
olta balıkçıları İstanbul Boğazı ve Galata
Köprüsünün üstü olta balıkçılarının akı-
nına uğradı. Sabahın erken saatlerinden
balık tutmak gelen balıkçılar sosyal me-
safe kurallarına uyarak oltalarını denize
salladı. İstanbul Boğazı Arnavutköy sa-
hilinde ise güzel havayı fırsat bilen bir
kişi denize girip yüzdü.

Yakaladığım balıkları sattım

Galata Köprüsüne balık tutmak için
gelen Ferhat Telipek' "En azından bir
Pazar günümüz var. Hafta içi başka bir
yerde çalışıyorum. Hafta içi de burada

ekmeğimin peşindeyim. 3 kilo balık tuta-
yım ki 2 kilosunu eve götüreyim 1 kilo-
sunu satayım. Dün akşam saat 19.00 da
iş yerimden çıktım. Direk buraya geldim.
Yakaladığım balıkları sattım, kalanları da
eve götüreceğim" dedi. Bir başka olta ba-
lıkçısı Mehmet Can Sevgi, "Balığımızı
aldık, fava aldık gidiyoruz. İnşallah has-
talık biter. Sabah namazımızı kıldık bu-

raya geldik. Müsilaj da yok, deniz baya
temiz. Küçük balık var, o yüzden ben
tutmayı bıraktım. İnşallah önümüzdeki
sene balık bol olur" diye konuştu. Yakup
Avcı ise "Zaman geçsin diye geldik.
Uzun bir aradan sonra yasak kalktı ya iyi
geliyor böyle arada gelmek. Geldiğim-
den beri yarım kilo balık tuttum" ifade-
sinde bulundu. DHA
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T OKİ’den yapılan açıklamaya
göre, 1 milyon konut ile 5 mil-
yonu aşkın vatandaşa sıcak

yuva olan TOKİ ayrıca, kamu binaları,
camiler, hastaneler, sosyal tesisler, millet
bahçeleri, okullar, üniversiteler, öğrenci
yurtları, sanayi siteleri ve stadyumların
yapımını gerçekleştirdi. Açıklamada şu
ifadelere yer verildi: "TOKİ tarafından
yapılan projeler ile şehirlerin çehresi de-
ğişirken insanların toprakla buluştuğu,
aile, komşuluk ve dayanışma kültürünü
artıran mahalle kültüründe, yatay mi-
mari ile yöresel mimarinin izlerini taşı-
yan yeni yaşam alanları oluştu.
Türkiye’nin geleceğini inşa eden TOKİ,

sosyal konutun yanı sıra şehirlerin ve
kamu kuruluşların ihtiyaç duyduğu bi-
naları ve sosyal donatıları da inşa edi-
yor. Üniversitelerden stadyumlara,
sanayi sitelerinden öğrenci yurtlarına
kadar birçok ihtiyacı giderdi. TOKİ bu
kapsamda; 27 bin 55 derslikli bin 276
okul, 79 bin yatak kapasiteli 201 öğrenci
yurdu, 21 üniversite binası, yaklaşık 40
bin yatak kapasiteli 268 hastane, 97
sağlık ocağı, UEFA standartlarında 480
bin Seyirci kapasiteli 19 stadyum, 993
spor salonu, 840 cami, 285 kamu hiz-
met binası ve diğer sosyal donatılarla
beraber toplam 24 bin 503 sosyal 
donatıyı şehirlerimize kazandırdı."

Millet Bahçelerine devam

"Daha Çok Yeşil" anlayışı doğrultusunda
ülke genelinde her şehre en az bir millet
bahçesi hedefiyle hayata geçen millet
bahçelerinin 192’sinin TOKİ tarafından
yapıldığı belirtildi. Ayrıca şehir merkezle-
rinde yer alan eski stat alanları da TOKİ
tarafından milli bahçesi yapılarak, yeni
yaşam alanları, depremde toplanma
alanları olarak şehirlere kazandırıldığı
açıklamada yer aldı.  Kayseri’den Diyar-
bakır’a, Samsun’da Bursa’ya ülke gene-
linde eskimiş, şehirlerin içinde kalan
sanayi sitelerini inşa ettiği yeni tesislere
taşıyan TOKİ, esnafın daha modern 

alanlarda üretime katılmasına destek
verdi.

Pandemiye rağmen 
TOKİ durmadı

İnşaat sektöründe bulunan yaklaşık 200
alt sektöre iş olanağı sağladığını açıkla-
yan TOKİ, pandemi döneminde de dur-
madan projelerine devam ettiğini belirtti.
1 milyonuncu konutun anahtarını teslim
edecek olan TOKİ tarafından, Cumhur-
başkanı Erdoğan’ın “Evi olmayan alt
gelir grubu vatandaşım kalmayana dek
bu projeleri yapacağız” hedefleri doğrul-
tusunda projelerin devam edeceğini de
açıklandı. DHA

Pandemi bitse de evden çalışılacak
Pandemi ile birlikte iş dünyası daha kıt kaynakile daha verimli çalışmayı öğrendi. Yönetim
Danışmanı Didem Temel, “Evden çalışmak pandemi bitse de birçok alanda kalıcı hale gelecek” dedi

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER, Av. Mustafa ENGİN
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cHP Genel Başkan Yardımcısı
Ahmet Akın, Temmuz 2018'de
parlamenter sistemin son bulma-

sıyla ekonomi uçuşa geçecekken tam ter-
sine faturaların uçtuğunu belirterek, “Son
3 yılda elektrik 8 kez zamlanarak toplam
yüzde 98, doğalgaz da 13 kez zamlanarak
faturalar yüzde 110 oranında arttı”
dedi.Elektriğe yine zamTemmuz 2018'de
230 kilovatsaat tüketime 125 lira fatura
ödeyen bir ailenin elektrik faturasının
bugün aynı tüketimi yapmasına karşın
250 liraya çıktığını vurgulayan Akın, “Do-
ğalgazda ise aynı dönemde 13 kez zam
yapıldı ve artış oranı yüzde 110.7 oldu.
300 metreküp doğalgaz faturası Temmuz
2018'de 350 liraydı, bugün ise 735 liraya
yükseldi” dedi. Akın sözlerini şöyle sür-
dürdü: “Parlamenter sistemin son bul-
duğu 9 Temmuz 2018 tarihinden bu yana
konutlarda elektriğe yapılan zamlar va-
tandaşı çarptı. Elektrik faturalarına 1
Ağustos 2018'de yüzde 9, 1 Eylül 2018'de
yüzde 9, 1 Ekim 2018'de yüzde 9 zam ya-
pıldı. 1 Ocak 2019 tarihinde yüzde 10
oranında indirim yapılan elektrik fatura-
ları 1 Temmuz 2019'da yüzde 15, 1 Ekim
2019'da yüzde 15 zamlandı. Elektriğe 1

Ekim 2020'de yüzde 5.75, 1 Ocak 2021'de
yüzde 6 ve son olarak 1 Temmuz 2021'de
yüzde 15 oranında zam yapıldı. 3 yılda
elektrik faturaları 8 kez zamlandı. 8 zam
ve bir indirim kümülatif olarak hesaplan-
dığında artış yüzde 98.6 oldu. Temmuz
2018 tarihinde ortalama 230 kilovatsaat
olarak gerçekleşen bir aylık tüketimde 125
lira fatura ödeyen bir ailenin elektrik fatu-
rası aynı tüketimi yapmasına karşın zam-
ların ardından bugün 250 liraya çıktı.”

3 yılda yüzde 111 zam

Son 3 yılda doğalgaza yapılan zamların
vatandaşı yaktığını belirten Akın, şunları
söyledi: “Doğalgaza 1 Ağustos 2018'de
yüzde 9, 1 Eylül 2018'de yüzde 9, 1
Ekim 2018'de yüzde 9 oranında zam ya-
pılırken, 1 Ocak 2019'da yüzde 10 indi-
rim geldi. 1 Temmuz 2019'da yüzde 15,
1 Ağustos 2019'da yüzde 15, 1 Eylül
2019'da yüzde 15 zam yapıldı. Doğal-
gaz 1 Ocak 2021'den 1 Haziran 2021'e
kadar 6 kez yüzde 1 zamlandı. Son ola-
rak 1 Temmuz 2021'de yüzde 12 zam
geldi. 3 yıl içinde 13 kez zam, bir kez de
indirim geldi. Yani toplam artış yüzde
110.7 oldu.”

Ekonomi değil faturalar uçtu!

üreTicinin derdine yenileri eklendi. Bu kez
izinsiz tütün ticareti yapanlara 3 yıldan 6 yıla
kadar hapis cezası öngören yasanın 1 Tem-

muz'da yürürlüğe girmesi çiftçiyi isyan ettirdi. Tek
geçim kaynaklarının ellerinden alınmasına tepki göste-
ren Adıyamanlı ve Malatyalı tütün üreticileri önceki
gün eyleme başladı. Adıyaman-Malatya yolunu trafiğe
kapatarak “Tütünüme dokunma” sloganı atıp iktidara
seslerini duyurmaya çalışan üreticilerin eylemi gece de
devam etti. Eylem alanına gelen güvenlik güçleri yolun
trafiğe açılmasını istedi. Güvenlik güçleri ile üreticiler
arasında gerginlik yaşandı. Gerginlik üzerine üreticilerle
görüşen Vali Mahmut Çuhadar “Sahipsiz değilsiniz.
Çözüm için istişarelerimiz sürüyor” dedi. Adıyaman'da
Valilik önünde toplanan üreticilerden biri, “Ben AK
Parti encümeniyim. Herkes ekmeğinin peşinde. Elinizi
ekmeğimizden çekin, ekmeğimizle oynamayın. Bizler
bu tütünün parasıyla çocuklarımızı okutuyoruz. Hepi-
miz açlıktan ölüyoruz. Gelsin bir çare bulsunlar.”

Tüm dünyayı etkileyen koro-
navirüs salgınının üzerinden
15 ay geçti ve hayat henüz

normale dönmedi. Birçok çalışan, işle-
rini evine taşıdı. İşveren de evden çalış-
mayı teşvik etti. Her ev adeta bir ‘'home
ofis'' oldu. Çalışanlar salgın tamamen
bitse de işyerlerine dönüp kaldıkları
yerden devam edebilecekler mi? Bu so-
runun cevabını şirketlere yatırım ve yö-
netim danışmanlığı yapan Didem
Temel cevaplandırdı. Temel, pandemi
ile birlikte iş dünyasının daha kıt kay-
nak ile daha verimli çalışmayı öğrendi-
ğini anlattı. Temel, “Evden çalışmak

pandemi bitse de birçok alanda kalıcı
hale gelecek. Ofis kirası ve masrafları
azaldı, işveren bu anlamda memnun''
dedi ve şunları söyledi:
“Kötü günleri atlattığımızda iş dünya-
sının hemen eskiye dönmesi zor. Birçok
firma çalışma alışkanlıklarını değiştirdi.
Ofislerini kapatıp randevu usulü ile ça-
lışabilecekleri ortak ofislere taşındılar.
Verimli çalışan bulmak isteyen firma,
pandemi koşullarına uyum sağlayabile-
cek çalışma alanları sunarak daha kali-
teli istihdama ulaşabilecek.”Patronların
tutumu değişti
■ İşletmesinin geleceğinden daha az

endişe duyan işverenler çalışanlarına
karşı duyarlı adımlar atarak, ‘Önce
sağlık' dediler.
■ Geleceğini garantide hissetmeyen
işverenin çalışanına yönelik tutumu
pandemi öncesine göre sertleşti.
■ Çalışanlar ise daha kaygılı ve koşul-
lara boyun eğen pozisyonda. Lider, yö-
netici ya da patron bu süreçte daha
talepkar oldu.
■ Uzaktan ve esnek çalışmaya destek
olan, ücret dengesini bozmayan, çalı-
şanının düşen verimliliğini artırmaya
yönelik faaliyetler geliştiren örnekler de
az değil.

Küresel yenilenebilir enerji kapasite yatı-
rımları 2020 yılında yüzde 2 yükselerek 303.5
milyar dolara ulaştı. Ancak uluslararası de-

netim ve danışmanlık şirketi EY'nin (Ernst & Young)
bu yıl 57.'sini hazırladığı Yenilenebilir Enerji Ülke Çeki-
ciliği Endeksi'ne (RECAI) göre; küresel olarak net-sıfır
hedeflerinin yakalanabilmesi için 5.2 trilyon dolarlık ek
yatırım yapılması gerekiyor. Endekste kurumsal yatı-
rımcıların enerjideki dönüşümün finansmanında oyna-
ması gereken rolün önemi vurgulanıyor. EY
Yenilenebilir Enerji Ülke Çekiciliği yıllık endeksine göre;
26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı ön-
cesinde çok sayıda ülke zayıf ekonomik koşullara rağ-
men enerji hedeflerini yükseltmeyi planlıyor. Endekste
ABD ve Çin ilk iki sırada yer almayı sürdürürken, Hin-
distan üçüncü sıraya yükseldi. Doğu Asya yenilenebilir
enerji için yüksek potansiyelli bir yatırım bölgesi olarak
öne çıkıyor. EY Türkiye Enerji Sektör Lideri Erkan
Baykuş yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Hiç-
bir ülke veya şirket net-sıfır hedefine tek başına ulaşa-
mayacağından, endüstri ekosistemleri, farklı
coğrafyalar ve hükümetler arasında iş birlikleri kurul-
ması önem taşıyor. Teknolojinin sağladığı olanakların,
etkin biçimde kullanılması gerekiyor.”

Evi olmayan dar gelirli
vatandaşları az peşi-

nat, düşük taksit ve
uzun vadelerle ev 

sahibi yapan Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı

Toplu Konut İdaresi
Başkanlığı (TOKİ), 1

milyon konuta ulaştı-
ğını açıkladı. 1 milyo-

nuncu evin anahtarını,
7 Temmuz Çarşamba

günü Ankara Sincan'da
yapılacak törende

Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan'ın 

vermesi öngörülüyor

1 MILYONUNCU
KONUT HAZIR!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın, “Temmuz 2018’de parlamenter sistemin
son bulmasıyla ekonomi uçuşa geçecekti ama 3 yılda faturalar uçtu” dedi

Ekmeğimizle
oynamayın!
Belgesiz tütün üretimine hapis ge-
tiren yasaya çiftçi isyan etti. İktidara,
“Ekmeğimizle oynamayın” diye
seslendi. CHP’li vekil Tutdere, “Sigara
şirketleri memnun olacak diye
insanları mağdur etmeyin” dedi

Enerjide dönüşüm
mümkün
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CHP Sözcüsü Faik Öztrak,
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın,

tank paleti fabrikası hakkında
yaptığı "Her kim bu fabrikanın

satıldığını, hele hele yabancılara
satıldığını iddia ediyorsa bilin ki

yalan söylüyor" açıklamasına cevap
verdi. Öztrak, "Biz satmaktan hiç

bahsetmedik. Biz “peşkeş çektiniz”
dedik, peşkeş" ifadelerini kullandı

C HP Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel
merkezinde gündeme ilişkin açıklama-
larda bulundu. CHP'li Öztrak, Cumhur-

başkanı Erdoğan'ın Tank Palet fabrikasında
yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.
Öztrak açıklamasında, "Sakarya Tank Palet Fab-
rikasını Katarlılara peşkeş çektiler. Tilkinin
dönüp dolaşıp geleceği yer kürkçü dükkanıymış.
Erdoğan tank palet fabrikasındaydı çıktı, "Tankı
paleti sattılar diyen yalan söylüyor" dedi. Ne sat-
ması, Biz satmaktan hiç bahsetmedik. Biz "peş-
keş çektiniz" dedik, peşkeş. Milletin elde kalan
son gümüşlerini de, Sarayın Hazine-i Hassası
olan, Türkiye Varlık Fonu’na devrettiler. Milletin
meclisinin denetiminden kaçırdılar. Geçmişimizi
sattıkları yetmedi" ifadelerini kullandı.

Gemi rotasını kaybetmiş

"Hedefini şaşırmış, rotasını kaybetmiş bir ge-
miye, hiçbir rüzgâr yardım edemez" diyen Özt-
rak, "Bugün nüfusu 83 milyonu aşan koskoca bir
ülke, Erdoğan şahsım hükümeti elinde, oradan
oraya savruluyor. Bu hükümet 2002 yılında iş
başına geldiğinde kucağında güven uyandıran
“Güçlü Ekonomiye Geçiş Programını” buldu.
Aynı dönemde küresel para bolluğu, Bizim gibi
tüm gelişmekte olan ekonomilerin yelkenini dol-
durmaya başladı. Bu şartlarda, 2023’te Tür-
kiye’nin milli geliri, kolayca 2 trilyon dolar
hedefine ulaşabilirdi. Böylece dünyanın ilk 10
ekonomisi arasına girebilirdik. Ancak, 2007’den
itibaren yapısal reformların unutulması, ve
2014’ten itibaren de, ucube tek adam vesayet re-
jiminin düğmesine basılmasıyla, bu hedeften
hızla uzaklaşıldı. 2023 hedefleri rotasında iler-
lenseydi, 2020’de ulaşılacak Milli Gelir; 1 trilyon
609 milyar dolardı" iddiasında bulundu. 

Herkes borçlandırıldı

İktidarın herkesi borç batağına sürüklediğini
ifade eden Öztrak, "Aileleri, esnafı, çiftçiyi, iş âle-
mini borç batağına sürüklediler. Bugün herkes
çok daha borçlu. 2017’de Halkbank’a borçlu
esnaf sayımız 448 bin idi. Bugün bu, üçe katla-
narak, 1 milyon 168 bine çıktı. Artık her iki es-
naftan birisi Halkbank’a borçlu. Esnafın başka
bankalara borçlarını söylemiyorum bile. Borçlar
rekor kırarken, Merkez Bankası’nda kendine ait
rezerv bırakmadılar. 2013 Mayıs ayında Merkez
Bankası kasasındaki rezerv varlıklarımız, Vadesi
bir yılda dolacak döviz yükümlülüklerimizden,
47 milyar dolar daha fazlaydı. Dün öğrendik ki,
25 Haziran itibariyle; Kasadaki döviz rezervi,
Kısa vadeli döviz borcumuza yetmiyor. Kasada
33,5 milyar dolarlık açık var. Bunun sorumlusu
kim? Elbette, Erdoğan. Kayınpeder, damat bir
oldular. Merkez Bankası kasasındaki 128 milyar
doları, koltukları uğruna buharlaştırdılar. Şimdi,
Azerbaycan’dan, Malezya’dan, Kore’den, Rus-

ya’dan Emanet döviz bulmanın peşinde koşu-
yorlar" eleştirisinde bulundu. 

Ülkede adalet bitti

"Erdoğan Şahsım Hükümetleri, Ülkede “Adaleti”
bitirdi" diyen Öztrak, "Önce beraber yol yürü-
dükleri, hoca efendilerinin hâkim ve savcılarının
eliyle, sonra da, AK Parti il ve ilçe yönetimlerin-
deki avukatlardan devşirdikleri, hâkim ve savcılar
eliyle, ardından da Sarayın vesayeti altına aldık-
ları, Hâkim ve Savcılar Kurulu eliyle, devletin
adalet direğini çökerttiler. Anayasa Mahkemesi
Başkanı feryat ediyor. “Mahkemelerin adalet
arayışına cevap veremediği yerde, Hukuk dışı
arayışların ortaya çıkması kaçınılmazdır." Bugün
Türkiye’de tuz kokmuştur. Erdoğan Şahsım Hü-
kümeti, mafyayı Cumhur İttifakı’na ortak yap-

BIZ SATMAKTAN BIZ SATMAKTAN BIZ SATMAKTAN BIZ SATMAKTAN BIZ SATMAKTAN BIZ SATMAKTAN BIZ SATMAKTAN BIZ SATMAKTAN 
BAHSeTMeDIK!

mıştır. Ve bu kirli ittifak, Bugün insanımızın temel hak ve özgürlüklerini tehdit
etmektedir. Kadına ve aile içi şiddeti önlemeye yönelik, İstanbul Sözleşme-
si’nden tek bir kişinin imzasıyla çıktık. Şimdi bu sözleşmeden ülkeyi çıkartan
şahıs, kabahatini gizlemek için, “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulu-
sal Eylem Planı” açıklıyor" dedi. 

Kanun güzel ama yetersiz!
hayvanları Koruma Kanunu
ile ilgili teklif, geçtiğimiz hafta
TBMM'ye sunuldu. TBMM

Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu'nun
çalışmalarına katılan Ankara Barosu Hay-
van Hakları Merkezi üyesi avukat Tuğba
Gürsoy, komisyonda hayvan hakları yasası
ile ilgili çok ciddi ve çok kapsamlı bir ça-
lışma yapıldığını belirterek. "Bu çalışmayla
ilgili 2021 yılının ocak ayında rapor düzen-
lendi. Bu rapor bütün hayvanseverler için

gerçekten umut vericiydi. Biz de Ankara Ba-
rosu olarak bu çalışmanın içinde yer almış-
tık. Ancak meclise sunulan yasa teklifini
incelediğimizde hayvan hakları araştırma
komisyonunu raporuna çok da paralel git-
meyen düzenlemeler önerildiğini gördük.
Teklifin içerisinde çok güzel şeyler de var;
ancak yeterli olmadığını düşündüğümüz
şeyler de var" dedi.

Kısırlaştırma yapılmıyor

Yasa teklifine göre tüm sahipli hayvanlara
dijital kimliklendirme yapılacağını ve böy-
lece sahipli hayvanların sokağa terk edilme-
sinin önüne geçileceğini anlatan Gürsoy,
"Bu hayvanların sokağa terk edilmesi ha-
linde; ilk ihlalde idari para cezası, ikinci ih-
lalde ise adli işlem uygulanacağı yönünde
görüş bildirilmiş. Bu güzel bir dü-
zenleme ancak yine yasa tekli-
finde, sokaktaki sahipsiz hayvan
popülasyonunun kaynağı, ev hay-
vanlarının sokağa terk edilmesi
olarak ifade edilmiş. Bu kısmına
katılmak açıkçası pek mümkün

değil. Sokaktaki hayvan popülasyonunun
en büyük nedeni yeterli şekilde kısırlaştırma
yapılamamasıdır. Kısırlaştırmanın etkin bir
şekilde yapılması durumunda bu sorunun
önüne geçilmiş olacak" diye konuştu.

Efektif şekilde yapılmalı

Yasa teklifine göre, 75 binden fazla nüfusu
olan ilçe belediyelerine 2023 yılının sonuna
kadar bakımevleri ve kısırlaştırma merkez-
leri kurulmasının zorunlu hale getirildiğini
aktaran Gürsoy, "Bu düzenleme çok güzel;
ancak yeterli değil. Nüfusu 75 binden az
olan ancak sokakta kedi köpek sayısı çok
fazla olan belediyeler var. Aslında burada
insan nüfusuna göre değil, hayvan nüfu-
suna göre değerlendirme yapılması gerekir.
Nüfusu belirtilen rakamdan az olan yer-

lerde de bakım evleri ve kısırlaştırma mer-
kezlerinin kurulması gerektiğinin düşünüyo-
ruz. Bütün sorun kısırlaştırmanın etkin ve
efektif şekilde yapılamaması" dedi. Ayrıca
yasa teklifinde hayvanat bahçeleri ile ilgili
bir düzenlenme öngörülmediğini anlatan
Görsoy, "Kamu kurum ve kuruluşlarına
doğal yaşam alanları yapma imkanı' diye
bir ibare eklenmiş. Biz doğal yaşam alanla-
rının insan eliyle yapılabileceğini düşünmü-
yoruz. Yani hayvanları doğası; doğduğu,
beslendiği, bakıldığı yer. Doğal yaşam alanı
yapma imkanı tanıdığınız anda bu kez şika-
yet üzerine toplatılan bütün hayvanlar ora-
lara gönderilecek. Bunun altından
kalkmaya ne belediyelerin ne de kamu
kurum ve kuruluşlarının gücü yeter" ifadele-
rini kullandı. DHA

15 Temmuz’da
göSTerİMe
gİreceK

Cumhurbaşkanlığı İletişim Baş-
kanlığından yapılan açıklamaya göre,
15 Temmuz 2016 akşamı terör örgütü

FETÖ mensuplarının kalkıştığı darbe girişimi sı-
rasında Çengelköy ve 15 Temmuz Şehitler Köp-
rüsü'nde yaşananlara odaklanan '15/07 Şafak
Vakti' filmi, milletin ortaya koyduğu kahramanca
mücadeleyi beyaz perdeye taşıyor. Yönetmenli-
ğini Volkan Kocatürk’ün üstlendiği filmin başrol-
lerini Erkan Petekkaya, Baran Bölükbaşı, Tugay
Mercan, Serkan Ercan ve Nazan Diper üstlenir-
ken, oyuncular arasında Aslıhan Karalar, Doğa
Özüm, Ferhat Yılmaz, Deniz Bolışık ve Hatice
Sibel Aytan yer alıyor. 15 Temmuz gecesi darbe-
cilere karşı direnen vatandaşların gerçek hikaye-
lerinden esinlenilen film, Çengelköy'de pastane
işleten Cevdet'in (Erkan Petekkaya) ve çocukları-
nın öyküsünü merkeze alıyor.  DHA

TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu'nun çalışmalarına katılan Ankara
Barosu Hayvan Hakları Merkezi üyesi avukat Tuğba Gürsoy, TBMM Başkanlığı'na
sunulan 'Hayvanları Koruma Kanunu' teklifinin  yetersiz olduğunu söyledi 

BIZ SATMAKTAN 
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İSPARK Genel Müdürü Murat Çakır, 2 ay içerisinde hayata geçecek uygulama ile 
gitmek istediğiniz yerdeki boş otoparkların görülebileceğini söyledi. Çakır,
"Hem yol üstü otoparkları hem de açık ve kapalı otoparkları göstereceğiz. 
Eğer ilgilendiğiniz bir yer varsa takibe alacaksınız siz gidene kadar dolarsa da
size en yakın sonraki boş otoparkı size gösterecek" bilgisini verdi

İ SPARK Genel Müdürü Çakır, katıldığı
bir radyo programında önemli açıkla-
malarda bulundu.  Araç sahiblerinin za-

manlarının yüzde 30’unu park yeri arayarak
geçirdiğini vurgulayan Çakır, boş otoparkı
gösteren bu sistem sayesinde amaçlarının bu
durumun hem trafik üzerindeki yükünü kal-
dırmak hem de insanların hayat kalitesini art-
tırmak olduğunu söyledi. İSPARK mobil
uygulaması sayesinde gideceğiniz yerdeki boş
otoparkların görülebileceğini belirten Çakır,
"Hem yol üstü otoparkları hem de açık ve ka-
palı otoparkları göstereceğiz. Eğer ilgilendiği-
niz bir yer varsa takibe alacaksınız siz gidene
kadar dolarsa da size en yakın sonraki boş
otoparkı size gösterecek. Bunu önümüzdeki
iki ay içerisinde teknik alt yapımızı tamamla-
dığımızda duyuracağız. İlk etapta olmasa da
bazı katlı otoparklarımız için rezarvasyon sis-
temi üzerinde de çalışıyoruz. Sizin gideceği-
niz saate göre orada bir alanı rezerve edip
size ayıracağız" ifadelerini kullandı. 

Ödemede kart kolaylığı

İSPARK’ın gündeminden nakit kullanımını
çıkararak ödemeleri daha çok kredi kartı, İs-
tanbul Kart gibi sistemlerle yapmayı hedefle-
diklerini belirten Murat Çakır, şu anda bu
sahada tahsilatların yüzde 38’inin dijital yön-
temlerle yapıldığını söyledi. Göreve başladık-
larında neredeyse tüm tahsilatların nakit
olarak yapıldığını belirten Çakır, hali hazırda
İstanbul Kart ve kredi kartının her yerde kul-
lanılabildiğini söyledi. Çakır, "Biz mümkün
olduğunca nakdi hem İstanbullu’nun hem de
İspark’ın hayatından çıkarmaya çalışıyoruz.
Ama İspark'tan nakit kaldırılacak gibi bir
durum yok. Evet biz de nakit kullanılmasın
istiyoruz ama tamamen nakdi kaldırdık gibi
bir durumumuz yok" dedi. 

Bisiklet yaygınlaşacak

Stratejilerinin daha çok 'park et devam et'
otoparklarının arttırılması yönünde olduğuna
değinen Çakır, toplu ulaşım, özellikle raylı sis-
tem hatları üzerinde, istasyonların çevresinde,

yakınında ya da direkt olarak bağlı olan katlı
otoparklarla raylı sistemi desteklemek üzere
çalıştıklarını ifade etti. Çakır, "İstanbulluların
araçlarını park edip raylı sistemle gidebilecek-
leri yerlere ulaşabilecekleri modelleri çalışıyo-
ruz. Biz toplamda 115 bin kapasiteli bir
otopark hizmeti veriyoruz ve şu anda bu kap-
asitenin yaklaşık 15 bini tam olarak bu şekilde
hizmet veriyor. Ama bunun sayısını arttıraca-

ğız. Burada hedefimiz 25-30 bin kapasiteye
ulaşmaya çalışmak. Ama sadece kapasite
değil, bunu cazip hale getirecek kampanyalar
üzerinde de çalışıyoruz. Örneğin, T5 hattında
neredeyse tüm istasyonların çevresinde açık
otopark alanlarımız var. Yani Eminönü’ne gi-
decek biri Alibeyköy, Silahtarağa ya da Fes-
hane’deki otoparklarımıza bırakıp raylı
sistemle devam edebilirler" diye konuştu. İs-

tanbul’da özellikle pandemi döneminde bisik-
let kullanma isteğinin arttığını belirten Çakır,
İsbike akıllı bisiklet uygulaması ile toplu taşı-
maya ulaşmadaki kısa yolun bisikletle alın-
ması halinde trafikteki araç sayısının
eksileceğini söyledi. İsbike Bisiklet okuluna da
değinen Çakır, eylül ayına kadar devam ede-
cek kursa müracaat edenlere 4 saat içerisinde
bisiklet kullanmayı öğrettiklerini söyledi. 

ISParK’Tan 
MOBIL COZUMMOBIL COZUMMOBIL COZUMMOBIL COZUMMOBIL COZUMMOBIL COZUMMOBIL COZUMMOBIL COZUM

İskelede yoğunluk Kısıtlamasız
ilk pazar
gününde

güneşli havayı
fırsat bilen 

İstanbullular,
Adalara akın
etti. Adalara

gitmek 
isteyenler

vapur 
iskelesinde

uzun kuyruklar
oluştururken

sosyal mesafe
kurallarına da

uyulmadığı
görüldü.

Kısıtlamasız ilk pazar
gününde Büyükada, Hey-
beliada, Kınalıada ve Bur-

gazada'ya gitmek isteyen vatandaşlar
vapur iskelelerinde yoğunluk oluşturdu.
adalara gitmek isteyenler Eminönü
Vapur İskelesi'ndeki uzun kuyruklar da
beklemek zorunda kaldı. sırada bekle-
yen bazı vatandaşların sosyal mesafe
kurallarına uymadığı da görüldü. Öte
yandan, ziyaretçilerin gezmek için en
çok Büyükada'yı tercih etti.  

Çocuklar çok sıkılmıştı

ailesiyle adalar turu yapacağını söyle-
yen Özgür Üstün, “adaya gezmeye gidi-
yoruz. Kısıtlamasız ilk pazar günü
olması çok güzel oldu. Evde çocuklar
çok sıkılmıştı. Eşimle beraber çıktık
adaları gezeceğiz." dedi. 
Kınalıada'ya gezmeye gideceğini belir-
ten mehmet akbaba, "Yasaklar zama-
nında uzun süre evde kaldık. Şimdiyse
yasaklar kalktı, biz de tur atmak için ku-
zenimle adaya gidiyoruz. amacımız
kafa dağıtmak. Bisiklet bulursak sür-
mek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Ne-
sibe Erbağ ise "Plaja gitmek için adaya

gidiyoruz. Evde dura dura artık sıkıldık.
Kısıtlamasız ilk pazar olunca gezelim
dedik" diye konuştu. 

İlk kez dışarı çıktık

Pazar gününü değerlendirmek için Bü-
yükada'yı tercih ettiğini belirten Dilara
Donat, "Gezmek için Büyükada'yı tercih

ettik. Bazı yerler çok kalabalık olsa da
adayı çok beğendim. tekrar gelirim
diye düşünüyorum" dedi. Yeliz Şen ise
"Değişiklik olsun diye adaya geldik.
Yasak zamanı pazar günleri sürekli ev-
deydik. Bugün ilk kez dışarı çıktık. İlk
defa Büyükada'ya geldim; ancak baya
kalabalık" ifadelerini kullandı. DHa

BeşiktaşLevent Meydan'da
Edebiyat ve Kitap günleri etkin-
likleri başlıyor. Etkinlikler kapsa-

mında birçok ünlü yazar imza günlerinde
kitapseverlerle bir araya gelecek. Beşiktaş'ı
hem İstanbul’un hem de Türkiye’nin edebi-
yat ve sanat merkezi yapmak konusunda
kararlı olduğunu dile getiren Başkan Rıza
Akpolat yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Pandemi nedeniyle kültür ve sanat çalış-
malarımızı istediğimiz boyutta gerçekleşti-
remedik. Şimdi çok hızlı bir biçimde yılın
bütün zamanlarına yayılan etkinlikler ger-
çekleştireceğiz. Bütün halkımızı edebiyat ve
kitap günlerimize davet ediyor, kitaba, ya-
zara, düşünüre, üretene sahip çıkmaya
davet ediyorum." Fuara katılacak gazeteci
ve yazarlardan bazıları şu şekilde: "Merdan
Yanardağ, Ahmet Yavuz, Murat Sayım, Ali
Haydar Fırat, Timur Soykan, Ergün Poy-
raz, Murat Ağırel, Cemil Kılıç, Ali Avcu,
Yılmaz Dikbaş, Eylül Çifçi, Kerem Kurt,
Oya Adıyaman." DHA

Edebiyat ve kitap

günLerİ 
BaşLadIMOBIL COZUM



İ stanbul Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan 50 dönümlük alanda hayata ge-
çirilen ve geçtiğimiz ay açılışı yapılan

Yakuplu Kent Ormanı, İstanbul’un önemli
buluşma noktalarından biri haline geldi.
Ahşap malzemelerle yapılan çocuk oyun
grupları, yürüyüş yolları, fitness aletleri,
piknik alanları, 300 kişilik amfi tiyatrosu ve
donanımlı bir sosyal tesisi bulunan or-
mana vatandaşların da ilgisi büyük oldu. 

Gezici kütüphane

Koronavirüs ile mücadele kapsamında ge-
tirilen yasakların genişletilmesiyle beraber
Beylikdüzü Belediyesi, ilçe halkını Yakuplu
Kent Ormanı’nda bir araya getirdi. Düzen-
lenen etkinlikte çocuklar için masal atölye-
sinin yanı sıra cep sahnede Beylikdüzü
Gençlik Senfoni Orkestrası’nın genç yete-
neklerinin konserleri gerçekleşti. Etkinlikler
kapsamında ayrıca 7’den 70’e tüm vatan-
daşların kitaba ulaşabilmesi için yola çıkan
Beylikdüzü Gezici Hizmet Otobüsle-
ri’nden Gezici Kütüphane de hizmet verdi.

İmamoğlu'na teşekkür

Vatandaşları açık alan etkinliklerinde bir
araya getirmeye devam edeceklerini belir-
ten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık, “Beylikdüzü için kurduğu-
muz hayallerin en kıymetlilerinden bir ta-
nesi olan Yakuplu Kent Ormanı’nı
halkımızın kullanımına açarak hem Ya-
kuplu mahallemize hem de Beylikdüzü-
müze yepyeni bir yaşam alanı kazandırdık.
Salgınla mücadele kapsamında getirilen
yasakların genişletilmesiyle beraber ilk
pazar gününü de vatandaşlarımızla bu-
rada paylaşmak istedik. Düzenlediğimiz
çeşitli etkinliklere her yaştan vatandaşımı-
zın ilgisi muhteşemdi. Bu projeyi mümkün
kıldıkları ve iş birlikleri için bir kez daha
Sayın Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na ve
çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyo-
rum. Beylikdüzü’nü yaşayan, nefes alan ve
İstanbul’a nefes aldıran bir kent haline ge-
tirmek için canla başla çalışmayı sürdüre-
ceğiz" ifadelerini kullandı. 
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ZAYİ İLANLARI
İngenico marka Avcılar Vergi Dairesi, Özlem Şener Öz adına

kayıtlı sicil numarası JI 20023350, seri numarası
15315DE20023350 olan cihazımın ruhsatı 

kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Nergis Sokak, No: 60 Pafta
46 parsel, 8 bin 88'deki inşaat yapımı için; Avcılar

Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne 27 Temmuz 
2020 tarihinde yaptırmış olduğum 2865650 sıra numaralı
bordür ve tretuvar teminat harç makbuzu ve 2869059 sıra

numaralı yol katılım payı harç makbuzlarının asıllarını 
kaybettim Hükümsüzdür. 

Mehmet Selman

Beylikdüzü Belediyesi,
koronavirüs ile mücadele
kapsamında getirilen pazar günü
sokağa çıkma yasağının
kaldırılmasının ardından Yakuplu
Kent Ormanı’nda bir dizi etkinlik
düzenledi. Belediye Başkanı
Memhmet Murat Çalık, 
"Beylikdüzü’nü yaşayan, 
nefes alan ve İstanbul’a nefes
aldıran bir kent haline getirmek
için canla başla çalışmayı
sürdüreceğiz" dedi

ıStaNBULLULara 
NEFES OLaCagız

BARIŞ KIŞ

3-4 ay içinde 
herkes aşılanır
Sabancı Üniversitesi'ndeki mezuniyet törenine video konferans yöntemiyle katılan 
BioNTech firmasının kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin, "Aşılamanın pandemiyi
kontrol altına alma konusunda yardımcı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla herkesin
aşılanması çok önemli. Bu muhtemelen 3-4 ay içinde Türkiye'de de gerçekleşecek" dedi

SABANCI Üniversitesi'nin
19. dönem lisans ve 22.
dönem lisansüstü mezuniyet

töreni üniversite kampüsünde fiziksel
olarak gerçekleşti. Sabancı Üniversitesi
Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı
Güler Sabancı ve Rektör Prof. Dr.
Yusuf Leblebici'nin katılımı ile gerçek-
leşen 2021 Mezuniyet Töreni'nin Onur
Konuşmacıları BioNTech'in kurucuları
Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem
Türeci, mezuniyete video mesajla katı-
larak gençlere bilim ve araştırmanın in-
sanlık için nasıl fark yarattığını
dünyaya gösterdiğini anlattılar.

Büyük fark yaratacak

Sabancı Üniversitesi 2021 Mezuniyet
Töreni'nde BioNTech firmasının kuru-
cuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr.
Özlem Türeci, “Onur Konuşmacıları"
olarak programa video konferans yön-
temiyle katıldı. Pandeminin, her şey-
den önce bilim ve araştırmanın nasıl
bir fark yaratabileceğini tüm dünyaya

gösterdiğini vurgulayan Prof. Dr. Uğur
Şahin, “Bugün başardıklarınız, gelece-
ğinizi doğrudan etkileyecek. Bugünü
asla unutmayın, çünkü bugün üç se-
beple sizin için çok önemli bir gün"
dedi. Şahin, "Normal hayatlarımıza
döneceğimizden eminim. Aşılamanın
pandemiyi kontrol altına alma konu-
sunda yardımcı olduğunu görüyoruz.
Dolayısıyla herkesin aşılanması çok
önemli. 
Bu muhtemelen 3-4 ay içinde Türki-
ye'de de gerçekleşecek. Böylece hem
enfeksiyonu kontrol altına alabileceğiz
hem de hastaneye yatış oranlarını
azaltabileceğiz ve normal hayatımıza
devam edeceğiz. Pandeminin bize öğ-
rettiklerinden ders çıkarmamız çok
önemli, bunlardan biri de bilim ve iş-
birliğinin ne denli büyük bir fark yara-
tabileceği oldu. Dolayısıyla, geleceğe
iyimser bir şekilde bakmalı ve bilime,
eğitime, araştırmaya yatırım yaparak
işbirliğine daima açık olmalıyız" açıkla-
masını yaptı.  DHA

Yangına giderken

kazaya
karıştı
Başakşehir'de siren çalınarak yangına
gidilen itfaiye aracı, sürücüsünün
panikleyip fren yaptığı taksiye arkadan
çarptı. Kazada hafif yaralanan taksi şoförü
ve yolcusu ambulansla hastaneye kaldırıldı

KAZA, saat 15.00 sıralarında Süleyman
Demirel Bulvarı'nda meydana geldi.
İhbar üzerine alışveriş merkezindeki

yangın için siren çalınarak gidilen 34 AC 0235 pla-
kalı itfaiye aracını gören 34 TCC 03 plakalı taksi
sürücüsü iddiaya göre panikleyip frene bastı. İt-
faiye aracı, önünde duran taksiye arkadan sert bir
şekilde çarptı. İçinde yolcusu bulunan taksi çarp-
manın etkisiyle savruldu. Taksi şoförü ve yolcusu
hafif yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleleri olay ye-
rinde bulunanlar itfaiye erleri yaptı. Bildirilmesi
üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Başakşehir
Çam ve Sakura Hastanesi'ne kaldırdı. DHA

Giriş ücretlerine 
fahiş oranda zam

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'na devredi-
len Galata Kulesi Müzesi'nin giriş ücretle-
rinin yüzde 200'den fazla bir zamla 30

liradan 100 liraya çıkarıldığı görüldü. Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı 1 Temmuz 2021’den itibaren Galata
Kulesi Müzesi giriş ücretlerini güncelledi. Galata
Kulesi giriş ücretine temmuz ayı itibariyle yüzde
200’den fazla zam yapılarak, giriş ücretleri 30 lira-
dan 100 liraya yükseltildi. İBB mülkiyetinde bulunan
tarihi Galata Kulesi'nin işletmesi geçtiğimiz sene bü-
yükşehir belediyesinin elinden alınarak Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı'na devredilmişti.

Kısıtlamasız ilk 
pazar gününde

vatandaşlar
Büyükada’ya akın etti.

Adayı gezmek 
isteyenler ise elektrikli
araçların önünde uzun

kuyruklar oluşturdu.
Büyükada Saat 

Kulesi'ne kadar uzanan
kuyruk sırasında bazı
vatandaşların sosyal

mesafe kuralına
uymadığı gözlendi

1 TEMMUZ itibariyle Tür-
kiye'de normalleşme süreci
başladı. Kısıtlamasız ilk

pazar gününde ise insanların gezmek
için tercihi Büyükada oldu. Adaya
gezmek için gelenler elektrikli araçla-
rın önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Bazıları 1 saat, bazıları ise 15 da-
kika  elektrikli araçlara binmek için
sıra beklediklerini söyledi. Büyükada
Saat Kulesi'ne kadar uzanan kuyruk
sırasında bazı vatandaşların sosyal
mesafe kuralına uymadığı gözlendi.

En az bir saat bekledim

Büyükada’ya ilk kez gezmeye geldi-
ğini söyleyen Zeynep Gündüz Horuz,
"Bugün Büyükada’yı gezmeye geldik.
Tüm günü adada geçirmeyi planlıyo-
ruz. Ancak büyük yanılgıya uğradım,
bu kadar kalabalık olacağını düşün-
medim. Adanın bu kadar kalabalık ol-
masına çok şaşırdım. Elektrikli

araçlara binelim dedik. Ancak çok
sıra var. Sıranın nasıl biteceğini düşü-
nüyorum. En az bir saat bekleriz bu
sırayı. Araçların kesinlikle arttırılması
lazım. Şu an mağdur olduğumu dü-
şünüyorum. Boşa bir saat bekleyece-
ğim" dedi.

Geldiğime pişman oldum

Hatay’dan Büyükada’ya geldiğini be-
lirten Hediye Gündüz, "Ada şu an çok
kalabalık. Hafta sonu geldiğime piş-
man oldum. Keşke hafta içi gelsey-
dim. Hiç bu kadar kalabalık olacağını
düşünmemiştim. Elektrikli araca bi-
neyim bari dedim. Ancak çok sıra var.
Şu an ne yapacağımı düşünüyorum.
Bu sıra beklemeye değer mi bileme-
dim. Şu an 12 adet elektrikli araç var-
mış ama yeterli değil. Kesinlikle
çoğaltılmalı çünkü ada çok yoğun
oluyor. Kısıtlama sonrası herkes gez-
meye hasret" ifadelerini kullandı. Ha-

tice Başer ise "Büyükada’ya gezmeye
geldik. 15- 20 dakikadır elektrikli araç
sırası bekliyoruz. Zaten şehir dışından
geliyoruz gezmek için çok kısıtlı bir

süremiz var. Onu da elektrikli araç sı-
rasında harcıyoruz. Bu kadar uzun
süre beklemek bizi gerçekten sıkıyor"
diye konuştu. DHA

Bütün kurallar askıya alındı!
Prof. Dr. Uğur Şahin
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B üyükçekmece 19 Mayıs Mahallesi'nde 21 Haziran
saat 01.40'da yaşanan çifte cinayette, sokakta yü-
rüyen Gökhan Denli ve Adalet Bike’nin yanına

yaklaşan araçtan 2 kişi indi. Gönül ilişkisi yaşadıkları iddia
edilen Denli ve Benli ile otomobilden inenler arasında tar-
tışma çıktı. Kimlikleri belirsiz şüpheliler, Denli'yi bıçakladı.
Kaçmaya çalışınca da arkasından tabancayla ateş etti.
Kanlar içinde yere yığılan Denli, hayatını kaybetti. Şüphe-
liler Adalet Bike'yi ise, zorla otomobile bindirip, götürdü.
Ancak şüpheliler, genç kadını da öldürüp, cesedini, yol ke-
narına atıp, kaçtı.

Hareket halindeki araçtan atmışlar

Edinilen bilgiye göre; Polis ilk olarak Gökhan Denli'nin öl-
dürüldüğü yere giderek, inceleme başlattı. Bu sırada po-
lise, olay yerine 1 kilometre mesafede bir kadın cesedi
olduğu ihbarı geldi. Hemen bu bölgeye giden ekipler, yüzü

tanınmaz haldeki cesedin Adalet Bike'ye ait olduğunu beli-
redi. Bike’nin zorla bindirildiği otomobilde bıçaklandığı,
araç hareket halindeyken de yola atıldığı tespit edildi. Çifte
cinayetin ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdür-
lüğü Cinayet Büro Amirliği ve Büyükçekmece İlçe Emni-
yet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını
incelemeye aldı. Ayrıca öldürülen Adalet Bike’nin evli ol-
duğunu belirledi. Bu bilginin ardından çalışmasını bu
yönde yoğunlaştıran polis ekipleri, çifte cinayetin şüphesi
Adalet Bike'nin eşi Mahmut Bike'nin peşine düştü. Ekiple-
rin çalışmaları sonucu Mahmut B. ile Fırat B. ve Furkan
Ö. gözaltına alındı. Gözaltındaki şüphelilerin cinayetlerde
kullanılan silahları attıkları yerleri polislere gösterebilecek-
lerini söyledikleri öğrenildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Öte yandan şüphelilerin Gökhan Denli ile tartıştığı ve
Adalet Bike'yi zorla araca bindirdikleri anların güvenlik ka-
meraları tarafından kaydedildi. DHA

Yasak ask cınaYetı
Büyükçekmece’de ikisi de 30 yaşında Gökhan Denli ve Adalet Bike’nin öldürüldüğü
çifte cinayette sır perdesi aralandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği
ekipleri, Denli ile gönül ilişkisi yaşayan Adalet Bike'nin eşi Mahmut Bike'yi yakaladı

kablo hırsızlarına
mahalleli
daYak attı
Üsküdar'da kablo çalarken fark edilen
hırsızlık şüphelisi, tartıştığı mahalle
sakininden dayak yedi. Yaşanan olay
saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

Olay, Üsküdar'da öğlen saatlerinde
meydana geldi. İddiaya göre, cadde üze-
rinde alt yapı çalışma sıralarında döşe-

nen kabloların çalmaya çalışan şüpheli görevliler
tarafından fark edildi. Bu sırada görevlilerin ya-
nında toplanan mahalle sakinleriyle hırsızlık şüp-
helisi arasında tartışma çıktı. Tartışma, büyüyerek
kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir mahalle sa-
kini hırsızlık şüphelisine kafa attı. Yere düşen şüp-
heli kaldırımdaki taşı alarak karşılık vermeye
çalışırken, çevredekiler araya girerek tarafları
ayırdı. Taraflar ayrıldıktan sonra şüpheli olay ye-
rinden kaçtı.  Polis ekipleri, olayla ilgili güvenlik ka-
meralarını inceledikten görüntülerde tespit edilen
şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.  DHA

Aynı çiçek 
2 kere çalındı!
Sarıyer'de İETT otobüsü şoförünün, iş yerinin önünde bulunan saksıdaki çiçeği çalma
anları güvenlik kamerasına yansıyınca yakalandı, çiçekler de sahibine iade edildi.
Ancak aynı çiçeklerden biri geçtiğimiz günlerde bu kez de bir kadın tarafından
çalındı. Kadının çiçeği saksıdan sökerek götürdüğü anlar kameralara yansıdı

Olay Tarabya Mahallesi
Çiçek Sokak'ta 15 Ma-
yıs'ta meydana geldi.

Çiçek Sokak ile Araba Yolu Cadde-
si'nin kesiştiği noktada lokanta işle-
ten Hüseyin Çelik, sabah iş yerine
geldiğinde iş yerinin önünde bulu-
nan çiçeklerden ikisinin yerinde ol-
madığını fark etti. Güvenlik
kameralarını inceleyen Çelik, gör-
dükleri karşısında şaşkına döndü.
Görüntülerde dükkanın önünde
duran İETT otobüsünden inen şo-
förün iş yerinin önünde bulunan
çiçek saksılarından iki tanesini ala-
rak gittiğini gören Çelik, polise gide-
rek şikayetçi oldu. Polis yaptığı
çalışmalarla kimliğini tespit ettiği
İETT şoförünü kısa sürede yaka-
ladı. Çaldığı çiçekler alınarak sahi-
bine teslim edildi. Ancak 24
Haziran'da sabah iş yerine gelen
Hüseyin Çelik, çalındıktan sonra
bulunup kendisine geri getirilen çi-
çeklerden birinin bu sefer saksıdan

sökülerek çalındığını fark etti. Çelik,
tekrar polise haber verdi. İş yerinin
güvenlik kameralarını inceleyen
polis, kadının gelerek iş yerinin
önünde bulunan çiçeklerden birini
saksıdan söküp çaldığını tespit etti.
Polis çiçeği çalarak kayıplara karışan
kadını yakalamak için çalışma
başlattı.

Çiçeği rahat bırakın

"Bir ay içinde aynı çiçeğimin iki defa
çalınmasına anlam veremiyorum"
diyen Hüseyin Çelik, yaşananlarla
ilgili olarak; "Yeşili seviyoruz, elimiz-
den geldiği kadar çiçek bakmaya ça-
lışıyoruz. Bilemedim ki, insanların
gözü kalmış herhalde, sürekli aynı
çiçeğimi çalıp duruyorlar. En sonda
çalarak öldürdü yani, çiçeği yerin-
den sökerek öldürdü. Alıp çöpe ata-
cak, onu büyütme şansı yok. Biz
burada insanları hiçbir şekilde kır-
mıyoruz, elimizden geldiği kadarıyla
gerek kaktüsümüz olsun, gerek

diğer çiçeklerimiz olsun vermeye ça-
lışıyoruz. Ama insanlar kökünü isti-
yorlar. Öncesinde iki saksıyı komple
götürdüler, onu geri aldık. Sonra
saksının içindekini söküp götürdü-
ler, o da sökülünce ölecek" dedi.

5 yıldır baktığım çiçek

Çelik, “Gece yarısı otobüs şoförü
herhalde son seferini yapıp döndük-
ten sonra evine giderken, buraya
koca otobüsü çekiyor, sağa sola ba-
kıyor, kimse yokken, birini komşu-
muzun önüne koymuştuk, bir tanesi
de buradaydı. İki saksıyı alıp gidiyor.
Bir gün sonra polis çiçeği çalanı
buldu. Çiçekleri geri getirdiler.
Geçen gün de biz dükkandan çı-
kınca bir kadın geliyor, erketeye
yatıp milletin geçmesini bekliyor
sonra çiçeği kökünden söküyor.
Ama o çiçek yerinden söküldükten
sonra artık çöp. İki seferde de çalı-
nan aynı çiçek, beş yıldır baktığım
çiçek" şeklinde konuştu. DHA

Başakşehir’de

makas 
kazası
Başakşehir Otoyol Bağlantı Yolu üzerinde
sürücüsünün makas attığı iddia edilen 
otomobil, karşı şeride geçip minibüse çarptı.
Minibüste bulunan 5 kişinin yaralandığı
kaza anı, saniye saniye kameraya yansıdı

Kaza, geçtiğimiz perşembe günü akşam saat-
lerinde, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Has-
tanesi mevkii otoyol bağlantı yolu üzerinde

meydana geldi. İddiaya göre; sürücüsünün ismi öğrenile-
meyen bir otomobil, makas atarak ilerlediği sırada sürü-
cüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu
refüjden karşı şeride geçti. Otomobil, o sırada seyir ha-
linde olan servis minibüsü ile çarpıştı. Çarpmanın et-
kisiyle devrilen servis minibüsündeki 5 kişi
yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve
polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk
belirlemesinde, servis minibüsünde bulunan 5
kişiden 2'sinin vücudunda kırıklar olduğu
tespit edilirken 3 kişinin ise hafif yaralan-
dığı öğrenildi. Yaralılar, ambulans ile
çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ka-
zaya karışan araçlar ise çekici yar-
dımı ile bulundukları yerden
kaldırıldı. Kazayla ilgili soruş-
turma devam ediyor. Öte yan-
dan yaşanan kaza anı, seyir
halinde olan bir otomobi-
lin araç kamerasına
yansıdı. Görüntülerde,
otomobilin refüjü
aşarak karşı şe-
ritte ilerleyen
servis minibü-
süne çarpı-
yor. DHa

Otele gittiler 
hastanelik 
Oldular

Silivri'de bir otelde eğlenen çok sayıda
davetli iddialara göre yedikleri yemekten
zehirlendi. Aralarında çocukların da bu-

lunduğu çok sayıda davetli, sağlık ekipleri tarafın-
dan hastanelere kaldırıldı. Olay, dün akşam
saatlerinde Çanta Mahallesi'nde bulunan bir
otelde yaşandı. Yedikleri yemekten sonra fenalaşan
vatandaşlar olay yerine gelen sağlık ekipleri müda-
hale etti. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda
sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Zehirlenen da-
vetliler, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müda-
halesinin ardından Silivri Devlet Hastanesi'ne
kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yine Bakırköy
Yine Yangın

Bakırköy Ataköy'de, ağaçlık alanda yan-
gın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk
edilirken, yangın ekiplerin çalışması sonucu

kontrol altına alındı. Bakırköy, Ataköy 7-8-9-10. Kısım
Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen
bir nedenle saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar
üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardın-
dan yangın, kontrol altına alındı. Öte yandan aynı
yerde 3 gün önce de yangın çıktığı, alanda bulunan bu-
danmış ağaçlardan kalan kuru dalların nedeni bilinme-
yen şekilde yandığı öğrenildi.

Ümraniye afetlere hazır
İstanbul’da üçüncüsü düzenlenen Yüz yüze AFAD Gönüllüleri Tanışma Toplantısı Ümraniye

Kaymakamlığı ve Ümraniye Belediyesi ev sahipliğinde Ümraniye Belediye Meclis Salonu’nda
yapıldı. Toplantıda, Ümraniyeli AFAD gönüllülerinin her an göreve hazır olduğu mesajı verildi

Türki-
ye’nin afet-
lere hazırlı

bir ülke olması için İçişleri
Bakanlığı tarafından top-

lumda önlem alma kültürü
oluşturmayı hedefleyen ve vatan-

daşların afetlerde güvende kalabil-
melerini sağlamak için 2021 yılı “Afet

Eğitim Yılı” olarak ilan edilmişti.
Bunun ardından Ümraniye Kaymakam-

lığı ve Ümraniye Belediyesi müşterek çalış-
malar yürüterek ilçede bulunan kamu kurum

ve kuruluşlarında görevli olan personele afet
farkındalık eğitimleri vermişti. Verilen eğitimlerle

gönüllüler, başta deprem olmak üzere Türkiye’de
görülen her tür afete yönelik; afet öncesi, esnası ve

sonrasında yapılacak doğru davranışları öğrenmiş
oldu. Ümraniye AFAD gönüllüleri aldıkları eğitimler
sonucunda olası bir afet halinde hızlı ve etkili şekilde
müdahalede bulunarak, can ve mal kaybını en aza in-
dirme gibi önemli bir görevi yerine getirecek. Bu çalış-
malar kapsamında İstanbul genelinde Yüz Yüze
AFAD Gönüllüleri Tanışma Toplantıları düzenlenmeye
başlandı. Tanışma toplantısına Ümraniye Kaymakamı
Cengiz Ünsal, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldı-
rım, İstanbul İl AFAD Müdürü Gökhan Yılmaz,
AFAD yetkilileri, Ümraniye Afet ve Acil Yönetim Mer-
kezi ekibi, muhtarlar, mahalle irtibat temsilcileri ve afet
gönüllüleri katıldı. Ümraniye Kaymakamı Cengiz
Ünsal toplantının açılış konuşmasını yaparak, “İnsa-
noğlu kendi çıkar ve hırsları uğruna tabiatın hak ve ya-
salarını ihlal ettiğinde çok ağır bedeller ödemiştir. Bu
minvalde, ülkemizin sahip olduğu tektonik, topoğrafik

ve iklimsel yapısı gereği; sel, çığ, heyelan ve deprem
gibi doğal afetlerle karşı karşıya kalan bir coğrafya ol-
duğumuzun bilincinde olmak ve hazırlıklarımızı buna
göre yapmak durumundayız” dedi.

ÇİÇEĞİN

SAHİBİ:

ÇİÇEKTEN NE 

İSTİYORSUNUZ 

KARDEŞİM!

Gökhan Denli
ile gönül ilişkisi
yaşayan Adalet

Bike, eşi Mahmut
Bike tarafından

öldürüldü.
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Kanada resmi yayın kuruluşu
CBC'deki habere göre, ülkedeki
yerli organizasyonların en büyük-

lerinden olan Egemen Yerli Milletler Fede-
rasyonu Şefi Bobby Cameron,
Katoliklerden kiliseye gitmemelerini istedi.
Katolik Kilisesinin, yatılı kilise okullarından
kurtulanlar ile ailelerine 25 milyon dolar
ödenmesi taahhüdünü hatırlatan Cameron,
Katolikleri bu para ödenene kadar kiliseye
gitmemeye çağırdı. "Bu insanlar evde de
sessizce dua edebilirler. Bu güçlü bir mesaj
gönderir." ifadelerini kullanan Cameron, ki-
lisenin tüm yatılı okul belgelerini kamuo-
yuna açıklamasını ve Papa Francis'in
Kanada'ya gelip kilise okullarında yaşanan-
lar için özür dilemesini istedi. Kinistin Saul-
teaux Ulus Şefi Felix Thomas da hayatta
kalanların kendileri için mücadele edecek
herkese ihtiyacı olduğunu belirterek "Daha
fazla şampiyona ihtiyacımız var. Bu konuda
en büyük şampiyonlar kilise cemaati olabi-
lir. Dayanışmayı göstermek için pazar gün-
leri kiliseye gitmemek. Bu onların
yapabileceği bir şey." değerlendirmesinde
bulundu. Okanagan Kızılderili Şeridi Şefi
Byron Louis ise kiliseyi protesto çağrılarına
katılarak, "Katolikler evde kalmalı ve ahlaki
pusulalarını yıkamalı. Bu boykot mesajı pis-
koposlara, başpiskoposlara ulaşacak ve
daha sonra yukarı, yukarı, katmanlara yük-
selecek." görüşünü paylaştı. Louis, Katolik
Kilisesi yetkililerinin Kanada genelinde yeni
kiliseler inşa ederken ve eskilerini onarırken
hayatta kalanlara ödenecek paranın bulun-
madığını iddia etmelerinin üzücü olduğunu
sözlerine ekledi.

Kilisede neler yaşandı?

Kanada'nın Sakatchewan eyaletindeki Co-
wessess Bölgesi First Nation Yerlileri Şefi
Cadmus Delorme, 24 Haziran'da, 1990'lara
kadar faaliyet göstermiş bölgedeki Marieval
Yatılı Kilise Okulu'nun bahçesinde resmi ka-
yıtlarda yer almayan 751 çocuk cesedi kalın-
tısının olduğu mezarlar bulunduğunu
açıklamıştı. Delorme, aramanın yapıldığı
yer için "Burası toplu mezar yeri değil, bun-
lar isimsiz mezarlar." diyerek mezarlığı yö-
neten Roma Katolik Kilisesinin 1960'larda
mezarlardaki işaretleme noktalarını kaldır-
dığını bildirmişti. Kanada resmi kayıtlarına
göre Marieval Kızılderili Yatılı Kilise Okulu,
1899'dan 1997'ye kadar eyaletin başkenti
Regina'nın yaklaşık 160 kilometre doğu-
sunda, Cowessess yerlilerinin olduğu böl-
gede faaliyet gösterdi. Ülke genelindeki 139
okulda başlatılan derine nüfuz eden radar
taramalarında, ilk kez 29 Mayıs'ta, British
Columbia eyaletinin Kamloops kentindeki
diğer bir yatılı kilise okulunun bahçesinde
215 çocuğa ait ceset kalıntılarının olduğu
kayıt dışı mezarlar ortaya çıkarılmıştı. Ka-
nada Başbakanı Justin Trudeau, kamuo-
yunda büyük yankı uyandıran eski yatılı
kilise okullarının bahçesinde bulunan çocuk
mezarları için "Kanada tarihinin en karanlık
bölümlerinden biri" ifadesini kullanmıştı.İlki
1840'ta Katolik Kilisesi tarafından Kanada
hükümeti adına açılan ve sonuncusu
1997'de kapatılan yatılı kilise okulları, 150
binden fazla yerli çocuğun ailelerinden zorla
koparılarak alıkonulduğu yerler olarak ta-
rihe geçti.

Kültürel emperyalizm yapıldı

Beyaz çoğunluğun hakim olduğu topluluk-
lara entegre edilmek için zorla ailelerinden
ve kültürlerinden uzaklaştırılan çocukların
büyük kısmının kötü muameleye maruz
kaldığı, açlık ve soğuğun yanı sıra cinsel ve
fiziksel tacize uğradığı, hatta bazı çocuklar
üzerinde tıbbi deneyler yapıldığının belir-
lendiği öne sürüldü. Yatılı kilise okullarında
yaşanan trajedinin tüm boyutları ile ortaya
çıkarılması için 2008’de Kanada’da Haki-
kat ve Uzlaşma Komisyonu kuruldu. Ha-
yatta olan mağdurların 6 bininden fazlasını
dinleyen Komisyon, çalışmalarını 2015'te
tamamladı ve yaşananları "kültürel soykı-
rım" olarak tanımlayarak 4 bin sayfalık
rapor yayımladı. Bazı kaynaklarda, kilise
okullarında kalırken ölen çocukların sayısı 4
bin 200 olarak verilirken, Komisyon rapo-
runda, ölümlerin kilise yönetimlerince bel-
gelenmemesi nedeniyle bu sayının 5 bin
995 olduğu kaydedildi.

El-Halil kentinden Filistinli aktivist Imad
Ebu Şemsiyye, dün kentte İsrail askerleri-
nin Filistinli göstericilere müdahalesi sıra-

sında 13 yaşlarındaki bir çocuğa ateş açılması anını
görüntüledi.Görüntüde, 2 askerin, ellerinden kaçan
Filistinli çocuğa ateş açtığı ancak çocuğun yaralan-
madan bölgeden uzaklaştığı görülüyor. Sosyal
medyada binlerce kişi, videonun "İsrail askerlerinin
Filistinli çocukları gerçek mermiyle hedef aldığını
belgelediği" yorumunda bulunarak tepki gösterdi.

İnsan Hakları Savunucuları Birliği aktivisti Ebu
Şemsiyye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz
konusu videoyu, El-Halil'de Filistinliler ile İsrail as-
kerleri arasında yaşanan arbede sırasında çektiğini
söyledi. Filistinli çocuğun ellerinden kaçmasıyla 2
askerin onu yaralamak ve gözaltına almak için ateş
açtığını kaydeden Ebu Şemsiyye, çocuğun kaçmayı
başardığını belirtti. Ebu Şemsiyye, "Bu olay, İsrail
askerlerinin çocuklara ateş açma ve gözaltına alma
konusunda emir aldığını gösteriyor." dedi.

Kanada'nın önemli gündem
maddelerinden biri haline gelen
yatılı kilise okulları krizinde yerli
liderler, Katolik kiliselerinin boy-
kot edilmesi çağrısında bulundu

İşgal altındaki Batı Şeria'da 2 İsrail askerinin Filistinli bir çocuğa
ateş açtığı ana ait görüntüler, sosyal medyada tepkiye neden oldu

Kiliseleri
boykot çağrısı

Afganistan’ın 
dünyaya açılan tek

kapısı konumundaki
Kabil Havalimanı,

ülkedeki diplomatik
misyonların 

faaliyete devam
edebilmesi için 
hayati önemde

İsrail askeri insanlıktan çıktı
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A BD ve NATO birlikleri Afganis-
tan’dan çekilirken Taliban’ın ilerle-
yişi sürüyor. ABD Başkanı Joe

Biden’ın çekilme planını açıkladığı Nisan
ayından bu yana 388 ilçeden 90’a yakını
Taliban’ın eline geçti. Cumhurbaşkanı
Eşref Gani’nin Savunma ve İçişleri Bakan-
larını görevden alması Taliban’ın ilerleyi-
şini durduramadı. Son bir haftada 20’den
fazla yerleşim yeri ve ilçe merkezi Tali-
ban’ın kontrolüne geçti.Merkezi hükümet
güçlerinin Taliban’a karşı hızla mevzi kay-
betmesi üzerine Gani’yi Washington’a
davet eden Biden, Afganistan’a yönelik
ABD desteğinin devam edeceğinin sözünü
verdi. ABD ve NATO ülkeleri 11 Eylül’e
kadar ülkeden çekilmeyi planlarken baş-
kent Kabil’deki Hamid Karzai Havalima-
nının güvenliğinin Türkiye tarafından
sağlanması gündemde. Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan son NATO zirve-
sinde konuyu ABD’li mevkidaşı Joe
Biden’la görüşmüş ve bu hususta uzlaş-
maya yakın olduklarını açıklamıştı. Afga-
nistan konusunda aralarında bir fikir
birliği olduğunu ifade eden Erdoğan, “Af-
ganistan’dan ayrılmamızı istemiyorlarsa,
orada belirli bir destek istiyorlarsa,
ABD’nin diplomatik, lojistik ve mali des-
teği önemli olacaktır” açıklamasında bu-
lunmuştu. Kabil Havalimanının
güvenliğinin sağlanması NATO ve Batılı
ülkeler için geri çekilme sonrası önemli bir
hedef. Kabil Havalimanı ABD’nin tama-
men çekilmesini takiben şiddet olayların-
daki muhtemel ani artış veya başkentin
güvenliğinin tehlikeye girmesi durumunda
bir tahliye noktası olarak kritik öneme
sahip. Özellikle Batılı ülkeler havalimanı-
nın güvenliğinin sağlanmaması duru-
munda Kabil’deki diplomatik misyonlarını
devam ettirmenin mümkün olmayacağını
söylüyorlar. Avustralya güvenlik gerekçe-
siyle ülkedeki büyükelçiliğini kapatacağını
açıklayan ilk ülke oldu. Havalimanının gü-
venliğinin sağlanamaması durumunda
diplomatik temsilciliklerini kapatacak ülke-
lerin sayısının da artması bekleniyor.

Muhtemel fırsatlar ve riskler

Türkiye’nin Afganistan’daki yeni misyonu-
nun muhtemel kazanç ve riskleri görevin
sınırlarına göre değişecek. ABD ile varılan
ön anlaşmaya göre, Türkiye’nin sorumlu-
luğunun Kabil Havalimanın güvenliğini
sağlamakla sınırlı olduğu, Ankara’nın şu
ana kadar olduğu gibi askeri operasyon-
lara katılmayacağı anlaşılıyor. Yukarıda da
işaret edildiği üzere, Kabil Havalimanı Af-
ganistan’ın dünyaya açılan belki de tek ka-
pısı konumunda. Bu nedenle havalimanı,
ABD ve NATO güçlerinin çekilmesinden
sonra ülkedeki diplomatik misyonların
faaliyetlerine devam edebilmeleri için ha-
yati öneme sahip. Havalimanının güvenli

işleyişi, uluslararası yardım kuruluşlarının
insani yardımlarını ülkeye ulaştırabilmeleri
için de oldukça mühim. Türkiye’nin gerek
NATO’daki tek Müslüman ülke olması ge-
rekse Afganistan hükümeti ve halkıyla
olan yakın bağı bu görevin üstlenilmesinde
belirleyici olan faktörler.

Türkiye-ABD ilişkileri önemli

Her ne kadar ABD’nin Türkiye seçeneğine
alternatif olarak havalimanının korunma-
sını özel bir şirkete devretmeyi düşündüğü
yönünde iddialar gündeme gelse de geç-
miş deneyimler bu formülün gerçekçi ol-
madığını ortaya koyuyor. Dolayısıyla
Türkiye’nin böylesi kritik bir görevi üstlen-
mesi hem Ankara-Washington ilişkileri
hem Ankara-NATO ilişkileri açısından da
büyük önem arz ediyor. Türkiye’nin Afga-
nistan’da üstleneceği misyon ABD ile bir
işbirliği alanı yaratacağı gibi Ankara’nın
NATO’daki pozisyonunu da güçlendire-
cektir. Bu bağlamda Afganistan’da Tür-
kiye-ABD işbirliği son dönemde Ankara ile
Washington ilişkilerine damgasını vuran
anlaşmazlıkların aşılmasına katkı sağlaya-
bilir. Bunun yanı sıra Türkiye’nin Afganis-

tan’daki varlığının uzun vadede Anka-
ra’nın bölgedeki nüfuzunu artıracağı yö-
nündeki görüşleri de yabana atmamak
gerek. Afganistan’ın kuzey bölgesi Özbe-
kistan, Türkmenistan ve Tacikistan ile
ortak sınıra sahip olup, ülke bu hattan
Türk dünyasını içine alan geniş bir coğraf-
yaya açılıyor. Türkiye’nin Afganistan’da
bulunmasının sağladığı coğrafi avantaj
Ankara’nın bu ülkelerle çok daha yakın ve
stratejik ilişkiler geliştirmesini kolaylaştıra-
bilir. Böyle bir yakınlaşma Türkiye’ye ortak
tarih ve kültür bağlamının yanı sıra siyasi
ve ekonomik açıdan da büyük fayda sağla-
yacaktır. Özellikle Dağlık Karabağ’daki ge-
lişmelerin ardından Nahçıvan-Bakü
koridorunun açılmasıyla Türkiye’nin Türk
dünyasıyla kurduğu bağlantı Afganis-
tan’daki varlığıyla daha da pekişecektir.
Türkiye, Pakistan ile de stratejik ilişkilere
sahip. Türkiye’nin Afganistan’daki varlığı,
bu ülkeyle işbirliğini ekonomiden güven-
liğe birçok alanda daha da güçlendirme-
sini sağlayabilir. Öte yandan Afganistan
coğrafyası Türkiye açısından yeni fırsatla-
rın yanı sıra birçok zorluğu da beraberinde
getirme potansiyeline sahip. Birçok bölge
ülkesinin yıllardır Afganistan meselesine
müdahil oldukları ve bu ülkelerin her biri-
nin kendi çıkarları doğrultusunda farklı
stratejiler takip ettikleri düşünüldüğünde,
Afganistan’da barış ve istikrarı destekle-
mek için henüz bir uzlaşı sağlanmış değil.
Yıllardır Afganistan sorununa müdahil
olan bölge ülkelerinin bu ülkeye yönelik
stratejileri birbirleriyle ciddi farklılıklar içe-
riyor. Dolayısıyla Türkiye’nin Afganis-
tan’daki varlığına ses çıkarmayanlar kadar
itiraz edenler de olacaktır. Cumhurbaşkanı
Erdoğan 14 Haziran’daki NATO zirvesin-
den sonra yaptığı basın açıklamasında, Af-
ganistan’da barışı desteklemek için
Pakistan’la birlikte hareket etmeyi planla-
dıklarını açıklamıştı. Ankara ve İslamabad
arasındaki yakın ilişkiler göz önüne alındı-
ğında, Pakistan’ın Afganistan’da Türki-
ye’nin askeri varlığına itiraz etmesi
beklenmiyor. Fakat aynı şey Pakistan’ın
bölgedeki en önemli rakibi Hindistan için
söylenemez. Yıllardır Afganistan’da Pakis-
tan ile bir tür vekalet savaşı yürüten Hin-
distan’ın bu ülkede İslamabad-Ankara
ittifakına muhalefet edeceğini tahmin
etmek güç değil. Öte yandan, bölgedeki iki
geleneksel rakip ve etkili aktör İran ve
Suudi Arabistan da Türkiye’nin Afganis-
tan’da yeni bir angajman elde etmesini is-
temez. Afganistan’ı doğal nüfuz alanı
olarak gören İran İslam Cumhuriyeti 42
yıllık süre zarfında Afganistan meselele-
riyle her zaman yakından ilgilenmiştir.
1990’lar boyunca Suudi Arabistan’ın böl-
gede nüfuz kazanma çabalarının bir aracı
olarak gördüğü Taliban’a karşı Kuzey İtti-
fakını destekleyen Tahran, 2000’li yıllardan

sonra değişen konjonktürle birlikte bir
başka rakibi ABD’nin Afganistan’daki var-
lığına karşı Taliban’la işbirliği yaptı. Hali-
hazırda hem Kabil yönetimi hem
Taliban’la ilişkilerini canlı tutan Tahran,
yeni dönemde Afganistan’daki çıkar ve
nüfuz alanlarını en azından konsolide
etme peşinde.

Rusya'da belirleyici bir güç

Rusya Afganistan’daki gelişmeler konu-
sunda her zaman belirli hassasiyetlere
sahip olan ülkelerden biri oldu. Rusya da
tıpkı İran gibi hem merkezi hükümet hem
Taliban’la yakın iletişim halinde. Moskova
yakın zamanda bir dizi Afganlar arası
barış görüşmelerine ev sahipliği yaptı.
ABD ve NATO’nun Afganistan’daki varlı-
ğını sık sık eleştiren Moskova, bir başka
NATO üyesi Türkiye’nin bu ülkede nüfuz
kazanmasını istemez. Fakat Sovyetler Bir-
liğinin Afganistan’daki kötü tecrübesi ne-
deniyle Afganlar nezdinde oldukça
olumsuz bir imaja sahip olan Rusya’nın
Afganistan’daki nüfuzu ve nüfuz kazanma
araçları diğer aktörlere göre sınırlı. Bölge-
nin yükselen gücü Çin’in Afganistan’la il-
gili temel güvenlik kaygısını Taliban ile
Sincan bölgesinde faaliyet gösteren Tür-
kistan İslami Hareketi’nin işbirliği oluştu-
ruyor. İslamabad ile yakınlığı sayesinde
Taliban ile ilişkilerini geliştiren Pekin şu
ana kadar böyle bir işbirliğinin önüne geç-
meyi başardı. Ayrıca Pekin milyarlarca
dolar yatırdığı Kuşak-Yol Projesinin gü-
venliği için istikrarlı bir Afganistan’ı tercih
ediyor. Bu bağlamda, Pakistan'a yakınlığı
sebebiyle Çin’in de destek vereceği Tür-
kiye-Pakistan işbirliği Afganistan’da istik-
rar ve barışın tesisi için en gerçekçi
senaryolardan biri olabilir.

Türkiye'nin geçmişi değerli

Türkiye’nin Afganistan’da karşılaşacağı
zorluklar yalnızca bölgesel aktörlerin tutu-
muyla kalmayacak gibi görünüyor. Her ne
kadar Türkiye Kabil yönetimi dahil birçok
yerel aktörle iyi ilişkilere sahip olsa da Tali-
ban, Ankara'nın Afganistan’daki olası mis-
yonuna karşı çıkıyor. Taliban’ın Katar
Ofisi Sözcüsü Süheyl Şahin 10 Hazi-
ran’da Reuters’e verdiği mülakatta “Tür-
kiye son 20 yıldır NATO’nun bir parçası
olarak Afganistan’da bulunuyor. Bu ne-
denle ABD ile 29 Şubat 2020’de imzaladı-
ğımız anlaşmaya göre Afganistan’dan
ayrılmalı” açıklamasında bulunmuştu. Za-
bihullah Mücahit bu açıklamayı bir adım
daha ileri taşıyarak Türkiye’nin Afganis-
tan’da kalması durumunda ABD’den
farklı muamele görmeyeceğini söyledi.
Mücahit, “Türkiye Müslüman kardeş bir
ülke. Ancak aynı zamanda NATO üyesi ol-
duğu için Afganistan’da kalması duru-
munda fark olmayacaktır” dedi.

Türkiye barışın
tesisine katkı
sağlayabilir
Yaygın görüşün aksine Ankara’yı
Kabil Havalimanının güvenliğini sağ-
lanması konusunda öne çıkaran fak-
tör Türkiye’nin sahip olduğu askeri
teknolojiden ziyade Afganistan ve
Afganistan halkıyla olan yakın bağı-
dır. Afganistan’da gerek merkezi hü-
kümet dahil yerel aktörlerle olan
bağları gerekse Pakistan ve Katar
gibi Afganistan sorununa etki edebi-
lecek ülkelerle olan yakınlığı Türki-
ye’ye Afganistan’da çatışan taraflar
arasında potansiyel bir arabulucu
konumu sağlıyor. Dolayısıyla ABD’nin
çekilmesinden sonra Türkiye’nin Af-
ganistan’da üstleneceği misyon bu
ülkede barışın tesisine katkı sağla-
yabilir. Türkiye’nin Afganistan konu-
sunda üstlenmek istediği misyon
Ankara’nın Kabil’e karşı tarihi so-
rumluluk duygusu ve bölgesel bir
güç olarak rolünü anlaması çerçeve-
sinde okunmalı. Ancak son yıllarda
Doğu Akdeniz, Afrika ve Kafkasya
gibi bölgelerde etkisini artırmak için
adımlar atan Türkiye için Afganis-
tan’ın yeni bir meydan okuma ola-
cağı unutulmamalı. Dünya
politikaları değerlendirilmeli.
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Düğünlere yönelik kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte iş yoğunluğu artan gelinlikçiler,
Avrupa ülkelerindeki gurbetçilerden de gelen siparişleri yetiştirmeye çalışıyor

Yeni tip koronavirüs ile mücadele kap-
samında düğün organizasyonlarına ge-
tirilen katılımcı ve ikram kısıtlamalarının

1 Temmuz'dan itibaren kaldırılacak olmasıyla ge-
linlikçiler yoğun mesai harcıyor Başta Almanya
olmak üzere Avrupa'da 120 bine yakın gurbetçisi
olan Aksaray'daki gelinlikçiler, katalog üzerinden
beğenilen gelinlikleri ölçülerine uygun şekilde dike-
rek müşterilerine gönderiyor 45 yıldır gelinlik diken
Filiz Duran, büyük bir zevkle gelinlik diktiğini, genç
kızların hayallerini süslemekten mutlu olduğunu
söyledi. Salgın dolayısıyla düğünlerin ertelendiğini
ve çok sıkıntılı dönemler geçirdiklerini anlatan
Duran, "1 Temmuz itibarıyla başlayan dönemle
birlikte çok şükür işlerimiz tekrar eski haline geldi.
Düğünlerimizin başlamasıyla birlikte siparişleri-
mizi aldık, satışlarımızı yapıyoruz. İşlerimiz de çok

yoğun, memnunuz şu anda." diye konuştu. Duran,
geçen yıl iptal olan düğünlerin bu yıl yapılmasın-
dan dolayı, çok yoğun bir iş temposuyla çalıştıkla-
rını ifade etti. 5'i dikimci olmak üzere 10 işçinin de
işleme atölyesinde çalıştığını ancak siparişleri yetiş-
tiremediklerini aktaran Duran, şunları kaydetti:
"Aksaray'ın gurbetçisi de bir hayli fazla. Bu ma-
nada yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek için mem-
leketlerine gelecek gurbetçilerden de çok sayıda
sipariş alıyoruz. Müşterilerimiz oradan bir terziye
ölçülerini aldırıyor. Gönderdiğimiz katalog üzerin-
den beğendikleri gelinliği dikiyor, kargoyla gönderi-
yoruz. Genellikle Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere
ve Avusturya'daki vatandaşlarımızdan sipariş alı-
yoruz. Temmuz ayı için yurt dışına 50 gelinlik sipa-
rişi aldık. Temmuz ve ağustos ayı için
memleketlerinde düğün yapacak gurbetçi sayımız

da çok. Onların da randevularını aldık. Geldikle-
rinde ölçülerini alıp hemen dikim işlerine başlaya-
cağız."

Sabırla bekledik pandemi sürecini

20 Temmuz'daki düğünü için Avusturya'dan gelin-
lik diktirmeye memleketi Aksaray'a gelen Muradiye
Alyanak ise Kovid-19 salgını dolayısıyla düğünle-
rini 3 kez ertelediklerini anlattı. Sadece nikah ile ev-
lenmeyi istemediği için düğünü ertelediklerini
aktaran Alyanak, "Eş, dost ve tüm ailemiz gönlü-
müzce eğleneceğiz inşallah. İnsan bir kere evleni-
yor sonuçta. O yüzden sabırla bekledik pandemi
sürecini. Gelinlik provamı yaptım her şey yolunda.
Hep bir kır düğünüm olsun hayalindeydim, o yüz-
den kır düğünü yapıyoruz. İnşallah hayallerimizi
gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

D evlet Opera ve Balesi Genel Mü-
dürü ve Tenor Murat Karahan,
12. Uluslararası İstanbul Opera

Festivali'nde rahatsızlığı nedeniyle sahneye
çıkamayan bir sanatçının yerine sahne ala-
rak, arya söyledi. İstanbul Arkeoloji Müze-
leri Bahçesi'ndeki "Gala Konseri" ile
başlayan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Dev-
let Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü bün-
yesinde düzenlenen festivalin ilk etkinliğine
Karahan konuk oldu. Karahan, burada
yaptığı konuşmada, aşılanmanın artma-
sıyla sanat faaliyetlerinin arttığını söyledi.
Bu dönemde sosyal medya ve TRT 2 ara-
cılığıyla izleyenlere ulaşmaya çalıştıklarını
kaydeden Karahan, "Çok önemli projeler
gerçekleştirdik ama sizlerle ve sizlerin al-
kışları olmadan, her şey eksik kalıyor. O
yüzden burada, bu harika topluluğu ve de-
ğerli izleyicilerimizi tekrar görmek ve on-
larla beraber bu konseri gerçekleştirmek
gerçekten çok mutluluk verici." dedi. Kara-
han, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ye-
rine yapılan binada konser vermeye az
zaman kaldığını dile getirerek, "Çok kısa
bir süre sonra Atatürk Kültür Merkezimize
kavuşuyoruz. İnşallah AKM'de de muhte-
şem bir açılış töreniyle tarihi göreve başla-
yacağız." diye konuştu. Bu arada, Tenor
Efe Kışlalı, sesindeki rahatsızlık nedeniyle
sahneye çıkamadı. İstanbul Devlet Opera
ve Balesi Müdürü Suat Arıkan'ın sahneye
davet ettiği Karahan da "Manon Lescaut"
operasından bir aryayı yorumladı. Can
Okan'ın orkestra şefliğini üstlendiği kon-
serde, Birgül Su Ariç, Perihan Nayır Artan,
Gülbin Günay, Ayten Telek, Hande Soner
Ürben, Aylin Ateş, Ferda Yetişer, Şenol Ta-
lınlı, Faik Mansuroğlu, Caner Akgün,
Murat Güney, Umut Tarık Akça, Zafer
Erdaş ve Gökhan Ürben'den oluşan 14 so-
list sanatçı sahne aldı. Kovid-19 tedbirleri
kapsamında maske, hijyen ve mesafe ku-
rallarına uygun gerçekleştirilen konserde,
Wagner, Mozart, Rossini, Gounod, C.

Saint-Saens, Messenet, Bizet, Verdi ve
Puccini'nin de aralarında bulunduğu
önemli bestecilerin eserlerinden seçkin ör-
nekler seslendiridi. Gala Konseri, yarın bir
kez daha sanatseverlerle buluşacak.

Festival, 11 Temmuz'a kadar devam
edecek

Etkinlik 4 Temmuz'da barok dönem eserle-
rinden seçkin antik arya ve düetlerin ses-
lendirileceği "Barok Konseri" ile devam
edecek. Orkestra Şefi Paolo Villa yöneti-
mindeki konserde, İDOB Orkestrası'na
Otilia İpek, Elif Tuğba Tekışık, Kaan Bul-
dular, Kevork Tavityan ve Suat Arıkan eşlik
edecek. Konserde, keman sololarıyla Olek-
sandr Samoylenko ve antik barok çalgı
"lavta" sololarıyla Hande Cangökçe de yer
alacak.Düzenlendiği ilk yıldan beri festival
programında yer verilen Wolfgang Ama-
deus Mozart'ın "Saraydan Kız Kaçırma"
eseri, 8 ve 10 Temmuz ile kapanışın gerçek-
leşeceği 11 Temmuz'da sanatseverlerin be-
ğenisine sunulacak. Caner Akın'ın sahneye
koyduğu eser, klasik haline sadık kalınarak,
aylardır dünya gündemini oluşturan sal-
gına da göndermelerin yapıldığı farklı bir
reji anlayışıyla seyirci karşısında olacak.
Solistler Erdem Erdoğan ve Ufuk Toker
"Belmonte", Tuncay Kurtoğlu ve Umut
Tingür "Osmin" rolünü, Ceren Aydın ve
Hale Soner Kekeç "Konstanze", Işılay
Meriç Karataş, Nazlı Deniz Süren ve
Evren Işık Yasemin "Blondchen", Serkan
Bodur, Berk Dalkılıç ve Onur Turan "Ped-
rillo", Caner Akın "Selim Paşa", Adahan
Cabar ise "çocuk" rolünü yorumlayacak.
Murat Cem Orhan yönetimindeki İDOB
Orkestrası ve Volkan Akkoç yönetimindeki
İDOB Korosu'nun eşlik edeceği Saraydan
Kız Kaçırma Operası'nın koreografisini
Tan Sağtürk üstleniyor. Sanatseverler, 12.
Uluslararası İstanbul Opera Festivali bilet-
lerini "www.biletinial.com" sitesinden ala-
bilecekler.

Kapadokya kendine geldi
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1 Temmuz itibarıyla başlayan
normalleşme süreci, Kapadokya'daki konaklama tesislerinde rezervasyon taleplerini artırdı

Bu gelinlikler hayalleri süslüyor
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OPERADA SURPRIZ
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Açılışta, aynı zamanda tenor olan Devlet Opera
ve Balesi Genel Müdürü Karahan, rahatsızlığı
nedeniyle gala konserine katılamayan sanatçı-
nın yerine sahneye çıkarak, arya söyledi

KonuKlarına, kültürel, tarihi ve
doğal güzelliklerle bezeli bir or-
tamda tatil imkanı sunan Kapa-

dokya'daki turistik merkezler, salgın sürecinin
başlamasının ardından en yoğun günlerini
yaşamaya hazırlanıyor. Bölgedeki tesislere,
yurt içinin yanı sıra ABD, Güney Kore, Endo-
nezya başta olmak üzere çeşitli ülkelerden ön
rezervasyonlar geliyor. Turizm Otel Yönetici-
ler Derneği İç Anadolu Bölge Yürütme Ku-
rulu Nevşehir Temsilcisi Nazif Demir,
Kapadokya'da, salgınla mücadelenin başla-
dığı ilk süreçten bu yana en yoğun dönemin
yaşanmaya başlandığını belirtti. Demir, sıcak
hava balon turlarının bölgenin cazibesini ar-
tırdığını, geçmişte kültür turizmi için daha çok
ileri yaş grubunun tercih ettiği Kapadokya'nın
renkli aktiviteleri nedeniyle gençler tarafından
da ilgi gördüğünü söyledi. Yaz aylarında in-
sanların daha çok sahil kesimlerine yöneldiği
için kısa süreli tatil planlaması yapan yerli ko-
nukları da ağırlamaya başladıklarını anlatan
Demir, şöyle konuştu: "Pandemi kurallarının
gevşetilmesiyle birlikte ciddi bir hareketlilik
bekliyorduk. Bu hafta itibarıyla da başladığını
görüyoruz. Temmuz ve ağustos aylarında
özellikle iç pazarda bir hareketlilik yaşanıyor.

Eylülden itibaren de yurt dışından hareketlilik
bekliyoruz. Birçok ülkeden önemli oranda
talep gelmeye başladı. İnşallah bu olumlu
tablo devam edecektir. ABD, Latin ülkeleri,
Endonezya, Güney Kore'den talep geliyor.
Çin ile ilgili beklentilerimiz de devam ediyor.
Kış döneminde onlar da ağırlığını göstermeye
başlayacaktır."

Kanada, ABD'den ciddi talepler
alıyoruz

Kapadokya Turizm Bölgesi Alt Yapı Hizmet
Birliği (KAPHİB) Meclis Üyesi ve Especial
Group Genel Koordinatörü Abdullah İnal da
temmuz ve ağustos aylarında, farklı ülkeler-
den gençlik gruplarının bölgede festival dü-
zenleyeceğini, bu tür etkinliklerin
Kapadokya'ya olan ilgiyi daha da artıracağını
kaydetti. Olağan dışı bir durum yaşanmadığı
takdirde turizm sektörü açısından güzel geliş-
melerin yaşanacağı bir dönem geçirilmesini
beklediklerini dile getiren İnal, şu bilgileri
verdi: "Almanya'nın Türkiye'ye yönelik kısıtla-
maları kaldırmasının ardından gurbetçileri-
miz bölgeye gelmeye başladı. Alman tur
operatörleri de son 10 gündür çok hareket-
lendi. Bazıları güzel haberler verdi. Alman mi-

safirlerin de gelişiyle bölge eylül, ekim, kasım
aylarında toparlanacaktır. Bu yıl Kolombiya
ve Meksika'dan yoğun şekilde misafir almaya
devam ediyoruz. Kanada, ABD'den de ciddi
talepler alıyoruz. Uzakdoğu'da Güney Kore
hükümeti aşılı olan vatandaşlarını 1 Temmuz
itibarıyla Türkiye'ye göndereceğini açıkla-
mıştı. Hem Güney Kore hem de Türkiye'deki
acenteler satışlara başladı. Kapadokya, tem-
muz ve ağustos ayında çeşitli organizasyon-
lara da ev sahipliği yapacak. Uluslararası
nitelikte iki ayrı festival olacak. İlkinde ABD
ve İsrailli gruplar var, diğeri de Rus ve İngiliz-
lerden oluşacak. Kapadokya'nın coğrafyası,
iklimi onları buraya çekiyor. Meditasyon,
yoga ve müzik grupları geliyor. Bu tür etkin-
likler bölgeye fayda sağlayacaktır." Turistlere
yönelik çeşitli aktivite ve konaklama hizmeti
sunan bir acentenin yetkilisi Nuran Aktaş ise
erken rezervasyonlarda önemli oranda artış
gözlemlendiğini ifade ederek, "Pandemi ile
mücadelenin başlamasının ardından sakin bir
süreç yaşandı. Kesin rezervasyonlar yoktu, ip-
taller yoğunlukta oluyordu. Normalleşme sü-
recinin başlaması, iş yerlerinin tamamen
açılması ve aktivitelerin yoğunlaşmasıyla bir-
likte ön rezervasyonlar geliyor." diye konuştu.

Kara Fatma'nın hayatı film oluyor
2 Temmuz 1955'te Darülaceze Hastane-
si'nde hayatını kaybeden Üsteğmen
Kara Fatma'nın hayatı, Milli Mücadele-
nin Kahraman Kadınlarını Anma Anıla-
rını Araştırma ve Yaşatma Derneğinin
çalışmasıyla beyaz perdeye aktarılmaya
hazırlanıyor. Cesaretinden ötürü "gözü
kara" olduğu için Mustafa Kemal Ata-
türk tarafından "Kara Fatma" diye anılan
Fatma Seher Hanım, vefatının 66. yıl
dönümünde anılıyor. Dernek Başkanı
İlknur Bektaş, hakkında 14
yıl boyunca araştırmalar
yaptığı Kafa Fatma'yla ilgili,
tiyatro oyunu, müzikal ve
bir kitap yazdıktan sonra
son olarak film senaryosunu
kaleme aldı. Kara Fatma ile
ilgili bilgilere ulaşmak için
Darülaceze'de bulduğu kim-
lik bilgilerinden yola çıkan

Bektaş, emniyet sandıklarındaki kayıtlara
ulaşarak arşiv taraması yaptı. Arşivden
parmak damgalı kimliği bulan Bektaş, o
bilgiler arasında Kara Fatma'nın Erzu-
rum doğumlu ve çocuklarının olduğu,
baba isminin İbrahim Yahya olarak yer
aldığını tespit etti. Bektaş, yaptığı açıkla-
mada, Kara Fatma'nın gerçek adının nü-
fusta "Mahi" olarak geçtiğini söyledi.
Kara Fatma'nın mezar yerinin eskiden
olmadığını belirten Bektaş, "Mezar yeri

artık var. Araştırmalarım
uzun sürdü ve birçok yere
yazı yazdım. En son yaşa-
dığı yer Darülaceze Hasta-
nesi'ydi. Orada vefat etmişti,
bu yüzden orada bir kayıt
oluşmuştu. Bu sayede bilgi
edindik. Parmak damgalı
kimliğini buldum” ifadele-
rini kullandı.
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SÜPER Lig'de geçireceği üst üste 5'inci
sezon öncesi antrenmanlarını Urla Adnan
Süvari Tesisleri'nde sürdürürken bir yan-
dan da transfer arayışlarına devam eden
Göztepe, gündemine Galatasaray'la söz-
leşmesi sona eren Martin Linnes'i aldı.

Sözleşmesi biten Gassama'yla yeniden an-
laşmayan Göz-Göz'ün 29 yaşındaki Nor-
veçli oyuncuya teklif götürdüğü, Linnes'in
düşünmek için süre istediği iddia edildi.
Daha önce ülkesinde Molde'de görev
yapan Linnes, Türkiye'de 5.5 yıldır Galata-

saray'da oynuyor. Transferde 2 yıllığına
kadrosuna kattığı 28 yaşındaki Bosna Her-
sek asıllı Belçikalı stoper Dino Arslanagic'le
ilgili henüz resmi açıklamayı yapmayan
Göztepe, 6 Temmuz'da Afyonkarahisar'da
ilk etap kampına girecek.

SOSYAL medyada yaptıkları yorumlarla Mus-
tafa Denizli’nin kırmızı çizgileri olduğunu vur-
gulayan Altay taraftarları, tecrübeli teknik
adamın geçen haftaki sitemi sonrası sessiz kalan
Başkan Özgür Ekmekçioğlu’nun bir an önce ha-
rekete geçmesini istedi. Siyah-beyazlı kulübün
12’nci adamı, “Büyük Mustafa yuvada kalmalı.
Transferler yapılmalı ve takımın kamp programı
bir an evvel hazırlıklar başlamalı” yorumları
yaptı.Denizli'nin geleceğini bilmiyorduGençlik
ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, dün
İzmir’de gerçekleştirdiği ziyaretlerde yeniden in-
şası 30 Ekim'de tamamlanması beklenen Alsan-
cak Stadı’nda incelemelerde bulunurken, Bakan
Kasapoğlu ile Altay Başkanı Özgür Ekmekçi-
oğlu arasında ilginç bir diyalog yaşandığı iddia
edildi. Bakan Kasapoğlu’nun Altay Başkanı Ek-
mekçioğlu’na “Mustafa hoca nerede?” şeklin-
deki sorusu üzerine, Ekmekçioğlu’nun
“Mustafa hoca gelmeyecek Sayın Bakanım” de-
diği, bunun üzerine Kasapoğlu’nun “Ben kendi-
siyle konuştum, gelecek. Senin nasıl haberin
olmaz” şeklinde cevap verdiği ileri sürüldü.
Mustafa Denizli, yaklaşık 1 aydır Altay’dan
haber beklediğini açıklamıştı. Denizli ve Ekmek-
çioğlu, ziyarette Bakan Kasapoğlu'na Altay for-
ması hediye etti. 

Göz Göz Linnes’e talip oldu

Süper Lig’in yeni ekiplerinden Altay’da 
taraftarlar, Teknik Direktör Mustafa Denizli ile 
bir an önce yeniden anlaşma yapılması için
yönetime çağrıda bulundu. Futbolcu olarak uzun
dönem formasını giydiği siyah-beyazlı kulübe 
38 yıl sonra teknik adam olarak dönen Mustafa
Denizli önderliğinde Süper Lig’e 18 yıl sonra
döndüklerini hatırlatan Altaylı taraftarlar 
yönetime, “Elinizi çabuk tutun” mesajı verdi

Mustafa denizli

çağrısı

ADANA'DA yaşayan milli atlet Kayhan Özer,
antrenmanlarını sürdürerek 4x100 metre bayrak
takımıyla katılacağı olimpiyata hazırlanıyor.
Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda çok
sayıda madalya kazanmasının yanı sıra 2019 yı-
lında 100 metre koşuda 23 yaş altı Türkiye reko-
runu da kıran Kayhan, olimpiyat madalyasına
uzanarak başarılarına bir yenisini eklemeyi he-
defliyor.Kayhan Özer, profesyonel atlet olduğu
ilk günden itibaren olimpiyat hayali kurduğunu
söyledi.Erzurum'da geçen ay düzenlenen Sprint
Relay Cup'ta takım olarak 38.20'lik dereceyle se-
zonun en iyi süresini koştuklarını belirten Kay-
han, "Böyle bir dereceyle olimpiyatlara gitmek
bizi çok büyük bir umutla koşturacak aslında
çünkü 38.20 bu sezon dünyada koşulmuş en iyi
derece. Takımımıza baktığımızda herkes hazır,
iyi şeyler istiyoruz, umarım öyle olur." dedi. Çok
güçlü bir takım olduklarını ifade eden milli atlet,
"Herkesin burada rolü farklı, ben 3. adamı koşu-
yorum. 3. adam virajı iyi koşabilmeli ve bayrağı
hızlı alıp hızlı verebilmeli. Sonuçta tek başınıza
koşmuyorsunuz, bu bir takım yarışı. Bunu 
bilmek gerekiyor" diye konuştu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota alan
4x100 metre bayrak takımının milli atletlerinden
Kayhan Özer, altın madalya hedefliyor

Madalyayı alıp

GeleCek

Galatasaray yönetimi, transferyasağının kalktığını ve müjdelerin çokyakına olduğunu açıklarken, gözlerKAP bildirimine çevrildi. Kulübe yakınkaynaklar, ilk olarak Gedson Fernandes ve Barış Alper Yılmaz isimlerinin duyurulacağını belirtiyor
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C im Bom'da artık imza zamanı...

Sarı-Kırmızılılar, PSV Eindhoven
maçları öncesi UEFA'ya bildirile-

cek listeye yeni takviyeleri yetiştirmenin
hesapları içinde. Kulüp yönetimi, önceki
akşam yapılan açıklamada, transfer yasa-
ğının kalktığını ve bundan sonra taraftar-
lara bekledikleri müjdenin verileceğini
duyurdu. Bu açıklama sonrası gözler artık
KAP bildirimlerine çevrilmiş durumda.
Yönetime yakın kaynaklar, yarından itiba-
ren transfer bombalarının patlayacağını
belirtiyor.

Rui Costa etkili oldu

Özellikle ilk transferler merakla beklenir-
ken, önceliğin Gedson Fernandes ile Barış
Alper Yılmaz'a verildiği öğrenildi. Ged-
son'la uzun süre önce anlaşan Sarı-Kırmı-
zılılar, kulübü Benfica ile satın alma
opsiyonu üzerindeki pürüzleri gidermeye
çalışıyordu. Teknik patron Fatih Terim'in

de araya girerek, eski öğrencisi Rui Costa
ile görüşmesi, pazarlık sürecinde etkili
oldu. Benfica'da sportif direktör olarak
görev yapan Rui Costa, aynı zamanda
genç oyuncunun devre arasında kiralan-
masını sağlayan isimdi. 22 yaşındaki Por-
tekizli orta saha Gedson Fernandes, yeni
sezon öncesi Galatasaray 'ın en önemli
takviyelerinden biri olacak.

Elmas bizzat devreye girdi

Galatasaray'ı zorlayan bir diğer transfer
süreci de Barış Alper Yılmaz cephesinde
yaşandı. Özellikle Sarı- Kırmızılı kulüp
hem oyuncu hem de kulübü Keçiören-
gücü ile anlaşmışken, Fenerbahçe 'nin dev-
reye girerek fiyat yükseltmesi işleri bir
süreliğine karıştırdı. Ancak Başkan Burak
Elmas bizzat araya girerek transferi çö-
züme kavuşturdu. 21 yaşındaki kanat
oyuncusuyla ilgili açıklamanın da 1-2 gün
içerisinde yapılması bekleniyor.

Gedson 
her an
aCıklanabılır

Pereira
muamması!
Fenerbahçe 'nin yeni teknik patronu sürpriz bir şekilde Vitor Pereira olurken
gerek sanal alemde gerekse de futbol kamuoyunda tartışmalar da 
beraberinde geldi. Pereira için olumlu ve olumsuz görüşler peşi sıra geldi
EN önemli iddialardan bir tanesi ise Pereira'nın görev yaptığı
2015/16 sezonunda Fenerbahçe daha güçlü bir kadroya sahip
olmasına karşın şampiyon olamazken, Pereira'nın şu anki mev-
cut kadroyu şampiyonluğa taşıyıp taşıyamayacağı... İlk dö-
nemde Pereira'nın elinde Nani, Van Persie, Kjaer, Alves,
Fernandao, Meirele, Josef ve Diego Ribas gibi önemli isimler
vardı. Şu anki kadroda güçlü olmasına rağmen birçok önemli
taşın eksik olduğu bilinirken, eksik taşların doldurulup doldu-
rulamayacağı belirsiz.Fenerbahçe 'nin yeni teknik patronu
sürpriz bir şekilde Vitor Pereira olurken gerek sanal alemde ge-
rekse de futbol kamuoyunda tartışmalar da beraberinde geldi.
Pereira için olumlu ve olumsuz görüşler peşi sıra geldi.

Şimdilik belirsizlik çok

En önemli iddialardan bir tanesi ise Pereira'nın görev yaptığı
2015/16 sezonunda Fenerbahçe daha güçlü bir kadroya sahip
olmasına karşın şampiyon olamazken, Pereira'nın şu anki mev-
cut kadroyu şampiyonluğa taşıyıp taşıyamayacağı... İlk dö-
nemde Pereira'nın elinde Nani, Van Persie, Kjaer, Alves,
Fernandao, Meirele, Josef ve Diego Ribas gibi önemli isimler
vardı. Şu anki kadroda güçlü olmasına rağmen birçok önemli
taşın eksik olduğu bilinirken, eksik taşların doldurulup doldu-
rulamayacağı belirsiz.

Sporculara moral ziyareti
İzmir'de temaslarda bulunan Gençlik ve Spor Ba-
kanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 24 Tem-
muz'da başlayacak Tokyo Olimpiyatları öncesi
antrenmanlarını kentte sürdüren olimpik sporcu-
larla bir araya geldi. Kasapoğlu, Artistik Cimnastik
Milli Takımı'ndan Dünya ve Av-
rupa Şampiyonası'nda şampi-
yonlukları bulunan İbrahim
Çolak, Avrupa Şampiyonası'nda
üst üste 2 kez zirveye çıkan Fer-
hat Arıcan, Dünya Şampiyona-
sı'nda gümüş madalya elde
eden Ahmet Önder, Adem Asil ve
Nazlı Savranbaşı, Avrupa ikincisi
milli yüzücü Emre Sakçı ve milli
sporcularla buluşup moral aşı-
ladı. Kasapoğlu, sporcularla bu-

luşmasının ardından, "Tokyo 2020'de ülkemizi
temsil edecek Türkiye'nin spor elçileri milli spor-
cularımız ile güzel İzmir'de buluştuk. Göğüslerinde
ay-yıldızlı arma, arkalarında 84 milyonun duası
var. Sizinleyiz çocuklar" mesajını paylaştı.

Galatasaray yönetimi, transferyasağının kalktığını ve müjdelerin çokyakına olduğunu açıklarken, gözlerKAP bildirimine çevrildi. Kulübe yakınkaynaklar, ilk olarak Gedson Fernandes ve Barış Alper Yılmaz isimlerinin duyurulacağını belirtiyor
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Koita ile 3 yıllık sözleşme imzalayan
Bordo-Mavililer, birinci forvetini
henüz açıklamadı. En çok istenen
oyuncu; elbette Alexander Sörloth.
Kuzey’in Kralı’na yeniden Trabzons-
por formasını giydirmek isteyen
Bordo-Mavili yönetim, hafta içinde
Leipzig Kulübü ile bir görüşme daha
yapacak. Çünkü Bundesliga ekibi,
forvet hattına beklenen takviyeyi
yaptı. Alman temsilcisi, Portekizli yıl-
dız Andre Silva ile 5 yıllık resmi mu-
kavele imzaladı. 25 yaşındaki golcü
için 23 milyon Euro ödeyen Leip-
zig’in, artık Sörloth’u kiralama ihti-
mali de iyice güçlendi. Normalde 15
Temmuz’a kadar bekleyecek olan

Trabzonspor, bu gelişme sonrası sü-
reci hızlandırmayı hedefliyor.

Muhammet Başakşehir’e
döndü

Sörloth’un 1 numaralı alternatifi ise
Cornelius. Teknik direktör Abdullah
Avcı, yönetime verdiği ilk forvet liste-
sinde Danimarkalı ismi ilk sıraya
yazmıştı. Yerli golcü olarak gündem-
deki oyuncu Muhammet Demir.
Daha önce Trabzonspor’da oynayan
29 yaşındaki Muhammet, geçen
sezon Gaziantep FK’da çıktığı 31 lig
maçında 15 gol, 5 asistlik perfor-
mans gösterdi. Muhammet, kiralık
kontratı bitince Başakşehir’e döndü.

Milli futbol takımı
çıkmaz bir sokakta

Halit ÇELİKBUDAK
damgaweb@gmail.com

hcelikbudak@gmail.com

S
İZİ ne düşünüyorsunuz bilemem ama Türkiye’de olan
biteni anlamak kolay değil. Çünkü her şey anlık de-
ğerlendiriliyor. Her şey çabuk unutuluyor. Olanla, ol-

ması gereken arasındaki ilişkiyi anlamak kolay değil.
Örneğin futboldaki milli üzüntü hemen unutuldu. ‘unutma-
yıp ne yapacaktık’, ‘Bu sefer olmadı, bir dahaki sefere ola-
cak’ gibi düşünceler hakim... Halbuki benzeri görülmemiş
bir fiyasko  yaşandı... Yarı final, hatta finali oynacağını,
Türkiye’nin gizli favori olduğunu dahi iddia edenler vardı.
Kalesinde sekiz gol gördü. Eksi 7 averajla turnuva tarihi-
nin en kötü dördüncü performansını gösterdi. Türkiye’nin
dışında sıfır puan alan tek bir takım vardı, o da Kuzey Ma-
kedonya idi...

* * * *
TFF A Milli Takım Sorumlusu 80 yaşındaki Selim Soy-

dan 10 Haziran’da ‘Bizden çok çekiniyorlar’ demiş... Bun-
dan iki gün önce de ‘Son 50 yılın en iyi Türk milli
takımıyız. İtalya'yı da yenmememiz için hiçbir sebep göre-
miyorum’ demiş... İnternette okuyabilirsiniz... Şüpheye
düştüm tekrar baktım.  Sayın Soydan, yarım yüzyıl önce
yani 1971’de futbolu bırakmış. Takımı da galiba 1971 ile
mukayese etmiş.

* * * *
Onu izleyenler artık emeklilik çağında. Yarım yüzyılda

dünya değişti. Futbolda herşey eskiye dönük, eski defterler
hep açık. 2016’da vefat eden Turgay Şeren’e 1951’de veri-
len ‘Berlin Panteri’ ünvanını duya duya büyüdü bir
nesil... Teknik Direktör Şenol Güneş de Türkiye'yi dünya
üçüncüsü yaptığı zaman 19 sene önceydi.

* * * *
Örnek vereyim... 2015’ten beri FC Liverpool’un teknik

direktörü Jürgen Klopp, Eurosport’ta şöyle diyor... ‘Futbo-
lun ilginç yanı, herkesin uzman olduğunu düşünmesi. Güzel
ve karmaşık olmayan bir oyun. Ama kolay değil. Öğrenecek
çok şey var. Öğrenmeye sürekli devam etmelisiniz. Siz öğ-
renmeyi bıraktığınız anda geri kalırsınız. 20 sene önce baş-
ladığımdaki futbolla şimdiki aynı mı? Hayır’

* * * *
Bunları yazmamın nedeni... Yetkililer, sorumlular bu

hüsranın nedenini laf kalabalığıyla değil bilimsel olarak
çıkıp niye anlatmıyor... Sütre gerisine yatıp unutulmasını
mı bekliyorlar... Hüsranın nedeni veya nedenleri veya buna
sebep olanlar bilinirse yeni bir başlangıç yapmak müm-
kün... Türk futbolunda yaşanmakta olanları anlayabilmek
için şu anda futbolu yönetenlerin birinci önceliği bu ol-
malı...

* * * *
Bu bir hesaplaşma değil... Yeni bir başlangıç için iyi bir

çıkış noktası yakalamak... Futbolda ‘dedim, dedi, söylemiş-
tim’ odaklı anlatımlardan, cıvık övgülerden, ciddi fikirlerin
yerine sloganları koyan tuzaklardan uzak durulmalı... Ya-
ratılan olumlulukları abartırken, hataları saklayan, sorun-
larla yüzleşme özgüveni göstermeyen vasatlıklar
tuzağından da uzaklaşılmalı... Başarısızlar yüzleşmeli...
Ama yüzleşmenin yaratıcı yönünden de yararlanılmalı...
Çünkü yapılan hazırlıklar, iddialı laflar neden arzu edilen
sonuca götürmedi...

* * * *
Şampiyona bir kez daha gösterdi ki, çağdaş futbolun iste-

dikleriyle Türkiye’nin  yaptığı çok farklı şeyler bana
göre... Çağdaş futbolun prensiplerine bakarak konuşmak ye-
rine rakipleri basite indirgeyerek, Avrupa’da ‘ayak sesi du-
yurmak’ istemekle ilerlemek imkansız... Hayallerle
avunmak yerine gerçeklerle yüzleşmek daha iyi olmaz mı
acaba... Unutmayalım  ki bir de işin maddi yönü var... 2021
yılı için brüt asgari ücretin 3 bin 577 lira 50 kuruş olduğu
Türkiye’de, milli takım için yapılan harcamaları, ödenen pa-
raları, ikramiyeleri, primleri, ödenenlerle alınan sonuçlar
arasındaki uçurumu da başka bir yazıda değinelim...

Ndao bombaSı
Galatasaray'da rota geçen sezon Süper Lig'e damga-
sını vuran Senegalli hücumcu Alassane Ndao'ya çev-
rildi. Kanatlara takviye için çalışmalarını sürdüren
Sarı- Kırmızılı kulübün gündemine sürpriz bir isim
geldi. Geçen sezon Karagümrük formasıyla müthiş bir
performans ortaya koyan 24 yaşındaki Ndao, Feghou-
li'nin satılması halinde bonservisiyle transfer edilecek

T akımda maliyeti yüksek isimlerle yolları ayırmaya çalışan Galatasa-
ray 'da, gözden çıkarılan oyunculardan biri de Feghouli. Cezayirli
yıldızın satılması halinde, alternatifi de hazır. Sarı-Kırmızılılar, Kara-

gümrük'ün 24 yaşındaki kanat oyuncusu Alassane Ndao'yu gözüne kes-
tirdi. Feghouli'den gelmesi muhtemel bonservis bedeli ve açılacak maaş
bütçesi, Senegalli futbolcu için kullanılacak. Karagümrük'ün sadece 75 bin
Euro bonservisle kadrosuna kattığı genç futbolcu, Süper Lig 'deki 38 maçta
11 gol 9 asistlik performansıyla göz kamaştırdı.

Sadece Feghouli'ye bağlı değil

Ndao'nun bu performansını en çok da Fatih Terim'in takdir ettiği ve hem
takımı gençleştirme hem de tempoyu artırma hedefi doğrultusunda bu
transferin önemini yöneticilere aktardığı öğrenildi. Bu transfer girişiminin
Feghouli'ye bağlı olması her ne kadar süreci uzatsa da takım içerisinde ger-
çekleşmesi muhtemel bir başka transfer veya ayrılık sonucunda da Ndao'ya
teklif götürüleceği, gelen haberler arasında. Genç yıldızın da büyük bir
takım formasıyla Avrupa kupalarında boy göstermek istediği belirtiliyor.
Karagümrük'ün 75 bin Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 24 ya-
şındaki Ndao, geçen sezon ligde 11 gol 9 asistlik performans sergiledi.

Leipzig, Portekizli forvet Andre Silva ile resmen anlaştı, Bordo-Mavili-
lerde Sörloth için geri sayım başladı. Hafta içinde Alman kulübüyle
yeni görüşme var. Norveçli yıldızın 1 numaralı alternatifi Cornelius
olarak belirlenirken, yerli forvet olarak da Muhammet Demir radarda

İlle de Sörloth olsun!

Ömer Toprak 
Trabzonspor’a
 Bordo-Mavili ekip transfer çalışmalarını sürdürüyor. Stoperde
3 aday var: Mert Çetin, Cenk Özkaçar ve Ömer Toprak

26 yıl aradan sonra Süper Lig’e dönen Adana 
Demirspor, Balotelli’de de sona geldi. Dünyaca
ünlü yıldızın hafta içerisinde imza atması bekleni-
yor. Belhanda’dan sonra Balotelli’yi de renklerine
bağlamak isteyen Güney ekibi şova devam edecek

Forvet ve sol bek transferlerine
öncelik veren Trabzonspor , son-
rasında stoper, orta saha ve
kanat bölgesine takviye yapmayı
düşünüyor. Teknik direktör Ab-
dullah Avcı düzenlediği basın
toplantısında, bu 3 mevki için de
yerli oyuncular üzerinden ça-
lışma yapıldığını belirtirken, sa-
vunmaya 3 aday var: Mert
Çetin, Cenk Özkaçar ve Ömer
Toprak. Galatasaray ’ın da ilgi-
lendiği Mert Çetin’in bonservisi
Roma’da bulunuyor. Geçen se-
zonu Verona’da kiralık geçiren
24 yaşındaki futbolcu, Türki-
ye’ye dönmeye sıcak bakıyor. 1.5
milyon Euro bonservis bedeliyle
geçtiğimiz yıl Altay’dan Lyon’a
giden Cenk’in kiralanması gün-
demde.Maliyet araştırmalarıÖ-
mer Toprak ise menajerler
aracılığıyla Trabzonspor’a teklif
edildi. Werder Bremen forma-
sıyla Bundesliga’da 26 maça
çıkan Ömer, takımı küme düş-
tüğü için ayrılmayı planlıyor. 31
yaşındaki Ömer, A Milli Takım
’da toplam 27 kez görev yap-
mıştı. 3 oyuncuyla ilgili de mali-
yet araştırmaları yapılıyor.

Ligi 70 puanla şampiyon
olarak kapatıp 26 yıllık özle-
min ardından Süper Lig ’e
yükselen Adana Demirs-
por’da bombalar ardı ardına
patlıyor. Belhanda’yı kadro-
suna katıp tüm dikkatleri
üzerine çeken Güney eki-
binde Balotelli de imza aşa-
masına geldi. Adana
Demirspor, dünyaca ünlü yıl-
dızla çok büyük ölçüde el sı-
kıştı. İmzalar için kalan

birkaç küçük pürüzün gideril-
mesi bekleniyor. Taraftarlar
pusuda Adana Demirsporlu
taraftarlar ise özellikle sosyal
medya üzerinden taarruzda.
Organize bir şekilde dünyaca
ünlü yıldızın sosyal medya
hesaplarına mesaj yağdıran
Demirsporlular, oyuncuya
‘Come to Demirspor’ etike-
tiyle baskı yapıyor. İtalyan
golcünün maliyeti 3 milyon
Euro’ya yakın. 

Mario Balotelli 
transferi bitiyor Emre 2 yıl daha Aslan

Galatasaray'da Emre Akbaba 2 yıllık yeni sözleş-
meye imza attı. Sarı-kırmızılılarda, 28 yaşındaki
orta saha oyuncusu Emre Akbaba'nın sözleşmesi
2022-2023 sezonu sonuna kadar uzatıldı. İki yıl
daha Galatasaray forması giyecek deneyimli fut-
bolcu, sponsor hastane Liv Hospital Vadistan-
bul'da sağlık kontrolünden geçti. Emre Akbaba,
kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada, Galatasa-
ray'da kaldığı için çok mutlu olduğunu belirterek,
şampiyonluk ve kupalarla dolu 2 yıl geçirmek iste-
diğini dile getirdi. Aytemiz Alanyaspor'dan 2018-
2019 sezonu öncesinde sarı-kırmızılılara transfer
edilen Emre Akbaba, Galatasaray'da 71 resmi
maçta 14 gol kaydetti.

Mauricio Lemos yolcu
Fenerbahçe 'de geçtiği-
miz sezonun yaz trans-
fer döneminde Las
Palmas'tan transfer edi-
len Mauricio Lemos,
beklenen performansı
bir türlü sergileyeme-
mişti. Geride kalan se-
zonda sadece 10 maçta
forma giyebilen Urugu-
aylı savunmacı ile de
yolların ayrılmasına
artık kesin gözüyle ba-
kılıyor. Bu anlamda 25
yaşındaki stoper için
Yunanistan'ın köklü ku-
lüplerinden Aris'in dev-
reye girdiği öğrenildi.
Önümüzdeki günlerde
imzaların atılması 
bekleniyor.



G aziosmanpaşa’da kentsel dönüşüm
konutları hak sahipleriyle buluş-
maya devam ediyor. Çevre ve Şe-

hircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi
Başkanlığı (TOKİ) ve Gaziosmanpaşa
Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan
Sarıgöl Mahallesi 12B 1. Etap Kentsel
Dönüşüm Projesi’nde anahtar teslimi
başladı. 796 konut, 13 dükkân ve 1.039
araç kapasiteli kapalı otoparkın yer aldığı
projede hak sahipleri depreme dayanıklı,
güvenli, yeşil alanlara ve otoparka sahip
evlerine kavuşmanın heyecanını yaşadı.
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan
Tahsin Usta da hak sahiplerine anahtarla-
rını teslim ederek, vatandaşların sevincine
ortak oldu.

Onlar mutlu biz mutlu

Başkan Usta, “Vatandaşlarımızın sabrı,
duası ve desteği, çalışan arkadaşlarımızın
büyük bir gayretiyle Çevre Şehircilik Ba-
kanlığı’mızın ve Sayın Cumhurbaşkanı-
mızın destekleriyle bugün Sarıgöl'de bu
önemli projeye, 796 konutluk projeyi ta-
mamlamış olmanın mutluluğu yaşıyoruz.
Bizim mutluluğumuzun yanında burada
oturacak hak sahibi olan komşularımızın
mutluluğu bizi daha da çok mutlu ediyor.
Elbette zorluğunu sıkıntılarını bir kenara
atmış olmanın, güvenli konforlu huzurlu
olmasını ümit ettiğimiz bir yaşam alanını
şehrimize kazandırmış olmanın da mutlu-
ğunu yaşıyoruz” dedi.

Devam eden projeleri anlattı

Usta, “796 konutluk bu projemizin hemen
yanı başında Bağlarbaşı Mahallemizde
7B projemiz bitme aşamasına geldi. İnşal-
lah 2022 yılbaşlarından itibaren en kısa
sürede içerisinde de 813 konutluk projeyi
büyük bir hızla hızıyla tamamlamaya çalı-
şıyoruz. Ayrıca onun arka tarafında bulu-
nan 926 konutluk 7A projesini de hızlı bir
şekilde devam ettiriyoruz. Hemen Yanı
başımızda yine 12C olarak tanımladığı-
mız Sarıgöl'ün bir başka projesi ile birlikte
burayı dönüşmüş, yeni bir şehir konsep-
tinde güvenli, konforlu, huzurlu bir yaşam
alanı olarak halkımıza kazandırmak için
de büyük gayretle çalıştığımızı özellikle
ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

Düğün öncesi moral oldu

Hak sahibi Fatih Nuhoğlu, “Normalde

kentsel dönüşüm projelerinin dairelerinin
küçük olduğunu düşünürüz. Ama daireler
gerçekten birinci sınıf, özellikle 3 tane
asansörü olması araç otopark kapasitesi-
nin yüksek olması gerçekten güzel yani.
Biz normal kentsel dönüşüm binası değil
de böyle yeni A sınıfı bir sitede oturuyor-
muş gibi olacağız. Hafta sonu düğünüm
olacak inşallah az önce de eşyamı ve çeyi-
zimi taşıdım. Nişanlımın ve ailelerin ra-
hatça kabul ettiği, güven duyduğu güzel
bir site olmuş. Bu konuda Gaziosman-
paşa Belediye Başkanımız Sayın Hasan
Tahsin Usta’ya ve emeği geçen herkese
çok teşekkür ediyorum” dedi.

Proje kapsamında cami de yapıldı

Gaziosmanpaşa'da Karayolları Mahallesi
1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi kapsa-
mında inşa edilen Mehmet Zahid Kotku
Camii dualar eşliğinde ibadete açıldı.
Kentsel dönüşümle ilçeye yeni sosyal, kül-
türel ve yeşil alanlar kazandıran Gazios-
manpaşa Belediyesi, manevi değerlerin
buluşma noktası olan camilere de yenile-
rini ekliyor. Toplu Konut İdaresi Başkan-
lığı (TOKİ) ve Gaziosmanpaşa Belediyesi
iş birliğinde Karayolları Kentsel Dönü-
şüm Projesi kapsamında inşa edilen Meh-
met Zahid Kotku Camii, düzenlenen

tören ile ibadete açıldı. Açılışa, Gazios-
manpaşa Kaymakamı Numan Hati-
poğlu, Gaziosmanpaşa Belediye
Başkanı Hasan Tahsin Usta, ilçe proto-
kolü ve vatandaşlar katıldı. Kuran-ı
Kerim tilaveti ile başlayan açılış prog-
ramı protokol konuşmaları ile devam
etti. Konuşmanın sonunda dualar
edilip açılış kurdelesi kesildi. Açılışın
ardından belediye ekipleri, vatan-
daşlara ikramda bulundu. 583 m²
proje alanına sahip camii, açık
alanlarıyla birlikte aynı anda bin
345 vatandaşın ibadet etmesine
imkan tanıyacak. Açılışta konu-
şan Gaziosmanpaşa Kayma-
kamı Numan Hatipoğlu,
“Camilerimizin daha fonksi-
yonel olabilmeleri bizim eli-
mizde. Aynı zamanda
geleneksel Türk mimarisi-
nin en güzel örnekleri bu
camide. Benzeri camilerle
mescit merkezli mahalle
temasını tekrar hayata
geçirmiş olacağız.
Emeği geçen herkese
gönülden teşekkürle-
rimi ifade ediyorum”
diye konuştu.

ÖMER FARUK ARPACIK

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

Gaziosmanpaşa’da
yapımı tamamlanan
sarıgöl mahallesi 
12B 1. Etap Kentsel
dönüşüm Projesi’nde
anahtar teslimi
başladı. Hak
sahiplerine
anahtarlarını teslim
eden Gaziosmanpaşa
Belediye Başkanı
Hasan tahsin usta,
ilçede kentsel dönüşüm
çalışmalarının hızla
devam ettiğini söyledi
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ANASININ KIZI!
DEVA CASSEL

Kariyerine model olarak başlayıp, oyuncu olarak devam
eden Monica Bellucci, yerini yavaş yavaş kızı Deva Cas-

sel'e bırakmaya hazırlanıyor. Bellucci'nin kendisi gibi
oyuncu olan Vincent Cassel ile evliliğinden dünyaya

gelen 16 yaşındaki kızı Cassel, geçtiğimiz gün italya'nın
Portofino kentinde görev aldığı çekimde

görüntülendi. Cassel, tanıtım yüzü ol-
duğu bir firmanın reklam çekimi için

kamera karşısında boy gösterdi.
Daha önceki projelerde annesinin

yalnız bırakmadığı Deva Cassel,
bu kez ekip arkadaşlarıyla bir-
likteydi. Keyifli halleriyle dikkat

çeken Cassel'in bu esnada
annesi Monica Bellucci'ye

olan benzerliği gözden kaç-
madı. Deva Cassel,
geçtiğimiz yıl da ilk

kapak pozunu
elle dergisi için
vermişti. Genç

kız, dergi ile
çekilen bir

pozunu sos-
yal medya

hesabından
"ilk kapak"

notuyla pay-
laşmıştı.

HEYECANI 
YASANIYOR

GOP’a 5 cami kazandırıldı
Şehirlerde yaşamın zorlaştığını söyleyen Ga-
ziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin
Usta, "Camimiz hayırlı olsun. Kentsel dönü-
şüm çalışmaları kapsamında hedefimiz her
bölgede sosyal donatıların tamamını yerine
getirirken okul, cami, spor salonu ve otopark
sorununu bu projede çözmek. Bu projede
örnek bir projedir. Camimiz baktığınız zaman
çok küçük gibi görünüyor ama biz cami kon-

septlerini şehrimizde değiştiriyoruz. Küçük
cami yapıyoruz bereketli cemaatlerle namaz
kılıyoruz. Sokak başlarına uygun alanlarda
daha güzel modern mimarilerle inşa ettiğimiz
camiler insanların gelişini kolaylaştırmaktır.
Yani daha küçük camilerde daha sohbetvari
ibadet yapma imkanı sunmak istiyoruz. Şehri-
mize 5 tane caminin ibadete açılmasını sağ-
lamış olacağız" dedi. Caminin açılısına mutlu

olduğunu ifade eden
mahalle sakini Metin
ete, "Böyle bir caminin
Gaziosmanpaşa Kara-
yolları Mahallesi'nde ya-
pılmasından dolayı çok
mutluyuz. ismi Mehmet
Zahid Kotku Camii. Ken-
disi islam adına çok fay-
dası olan bir alimimiz.
Her gelen güzel şekilde
namazını kılar" ifadele-
rinde bulundu.

GOP’tA dOnusum

Kadın elinden
çocuk kalbine

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın, kadınların ekonomik hayata katılımlarını
sağlamak amacıyla yürüttüğü "Kadın Elinden Çocuk Kalbine" projesi kapsamında

kadınların ürettiği örgü bebekler, duty free mağazalarından satışa sunuluyor
İGA, ev kadınlarının üretime destek olması için

Unifree iş birliğiyle "Kadın Elinden Çocuk Kal-
bine" projesini hayata geçirdi. Projeyle İstanbul

Havalimanına komşu mahallelerde yaşayan ka-
dınların, sosyo-ekonomik hayata katılımlarının

artırılması, bölgede nitelikli ve yenilikçi üretime
katkı sağlanması amaçlanıyor. İGA Çevre ve Sür-

dürülebilirlik Direktörü ve CIO Danışmanı Ülkü
Özeren, İstanbul Havalimanı sosyal yatırım planı

kapsamında başlattıkları çalışmayı, anlattı.Özeren,
girişimci Arzu Coşkun'un bölgede yaşayan kadınlara

eğitim verdiğini ve eğitimini tamamlayan kadınlarla
projeyi hayata geçirdiğini ifade etti. Değişik modeller-

den oluşan el işi örme bebeklerin üretiminin başladığını
belirten Özeren, şunları söyledi: "Bölgenin kadınlarını

ekonomik ve sosyal olarak desteklemek ve öz güvenlerini
geliştirmek için yola çıkılmış başarılı bir proje. Kadınları-

mız, hem hanelerine ekonomik olarak girdi sağlarken hem
de yakınlarına bu işi öğretebiliyor. El işi bebeklere ilginin

çok yoğun olduğunu gözlemliyoruz. İhtiyaca göre siparişler

alarak buna göre bir üretim planlaması yapıyoruz. İlerleyen
dönemlerde ürün çeşitlerinde artışa da gidebiliriz. Yolcuları-
mızın beğenileri de çok önemli bizler için. Şu anda haftada
en az 25 ürün satabiliyoruz. Ama pandemi şartlarını düşün-
mek de lazım. Dolayısıyla bunun artarak devam edeceğine
de inanıyoruz. Bu sayede ülkemizin tanıtımına da kadınları-
mız sayesinde katkı sunmuş oluyoruz."

Kıraathaneler
hareketlendi
İstanbul'da, kademeli normalleşme sürecinin
üçüncü etabının başlamasının ardından taş ve
kağıt oyunlarının serbest bırakıldığı kıraathane
ve kahvehanelerde hareketlilik başladı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında işletmeciler,
maskesi olmayan müşterileri iş yerlerine almadı. iş yerlerinin girişle-
rine dezenfektan makineleri konuldu. Her masada ise dezenfektan bu-
lunduğu görüldü. Kahvehanede oyun oynayan 77 yaşındaki ibrahim
Arınık, çocuk yaşlardan beri bu mekanlara gittiğini, pandemi süre-
cinde oyun oynamayı özlediğini ve 2 senedir oynayamadıklarını unut-
tuğunu söyledi. Pandemi sürecinin oldukça zor geçtiğini kaydeden
Arınık, "Devamlı evde oturduk. 
Dışarıya çıkamadık. Zor geçti. Azaldı kahve olayımız da. eskisi gibi sık
sık kahvede olmayacağım." dedi. Arınık, özlediği arkadaşlarını görme-
nin mutluluğunu da yaşadığını belirtti. 70 yaşındaki Hüseyin Uçar ise
bu süreçte oldukça zorlandığını anlatarak, "Sağlığımız açısından ihti-
yaçlarımızı karşılamak için alışveriş yaptık. istirahat ettik bir yerde.
Kahveden çok, arkadaşlarımızı özlemişiz." diye konuştu.


