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Cumhurbaşkanlığı rejimi ve 
CHP’in bahar temizliği (3)

İlhami IŞIK

KILIÇDAROĞLU, TERÖRÜ LANETLEDİ

Başbağlar için
anma mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu, Erzincan’ın

Kemaliye ilçesinde, 33 sivilin katle-
dildiği Başbağlar Katliamı’nın 27.
yılına ilişkin Twitter mesajında,
terör örgütü PKK’yı bir kez daha
lanetlediğini belirterek 33 masum
vatandaşı rahmetle andığını kay-
detti. Kılıçdaroğlu, "Başbağlar
Katliamı'nın 27. yılında, hain terör
örgütünü bir kez daha lanetliyor,
katledilen 33 masum vatandaşı-
mızı rahmetle anıyorum. İnanıyo-

rum ki terör ve
zorbalık yenile-
cek; bir arada,
huzur içinde,
kardeşçe ya-
şama irademiz
bu topraklarda
kök salacaktır"
ifadelerini 
kullandı. I SAYFA 7
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Kemal Kılıçdaroğlu

SANAYİDE DEV ATILIM

G-20 ülkeleri
gerimizde kaldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank, imalattaki

canlanmayı gösteren İstanbul Sa-
nayi Odası Satın Alma Yöneticileri
Endeksi'nin (PMI) haziran verisi-
nin son 28 ayın en yüksek değeri
olduğunu söyledi. Varank, "Hazi-
ran PMI verilerimizle, G-20 ülkele-
rinin tamamını geride bıraktık"
dedi. Varank,  'COVID-19 Güvenli
Üretim Kalite Belgesi' verdiklerini
de söyleyerek,”Şimdiye kadar 400
sanayi işletmesi bu belgeyi almak
için bize başvurdu. Denetimi biten
196 firmanın belgelendirme işlem-
lerini tamamladık. TOBB üyeleri

olarak bu bel-
geyi almak üzere
Türk Standart-
ları Enstitüsü'ne
(TSE) başvur-
malı ve piyasada
size duyulan gü-
veni tazelemeli-
siniz" diye
konuştu. I SAYFA 6
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Mustafa varank

HDP’NİN TWİTTER KAMPANYASI

Demirtaş için
özgürlük çağrısı

Dün, Twitter'da eski HDP Eş
Genel Başkanı Selahattin De-

mirtaş için özgürlük çağrısında bu-
lunuldu. HDP üyelerinin ve
vatandaşların destek verdiği has-
tagh başlığı altında; “Demirtaş'a
özgürlük verilsin Kürtler – Türkler
barışsın” mesajları verildi. Payla-
şıma destek veren HDP Eş Genel

Başkanı Pervin
Buldan da, “De-
mitaş'ın özgür-
lüğü demek,
Türkiye'nin barışı
ve refahı demek-
tir. Sayın Demir-
taş'ın bir an önce
serbest kalmasını
tememenni edi-
yoruz” paylaşı-
mında bulundu.
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GP, İLÇE KONGRELERİ TAMAM

Güzel bir
Gelecek sözü

Gelecek Partisi'nin; Avcılar,
Beylikdüzü ve Büyükçek-

mece İlçe Kongreleri gerçekleşti-
rildi. Tek listeyle girilen kongrelerde
Avcılar'da Hüseyin Ağaoğlu, Bey-
likdüzü'nde Nevzat Altıok, Büyük-
çekmece'de ise Resul Törer kurucu
ilçe başkanları olarak, seçilmiş ilçe
başkanları ünvanını almaya hak
kazandı. İlçe kongrelerini takip
eden Gelecek
Partisi Genel
Başkan Yar-
dımcısı Selim
Temurci, “İs-
tanbul'da ve
Türkiye'de ikti-
darı hedefleye-
rek çıktığımız
bu yolda güzel
bir gelecek sözü
veriyoruz” dedi.
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MHP'YE ÖZEL MESAJ VERDİ

İyi seyirler
Sn. Bahçeli

CHP Grup Başkanvekili
Özgür Özel, Meclis'te düzen-

lediği basın toplantısında, MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin
CHP'nin 26-27 Temmuz'da yapıla-
cak 37'nci Olağan Büyük Kurulta-
yı'ile ilgili "Atatürk'ün partisinde
süregelen işgalin sonlandırılması
maksadıyla altın bir fırsat önümüz-
dedir"sözlerine yanıt verdi. Özel,
"Sayın Bahçeli’ye iyi seyirler Pan-
demi koşullarından dolayı davet
edemiyoruz. Ama sıkı bir takipçi-
miz olduğu belli. Türkiye için altın
fırsat CHP’nin iktidarıdır. Millet 
ittifakının 
iktidarıdır.
Türkiye için
altın fırsatı ha-
yata geçirecek
olan kadrola-
rın ortaya çı-
kacağı CHP
Kurultayı’nda
Sayın Bah-
çeli’ye zevkli
seyirler diliyo-
ruz” dedi.
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BEŞİKTAŞ'TA HEDEF ZAFER

Özellikle yaz aylarının
vazgeçilmez adresle-

rinden Kumburgaz Marin
Princess Hotel kapılarını müş-
terilerine açtı. Güvenli Turizm
Sertifikasını da alan tesis, tüm
özellikleri ile yenilenmiş bir şe-
kilde hizmet vermek için tatil-
cileri bekliyor. Kumburgaz
Marin Princess Hotel Genel
Müdürü Dr. Hüseyin Çorba-
cıoğlu, "Tatilcilerimizi gönül
rahatlığı ile ağırlamayı sürdü-
receğiz" diye konuştu. I SAYFA 7
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Marin Princess 
kapılarını actı

Marmara’yı vuran 1999 yılındaki Gölcük Depremi sırasında ağır hasar görünce yıkılmasına karar 
verilen ancak daha sonra güçlendirilen Avcılar’daki bir bina, geçen yıl boşaltılmasına rağmen bir
türlü yıktırılamadı. Binanın zemin kattaki iş yerleri, dükkan ve evler ise bağımlıların uğrak yeri oldu

20 YILDAN BERI
YIKAMADILAR!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, son iki yılda devreye alı-

nan bin 439 MW kurulu güçteki 52
hidroelektrik santralinin toplu açılış tö-
reninde konuştu. Erdoğan, Türkiye'yi
enerji anlamında dışa bağımlı hale
getirmek isteyenler olduğunu belir-
terek, “Biz asla dışa bağımlı hale

gelmeyiz. Doğu Akdeniz’deki kurulan tuzak-
ları yerle bir ettik. Denizlerimizde sondaj
faaliyetlerini başlattık. Çevrecilik adı al-
tında koparılan yaygaraların amacı Türki-
ye’yi dışa bağımlı hale getirmekti. Türkiye
büyür ve gelişirken enerji talebi de artacak.
Bu talebin yerli ve yenilenebilir kaynaklarla
karşılanabilmesi için çalışıyoruz” dedi.
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DISA BAGIMLI
HALE GELMEYIZ

Amerikan seçimleri,
Türkiye ve neden 
erken seçim olur?

Türkiye'de erken seçim zorun-
luluğunun bir nedeni Ameri-
kan seçimleri... İkinci nedeni
de ülkenin ekonomik ve siya-
sal olarak bulunduğu vahim
tablo. İki neden de iktidarı bir
erken seçim kararı almaya
zorlayacak. Türkiye bugünkü
haliyle 2023'ü bekleyemez.
İktidar, 18 yıl boyunca yaptığı
gibi yapacak. Toplumsal meş-
ruiyetini, hem dışarıya hem
içeriye yönelik bir erken
seçim zaferi ile sağlamak is-
teyecektir. AK Parti ve Erdo-
ğan son 18 yılda toplumsal
meşruiyeti sağlayarak içerde
ve dışarda desteğini artırdı.
İktidar, 2004, 2007, 2009,
2011, 2014, 2015 Haziran
ve Kasım, 2018 seçimlerini
2010 ve 2017 referandumla-
rını kazanarak, her 
bunalım sürecini
güç kazanarak aştı.

Ali TARAKCı’NıN 
YAZıSıNıN 

DevAMı SAYfA 10’DA

EKİM’DE BOŞALTILDI AMA...
Gümüşpala Mahallesi'nde,
bodrum, zemin ile birlikte 7

katlı, 24 daireli apartman 17 Ağus-
tos 1999 Gölcük Depremi'nde hasar
görünce yıktırılmasına karar verildi.
AFAD, geçen 26 Eylül’de meydana
gelen 5.8 büyüklüğündeki Silivri
Depremi ardından ‘Ağır hasarlı' bu
binanın akıbetini 20 yıl sonra sordu.

Avcılar Belediyesi bunun üzerine
üniversiteden alınan raporla güçlen-
dirilen ve Gölcük depreminden
sonra 20 yıl boyunca oturulan bina-
nın en kısa sürede boşaltılarak yıktı-
rılması gerektiğini bildirdi. Belediye
zabıtası ve polis devreye girerek bina
sakinlerine tebligat yapılınca bina
geçen Ekim ayında boşaltıldı.
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YIKILACAKSA YIKILSIN
Binanın hemen yanında iş
yeri bulunan Kadir Kaman,

“Bu bina yıkılacaksa yıkılsın,
Halkalı çöplüğüne döndü”
derken, Umut Aydın, beledi-
yeye defalarca başvurmala-
rına rağmen burası için
çözüm bulunamadığını an-
lattı. Yan binada oturan Ali
Rahimoğlu, “Bağımlılar geli-

yor, gece ateş yandığını görüyoruz.
Yangın çıkacak bize de sıçrayacak

mı diye korkuyoruz” dedi. Ali
Saday, 1995’ten bu yana aynı 
sokakta oturduğunu, vefat eden
müteahhidin hak sahiplerine ev
sattığını ancak, değişik oranlarda
arsa hissesi vermesi sonucu ortaya
bugünkü içinden çıkılmaz duru-
mun çıktığını söyledi. I SAYFA 8

ç

YAKUP
TeZCAN

hAbeR

Beylikdüzü'nde bir sitede
12. kattan düşen 4 yaşın-

daki çocuk hayatını kaybetti.
Çocuğun düşme anı güvenlik
kamerası tarafından kaydedildi.
Olay Beylikdüzü Barı Mahal-
lesi Ankara Caddesi’nde bulu-
nan bir sitede meydana geldi. 4
yaşında olduğu öğrenilen
Doruk T., henüz bilinmeyen bir
nedenle 12. kattan aşağı düştü.
Çocuğun düştüğünü gören site
sakinleri olay yerine ambulans
çağırdı. Ambulansla çevrede
bulunan özel bir hastaneye kal-
dırılan çocuğun hayatını kay-
bettiği belirlendi. Çocuğun
düşme anı sitenin güvenlik ka-

merası tarafından kaydedildi.
Görüntülerde Doruk T.’nin si-
tenin yeşil alanına düştüğü gö-
rülüyor. Doruk T.’nin ikiz bir
kardeşi olduğu ve kardeşinin de
1 yaşında sağlık sorunları ne-
deniyle hayatını kaybettiği öğ-
renildi. Polisin olayla ilgili
araştırması devam ediyor.
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12’INCI KATTAN 
DUSUP OLDU!

Esenyurt'ta trafik kazasında oto-
mobil içinde sıkışan 2 kadın it-

faiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kaza
saat 12.00 sıralarında Esenyurt Akevler
Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Cad-
desi'nde meydana geldi. İddiaya göre
Esenyurt istikametine ilerleyen 34 PFK

57 plakalı otomobil sürücüsü aniden
yolun sağında bulunan yol ayrımına
girmeye çalışınca o sırada aynı istika-
mette sağ şeritte seyreden 34 AR 0396
plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpmanın
etkisiyle yan yatan otomobildeki 2
kadın otomobil içinde sıkıştı. I SAYFA 3
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İtfaiye hızır gibi yetisti

Özgür Özel

Resul Törer

Beşiktaş
ile Hes

Kablo Kayseris-
por, Süper Lig'de
bugün 48. kez
karşı karşıya 
gelecek.  Siyah 
beyazlılar, kümede
kalma mücadelesi
veren rakibini
mağlup ederek
ligde çıkışını sür-
dürmek istiyor.
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QR koduyla
cepten
Damga’ya
ulaşabilirsiniz

Kara Kartal
uçmak istiyor

Selahattin Demirtaş

Sayfa 2

ERDOĞAN
HERKESİ
UYARDI

Avcılar Gümüşpala Mahallesi'ndeki binanın durumu herkese pes dedirtecek cinsten.

John Bolton’un 
Kitabı – 2: Asya Notları
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Gazete Damga
Ýlan- Reklam Tarifesi

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

Fiyatlara %18 KDV Dahil Değildir.
Özel abone fiyatı (aylık)                         :  100 Tl
Özel haberlerde gazete fiyatı: 3 Tl 

Çatalca 
Bahadır SÜGÜR

Dağıtım
Şenol YENE - Salih DOĞAN

Ali Burhan SİMSAR
Hasan Eraslan YILDIRIM

Turkuaz
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Büyükþehir Mah. Belediye Cad. Beylicium AVM Kat: 3
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GSM:  0533 025 04 19
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1. 2. Bölge ve İBB Temsilcisi
Hıdır ULAĞ

Avcılar-Küçükçekmece
Yakup TEZCAN

Tekirdağ 
İrfan DEMİR

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek, "Deri
döküntülerini koronavirüs geçirmiş kişi-

lerde yüzde 2-4 oranında görüyoruz" dedi. Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek, deri döküntü-
lerini koronavirüs geçiren kişilerde nadir de olsa
gördüklerini belirterek, "Deri döküntülerini korona-
virüs geçirmiş kişilerde yüzde 2-4 oranında görüyo-
ruz. Ama bu deri döküntülerini bir hastalığın
bulgusu olarak da değer-
lendirmek lazım. Deri bil-
diğimiz kadarıyla bir
bulaşma yolu değil. Henüz
bununla ilgili bir bilimsel
veri yok. Bulaşmanın solu-
num yolu üzerinden oldu-
ğunu biliyoruz. Özellikle
burundan ve ağızdan akci-
ğerlere doğru olan hava
yolundaki reseptörlere tu-
tunaraktan bu virüsün vü-
cudumuza girdiğini
biliyoruz. Dolayısıyla deri-
den bulaşmada bugün için
bildirilmiş veri yok. Ama
çok az kişide deri dökün-
tüsü şeklinde de bulgu verebiliyor. Ama bu da bizim
çok düşük oranda, yüzde 2-4 oranında gördüğü-
müz bir bulgu" diye konuştu. Prof. Dr. Gerek, virü-
sün daima canlı ortamlarda yaşamayı arzu ettiğine
dikkat çekerek, "Eğer bu deri döküntüsünde virüs
varsa ve bu deri döküntüsü kısa sürede solunum yo-
luyla kişinin eşine ya da yatağı paylaşılan kişiye gire-
cek olursa bu bulaşma söz konusu olabilir. Ama
virüsün her halükarda solunum yoluyla bulaşması
ve buradaki reseptörlere tutunması gerekir" dedi. 

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan,
DHA'ya yaptığı açıklamada,
mayıs ayında yapılan tahmin-

lerde salgının yaz aylarında biteceği ön-
görülerinin olduğunu hatırlattı. Ceyhan,
"Bazı yanlış öngörüler vardı. Bunlardan
bir tanesi belirtisiz vakaların bulaşı ne
oranda devam ettireceği tahmin edile-
medi. Ben hep '10 katı' diyordum, böyle
belirtisi olmayan vaka var. Bu fazla bu-
lunuyordu, önemsenmiyordu. Ama gör-
dük ki siz vakaları izole edip onların
temaslılarını da bulup izole ettiğinizde
de bu belirtisiz kişiler
bulaştırmaya devam ettiriyor. Belli bir
sayının altına inmenizi önlüyor" diye ko-
nuştu. Prof. Dr. Ceyhan, ikinci yanlış
öngörünün ise sıcak havanın bulaşı biti-
receği yönünde olduğunu belirterek,
"Bundan hem vatandaşlar hem de hü-
kümetler etkilendi. Yazın normalleşece-
ğini düşündüler. Öngörülemeyen bir şey
vardı; pandeminin mevsimi olmaz.
Çünkü bir insandan çıkıp saniyeler
içinde başka bir insana bulaşıyor virüs.
Bu da yazın başlarında hemen hemen
dünyadaki bütün ülkelerin normalleşme
çabalarına yansıdı. Bir taraftan da eko-
nomik güçlükler ülkeleri, tedbirleri hızla
kaldırmaya yönlendirdi. Gördük ki her
ülke bir yerlerde takıldı. Kimi 300-
400'lerde takıldı, kimi bizim gibi 1000'ler
civarında takıldı. Şimdi ondan aşağı in-
diremiyoruz" dedi.

Süper bulaştırıcılara dikkat

Prof. Dr. Ceyhan, süper bulaştırıcıların
bu dönemde çok önemli olduğunu dile
getirerek, "Siz vakaları azaltıyorsunuz,
bir noktada duruyor. Orada işte süper
bulaştırıcılar büyük rol oynuyor. Tabi
süper bulaştırıcının kim olduğunu bile-

miyoruz; ama bunların olabileceği ve
riski artırabileceği meslekler var. Sağlık
personeli, gişe ve danışman memurları,
kasiyerler, kuaför, berberler, uçaklardaki
kabin memurları, şoförler gibi. Bunları
tarayarak, bu kişileri mümkün olduğu
kadar yakalamaya çalışılmalı. Yüzde 50
yakalarsanız yüzde 50 etki eder. Çok az
bir kısmı süper bulaştırıcı. Bazı özellikleri
var; bir seferde ağızlarından, burunların-
dan çok fazla virüs çıkarıyorlar. Öksü-
rükte, hapşırıkta o damlacıkları çok daha
uzun mesafeye gönderebiliyorlar. Virüsü
çok daha uzun süre yayabiliyorlar. Nor-
mal bir kişi 2 hafta yayıyorsa bunlar
daha uzun süre yayıyorlar. Bunlar belli
meslekler içinde olduğu zaman risk
oluşturduğunu bildiğimiz için o meslek-
leri tarayarak pozitif olanları izole edebi-
liriz" diye konuştu. Prof. Dr. Ceyhan,
vakaları düşürmek için bazı önlemlerin

alınması gerektiğine dikkat çekerek, şun-
ları kaydetti:"Anlaşılan o ki ekstra bir
şeyler yapmak lazım. Sokak yasakları ya
da iş yerlerinin kapatılması gibi önlem-
lerle olmaz. Yeniden ekonomiyi durdura-
mazsınız, sosyal hayatı ortadan
kaldıramazsınız. Bunlar devam ederken
yapılabilecek bazı şeyler var. Bunların
başında toplanmalara sayı kısıtlaması
getirilmesi geliyor. Örneğin akraba, arka-
daş toplantılarına 10 kişi sınırlaması ola-
bilir. Taziye evlerine denir ki 'bir anda en
fazla 15 kişi olacak, onlar çıkınca belli
yerler dezenfekte edilecek, sonra 15 kişi
alınacak' gibi. Ya da 'askere uğurlama tö-
reninde en fazla 20 kişi olabilir' diye.
Çünkü biz bunların acısını çok çekiyo-
ruz. Bir taziye evinden 200 vaka çıkıyor,
bir askere uğurlama töreninde 50-60
vaka çıkıyor, bir nişan yemeğinden 
100 vaka çıkıyor."

Pandemi sürecinde vatandaşların maske ve siperlik kullansa bile güneşten korunmayı ihmal etmemesi 
gerektiğini söyleyen Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Tuba İşeri, telefon, tablet ve
bilgisayarlardan yansıyan ışınların, ciltte kuruma, leke artışı ve erken yaşlanmaya neden olduğunu açıkladı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koro-
navirüs vakalarındaki azalışın bir noktada durduğunu, bunda süper bulaştırıcıların büyük rol oynadığını söyledi. Prof.
Dr. Ceyhan, "Tabi süper bulaştırıcının kim olduğunu bilemiyoruz; ama riski artırabilecek meslekler var. Sağlık perso-
neli, gişe ve danışman memurları, kasiyerler, kuaför-berberler, uçaklardaki kabin memurları, şoförler gibi” dedi

Virüsü atlatsanız da
deri döküntüsü olabilirTELEFON VE BILGISAYAR

ISIGI ERKEN YASLANDIRIR
M aske ve siperlik kullanırken de

güneş ışınların maruz kalıyo-
ruz. Güneş ışınlarından ko-

runmanın önemini belirten Beykent
Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zühr-
evi Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğr.
Üyesi Tuba İşeri, vatandaşın güneş
kremi kullanmaya devam etmesini
önerdi. İşeri, kızılötesi (infrared) ışınlara
karşı da dikkatli olunması gerektiğini
belirterek, “Telefon, tablet, bilgisayar
gibi kızılötesi ışınlarının cildimiz üzerine
olumsuz etkileri güneş ışınlarına göre
daha azdır. Fakat kapalı ortamlarda da
kızıl ötesi ışınlara maruz kalma devam
eder. Ciltte kuruma, leke artışı, erken
yaşlanma; kızıl ötesi ışınların cildimize
vermiş olduğu zararların başlıcalarıdır”
uyarısında bulundu.

Cilt hastalıkları artabilir

‘’Yaz mevsimiyle birlikte güneşten kay-
naklanan hastalıkların görülme sıklığı
artar'' uyarısında bulunan Dr. İşeri,
''Güneşle ortaya çıkan alerjik hastalıklar,
güneş ışınlarının etkisi ile alevlenen cilt
hastalıkları, lekeler, benlerde koyulaşma-
lar, cilt kanseri hikayesi olan hastalarda
nüksler, yaz döneminde sık görülür.
Tüm bunlar yüzünden, hastaların yaz
döneminde güneşten korunmaları ge-
reklidir'' diye konuştu.

Güneş gören ciltte leke olabilir

Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı
Dr. Tuba İşeri, dermatoloji uzmanlarına
en sık başvuru sebeplerinden olan cilt
lekelerinin; yaz mevsiminde belirginle-
şen, hastaların yaşam kalitelerini etkile-
yen önemli bir cilt problemi olduğuna
vurgu yaparak, ''Güneş ışığı başta
olmak üzere, kullanılan kozmetik ürün-
ler, hormonal değişimler, ilaçlar, cilde
temas eden maddeler de lekelerde artışa
neden olur. Özellikle parfümlerin cilde
sürüldükten sonra güneşe maruziyeti
leke oluşumuna yol açar. Benzer şe-
kilde; Bu dönemde virüsten korunmak
amacı ile kolonya ve diğer kimyasal de-
zenfektanların yüze teması da lekelerde
artışa neden olur. Güneşten korunma,
özellikle leke sorunu olan hastalarda
ekstra özen gerektirir” diye konuştu.

Evdeyken krem kullanın 

Covid-19 sürecinde maske ve siperlik
kullanımına devam edilmesi gerektiği-
nin de altını çizen Dr. İşeri, ''Yine de
Covid-19'dan korunmak için yüze takı-
lan maske ve siperliklerin güneşten ko-
runmada etkisi sınırlıdır. Özellikle
güneşin yoğun olduğu saatlerde maske-
nin temas ettiği bölgelerdeki koruyucu
etkisi yetersiz kalır. Ayrıca maskelerin
korumadığı yüzün üst kısmı güneşe di-
rekt açık durumdadır. Bu da yüzde renk
dalgalanmalarına ve lekelere yol açar.
Maskemiz varken dahi güneş koruyucu-
muzu dikkatli bir şekilde ve homojen,
eşit olarak yüzümüze dağıtmalıyız. Biz
dermatoloji uzmanları, evdeyken bile
güneş koruyucu kullanmayı öneriyoruz''
önerisinde bulundu. DHA

Virüs kimlerden bulasır?

Bu uyarılara dikkat
Yoğun şekilde telefon, tablet ve bilgi-
sayar kullanımının cilde verdiği zarar-
lara da değinen Dr. İşeri, ''Ultraviyole
A (UVA) ve ultraviyole B (UVB) ışın-
ları, güneş ışınlarının zarar verme
kapasitesi en yüksek formlarıdır. Gü-
neşten dünyamıza sadece Uva ve uvb
değil, cildimizin daha derin tabaka-
sına erişebilen infrared (kızıl ötesi)
ışınları da ulaşmaktadır. İnfrared ışın-
lar güneş dışında bilgisayar, tablet, te-
lefon ekranlarından da derimize
nüfuz edebilir. İnfrared ışınlarının cil-
dimiz üzerine olumsuz etkileri UVA
ve UVB ışınlarına göre daha azdır.

Fakat kapalı ortamlarda da kızıl ötesi
ışınlara maruz kalma devam eder.
Ciltte kuruma, leke artışı, erken yaş-
lanma; kızıl ötesi ışınların cildimize
vermiş olduğu zararların başlıcaları-
dır. Özellikle; pandemi döneminde
evden çalışma, bilgisayar ve cep tele-
fonu ile geçirilen zaman sürelerinin
fazla olmasının, kişileri geçmiş dö-
nemlere göre infrared ışınlarına daha
fazla maruz bırakmıştır. Bu sorunlar,
doğru ve düzenli güneş koruyucu kul-
lanımı ile çözülebilir. Güneş koruyu-
cular evde bile kalınsa her gün düzenli
kullanılmalıdır” diye konuştu.

Üreme Sağlığı ve İmmunolojisi Uzmanı
Dr. Murat Berksoy, Erken Menopoz ola-
rak da bilinen bu infertilite faktörünün

erken yaşta tanı konulması ile düzeltilebileceğini be-
lirtiyor. Erken tanı ile sürecin olumlu şekilde yöneti-
lebileceği ve çiftlerde çocuk sahibi olma şansının da
artacağı bir durum olduğunu sözlerine ekliyor.
Çocuk sahibi olma yolunda çiftlerin yaşadığı sorun-
ların başında erken yu-
murtalık yetmezliği
(Premature Ovarian
Failure, POF) geliyor.
Erken Yumurtalık Yet-
mezliği kadınlarda 40
yaşından önce yumur-
talık fonksiyonlarının
bozulması olarak açık-
lanıyor. Bir tür erken
menopoz olarak da ad-
landırılan bu durumda
doğurganlık hormonla-
rının dengesi bozulur,
adet döngüsü durabilir
ve sonuç olarak doğal
yollarla gebe kalmak imkânsız hale gelebiliyor. Yapı-
lan araştırmalarda erken yumurtalık yetmezliğinin
görülme oranı 30 yaşından küçük kadınlarda binde
bir, 40 yaşından küçük kadınlarda ise yüzde bir ola-
rak değişiyor. Ülkemizde erken yumurtalık yetmez-
liği tanısı, genellikle kadınların ya 40 yaşından önce
adetten kesilmesi ya da çocuk sahibi olmak isteyip
olamadıklarında doktora başvurmaları ile konabili-
yor. 40 yaşın çocuk sahibi olma yolunda dönemeç
olduğunu belirten Dr. Murat Berksoy, “Bu aşamada
gelen hastalar için doğurganlık konusunda yapıla-
cak tedavilerin süresi uzuyor” açıklamasını yaptı. 

Üreme için engel yok



O lay sabah saatlerinde Küçükçek-
mece'de lüks bir sitede meydana 
geldi. Edinilen bilgilere göre, 

Villaların da bulunduğu site duvarını 
aşan cerrahi maskeli kişi site içerisinde 
dolaşmaya başladı. Bir süre site içinde 
bulduğu bir bisikletle dolaşan ve yaşının 
küçük olduğu tahmin edilen şüpheli,  bir 
villadan içeri girdi. Evde bulunanlara  da 
aldırış etmeyerek villa içinde değerli eşya 
aradı. Pikap tarzı arazi aracının anahta-
rını bulan şüpheli otoparkta bulduğu 
aracı çıkarmaya çalışırken 3 araca çarpa-
rak zarar verdi. Hızla çıkış kapısına doğru 
hareket eden  ve kameradan hırsızı fark 
eden güvenlik görevlisi aracı durdurmak 
istese de başarılı olamadı. Hızla siteden 
çıkan hırsız çaldığı araçla kaçmaya baş-
ladı. Güvenlik görevlisi de durumu polise 
ve araç sahibine haber verdi. 

Her yer savaş alanına döndü 

İhbar üzerine polis ekipleri kaçan şüphe-
liyi  yakalamak için harekete geçti. Bir 
polis ekibi aracı görerek kovalamaya baş-
ladı.  Söğütlüçeşme Mahallesi ve Ka-
narya Mahalle'sinde ara sokaklarında 
 kaçmaya çalışan şüpheli için  polis ekip-
leri olası kaçış noktalarında önlem aldı. 
Polisten kaçmaya çalışan şüpheli ara so-
kaklarda çok sayıda araca çarptı, bir evin 
bahçe duvarını yıktı. Mahalle aralarında 
izini kaybettirmeyi başaran kişi, bir so-
kakta çaldığı aracı bırakarak yaya olarak 
kaçtı. Polis ekipleri  araç çevresine güven-
lik şeridi çekerek incelemelerde bulundu. 
 İlk etapta şüphelinin  toplam 10 araca 
zarar verdiği tespit edildi. 

Ölüm makinesi gibi 

Sabah duydukları gürültülerle uyandıkla-
rını söyleyen mahalle sakinleri sokak üze-
rinde çok sayıda aracın zarar gördüğünü 
ve bir duvarın yıkıldığını gördü. Yaşanılan 
olayı anlatan mahalle sakini Mahmut 
Baykara "Bir gümleme sesiyle uyandık. 

 İnsanların üzerine sürmüş. Ölüm maki-
nesi gibi. Tanımıyoruz normal bir insan 
değil. Halkalı'da bir siteden aracı çalıyor. 
Anahtarı alıyor mahallelerde eziyor. Du-
varı yıktı. Araçlara çarptı. Kanarya'da en 
az 20 araba vardır böyle.  
Çarpa çarpa gitmiş. Ölüm makinesi 
adam" şeklinde konuştu. Otomobili zarar 
gören Mehmet Çetinkaya ise, "Sabaha 
karşı adamın birisi araba çalmış. Bizim 
sokaktan geçerken tüm arabalara çarp-
mış.  Buradan dönerken arkadan vurmuş. 
Başka caddelerde de başka araçlara vur-
muş" diye konuştu.
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ESENYURT'TA trafik kazasında otomobil 
içinde sıkışan 2 kadın itfaiye ekipleri ta-
rafından kurtarıldı. Kaza saat 12.00 sıra-
larında Esenyurt Akevler Mahallesi Fatih 
Sultan Mehmet Caddesi'nde meydana 
geldi. İddiaya göre Esenyurt istikame-
tine ilerleyen 34 PFK 57 plakalı otomobil 

sürücüsü aniden yolun sağında bulunan 
yol ayrımına girmeye çalışınca o sırada 
aynı istikamette sağ şeritte seyreden 34 
AR 0396 plakalı kamyonetle 
çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan 
otomobildeki 2 kadın otomobil içinde sı-
kıştı. Kazanın ardından olay yerine it-

faiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 
İtfaiye ekipleri otomobil içinde sıkışan 
iki kadını bulundukları yerden çıkararak 
ambulansa götürdü.  Yaralı kadınlar Ka-
nuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin 
kazaya ilişkin araştırması devam ediyor.

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

TRAKYA HALKININ  
GÖZDESİ ÖZ KEŞAN

itfaiye hızır gibi yetişti

YANGIN, Arnavutköy Mimar Sinan 
Caddesi'nde bulunan bir mobilya 
imalathanesinde çıktı. İmalathane-

nin dış kısmında bulunan sünger ve tahta par-
çalarının tutuşması sonucu meydana gelen 
yangın kısa sürede imalathanenin bulunduğu 
4 katlı binanın dış cephesini sardı. Bina sakin-
lerinin haber vermesi üzerine olay yerine olay 
yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yan-
gına müdahale eden itfaiye ekipleri, imalatha-
nede başlayan ve binanın dış cephesini saran 
alevleri kısa sürede söndürdü. Bina ve imalat-
hanedeki yangınla ilgili itfaiyenin soğutma ça-
lışmaları devam ederken mahalle sakinlerinin 
sosyal mesafeyi hiçe sayarak yangını ve son-
rasındaki söndürme çalışmalarını film izler 
gibi izledi.  Polis ekipleri, yangın alanını şerit-
lerle çevirerek vatandaşların alana girişini en-
gellemeye çalıştı. Sosyal mesafe uyarılarına da 
vatandaşlar aldırış etmedi. 

Kameralar kaydetti 

Mobilya imalathanesinin dış kısmında başla-
yan ve apartmanın dış cephesini saran yangın 
vatandaşlar tarafından cep telefonuyla saniye 
saniye görüntülendi. Görüntülerde imalatha-
nenin arka kısmında bulunan malzemelerin 
alev alev yandığı ve alevlerin imalathanenin 
bulunduğu apartmanın dış cephesine  
sıçradığı görülüyor.

İmalathane  
alev alev yandı 

Eski eşini vurdu intihar etti! 
Küçükçekmece’de bir kişi, Sefaköy Metrobüs Durağı'nın yanında bulunan Atatürk Parkı’nda 

tabancayla eski eşini yaraladıktan sonra aynı tabancayla intihar etti

ORTALIGI BIRBIRINE KATTI 
SIRRA KADEM BASTI!
Küçükçekmece’de lüks siteye giren cerrahi maskeli şüpheli, otoparkta bulunan yaklaşık 350 bin lira değerindeki 
arazi aracını çaldı. Çaldığı araçla polisten kaçan şüpheli 10 araca çarptı, bir evin bahçe duvarını yıktı. Hırsız yaya 

olarak olay yerinden kaçtı. Hırsızın aracı çaldığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı

Arnavutköy’de bir mobilya  
imalathanesinde meydana gelen 

yangın, 4 katlı binanın dış  
cephesini sardı. İtfaiye ekiplerinin 
zamanında müdahalesi sonucu 

söndürülen yangını mahalle  
sakinleri film izler gibi izledi

İSTANBUL  ve Sakarya'da yabancı 
uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdık-
ları iddia edilen 6 kişi gözaltına 

alındı. Şüphelilerle birlikte 1 adet silah ve av 
tüfeği ele geçirildi. Operasyonda 13 yabancı 
uyruklu fuhuşa zorlanan kadın kurtarıldı. 
Baskın anı polis kamerasına yansıdı. Asayiş 
Şube Müdürlüğü Ahlak ve Kumar Büro 
Amirliği ekipleri tarafından başlatılan teknik 
ve fiziki takibin ardından yabancı uyruklu ka-
dınları fuhuşa zorladıkları iddia edilen çeteye 
yönelik 30 Haziran tarihinde saat 05.00 sıra-
larında operasyon yapıldı. Ekiplerin önceden 
tespit ettiği Pendik ve Sakarya Hendek ilçe-
sinde 8 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Ya-
pılan baskınlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. 
Şüphelilerin yapılan ev aramalarında 1 adet 
av tüfeği, 1 adet silah, 13 adet pasaport, ge-
çici ikamet izin belgeleri, yabancı kimlik kart-
ları, 7 bin 755 lira nakit para ve 9 amerikan 
doları, 28 adet cep telefonu, 28 adet sim kartı 
ele geçirildi. Baskında zorla fuhuş yaptırdık-
ları iddia edilen 13 yabancı uyruklu kadın da 
kurtarıldı. Ahlak ve Kumar Büro Amirli-
ği'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adli-
yeye sevk edildi.  

Fuhuş çetesine 
operasyon

OLAY dün 16.30 sıralarında Se-
faköy Metrobüs Durağı ya-
nında bulunan Atatürk 

Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, 
Bayram Ö. 2019 yılında boşandığı eşi 
İmran E. ile metrobüsten inerek konuşmak 
için Atatürk Parkı'na geldi. Eski eşi İmran 
E. ile tekrar bir araya gelmek istediğini söy-
lediği öğrenilen Bayram Ö. isteğinin ret 
edilmesi üzerine İmran E.'ye tabancayla 
ateş açtı. Eski eşini yaralayan Bayram Ö. 
daha sonra aynı tabancayla başına ateş 
etti. Silah seslerini duyan vatandaşlar ya-
ralıların yardımına koştu. Bu sırada hem-
şire olduğu öğrenilen bir kadın ağır 
yaralanan Bayram Ö'ye kalp masajı yaptı. 
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık 
ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay ye-
rinde yapılan yaralılar ambulansla hasta-
neye kaldırıldı. 
Hastaneye kaldırılan yaralılardan Bayram 
Ö. yapılan müdahalelere rağmen hayatını 

kaybetti. Polis ekipleri, parkı güvenlik şeridi 
içine alırken bölgeye kimseyi yaklaştırmadı. 
Olayda kullanılan tabancaya el konulurken 
olay yeri inceleme ekipleri parkta uzun 
süre delil araştırması yaptı.  

Adama üzülüyordu 

Olayı gören Güngör Koşar, "Durakta mi-
nibüs kâhyasıyım. 4 el silah sesi duydum. 
Müdahaleye koştuk. O sırada bir trafik po-
lisinin yardımcı olmak için koştuğunu gör-
düm. Polisi durdurup 'nereye koşuyorsun, 
sana da ateş ederler sen de benim gibi in-
sansın' dedim. Beraber gidelim deyip polisi 
biraz oyaladım birlikte gittik olan olmuştu. 
Adam önce kadını vurmuş ardından da 
kafasına sıkmış. Bir tane bayan hemşirey-
miş kalp masajı yaptı. Kadın ölmez de 
adam ölebilir. Çünkü mermi bir taraftan 
girip bir taraftan çıkmış. Vurduğu kadın da 
hala adama üzülüyordu. 'Ölme, ölme' diye 
çırpınıyordu" diye konuştu.

ARANIYOR

Yaşanılan hırsızlık olayı sitenin güvenlik ka-
meralarına yansıdı. Görüntülerde yüzünde 
maske ile site içerisine giren şüpheli  bir 
süre sonra otoparka yöneliyor.  Buradan 
arazi aracını alan şüpheli  manevra yapar-
ken araçlara çarpıyor ve kaçıyor ve kendi-
sini  durdurmaya çalışan güvenlik 
görevlisinin yanından geçerek çıkış kapı-
sından kaçıyor. DHA 

Hırsızlık anı  
kamerada  

Eski eşi İmran E. ile  
tekrar bir araya gelmek 
istediğini söylediği  
öğrenilen Bayram Ö.  
isteğinin ret edilmesi 
üzerine İmran E.'ye  
tabancayla ateş açtı.  
Eski eşini yaralayan  
Bayram Ö. daha sonra 
aynı tabancayla başına 
ateş etti.
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E ski ABD ulusal güvenlik danışmanı
John Bolton Beyaz Saray'dan kovul-
duktan sonra "Olayın Olduğu Oda"

(The Room Where It Happened) adlı kitabı
yazdı.  Bolton kitabında sıkça Trump’ı
eleştirerek yer yer hakaret etti. Bugünkü ya-
zımda son yazımın devamı niteliğinde Bol-
ton’un kitabından Asya ülkelerini
irdeleyeceğiz.

John Bolton kitabında, Çinli erneji şirketi
Huawei ve ZTE’ye Amerikan devletinin yap-
tırımlarında ötürü Çin Cumhurbaşkanı Xi
Jinping'in Donald Trump'a itirazlarını yazdı.
Bolton, ABD'nin Suriye, Kuzey Kore ve
İran'a saldırmasını savunurken; Çin ve Rus-
ya'ya karşı daha çatışmacı bir duruş sergile-
mesi gerektiğini ve ‘gayretli’ çabalarını
anlatıyor.

Bolton gibi ihtiraslı bürokratın gözlemle-
rini okumak sinir bozucu olmakla birlikte
Hannah Arendt'in kötülüğün banalitesi hak-
kındaki gözlemleri hatırlattı. Bolton'un an-
lattığı Trump’la çatışmasındaki baskın
faktör, ABD emperyalizminin dünya sahne-
sinde karşı karşıya kaldığı ve büyük bir fela-
kete doğru sürüklendiği şeklindeydi. 

Trump, Bolton'un kitabını “yalanların ve
uydurma hikayelerin derlenmesi” olarak
reddetmiş olsa da, eski ulusal güvenlik da-
nışmanından gelen detaylar, Trump yöneti-
minin Çin ile ilgili düzensiz politikasına ve
Çinli yetkililerle kapalı görüşmelere bir

bakış sunuyor. Anı kitabı, Trump'ın diploma-
sisinin, Çin cumhurbaşkanı da dahil olmak
üzere yabancı liderlerle kişisel ilişkilere da-
yanarak Trump'a kilit konularda doğrudan
talepte bulunduğunu belirtti. Bolton,
Trump'ın ABD'nin Tayvan'a yönelik taahhüt-
leriyle ilgilenmediğini ekledi; ve Trump'ın
Çin cumhurbaşkanına, Amerikan çiftlikle-
rinde yetiştirilen tarım mahsullerini satın
alarak yeniden seçim kazanmasına yardım
etmesi için yalvardığını söyledi.

Bolton'un kitabında, Xi'nin ZTE ve Hua-
wei Technologies şirketlerine yönelik yaptı-
rımların hafifletilmesi için serzenişine yer
verdi. Xi'nin ABD Ticaret Bakanlığı'nın
İran'a yönelik ABD yaptırımlarını ihlal ettiği
iddiasıyla ilgili telekom devi ZTE ile ilgili kı-
sıtlamalar konusunda, Trump'ın Kitaba göre
“çok güçlü, hatta sert” olduğunu anlattı.
Ancak Bolton, Trump’ın sıkça karar değiş-
tirdiği de vurgulanarak “Trump, ABD Tica-
ret Sekreteri Wilbur Ross'a Çin için bir
şeyler yapmasını söylediğini söyledi,” diye
yazdı. 

Trump, Çin telekomünikasyon firması
ZTE'ye verilen cezaları tersine çevirdi ve
Huawei'ye karşı cezai kovuşturmayı tersine
çevirmeyi teklif etti; Bolton bunu "Xi'ye kişi-
sel jest yapma fırsatı" olarak nitelendirdi.
ABD başkanı ayrıca, Tayvan'ın önemini ve
Hong Kong ve Çin'in Uygur vatandaşlarına
yönelik muamelesini yeniden gözden geçire-
rek Xi'ye Haziran 2019 tarihli bir toplan-
tıda; Sincan'daki toplama kampları inşa
etmeye devam etmesi gerektiğini söyledi.

Trump Bolton'un açıklamasına göre Çinli
mevkidaşını "Çin tarihinin en büyük lideri"
olarak övdü. Çin, John Bolton'un için kita-
bından memnun olmasa da, Xi Jinping ile il-
gili bölümlerden yer yer memnun.

Bolton’un kitabında atıf yaptığı diğer
asya ülkelerine bakacak olursak; Afganistan
ile ilgili olarak Trump'ın şimdiki ve eski Af-
ganistan başkanlarını defalarca karıştırdı-
ğına değinilmiş. Bolton'a göre, Trump,
Afganistan'dan çekilmeyi düşünürken, Sa-
vunma Bakanı James Mattis'e bağırıyor,
“Kaybettin, kıçını tekmeliyorsun, başarısız
oldun”. “Her şeyi kaybettik. Tam bir başarı-
sızlıktı ”demişti.

Kitaba göre; Danışmanlar ABD'nin Ja-
ponya ile ittifakını tartıştığında, Trump’ın
Pearl Harbor’la korkutulduğu ve Japonya
Başbakanı Shinzo Abe'den İran'la anlaşma
yapmasına yardım etmesine değinilmiş. Ja-
ponya ile yapılan bir toplantıda, 80 yıl önce
Pearl Harbor'a saldırı başlattığını söyledi ve
Japon Başbakan Shinzo Abe'yi kızdırdığı
bildirildi. Oradan gerginleşen toplantı kısa
sürede bittiğine değinilmiş.

Trump'ın ABD'nin yaptırımlarını ihlal
eden ve bu yaptırımların nihayetinde feragat
edilmesi için Kuzey Kore lideri Kim Jong Un
ile yakınlaşmaya karar verildi. Bolton göre

Trump'ın nükleer silahlardan arındırma ça-
balarını çok az önemsediğini ve sadece "tanı-
tımda bir egzersiz" olarak gördüğünü
yazmış. 2018 yılında Singapur'da Kim ile
yapılan zirveden sonra, Pompeo'nun Kuzey
Kore'yi ziyareti sırasında Kim'in Elton
John'un Roket Adamın CD'deki imzalı bir
kopyasını almasını istediğini söyledi. Trump,
Kim'e "Küçük Roket Adam" diyerek hakaret
etmişti ama o zamandan beri Kim'i ‘şefkatli
bir terim’ olduğuna ikna etmeye çalışıldı.
Ancak Pompeo Kim'i Kuzey Kore'de görme-
mişti.  CD'yi Kim'e almak birkaç ay boyunca
bir öncelik olarak kaldı. Kim'in kaydı alıp al-
madığı hemen belli değildi.

Bolton; Trump’ın, Savunma Bakanı
James Mattis'e, Rusya'nın İran ve Suriye mi-
litanlarıyla İŞİD/DEAŞ’la ilgilenmesi gerek-
tiğini söylemişti. Trump, 2018'de gazeteci
Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinden hemen
sonra Suudi Prens Muhammed bin Sal-
man'ın bir savunmasını aldı. Bunun için
Trump'ın, kızı Ivanka Trump'ın kişisel e-pos-
tasını kullanmasını eleştirmişti.

Bolton, Trump ile İran'la nükleer anlaş-
madan çıkmak gibi konularda anlaşırken,
kendisini defalarca cumhurbaşkanının diğer
haydut ülkelere taviz vermesini veya Afga-
nistan'daki Taliban ile kötü bir barış anlaş-
ması yapmasını durdurmaya çalışırken
buldu. Bolton, İran veya Suriye gibi çatışma
coğrafyalarında daha güçlü bir güç kullanı-
mını savundu ama Trump’ı ikna edemedi.
Trump'ın diplomasisinin saçma olduğunu dü-
şündüğüne değindi.

Kitaptan anlaşılacağı üzerine ABD'nin

Suriye'deki politikası yeterince büyük de-
ğildi ve Trump, Suriye'den asker çekmeye ça-
lışırken yanlış yaptığı görüşü
savunuluyor. Bolton'a göre, “rejimin kendi-
sini, örneğin Esad'ın saraylarına saldırmakla
tehdit etmeliydi” yazdı.

Bolton'a göre, Trump'ın Singapur’da
K.Kore lideri Kim Jong-Un ile tanışma kara-
rını  “aptalca bir hataydı” ve Kim'i Beyaz
Saray'a davet etme arzusuna “potansiyel bir
felaket” olarak değinmişti. Çin ve Kuzey
Kore hakkında bir dizi Twitter yayını “çoğun-
lukla gülünç” dedi. 

Trump'ın Helsinki’de Rus Devlet Başkanı
Putin ile görüşmesi  “kendi kendine yarala-
nan bir yara” idi ve “Putin, Helsinki'de al-
dıkları şeylere karşı acımasızca gülmek
zorunda kaldı.” diye yazdı. Kitaba göre Bol-
ton, Trump'ın ABD birliklerini Avrupa,
Güney Kore, Japonya ve Afganistan'dan geri
çekme arzusuna karşı çıktı.

Bolton ayrıca, yönetimin içinde çeşitli
oyuncuların başkanın kulağına yönelik bir
birbirlerini çamur attığı ve Trump ise hepsine
çamur attığı bir ortam olarak tanımladı. So-
nuçta Bolton, Trump'ı cumhurbaşkanlığına
layık bulmadı. Kitapta halen gizli bilgiler
varsa, ne olabileceğini anlamak zor. Ancak
kitabın bir denetimden geçtiği açık görülüyor.

Özetle Bolton, Trump'ı “şaşırtıcı derecede
bilgisiz” olarak tanımlıyor. ABD liderini
özellikle kaprislerine ve ilgi alanlarına göre
Amerikan diplomasisini yürüttüğünü gösteri-
yor. Bu nedenle, kitap tam bir uyarı veriyor.
ABD’li Trump’ın her geçen gün daha kötüye
doğru sürüklendiğini vurguluyor. 

Bolton’un Kitabı 2: 
Asya Notları

Sahtekarlara
sakın kanmayın

SARAY Belediye Başkanı Özgen Erkiş, be-
lediye adına insanları kandıranlar hak-
kında uyarılarda bulundu. "Nasıl olur da

devletin kurumu olan bir belediye vatandaşı telefonla
arayıp devremülk  satar?" diye soran Erkiş, "Birçok
kez bununla ilgili şikayetler aldık. Hatta resmi olarak
da  suç duyursunda  bulunduk.  Şimdi yeniden aynı
yönteme baş vurup insanları kandırıyorlar. Buradan
rica ediyorum sizi kim olursa olsun "Saray Belediye-
si'nden arıyoruz" deyip böyle bir yere davet eden
olursa lütfen bize ve savcılığa başvurun. Belediye ola-
rak bizim böyle bir şey yapma yetkimiz yok.   Olmuş
olsa bile bu konu resmi yoldan olur Ayrıca Damga
gazetesi olarak sizlere yürekten teşekkür ediyorum.
Belediyemiz adını kullanıp bu kişileri ortaya çıkardı-
ğınız için. Bu haberi Cumhuriyet  savcılığına bildirip
suç duyurusunda bulunacağım. Buradan bir kez
daha söylüyorum. Belediyemizin Hattuşa firmasıyla
hiçbir ilgisi ve alakası yoktur. Asla bunlara itibar et-
meyin  ve   sizi  arayan olursa da klütfen şikayette bu-
lunun" ifadelerini kullandı. İRFAN DEMİR

İ stanbul Sivil Trafik Ekipler Amirliği'ne
bağlı polis ekipleri koronavirüsle mü-
cadele kapsamında Esenyurt'ta mini-

büs denetimi yaptı. Koronavirüs tedbirlere
uymayan ve kapasitesinden fazla yolcu
alan minibüs sürücülerine ceza kesildi.
Durdurulan iki minibüsten birinde 14 ye-
rine 30 yolcu çıkarken bir diğer minibüste
ise 28 yolcu çıktı. Koronavirüs tedbirlere
uymayarak fazla yolcu taşıyan minibüs
şoförüne 3150 lira para cezası kesilirken,
diğer sürücüye yine fazla yolcu taşıdığın-
dan dolayı 3150 lira, evrak eksikliğinden
1332 lira para cezası kesildi. Kullandığı
minibüste trafikten men edildi. 

Tedirgin oluyoruz

Ayakta seyahat ettiği için minibüsten indi-
rilen bir yolcu bir çözüm üretilmesi mini-
büs sayısının arttırılması gerektiğini
söyleyerek,"Genel olarak bir problem var.
Minibüsler az geliyor. Bunu daha çoğalt-
maları lazım. Her gün işe gidip geliyorum
bu yoğunluk hep oluyor. Haliyle bu
durum bizi tedirgin ediyor. Daha iyi olabi-
lir" diye konuştu. Ceza kesilen sürücü de
"Yolda yolcu var alamıyorsun alsan ayrı
problem. Metroyu metrobüsü de görüntü-
leyin biraz. Normal zamanda da ayakta
yolcu almam yasak biliyorum. Metropol
bir şehirdeyiz yapabileceğimiz bir şey
varsa söyleyin" şeklinden konuştu. DHA

Esenyurt'ta polis ekiplerince yapılan minibüs denetimlerinde fazla yolcu aldığı belirlenen iki minibüs şoförüne
ceza kesildi. 14 yerine 30 yolcu taşıyan ve ceza kesilen bir minibüs evrak eksikliğinden dolayı trafikten men edildi

YOLCULARI
ISTIFLEMISLER

Tekirdağ Saray Belediye Başkanı Özgen
Erkiş, "Sokaklarda anket yapıp sizi telefonla
arayan ve kendilerini "Saray Belediyesin-
den arıyoruz" diye tanıtan kişilere sakın
inanmayın ve kanmayın" diye konuştu

Boğaz’a daldılar
BEYKOZ Kanlıca Sahili’nde çeşitli meslek
gruplarından ve her yaştan 26 yüzücü sa-
bahın erken saatlerinde bir araya gelerek

İstanbul Boğazı'nda kilometrelerce yüzdü. Yüzücü-
lerden Muhammet Fatih Karakaya, “Spor koronavi-
rüse karşı yapmış olduğumuz en önemli koruyucu
silahlardan bir tanesi" dedi. 3 saat boyunca 14 kilo-
metre kulaç atarak Üsküdar Salacak Sahili’ne ulaşan
yüzücüler, daha sonra kendilerini yeniden boğazın
serin sularına tekrar atarak kısa bir yüzme parkuru
daha gerçekleştirdi. Yüzme parkurunu tamamlayan
Muhammet Fatih Karakaya, "Öncelikle sağlıklı bir
Türkiye için yüzelim. Sabah 04.30 gibi yüzme parku-
rumuza Kanlıca tarafından başladık. Yaklaşık 13-14
kilometre arasında bir mesafe yüzdük. Son noktayı
burada tamamladık. Gebze Master Grubu, Saray-
burnu ekibi, Open Water grubu ile beraber güzel bir
yüzme etkinliği par-
kurumuz oldu. Spor
koronavirüse karşı
yapmış olduğumuz
en önemli koruyucu
silahlardan bir ta-
nesi. Sebebi de şu,
bağışıklık sistemi-
mizi güçlendirmesi
açısından çok büyük
önem teşkil ediyor"
ifadelerini kullandı.
DHA

drhusamettin@hotmail.com 

Hüsamettin ASLAN
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Maltepe Beledi-
yesi CHP'li meclis
üyeleri, belediye
hakkında ortaya

atılan iddialara
yaptıkları açıkla-
mayla tepki gös-

terdi. Açıklamada,
“Masa başında ya-
pılan dedikodular-

dan keyfe keder
üretilen, basın 

dilinde 'asparagas'
olarak nitelendiri-
len asılsız yazılar
halkımıza haber

olarak sunulmak-
tadır” denildi

MALTEPE Belediye
Meclisi Başkanvekili
Yusuf Koçhan tarafın-

dan yapılan açıklamada, CHP
Maltepe İlçe Başkanı Ali Cengiz
Erol ve CHP meclis üyelerinin ta-
mamı hazır bulundu. Maltepe
Belediyesi'nde görev değişikliği ile
ilgili ortaya atılan iddialar yalan-
layan Koçhan; "Cumhuriyetimi-
zin kurucusu ulu önderimiz
Mustafa Kemal Atatürk’ün 'Basın
milletin müşterek sesidir' özdeyişi
doğrultusunda hareket ederek,
bugüne kadar hizmetlerimiz ve
projelerimiz hakkında siz değerli
hemşehrilerimizi bilgilendirmek
için tüm yerel ve ulusal basın
yayın organları aracılığı ile sizlere
ulaşmayı bir görev bildik" dedi.

Bel altı ifadeler

Medya kuruluşlarının halkın sesi
olması gerektiğini belirten Koç-
han; “Ne yazık ki, Maltepe’de
halka gerçekleri aktarmakla yü-
kümlü olması gereken bazı sözde

gazetecilerin çıkardıkları gazete
sayfalarını bireysel albüm ve ha-
tıra defteri gibi kullandıklarını gö-
rüyoruz. Masa başında yapılan
dedikodulardan keyfe keder üreti-
len, basın dilinde 'asparagas' ola-
rak nitelendirilen asılsız yazılar
halkımıza haber olarak sunul-
maktadır” diyerek tepki gösterdi.
Koçhan “Bildiğiniz gibi, halkın
yarısından fazlasının desteğiyle
görevini sürdüren Maltepe Bele-
diyesi’ne ilişkin yalan yanlış yazı-
lar, haber diye servis ediliyor.
Bunu da gazeteci(!) olduğunu
ileri süren bazı gazete sahipleri
yapıyor. Konulara verilecek ör-
nekler sayfalara sığmaz. Ahlak ve
edep kavramlarından uzak bel altı
ifadeler ve yapılan çirkin saldırı-
larla kurumumuzun özellikle
kadın yöneticilerini hedef alanlar,
gazetecilik gibi onurlu bir görevin
halkın gözünden düşmesine yol
açmaktadırlar” dedi. Açıklamada
ayrıca şu ifadelere yer verildi:
"Milletin müşterek sesini kendi bi-

reysel çıkarlarında boğmaya çalı-
şan bu sözde gazetecilere en iyi
yanıtı, dürüst gazeteci dostlarımız
verecektir. Bilgi sahibi olmadan
fikir sahibi olmaya çalışan bu gibi
sözde gazeteciler, kurumumuza
ilişkin yazılarında ‘nasıl olsa oku-
yucuya yuttururum' düşüncesiyle
hareket edebilirler ancak, bir daire
üzerinde sürekli koşturmaktan
öte gidemezler. Kadınıyla erke-

ğiyle tüm çalışanlarımız ve yöne-
ticilerimiz halka hizmete devam
etmektedir. Bu gerçeği gördüğü
halde yalan ve iftiraya sarılan ve
bunu yaparken de yüzü kızarma-
yanlara 'gazeteci' denmez. Bu de-
folu gazetecilerin yalan, iftira ve
dedikodudan öteye geçmeyen id-
dialarına itibar edilmemesi gerek-
tiğini kamuoyuna saygıyla
duyururuz."

CHP’li üyeler basına çattı

Ayakta seyahat ettiği için minibüsten indirilen bir yolcu bir çözüm üretilmesi minibüs sayısının arttırılması gerektiğini söyledi.

Saray Belediye
Başkanı
Özgen Erkiş

Maltepe Belediye Meclisi CHP Grubu medyada
yer alan haberler hakkında açıklama yaptı. 
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Yaz aylarında denize girmek 

isteyen İstanbulların tercihlerinin
başında Kilyos geliyor. Kilyos'ta
oturanlar ya da Kilyos'a denize

girmek için gelenler sahil boyunca
uzanan özel plajlarla karşılaşıyor.

Bu plajlardan yararlanmak için
ise, belirli bir ücret ödemeden 
denize girmek mümkün değil

D
eyim uygunsa Cumhurbaşkanlığı rejiminin
en tutarlı panzehri, parlamenter rejimdir.
Bu tespit cumhurbaşkanlığı rejimi karşıtlı-

ğını, çok kolayca bir hukuk düzeni mutabakatına
götürüyor. Devlet düzeninin hukuken yeniden inşası,
bu karşıtlığın birleştirici çimentosudur. Devleti, de-
mokrasi ilkeleri çerçevesinde yeniden demokratik
olarak yapılandırmak, ayrıca ince siyasi pazarlıklar
gerektirmez. Demokratik parlamenter rejimin yeni-
den tesisinden sonra, tesis edilen bu zeminde, yeni
de siyaset yapmak, siyaseti doğal mecrasına kavuş-
turacaktır. O gün gelinceye kadar cumhurbaşkanlığı
rejiminden yana olmayanların, hedefi, sadece cum-
hurbaşkanlığı rejimine son vermek olmalıdır. 

Millet Cephesi kısmen bu prensipler etrafında
oluşturuldu ve 23 Haziran seçimlerinde cumhur
ittifakının yenilebilir olduğu ortaya çıktı. Bu zaferde
aslan payının esasen Kürtlere ait olduğu biliniyor;
çünkü Kürtler, kendilerini hiçleştirmek pahasına,
büyük bir fedakarlık örneği göstererek, zaferin şe-
killenmesinde belirleyici rol oynadılar. Ama kabul
etmek gerekir ki, bu durum millet cephesinin en
zayıf halkasıydı ve bu durum siyasette süreklilik ka-
zanamaz. Çünkü Kürtler neden her seferinde böyle
büyük fedakarlık göstermelidirler sorusunun yanıtı
yoktur. 

Bu soruyu yanıtlamanın tek yolu, Kürtlerin millet
cephesinde fiilen ve resmen yer almalıdır. Daha
doğru bir ifadeyse, Kürtlerin millet cephesinde te-
reddütsüz yer almasının koşulları oluşturulmalıdır. 

Bu mümkün müdür; evet mümkündür. HDP’nin
Türkiyelileşmek siyasi, millet cephesinin eşit ortağı
olabilmesinin meşru siyasi nedenidir. İrili ufaklı 
onlarca Türk siyasi partisiyle bir çatı örgütlenmesi
oluşturan HDP bu yanıyla zaten Türkiyeli bir parti-
dir ve siyasi perspektif olarak da Türkiyelileşmeyi
bir strateji olarak kabul etmiştir. 

Tuhaf bir ironi, 23 haziran seçimleri öncesi cum-
hurbaşkanlığı rejimi, Abullah Öcalan kartını kullan-
makta hiçbir beis görmedi ama Millet cephesi HDP
ile aynı karede olmayı içine sindiremedi. HDP’nin
PKK ile hiçbir organik bağı yokken, kabul görmü-
yor ama PKK’nin ‘’Resmi önderi’’ Abdullah Öcalan,
bir seçim kozu olarak, Cumhur ittifakı adına siyasi
sahneye taşınıyor; ve millet cephesi bu resmi olağan
karşılıyor. 

Bu duruma en çok İyi Partinin tepki gösterdiği
söylenebilir; Peki öteki tarafta kim var? Cumhur 
ittifakının MHP’si yok mu? MHP’nin kabul ettiği
bir siyaset alanı neden iyi parti tarafından kabul
edilmiyor? 

Asıl meselenin iyi parti olduğu kanısında değilim.
HDP’nin millet cephesinde yer almasına karşı olan
kesimlerin daha çok CHP’de olduğunu düşünenler-
denim. 

Türkiye cumhuriyetinin toplam siyasi pratiğinde,
Kürt meselesinin çözümsüzlüğünden yana total ola-
rak, tavır alan, en çok direnç gösteren toplumsal ke-
simler, laikçi, jakoben, ulusalcı Kemalist taraflar
olmuştur. Kürt meselesinin devlet katında meşruiyet
kazanmasına en çok tepki gösteren de yine aynı ta-
raflar olmuştur. Söz konusu tarafların, genel olarak
CHP’yi mesken tutmaları ve CHP’de siyasi temsil
statüsüne sahip olmaları, Kürt meselesinin önünde
çok ciddi çözüm barikatları oluşturmasına neden 
olmaktadır. 

Millet cephesin olası ilk seçimlerde tıpkı 23 hazi-
ran seçimlerinde olduğu gibi, bir büyük zafer kazan-
mak istiyorsa, bu kamburuyla yüzleşmek
zorundadır. Türkiye cumhuriyeti parlamentosunda
yer alan bir partinin, millet cephesinde resmen ve
fiilen yer bulamaması o partinin sorunu değildir. Bu
sorun esasen millet cephesi içinde yer alan Kürt kar-
şıtı güçlerin sorunudur. Ya cumhurbaşkanlığı reji-
minden kurtulmak için Kürtleri meşru bir siyasi
aktör olarak kabul edecekler ya da cumhurbaşkan-
lığı rejimi, Türkiye’nin alternatifsiz tek rejimi 
olmaya devam edecek. (devam edeceğim)

Cumhurbaşkanlığı rejimi ve 
CHP’in bahar temizliği (3)

Fatih'te bulunan Sahil Gü-
venlik Komutanlığı'ndan ha-
reket eden ekipler, İstanbul

Boğazı'nda devriye gezerek tekneleri
durdurdu. Teknelerdeki personellerin ve
yolcuların kurallara uyup uymadığını
denetleyen ekipler, kurallara uymayan-
lara cezai işlem uyguladı. Kontrollü
sosyal hayat için denizlerde de maske
kullanımı sosyal mesafe ve hijyen ku-
rallarına uymayanlar hakkında yasal
işlem yapıldı. Sahil Güvenlik Marmara

ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ile
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekip-
leri tarafından 'Mavi Vatan' olarak ad-
landırılan denizlerde yapılan
denetimlerde 5 teknede 16 yolcuya ve 1
tekne kaptanına cezai işlem uygulandı.
2 tekne seferden alıkonurken 4 tekne
hakkında da idari işlem yapıldı.

Denetim devam edecek

Valilikten yapılan yazılı açıklamada
“Toplu taşıma araç sürücüleri ve sosyal

tesis işletme yöneticilerinin 'Yeni nor-
mal' dönemde belirlenen tedbirlere uy-
maları, öncelikle kendi sağlıkları olmak
üzere şehrimiz ve ülkemiz için büyük
önem arz ediyor. Denetimlerimizi, insa-
nımızın sağlığı, şehrimiz ve ülkemizin
güvenliği için hassasiyetimizi devam et-
tireceğiz. Hiç kimseye idari veya adli
işlem uygulanmasını arzu etmiyoruz.
Lütfen kurallara uyalım, uymayanları
uyaralım. Birlikte başaracağız" denildi.
DHA

Mesafeli açık 
hava sineması

SoSyal mesafe kurallarına
göre düzenlenen açık hava si-
nemasında anne ve babalar

nostaljik anlar yaşarken, gençler ise si-
nema filmini açık havada ilk kez izleme-
nin deneyimini yaşadıklarını söyledi.
Bahçelievler Belediyesi, yeni tip koronavi-
rüs salgını kapsamında kurallara uyan ve
uzunca bir süredir kültür sanat aktivitele-
rinden uzak kalan ilçe sakinleri için "Me-
safeye dikkat et, keyifle seyret" sloganıyla
açık hava sineması etkinliği düzenledi.
Açık hava sinemasına gelen anne-baba-
lar 40 sene önceki nostaljik sinemaları
anımsadıklarını söyledi. Gençler ise ilk
defa açık havada sinema deneyimi yaşa-
dıklarını belirterek, bu etkinliklerin devam
etmesini istedi. “Aykut Enişte” adlı ko-
medi filmini izleyen ilçe sakinlerinin do-
yasıya eğlendi. 

40 sene öncesinin tadında

Açık havada gösterilen sinema filmine
gelen Nuran Özerer, 40 sene önceki sine-
maların tadında bir ortam olduğunu vur-
gulayarak, “Eskiden yazlık sinemalara
giderdik. Buraya aynı şeyi yaşamaya gel-
dim. Böyle bir açık hava çok hoş ve çok
güzel geldi” diye konuştu. Yağmur Taş ise
salgın sürecinde insanların böyle bir et-
kinlikte sosyal mesafeye uyarak sosyal-
leşmesinin güzel olduğunu ifade ederek,
“Açık havada serin serin sinema izleyece-
ğiz. Hepimiz 3 ay boyunca evlerdeydik.
Zorlu geçti süreç ama güzel atlattık.
Şimdi de her şey daha güzel geçecek 
hepimiz için” dedi.

www.superhaber.tv
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SAHİLLER HALKINDIR
Ağaoğlu, sahillerde bulunan tesisle-
rin nasıl kurulduğu ya da kiralandığı
konusunda ise "Bu kural, bu yasa
tüm Türkiye'nin sahilleri için geçerli-
dir. Askeri bölgelerdir, tarihi eserdir
onlar kanunda korunmuş ama onun
dışında kıyılar halkındır, hiç kimse
orayı çevirip de girişi engelleyemez.
Ne yazık ki bazı kamu kurumları, be-
lediyeler dahil bunu yapabiliyor.
Böyle bir durumda bilinçli tüketici kı-
yıya girmek ister. Onu içeri almadık-
ları takdirde, kolluk güçlerinden
destek alarak ücretsiz girme hakkına
sahiptir. Herhangi bir ücret ödemişse
bu parayı geri alabilirler" diye ko-
nuştu. "Sahiller
halkındır" diyen
Ağaoğlu, "Sahil-
leri kapatmış
olanlarla ilgili
vatandaşlar İçiş-
leri Bakanlığı'na,
mülki amirlik-
lere, kaymakam-
lıklara, valiliklere
müracaat ederek
bu sahillerin
halka açılmasını
isteyebilirler.
Orası halkın istifade etmesi için ka-
nunla korunan bir bölge bunu çevir-
meleri kabul edilemez. Ne yazık ki
özellikle İstanbul gibi büyük şehir-
lerde sahillerde neredeyse denize
bakmak bile mümkün değil günü-
müzde" dedi. Ağaoğlu, "Bir şezlong
kirasının günlük 20 lira olması man-
tıken yerindeyken, 100 lira, 500 lira
gibi bedel istiyorlarsa burada fahiş
fiyat uygulanıyordur. Bunun fiyat eti-
ketini, fiyat tabelalarını gören tüketici
zaten şezlong istemez, havlusunu
serer üzerine uzanır. Her türlü sahile,
kıyılara halkımız ücretsiz erişebilme-
lidir. Oraların ücretli yapılması kıyı
kanuna aykırıdır, anayasaya aykırıdır.
Vatandaş fiyatını beğenmediği bir
hizmeti satın almadan da girip ücret-
siz olarak istifade etme hakkına sa-
hiptir" şeklinde konuştu.

VATANDASA 
SAHIL YASAK!

H afta içi denize girmek için kişi
başı 25-30 lira ödenen plajlarda,
hafta sonu bu fiyat 70 liraya

kadar çıkıyor. Özel plajlarda otopark için
de ücret alınıyor. Plaja gelenler para öde-
mek durumunda kalıyor ya da ücretsiz bir
alan olmadığı için denize girmeden geri
dönüyor. Kilyos'ta yaşayanlar kendi ma-
hallelerine ait plaja para ödememek için
bir derneğe ait iskelede denize giriyor.
Hem İstanbul'un farklı yerlerinden gelen-
ler hem de Kilyos'ta yaşayanlar sahil bo-
yunca plajların ücretli olmasına tepki
gösteriyor.

Anayasa'ya aykırı 

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Baş-
kanı Aydın Ağaoğlu da "Her türlü sahile,
kıyılara halkımız ücretsiz erişebilmelidir.
Oraların ücretli yapılması kıyı kanuna ay-
kırıdır, anayasaya aykırıdır. Vatandaş fiya-
tını beğenmediği bir hizmeti satın
almadan da girip ücretsiz olarak istifade
etme hakkına sahiptir" dedi. Ağaoğlu, aksi
durumda vatandaşların İçişleri Bakanlı-
ğı'na ve kolluk kuvvetlerine şikayette bulu-
nulabileceği belirterek, daha önceden plaja
para ödeyen bir kişinin ödediği parayı da
Tüketici Hakem Heyetine başvurarak geri
alma hakkına sahip olduğunu söyledi.

Bu durumdan mustaribiz

Kilyos'ta oturan ücretli plajlardan yakınan
vatandaşlardan Özlem Avşar, "Bu durum-
dan mustaribiz. Biz buranın yerlisi sayılırız.
Dört ay burada kalıyoruz. Bu uygulama-
dan biz de rahatsızız. Plajlar halkın. Kumu
ve denizi satıyorlar, böyle bir şey olmaması
gerekiyor. Biz de mağduruz. Kart çıkarıyo-
ruz. Kart için de para veriyoruz. Hiçbir so-
nuca varılmıyor" şeklinde konuştu. Nilüfer
Atay, "Para veren var veremeyen var.
Benim iki çocuğum var. Eşim ve benimle
birlikte dört kişiyiz. Gelsek ve bunun ya-
nında yiyecek ve içecekler de var. Asgari üc-
retle tabii ki aşıyor. Gelemeyiz. Biz burada
oturuyoruz diye her hafta sonu geliyoruz.
Ben iskeleden giriyorum. Orayı tercih edi-
yorum. Hem daha temiz hem daha sakin.
Çocuklarımla orayı tercih ediyorum ve
plaja girmiyorum" şeklinde konuştu. Kil-
yos'ta bulunan bir restoranın yetkilisi 
Meral Töre, "Ben 30 yıldır Kilyos'tayım.
Eskiden biz kendi köy plajımıza ücretsiz
olarak girerdik ama şimdi maalesef biz Kil-
yos halkı olmamıza rağmen ücret ödüyo-
ruz. Belki belli bir ücret alınabilir ama bu
boyutlarda değil" şeklinde konuştu.

Ücret ödemek zorunda değil
Ücretli plajlarla ilgili açıklamalarda bulu

nan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal
Başkanı Aydın Ağaoğlu da şunları söy-
ledi. "Tüm sahiller tüketicilerin anayasal
hakkıdır. Yani sahillerden istifade edebil-
meleri için ücretsiz girebilmeleri imkanı
sağlanmalıdır. Çünkü bir de kıyı kanunu-
muz var. Kıyıların 100 metrelik şeridi ka-
muya aittir, sahiplenilemez. Ama
görüyoruz bazıları bariyer koyuyorlar, tel
örgü çekiyorlar, içeri girişe yüksek paralar
istiyorlar. Tüketici oralara para ödemek
zorunda değil. Şezlong, kabin, duş im-
kanı vardır bunlardan ayrı bedel istenebi-
lir. Fiyat etiketlerini koyarlar, tüketici
kabul ediyorsa o fiyatları ödemeyi, o hiz-
metleri alır. Ama kıyıya geçmek için
ondan herhangi bir ücret alınması hu-
kuka aykırıdır. Böyle bir ücret ödemiş
olan tüketici, Tüketici Hakem Heyeti'ne
başvurarak o bedellerin iadesini isteyebi-
lir ve bunun ilgili alacağı karar da mah-
keme kararı hükmündedir. Tüketici
Hakem Heyetlerine başvuru artık çok
kolay. Ticaret Bakanlığı'nın 'TÜBİS' sis-
temi üzerinden internet kullanmak sure-
tiyle başvuru yapılabiliyor ve herhangi bir
ücrete de tabi değil. Tüketiciler kıyı kanu-
nuna göre kıyılara girerken, orada istifade
etmek için kıyıya geçerken herhangi bir
ücret ödemek zorunda değil."

Denize girmek için kızıyla birlikte Kilyos'a gelen Erkan Şenkaya, ücretsiz plaj olmadığı için denize girmeden Kilyos'tan ayrıldı.
Şenkaya, "Büyük yanlış. Denize girmek için gelmiştik. İnsanları bu şekilde parayla boğamazsınız. Bırakın insanlar biraz özgürce
denize girsin. Daha bundan 2, 3 seneye kadar önce insanlar denize giriyordu. Burası açıktı, normal denize giriyordunuz. Bu pa-
rayı verecek kaç kişi var ülkede? Bu işleri durdurmaları lazım. Biz denize girmeyeceğiz ve geri döneceğiz" ifadelerini kullandı.

İNSANLARDAN PARA İSTEYEMEZSİNİZ!

Teknelerde
koronavirüs
denetimi

İstanbul Valisi Ali 
Yerikaya'nın talimatı

sonrasında Sahil 
Güvenlik Marmara ve

Boğazlar Bölge 
Komutanlığı ekipleri 

tarafından İstanbul
Boğazı'ndaki tekneler

koronavirüs tedbir-
leri karşı denetlendi

Drone ile paket servisi
Beşiktaş'ta bir restoran İstanbul Bo-
ğazı'nda tur gezisi yapan lüks yatlara
drone ile paket servisi yapmaya başladı.

Restorandan çıkan siparişler drone ile müşteriye
ulaştırılıyor. Kuruçeşme'de bir restoran İstanbul
Boğazı'nda tur gezisi yapan lüks yatlardan gelen
talep üzerine motosikletli kurye servisinin mümkün
olmaması nedeniyle drone ile paket servisi yap-
maya başladı. Böylece restorandan çıkan paketler
ikinci bir el değmeden ve yemekler soğumadan hız-
lıca müşteriye ulaştırılıyor. Restoran işletmecisi
Mert Güler "Gelen sipariş üzerine restoranımızdan
kaldırdığımız drone ile
boğazda tur yapan lüks
teknelere paket servisi
yapmaya başladık. İs-
tanbul Boğazı'nda bir
ilki gerçekleştiriyoruz.
Boğazdaki teknelere
motosikletli kurye ser-
visi yapamadığımız
için ve müşterilerimiz-
den gelen talepleri geri
çevirmemek için paket-
lerimizi drone ile gön-
dermeyi başardık. Bu
sayede daha hijyenik ve
daha iyi bir servis sağlı-
yoruz müşterilerimiz
de biz de memnunuz"
ifadelerini kullandı.
DHA

Kontrollü sosyal hayat için denizlerde de maske kullanımı sosyal me-
safe ve hijyen kurallarına uymayanlar hakkında yasal işlem yapıldı.
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KORKUTELİ ilçesi, 
Türkiye'nin en önemli 
mantar üretim merkezi 

konumunda ve yıllık 25 bin tonu 
aşkın mantar üretiliyor. Tarım 
Bakanlığı'nda 27 yıl görev yapan 
ve bölgede mantarcılığın geliş-
mesindeki en önemli isimlerden 
biri olan Cabir Aydın, bölgede 
uzun yıllar devlet görevlisi olarak 
kültür mantarcılığı eğitimleri ver-
dikten sonra, 10 yıl önce emekli 
olup mantar üretimine başladı. 
Aynı zamanda mantarcılık tarım 
danışmanı olarak görev yapan 
Aydın, sektörün gelişimi, sıkıntı-

ları ve geleceğini anlattı. Korku-
teli'nde mantarcılığın 1987 yı-
lında başladığını belirten Cabir 
Aydın, yıllık 25 bin tonun üze-
rinde beyaz kültür mantarı üretil-
diğini, Türkiye'deki toplam 75 
bin ton üretimin yüzde 30'unu 
Korkuteli'nin ürettiğini kaydetti. 
Mantar kompostu üretiminde ise 
Türkiye'deki toplam üretimin 
yüzde 60'ının Korkuteli'nde oldu-
ğunu belirten Aydın, "İlçede yak-
laşık 2 bin 500 kültür mantarı 
üretim işletmesi var. Bunların 
yüzde 70'i küçük aile işletmesi, 
yüzde 30'u da büyük işletmeler" 

dedi. Eski işletmelerin birçoğu-
nun depodan bozma, atıl binalar 
iken son yıllarda iklimlendirmesi 
uygun, daha düzgün işletmeler 
kurulmaya başlandığını belirten 
Aydın, "Ülkemizde yıllık yaklaşık 
75 bin ton mantar üretimi yapılı-
yor. Biri beyaz, biri de istiridye 
veya kayın değimiz iki tür. Ülke-
mizde kişi başına yıllık mantar 
tüketimi 800 gram, gelişmiş 
dünya ülkelerinde ise 2,5 kilo-
gram. Tüketim alışkanlığımız 
arttığı sürece sektör iki-üç kat 
daha büyüme potansiyeline 
sahip" diye konuştu. 

Mantarın merkezi Korkuteli 

Herkes otomatik  
vites alıyor 

GÜNÜMÜZDE otomobil satın 
alırken, yakıt ve motor tipi 
önemli bir rol oynuyor. Aracın 

şanzıman tipi de otomobilseverlerin tercih-
lerinde önemli bir rol oynuyor. Özellikle 
yoğun şehir içi trafikte konforlu bir sürüş 
sunan otomatik vites otomobillere ilgi gi-
derek artıyor. Otomotiv Distribütörleri 
Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye'de 
otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu 
yılın ilk 6 ayında 2019'un aynı dönemine 
kıyasla yüzde 30,2 artarak 254 bin 68 adet 
olarak gerçekleşti. Sadece otomobil satışla-
rına bakıldığında, pazar, yılın ilk yarısında 
2019'un aynı dönemine göre yüzde 30,2 ar-
tarak 203 bin 595 adet seviyesinde kayde-
dildi. Hafif ticari araç pazarı da yüzde 30,2 
artarak 50 bin 473 adede ulaştı. 

Otomatik vites satışları arttı 

Bu dönemde otomatik vites araç satışların-
daki yükseliş dikkati çekti. Haziran so-
nunda otomatik şanzımanlı otomobiller, 
141 bin 750 adetlik satışla yüzde 69,6 pay 
alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 61 
bin 845 adetle yüzde 30,4 paya sahip oldu. 
Geçen yılın ocak-haziran döneminde oto-
matik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 
66,3, satışı da 103 bin 730 adet olarak be-
lirlenmişti. Bu yılın ilk yarısında otomatik 
şanzımanlı otomobillerin toplam satışlar-
daki payı yüzde 69,6'ya yükselirken, oto-
matik şanzımanlı otomobil satış adetleri 
2019'un aynı dönemine göre yüzde 36,7 
artış gösterdi. Böylece ilk yarıda satılan her 
10 otomobilden 7'si otomatik vites olarak 
kayıtlara geçti. 

D segmente ilgi çok 

Segment bazında ele alındığında, kendi 
segmentinde en yüksek paya yüzde 100 ile 
ultra lüks segmenti (F) ve lüks segmenti 
(E) sahip oldu. Bu segmentleri, yüzde 99,8 
ile üst ve orta segment (D), yüzde 92,6 ile 
en küçük şehir otomobilleri olarak bilinen 
A segment, yüzde 70,8 ile kompakt sınıf ya 
da alt orta sınıf olarak adlandırılan C seg-
ment ve yüzde 48,9 ile de küçük araç sınıfı 
olarak bilinen B segment takip etti. 
 

AFYONKARAHİSAR'IN Sandıklı ve Kızı-
lören ilçelerinde hububat hasadı başladı. 
Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma 
Toptaş, hububat hasadının yeni başla-
masına rağmen fiyatların üreticinin yü-
zünü güldürdüğünü söyledi. 
Sandıklı ve Kızılören ilçe merkez ve köy-
lerinde yaklaşık bir hafta önce arpa ha-
sadı ile hububat hasadı başladı. Buğday 
hasadının ise 15 gün içerisinde başlaya-
cağı belirtildi. Arpanın ilk hasadının ya-

pıldığı günlerde kilogramı 1 lira 25 ku-
ruştan alımı yapılırken, şimdi ise 1 lira 30 
kuruşa kadar çıktı. Tarlada arpa alımı 
yapan biçerdöverlerin ve balya toplayan 
üreticilerin çalışmalarını yerinde incele-
yen Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma 
Toptaş, Zahire Pazarı'nda hububat alımı 
yapan tüccarları ziyaret ederek fiyatlar 
hakkında bilgi edindi. Başkan Toptaş, bir 
haftada yüzde 10 artış olan arpa fiyatla-
rının üreticinin yüzünü güldürdüğünü 

söyledi. Toptaş, hububat hasadının San-
dıklı ve Kızılören ilçesindeki üreticilere 
hayırlı olmasını dileyerek, "Gördüğümüz 
ve yaptığımız araştırmalarda çiftçiler bu 
yılkı hasattan memnunlar. Arpa fiyatı bir 
hafta içerisinde yüzde 10 gibi bir yükseliş 
göstermiş durumunda. Ayrıca Tarım 
Kredi Kooperatifleri ve pancar koopera-
tiflerinin ürün satın almaları üreticileri-
mizin yüzünü güldürüyor. Tabi bunlar 
güzel bir şey" dedi.

Hububat hasadı çiftçinin yüzünü güldürüyor

Türkiye'de bu yılın ilk yarısında 
satılan her 10 otomobilden 7'si 
otomatik vites araçlardan oluştu

Lunapark uyarısı
TMMOB Makina Mühendisleri 
Odası Başkanı Yunus Yener, yap-
tığı yazılı açıklamada, koronavi-

rüs salgını koşullarında açılacak lunapark ve 
tematik parkların kullanımının çok özel bir 
hassasi yet gerektirdiğini belirtti. Sağlık 
Bakanlığı, Türk Tabipleri Birliği ve uzman 
hekimlerin uyarıları doğrultusunda maske 
kullanımı, fiziki mesafe ve temizliğin ya-
nında çocukların daima göz önünde olması 
gerektiğine işaret eden Yener, pandemi ko-
şullarında bu tür kalabalık yerlerin sakin 
yerlerden daha fazla risk oluşturduğunu 
ifade etti. Çocukların çevredeki nesnelerle 
daha çok temas kurdukları, birbirleri ile ko-
layca sıcak ilişkilere girdikleri gözetilerek 
azami dikkat gösterilmesi gerektiğini vurgu-
layan Yener, şunları kaydetti: "Uzmanlık 
alanlarımızla bağlantılı teknik açıdan ise lu-
naparklar ve benzeri eğlence tesislerindeki 
ekipmanların periyodik bakım ve onarımları 
ile işletme testlerinin sezon öncesinde mut-
laka yapılmış olması gerekmektedir. Bu ge-
rekliliklerin yerine getirilip getirilmediği, 
kamusal nitelikli üçüncü ve bağımsız bir tek-
nik göz tarafından yapılmalıdır. İşletme per-
sonelinin de pandemi açısından koruyucu 
ekipman kullanması, eğitilmiş ve denetlen-
miş olması gerekmektedir. Ancak mühen-
dislik tasarımı olan, yüzlerce hareketli parça 
ve güvenlik aksamları ile devasa konstrüksi-
yonlar olan ekipmanların güvenlik aksamla-
rının periyodik test ve kontrollerinin uzman 
makina mühendisleri tarafından yapılması 
gereği ihlal edilmektedir." Yener, TMMOB 
Makina Mühendisleri Odası olarak, ülke 
genelindeki yaygın örgütlülükleri ve yetişmiş 
teknik personelleri ile lunaparklardaki maki-
nelerin sağlıklı ve güvenli kullanımına yöne-
lik periyodik kontrollerinin yapılması için 
görev almaya hazır olduklarını belirtti. 
 

Türkiye'nin en önemli kültür mantar üretim merkezi Korkuteli'nde, yıllık 25 bin ton civarında beyaz kültür mantarı üretiliyor. Türkiye'deki toplam üretimin 
yüzde 30'unu karşılayan ilçede, yüzde 70'i aile işletmelerinden oluşan 2 bin 500 işletme bulunuyor. İlçede son yıllarda istiridye mantar üretimi de başladı 

B akan Varank, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) istişare 
toplantısına video konferans ile ka-

tıldı. Bakan Varank, koronavirüs salgınıyla 
mücadelede ilk günden bu yana Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 
provokatif bir yaklaşım izlediklerini vurgula-
yarak, vatandaşların sağlığı ve iktisadi sür-
dürülebilirlik dikkate alınarak atılan 
adımlardan bahsetti. Son dönemdeki eko-
nomik gelişmelerin, hükümetçe uygulanan 
politikalar sayesinde gerçekleştiğine dikkati 
çeken Bakan Varank, mayıs ayından itibaren 
güçlü bir canlanmaya şahit olunduğunu 
dile getirdi. Bakan Varank, organize sanayi 
bölgelerindeki (OSB) elektrik tüketiminin 
sanayinin nabzını ölçmekte kritik gösterge-
lerden biri olduğuna işaret ederek, "Bu veri-
lerin yönü ve büyüklüğüyle, sanayi üretimi 
arasında yüksek bir korelasyon var. Hazi-
randa OSB'lerdeki elektrik tüketimi mayısa 
göre yüzde 36 daha fazla gerçekleşti.  
Pandemi öncesi dönemin sadece yüzde 8 
altındayız. Otomotiv sektörü, gerek iç ge-
rekse dış piyasalarda bu krizin etkilerini de-
rinden hisseden sektörlerin başında geldi. 
Otomotiv ana ve yan sanayi ağırlıklı küme-
lenmelerin olduğu Sakarya-Bursa-Kocaeli 
bölgesindeki 19 OSB'de elektrik tüketimi 
mayısa göre ortalama yüzde 45 daha 
fazla oldu" dedi. 

Birçok ülke ardımızda kaldı 

İmalattaki canlanmayı gösteren PMI'nin 
hazirandaki değerinin de kendilerini şaşırt-
madığını belirten Varank, "Haziran verisi, 
son 28 ayın en yüksek değeri. İmalatçıların 

üretim hacimleri ve yeni siparişler tekrar 
büyüme bölgesine geçti. Haziran PMI veri-
lerimizle, G-20 ülkelerinin tamamını geride 
bıraktık" diye konuştu. Bakan Varank, yeni 
normale geçiş döneminde, Türkiye'nin em-
sallerine ve gelişmiş ülkelere göre pozitif ay-
rıştığına dikkati çekerek, yılın ilk yarısında 
sanayi siciline 6 bin 967 yeni işletme kay-
dolduğunu, haziranda 1421 yeni sanayi iş-
letmesi kurulduğunu ve bu sayının, geçen 
senenin aynı dönemine göre yüzde 91 daha 
fazla olduğunu bildirdi. 

Teşvik belgesi sayısında rekor 

Özel sektörün yatırım iştahını teşvik belge-
lerine olan talepten de ölçebildiklerine işa-
ret eden Varank, "Haziranda 859 teşvik 
belgesi düzenledik. Böylece, teşvik tarihi-
mizde aylık bazda düzenlenen en yüksek 
belge sayısına ulaştık. İlk 6 ayda, geçen se-
neye göre yüzde 14'lük bir artışla 84 milyar 
liralık sabit yatırım için teşvik belgesi verdik. 

Bu yatırımlar tamamlandığında 129 binin 
üzerinde vatandaşımıza yeni iş imkanı do-
ğacak. Hükümet olarak hedefimiz bu can-
lanmaya süreklilik kazandırmak böylece 
sağlıklı, sürdürülebilir ve kalıcı bir büyüme 
anlayışını piyasalara hakim kılmak"  
ifadesini kullandı. 

Güçlü büyüme oranları  

Bakan Varank, dış talebin de yeniden topar-
lanmaya geçtiğini belirterek, hazirandaki 
13,5 milyar dolarlık ihracatın geçen seneye 
göre yaklaşık yüzde 16'lık bir artışa denk 
geldiğini söyledi. Son dönem gelişmelerin, 
ekonomide işlerin yoluna girmeye başladı-
ğının göstergesi olduğuna dikkat çeken 
Bakan Varank, "Koşulların bu şekilde 
devam etmesiyle, ekonomik canlanmanın 
daha da hızlanmasını ve yılın son iki çeyre-
ğinde güçlü büyüme oranlarına ulaşmayı 
bekliyoruz. Ekonomik konjonktürdeki geliş-
meler istihdam rakamlarına da yansıyacak" 

değerlendirmesinde bulundu. 
Yeni normale geçiş sürecinin sektörlere et-
kisini, reel sektörle istişare içinde değerlen-
dirdiklerine dikkat çeken Varank, küresel 
eğilimleri de yakından takip ettiklerini vur-
guladı. Bakan Varank, yurt içi kabiliyetleri 
geliştirme ve küresel pazarlarda daha yuka-
rılara çıkma hedefiyle hayata geçirilen 'Tek-
noloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nı 
anımsatarak, "Toplam büyüklüğü 3,3 mil-
yar lira olan 52 farklı proje komitemize su-
nuldu. Sonuçları yakında açıklayacağız. 
Yılın ikinci yarısında, öncelikli sektörler 
olarak belirlediğimiz motorlu kara ve deniz 
taşıtları, raylı sistemler, elektrik-elektronik, 
yarı iletkenler, havacılık-uzay, kimya-ilaç ve 
tıbbi cihazlar alanlarında yeni çağrılara çı-
kacağız" dedi.  
Özel sektöre hamle programının parçası  
olması çağrısında bulunan Varank, KOS-
GEB'in imalat sektöründe dijitalleşme çağ-
rısına da yakında çıkacaklarını söyledi.

Sanayi ve Teknoloji  
Bakanı Mustafa Varank, 
imalattaki canlanmayı 
gösteren İstanbul Sanayi 
Odası Satın Alma Yöneti-
cileri Endeksi'nin (PMI) 
haziran verisinin son  
28 ayın en yüksek değeri 
olduğunu söyledi.  
Varank, “Haziran PMI 
verilerimizle, G-20  
ülkelerinin tamamını  
geride bıraktık” dedi

BAKAN Varank, salgında 
yeni bir dalgayla karşılaşma-
mak için tedbirlere azami se-

viyede uyulmasının şart olduğunu 
belirterek, sanayi tesislerinde alınması 
gereken önlemlere yönelik bir kılavuz 
hazırladıklarını hatırlattı. Kılavuzdaki 
tedbirleri yerine getiren firmalara, 
'COVID-19 Güvenli Üretim Kalite Bel-
gesi' verdiklerini söyleyen Bakan Varank, 
"Şimdiye kadar 400 sanayi işletmesi bu 
belgeyi almak için bize başvurdu. Dene-
timi biten 196 firmanın belgelendirme 
işlemlerini tamamladık. TOBB üyeleri 
olarak bu belgeyi almak üzere Türk 
Standartları Enstitüsü'ne (TSE) başvur-
malı ve piyasada size duyulan güveni ta-
zelemelisiniz" diye konuştu. DHA 

196 firmaya  
üretim belgesi  

G-20 ULKELERI 
GERIMIZDE KALDI

Mustafa Varank
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Marin Princess 
kapılarını actı

Beş yıldızlı otel denince İs-
tanbul’da akıllara ilk gelen
otellerden Kumburgaz

Marin Princess Hotel, pendemi son-
rası kapılarını müşterilerine açtı. Gü-
venli Turizm Sertifikasını da alarak
daha sağlıklı hizmet vereceklerini kay-
deden Kumburgaz Marin Princess
Hotel Genel Müdürü Dr. Hüseyin
Çorbacıoğlu, "Tatilcilerimizi gönül ra-
hatlığı ile ağırlamayı sürdüreceğiz"
diye konuştu.

410 oda ile hizmet

Büyükçekmece Kumburgaz Sahi-
li’nde hizmet veren tesis, hem iş ama-
cıyla seyahat edenler için hem de
biraz kafa dinleyip tatil yapmak iste-
yenler için konforlu bir konaklama de-
neyimi vadediyor. Farklı büyüklüklere
sahip 410 oda ile misafirlerine hizmet
veren Kumburgaz Marin Princess
Hotel’in sade şekilde dekore edilmiş
odalarında misafirlerin ihtiyaç duya-
bileceği olanaklar yer alıyor. Tesiste su
kaydırakları da olan iki büyük yüzme
havuzu var. Misafirler burada eğlen-
celAi bir gün geçirip yüzmenin ve gü-
neşin tadını çıkarabiliyor.

Türk hamamı da var

Ücretsiz Wi-Fi ve ücretsiz özel oto-
parkı da bulunan tesiste sabahları
zengin bir kahvaltı büfesi sunuluyor.

Kumburgaz Marin Princess Hotel
bünyesinde hizmet veren SPA mer-
kezinde yüzme havuzu, fitness mer-
kezi, sauna ve Türk hamamı yer
alıyor. İş amacıyla seyahat eden mi-
safirlerin kullanımına yönelik bir
toplantı salonu tesiste hizmet veri-
yor. Kendine ait bir otopark alanı
olan tesiste spor salonu da var. 
Tesiste ayrıca kuru temizleme ve
çamaşırhane hizmetleri mevcut.

Özellikle yaz aylarının vazgeçilmez adreslerinden Kumburgaz Marin Princess
Hotel kapılarını müşterilerine açtı. Güvenli Turizm Sertifikasını da alan tesis, tüm
özellikleri ile yenilenmiş bir şekilde hizmet vermek için tatilcileri beklemekte

A
nlatacağımız yapıtlar, bir zamanlar Avrupa’yı
ve batılı ülkeleri mimari açıdan ele geçiren
tarzların Türkiye’deki yansımalarıdır. Bu

tarzlar kadar, bizim kendimize özgü mimari tarzları-
mız da tabii ki mevcut ama burada sadece batılı
tarzların Türkiye’deki yansımalarına bakacağız.

Romanesk mimari tüm Avrupa’ya yayılan ilk 
mimari tarzdır. Kalın duvarları ve küçük pencereleri
ile güç ve sağlamlık hissi uyandırır. Bu tarzın Türki-
ye’deki en önemli yapıtı Bizans zamanında İstan-
bul’da yapılmış olan Galata Kulesidir. 

Gotik mimari tarz, Romanesk tarza eleştiri olarak
doğmuş ve doğadan esinlenerek süslemelere önem
vermiştir. Ne kadar yüksek binalar yapılırsa o kadar
tanrıya ulaşılacağı düşünüldüğünden eserler uzunla-
masına büyür. Türkiye’de (direkt kiliseden çevrilmiş
bir eser olmasa da) Pertevniyal Valide Sultan Camii
ve Eminönü Hacı Küçük Camii minarelerinde bu
tarza örnek olabilecek süsleme ve vitray 
çalışmalarını görmek mümkündür. 

Rönesans tarzına ait olan direkt bir eserimiz yok-
tur. Bunun sebeplerinden biri de o dönemlerde Fatih
Sultan Mehmet’in İstanbul’u alması ve Osmanlının
kendi içinde kuvvetli bir medeniyet haline gelmiş 
olmasıdır. Böyle bir ortamda mimarlar başka
tarzlardan etkilenmekten çok Osmanlı’nın kendi 
tarzlarını ön plana çıkartmışlardır.

Barok, Rönesans’ın kendine hakim ve dengeli tav-
rına bir tepki olarak coşkulu, hevesli ve ihtişamlı bir
tarzdır. İç ve dış süslemelere önem veren bu mimari
tarzın Türkiye’deki en önemli temsilcisi Nuruosma-
niye Camiidir. Bunun
dışında Türkiye’de
Ayazma Cami, Laleli
Cami, Dolmabahçe
Sarayı, Beylerbeyi
Sarayı, Malta Köşkü
de kısmen Türk
Barok mimarisi 
örnekleri arasında
yer almaktadır.

Rokoko sade bir
dış mimari ve ihti-
şamlı, detaylı bir iç
mimari ile göze çar-
par. Akıp giden
formların, açık ve
ferah bir yapının
hakim olduğu tarz
15. Louis’in 3.Ah-
med’e göndermiş ol-
duğu hediyeler ile Osmanlıda yaygınlaşmış ve kendine
bir yer bulmuştur. Bu mimari tarzın ülkemizdeki en
güzel örnekleri Dolmabahçe Sarayı Muayede Salonu,
Dolmabahçe Camii, Ortaköy Camii, 3.Ahmed 
Çeşmesi, Ihlamur Kasrı ve Küçüksu Kasrı’dır. 

Neoklasik mimari, sıkça kullanılmakta olan Barok
ve Rokoko akımlarına bir tepki olarak Antik Yunan
ve Roma’nın görkemli sadeliğini 18.yüzyıl ile birleşti-
rerek ortaya çıkartmıştır. Bu tarzın Türkiye’deki en
önemli örneklerinden birkaçı İstanbul Arkeoloji 
Müzesi, 3.TBMM binası, İzmit Saat Kulesi ve 
Erzurum Oteli’dir.

Art Nouveau doğadan aldığı ilham ile endüstriyel
gelişimden çok el işi ve görkemli tasarımlara önem
veren bir tarzdır. Bu mimari tarz ile Osmanlı 
mimarisini 2.Abdülhamid’in saray mimarı Raimond
D’aranco birleştirmiştir. Bu tarz eserlerden bazıları
Botter Apartmanı, Vlora Han, Mısır Konsolosluğu
Yalısı ve Mısır Apartmanı’dır. Ne yazık ki bu ihti-
şamlı eserlerden bazıları şu anda harabe olmaktan
kurtarılmayı beklemektedirler. 

Art Deco mimari, sanayinin kusursuzluğunu el
işlerine tercih etmiştir. Bu tarzda simetrik, akışkan
ve geometrik formlar ön plana çıkıyor ama aynı za-
manda doğal şekillerde kullanılıyordu. Özellikle New
York gibi şehirlerde benimsenen tarzın örneklerini İs-
tanbul'da da Ankara Garında olduğu gibi görebiliriz.

Türkiye'de Batı mimari 
tarzların esintileri

Havadan karadan
trafik denetimi

Jandarma ekiplerinin Çekme-
köy Şile Karayolu Yeşilvadi-Sahil-
köy kavşağındaki denetimlerde,

kurallara uymayan araçlara idari para cezası
uygulandı. Denetimlerde trafik kurallarına uy-
gunluk, araçlara belirli sayının üzerinde yolcu
alınıp alınmadığı, sosyal mesafe kurallarına
uyulup uyulmadığına yönelik kontroller ya-
pıldı. Sürücülere maske kullanım zorunluluğu
hatırlatıldı ve sosyal mesafe kurallarına uyma-
ları yönünde uyarılar yapıldı. Çekmeköy-Şile
Karayolunda yapılan trafik denetiminde, oto-
mobilinde 6 kişi bulunan İsa Altın, kuraldan
haberinin olmadığını söyledi. Altın, “Vallahi
ben sınırı bilmiyordum. Denize gidecektik ço-
cukları aldım geldim. Maskemiz var. Cezayı
yedik sanıyorum. Yapacak bir şey yok. Kural-
dan haberim yoktu” dedi.

Atlı polisler Taksim'de

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet
Şube Müdürlüğü'ne bağlı Atlı Polis Grup
Amirliği ekipleri Taksim Meydanı ve İstiklal
Caddesi çevresinde 4 atlı polisle denetim
yaptı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sos-
yal mesafeyi korumaları  ve maske takmaları
konusunda uyarılarda bulundu. Bunun yanı
sıra devriye atan atlı polisler vatandaşların ilgi
odağı oldu. Vatandaşlar telefonlarıyla atlı po-
lislein fotoğrafını çekerken o anları ölümsüz-

leştirmeyi ihmal
etmedi. Atlı Polis
Grup Amirliği ekip-
lerinin İstanbul'un
turistik noktala-
rında devriye görev-
lerini sürdüreceği
öğrenildi. DHA

Başını İlhan Cihaner'in çektiği "Gelecek
İçin Biz" grubu Cumhuriyet Halk 

Partisi'nin (CHP) 37. Kurultay'ı öncesi bir 
bildiri yayınladı. Bildiride, "Ülkemizin 

birikimine güveniyoruz. Biliyoruz ki mil-
yonlar özgürlüğü, eşitliği, laikliği, barışı

ve demokrasiyi ayağa kaldırmaya hazır.
Şimdi sıra bizde. Geçmişi biz kurduk, gele-

ceği de biz inşa edelim" çağrısı yapıldı

“ Gelecek İçin Biz" grubu Cumhuri-
yet Halk Partisi'nin (CHP) 37. Ku-
rultay'ı öncesi bir bildiri yayınladı.

"37. Kurultaya giderken" başlığıyla yayın-
lanan bildiride, halkın çaresi, güveni,
umudu olan siyasetin CHP içerisinden
yükseleceği belirtilerek, "Cumhuriyeti
kuran partimizin devrimci geleneği, Cum-
huriyeti yeniden inşa edecek ve rejimi de-
mokratikleştirecek güçtedir! Ülkemizin
birikimine güveniyoruz. Biliyoruz ki mil-
yonlar özgürlüğü, eşitliği, laikliği, barışı ve
demokrasiyi ayağa kaldırmaya hazır.
Şimdi sıra bizde. Geçmişi biz kurduk, ge-
leceği de biz inşa edelim!" çağrısı yapıldı.

Sorumluluğumuzu hatırlattık

"Cumhuriyet Halk Partimizin 36. Kurul-
tayı öncesi “geçmişi biz kurduk, geleceği
de biz inşa edelim” çağrısıyla çıkmıştık
yola" denilen metinde, "Saray rejiminin
yarattığı eşitsizliklere, adaletsizliğe, yok-
sulluğa, baskıcı, yönetim anlayışına, hu-
kuksuzluğa, savaş tezkerelerine verilen
desteğe, seçim hilelerine, parti içi antide-
mokratik uygulamalara, dokunulmazlıkla-
rın kaldırılmasında alınan tutuma,
Yenikapı mitinginde iktidarla yan yana
durmaya, mühürsüz oy pusulalarının ge-

çerli sayıldığı 16 Nisan referandum sonu-
cunun sessizce kabul edilmesine karşı
çıkmıştık. “Siyasetsizleştirme” politikala-
rının karşısında CHP’nin tarihi sorumlu-
luğunun, AKP faşizmini aşarak,
Türkiye’yi laik, özgür, demokratik bir
sosyal hukuk devleti olarak ayağa kaldır-
mak olduğunu haykırmıştık" ifadeleri
kullanıldı. 

Herkes aynı gemide değil

Açıklamada, "Salgınla birlikte küresel ka-
pitalizmin yarattığı doğa yıkımı ve eşitsiz-
likler karşısında, bir kez daha herkesin
“aynı gemide” olmadığı görüldü. Salgın-
dan en çok ezilenler, emekçiler, işsizler,
güvencesizler, yoksullar, göçmenler etki-
leniyor. Egemenler ise sorumluluk almak
bir yana insanların korkularını, daha bas-
kıcı ve kontrolcü bir yönetimi dayatmak
için kullanmaya çalışıyorlar. Ancak dün-
yanın dört bir yanından yükselen protes-
tolar, insanlığın otoriter yönetimler
altında geleceksizliğe, yalnızlığa ve ırkçı-
lığa hapsolmak istemediğini gösterdi. Ül-
kemizde hukuksuz görevden almalar,
tutuklamalar ve kayyum uygulamaları ile
yurttaşlarımızın neredeyse üçte birinin
seçme- seçilme hakkı gasp edildi. Bu ko-

şullarda yerel yönetimlerden siyasal ikti-
dara ulaşma imkanı kısıtlanmış du-
rumda" denildi. 

Çöküş beklenmemeli

"Siyasetin, hukukun ve demokrasinin ye-
niden inşasının bütün yükü, halka ve yerel
yönetimlerin omuzlarına yüklenemez" de-
nilen açıklamada, "Halkın çaresizliğine
çare, seçeneksizliğe seçenek, güvensizli-
ğine güven, umutsuzluğuna umut olacak
siyaset, CHP içerisinden yükselecek. Biz-
ler cesaretle demokrasiyi, barışı, eşitliği ve
özgürlüğü savunacağız! İktidarın, siyase-
tin kalan son kurumlarını, dayanışmayı ve
toplumsal muhalefeti yok etmesine izin
veremeyiz. Ülkemizin ve partimizin sü-
rüklendiği “şimdi sırası değil” siyasetsizli-
ğini birlikte yıkalım. İktidarın
kendiliğinden çöküşü beklenerek siyaset
yapılamaz. Siyaset; daha kapsayıcı, de-
mokratik, eşitlikçi, özgürlükçü bir cumhu-
riyetin inşası için mücadele etmeli, bu
memleketin çocuklarına, bu ülkede eşit,
özgür ve mutlu yaşayabileceklerine dair
güven vermelidir! Başka Sivasların yaşan-
madığı, çatışmaların ve toplumsal acıla-
rın son bulduğu barış dolu bir gelecek
sunabilmelidir" görüşü dile getirildi. 

GELECEGI BIZ
INSA EDELIM

DEMOKRATİK BİR
CHP OLMADAN 
DEMOKRATİK
TÜRKİYE OLMAZ!
"Gelecek İçin Biz" grubu tara-
fından yayımlanan açıkla-
mada, "Rejimin dayattığı ve
çerçevesini çizdiği merkez
sağ bir siyasetle mi devam
edeceğiz, yoksa çağa uygun
bir sol siyaseti mi kuracağız?
Mevcut anti demokratik yö-
netim anlayışını mı onayla-
yacağız, yoksa demokratik
bir örgüt ve parti yönetimi
anlayışını mı hayata geçire-
ceğiz?" soruları sorularak,
"Bugün yaşadığımız derinlikli
ekonomik, toplumsal ve si-
yasal krizlerin nedeni olan
sağ politikalarla üretken bir
gelecek inşa edilemez.
Gezi’de, Adalet Yürüyü-
şü’nde, Hayır kampanya-
sında, yerel seçimlerde
halkın taşıdığı değişim umu-
dunu bu politikalarla ger-
çeğe dönüştüremeyiz!
Geleceği, eskimiş siyasi fi-
gürler ve politikalar ile inşa
edemeyiz. İçine düştüğümüz
“ne derler” ve “siyasetsizlik”
sarmalından ancak “ötekile-
rin” umudunu örgütleyebile-
cek yeni ve dinamik bir
siyaset anlayışıyla çıkabiliriz.
Bizler demokratik bir CHP
olmadan demokratik bir
Türkiye’nin kurulamayaca-
ğını ısrarla savunuyoruz.
Partimizin gençlerin, kadın-
ların, yoksulların, işsizlerin,
geleceksizlerin, halkın bütün
ezilen kesimlerinin sesi ol-
masını istiyoruz. Tam da bu
nedenle “CHP için demok-
rasi, Türkiye için demokrasi”
diyoruz" ifadeleri kullanıldı. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçda-
roğlu, Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde,
33 sivilin katledildiği Başbağlar Katlia-

mı’nın 27. yılına ilişkin Twitter mesajında, terör ör-
gütü PKK’yı bir kez daha lanetlediğini belirterek 33
masum vatandaşı rahmetle andığını kaydetti. Kı-
lıçdaroğlu, "Başbağlar Katliamı'nın 27. yılında,
hain terör örgütünü bir kez daha lanetliyor, katle-
dilen 33 masum vatandaşımızı rahmetle anıyo-
rum. İnanıyorum ki terör ve zorbalık yenilecek; bir
arada, huzur içinde, kardeşçe yaşama irademiz bu
topraklarda kök salacaktır" ifadelerini kullandı.

Başbağlar için
anma mesajı
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Marmara’yı vuran
1999 yılındaki Göl-

cük Depremi sıra-
sında ağır hasar

görünce yıkılmasına
karar verilen ancak

daha sonra güçlendi-
rilen Avcılar’daki bir

bina, geçen yıl boşal-
tılmasına rağmen bir

türlü yıktırılamadı.
Binanın zemin kat-

taki iş yerleri, dükkan
ve evler ise bağımlı-
ların uğrak yeri oldu

G ümüşpala Mahallesi'nde, bodrum, zemin ile bir-
likte 7 katlı, 24 daireli apartman 17 Ağustos 1999
Gölcük Depremi'nde hasar görünce yıktırılma-

sına karar verildi. AFAD, geçen 26 Eylül’de meydana
gelen 5.8 büyüklüğündeki Silivri Depremi ardından ‘Ağır
hasarlı' bu binanın akıbetini 20 yıl sonra sordu. Avcılar
Belediyesi bunun üzerine üniversiteden alınan raporla
güçlendirilen ve Gölcük depreminden sonra 20 yıl bo-
yunca oturulan binanın en kısa sürede boşaltılarak yıktırıl-
ması gerektiğini bildirdi. Belediye zabıtası ve polis devreye
girerek bina sakinlerine tebligat yapılınca bina geçen Ekim
ayında boşaltıldı.

Bütün kapılar söküldü

Boşaltılan bina atık malzeme toplayıcılarının akınına uğ-
radı. Binada kullanılabilecek bütün atıklar toplanırken,
bazı parçaların yola düşerek tehdit oluşturması üzerine
yapıdaki 40 kadar kapı tek tek sökülerek bina önüne bari-
yer oluşturuldu. Anten kabloları ile tutturulan kapılar il-
ginç görüntü oluştururken, belediye eleştiriler üzerine kısa
süre sonra demir bariyerler getirerek yerleştirdi. Ancak,

bina geçen süre içerisinde açılan davalar nedeniyle yıktı-
rılamayınca belediye de bariyerlerini alıp götürdü. Çevre
binalarda oturanlar yapılan tadilatlardan çıkarılan mo-
lozları veya bazı atıkları 21 yıl önce yıktırılması gereken
binadaki boş dükkanlara yığınca çirkin görüntünün yanı
sıra çevreye pis koku yayılmaya başladı.

Polis kontrol ediyor

Yan binalarda oturanlar da boş olan ve çevredekilerin
önünden geçmeye korktukları binaya geceleri kimliği be-
lirlenemeyen kişilerin geldiğini, burada ateş yakarak
uyuşturucu kullandıklarını söyledi. Binanın birinci ka-
tında üzerinde uyuşturucu bağımlıları tarafından kullanı-
lan çok sayıda sigara deliği bulunan alüminyum folyolar,
elle sarılmış sigaralar bulunduğu görüldü. Yıktırılamadığı
için pislik içerisinde bulunan ve özellikle bağımlıların
zaman zaman geldiği binaya polisin ihbar üzerine gelerek
burayı kontrol ettiği ifade edildi. İlçede son dönemde
boşaltıldığı halde yıktırılamayan yaklaşık 50 binada ben-
zer sorunlar olduğu, güvenlik güçlerinin de bu sorunla
mücadele etmek zorunda kaldığı belirtildi. DHA

A B Dönem Başkanlığı 1 Temmuz’dan
itibaren Almanya’ya geçti. Başkan-
lığı Hırvatistan’dan devralan Al-

manya, 1 Ocak 2021’de Portekiz’e
devredecek. Dönem Başkanı olan üye devlet,
başkanlığı sırasında doğal olarak kendisinin
önemli bulduğu konulara öncelik vermekte…
Ama bu kez öncelik belli… Alman Şansölye
Angela Merkel dönem başkanlığında Covit19
salgınıyla mücadelenin ön planda olacağını
söyledi… 13 yıllık bir aradan sonra başkan-
lığı devralan Almanya’nın sloganı da ‘Bir-
likte Avrupa’yı tekrar güçlü yapalım’…

*** 
Almanya’nın başkanlığında AB-Türkiye

ilişkileri merak edilen bir konu… Türkiye-AB
ilişkilerinin ilk dönüm noktası bence 10-11

Aralık 1999 Helsinki’deki AB Zirvesi’dir
bence… Bu zirvede Türkiye'nin AB adaylığı
resmen onaylandı… Ardından beş yıl geçti…
Türkiye diğer aday ülkelerle birlikte 17 Ara-
lık 2004 Brüksel Zirvesi’ne davet edildi, Tür-
kiye'nin siyasi kriterleri karşıladığı söylendi.
‘3 Ekim 2005'te müzakerelere başlıyoruz’
dendi…

*** 
Aradan on yıl geçti… 2015 AB açısından

önemli bir yıl… Suriye’deki içsavaş nedeniyle
büyük bir göç dalgası başladı… Önce Tür-
kiye, Lübnan ve Ürdün‘ün sorunuydu…
2015 yazında artık Avrupa’nın, özellikle de
Almanya‘nın da sorunu oldu. 29 Kasım
2015 Brüksel’deki Türkiye-AB Zirvesi ya-
pıldı…  Zirveye 28 AB üyesi ile AB Konseyi,
AB Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu
Başkanları katıldı.

*** 
Zirvede AB’ye göçün engellenmesi için

Türkiye’den beklentiler dile getirildi. Buna
karşılık Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecinin
hızlandırılması, düzenli zirveler gerçekleşti-
rilmesi, yeni fasılların açılması, vize serbes-
tisi için Ekim 2016’nın hedeflenmesi, Geri
Kabul Anlaşması’nın 2016 Haziran’dan iti-
baren uygulanması, sözleri verildi… Tür-
kiye’deki Suriyeliler için 3 milyar Euro
yardım sözü verildi… Gelişmeleri yazılı veya
sözlü medyada takip etmişsinizdir. Yoruma
gerek yok…

*** 
En son 24 Ocak’ta Türkiye’ye gelen

Alman Şansölye Angela Merkel Ekim

2021’de siyasete veda edecek. Bu konuda
kesin kararlı. Bu yüzden altı aylık dönem
başkanlığında AB siyasetine bir iz bırakmak
isteyebilir. Şansölye Merkel, Almanya’yı zor
zamanlarda başarıyla yöneten pragmatik
bir lider… Ama bu kez masası dolu…
Covit19’un yol açtığı sağlık ve ekonomik so-
runlar… Bu krizlerin tetiklediği sosyal hu-
zursuzluk, siyasi gerginliklerden AB’nin
kırılgan bir duruma gelmesi, üye ülkelere
kısmen hibe, kısmen kredi 700 milyar Euro-
luk kurtarma fonunun paylaştırılması, üye-
likten ayrılan İngiltere ile Brexit
görüşmeleri, AB bütçesi de masadaki so-
runlardan belli başlıları…

***
Görüşülecek olan 2021 AB Bütçesi Tür-

kiye’yi de ilgilendiren bir konu... Çünkü
AB’nin Türkiye’ye ayırmayı öngördüğü mali
yardım da açıklık kazanacak. AB ile Çin
ilişkileri de ele alınacak konulardan sayıla-

bilir… Bir süre önce AB Komisyonu Baş-
kanı von der Leyen’in, kısa bir süre önce
video konferans yöntemiyle yapılan AB-Çin
Zirvesi bitiminde düzenlediği toplantıda
‘Çin, AB ile müzakere ortağı olmakla bir-
likte ekonomik ve sistemik bir rakip’ demesi
dikkat çekiciydi…

***
Görüldüğü gibi Almanya yüklü bir gün-

dem ile işe başladı. Bu gündemde Türkiye
ilişkilerinde önemli bir ilerleme sağlanabile-
ceğini düşünmek pek kolay gözükmüyor
maalesef… Zaten Hırvatistan başkanlı-
ğında son Brüksel toplantısında, salgın do-
layısıyla kapattığı dış sınırlarını öncelikli
olarak hangi ülkelere açacağına karar
verdi. Türkiye, salgın açısından ‘güvenli’ ad-
dedilen ve seyahat uyarısı kaldırılan 14 ülke
arasında yer almadı. Kararın AB içinde iki
haftalık aralıklarla inceleneceği, listenin sü-
rekli gözden geçirileceği açıklandı…

Türkiye - AB
ilişkisi üzerine... Halit ÇELİKBUDAK

20 YILDAN BERI
YIKAMADILAR!

Yan binalarda oturanlar da boş olan ve
çevredekilerin önünden geçmeye korktuk-
ları binaya geceleri kimliği belirlenemeyen
kişilerin geldiğini, burada ateş yakarak
uyuşturucu kullandıklarını söyledi.

Yıkılacaksa yıkılsın!
Binanın hemen yanında iş yeri bulunan Kadir
Kaman, “Bu bina yıkılacaksa yıkılsın, Halkalı çöplü-
ğüne döndü” derken, Umut Aydın, belediyeye defa-
larca başvurmalarına rağmen burası için çözüm
bulunamadığını anlattı. Yan binada oturan Ali Ra-
himoğlu, “Bağımlılar geliyor, gece ateş yandığını gö-
rüyoruz. Yangın çıkacak bize de sıçrayacak mı diye
korkuyoruz” dedi. Ali Saday, 1995’ten bu yana aynı
sokakta oturduğunu, vefat eden müteahhidin hak
sahiplerine ev sattığını ancak, değişik oranlarda arsa
hissesi vermesi sonucu ortaya bugünkü içinden çı-
kılmaz durumun çıktığını söyledi. Saday, “Örneğin
ikinci katta oturan ailenin yüzde 15, dördüncü katta
oturanın yüzde iki arsa payı var. İkisi de daire sahibi

görünüyordu. Ancak, kentsel dönüşüme alınma-
sına karar verilen binada müteahhit doğal olarak
arsa payına bakarak binayı yapmak isteyince an-
laşmazlık oluyor ve davalar açılıyor. Bu nedenle
bina yıkılamıyor ve yenisi yapılamıyor, ortaya bu-
günkü kötü sonuçlar ortaya çıkıyor” diye konuştu. 

Çiftçinin yüzü güldü
Silivri Belediye Başkanı Vol-
kan Yılmaz, tarımsal üretimi
ve hayvancılığı desteklemek

amacıyla belediyeye ait boş ve atıl du-
rumda olan tarım arazilerini tespit etti-
rerek 300 dönüm araziye yerli arpa
tohumu ektirdi. Geçtiğimiz gün hasadı
yapılan 150 ton civarındaki ürünler, ser-
tifikasyon sürecinden sonra Silivri’deki
çiftçilere ücretsiz dağıtılacak. Bu sırada
hasattan geriye kalan 3 bin 200 balya
saman da muhtarlıklar vasıtası ile tespit
edilen ihtiyaç sahibi hayvancılara bedel-
siz olarak dağıtılmaya başlandı. Gazi-
tepe, Sayalar, Seymen, Küçükkılıçlı,
Yolçatı ve Değirmenköy mahallerinde
bulunan küçük ve orta ölçekli hayvancı-
lıkla uğraşan vatandaşların teslimatları
gerçekleştirildi.

Üretime destek olacağız

Çiftçiye destek projesi hakkında bilgi
veren Silivri Belediye Başkanı Volkan
Yılmaz, İstanbul’un en verimli tarım

arazilerinin Silivri’de olduğunu belirte-
rek, ilçede tarım ve hayvancılık yapan
çiftçilerin üretim maliyetlerini azaltmak
için destek olmaya devam edeceklerini
söyledi. Mahalle mahalle saman dağıt-
tıklarını ifade eden Başkan Yılmaz, “Be-
lediyemize ait 300 dönüm araziye
tohumluk yerli arpa ektik. Belediyemizin
kasasıdan bir kuruş harcamandan imece
usulü, yani paydaşlarımızın katkıları ile
ürettiğimiz arpaları selektör işleminden
sonra önümüzdeki günlerde Silivrili çift-
çilerimize dağıtacağız. Bu arada arpa
hasadından elde ettiğimiz 3 bin 200 adet
balya saman da hediye etmeye başladık.
Muhtarlıklarımız aracılığı ile tespit etti-
ğimiz küçük ve orta ölçekli hayvancılık
yapan hemşerilerimizin kapılarına kadar
teslim ediyoruz. Bizim amacımız Si-
livri’de tarımsal üretimi ve hayvancılığı
destekleyerek önder ve öncü olmak.
Üretim maliyetlerini düşürmek adına
ihtiyaç sahibi 80 çiftçimize saman des-
teği veriyoru” dedi. 

Yakuplu için yeni bir proje
Beylikdüzü Belediyesi pandemi
sürecinin ardından devam ettiği
yenilenme ve tazelenme çalışma-

larına çocukları da dahil etti. Çocuk dostu
kent olma vizyonuyla çalışmalarını sürdüren
Belediye bu kez Yakuplu Mahallesi’nin farklı
sokaklarında trafiğe kapalı ve güvenli alan-
larda çocukların özgürce koşup eğlenme im-
kanı bulacakları, spor yapıp oyun
oynayacakları, film izleyebilecekleri sanatsal
ve kültürel faaliyetler düzenleyecek. Bu pro-
jeyle, Yakuplu Mahallesi’nin imar planla-
rında park alanlarının yeterli olmaması ve
mevcut parkların aralarındaki mesafelerin

uzak olması sebebiyle küçük yaş grupların-
daki çocukların park ve oyun ihtiyaçlarının
karşılanması amaçlandı. 

Ücretsiz olacak

Projede, nüfusun yoğun olduğu ve fiziki du-
rumun uygun olduğu sokaklar seçilip güven-
liği sağlanarak  çocukların psikolojik, fiziksel
ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlayacak nite-
likli etkinlikler hazırlandı. Renkli zıplama
alanlarından futbol ve basketbol sahasına,
halatlı tırmanma alanlarından salıncak ve
tahterevalliye kadar birçok oyun grubu ücret-
siz olarak çocukların kullanımına sunulacak.



B eykoz Belediyesi'nin bu yaz kulla-
nıma açtığı ve işlettiği Elmas-
burnu Plajı'na İBB'nin kendi 

bayrağını asmak istemesi gerginliğe yol 
açtı. İBB ve Beykoz Belediyesi zabıta ekip-
leri karşı karşıya geldi. Riva'da yer alan ve 
Milli Parklar'a bağlı olan Elmasburnu Ta-
biat Parkı'nda Beykoz Belediyesi bu sene 
bir dizi düzenleme yaptı ve kapsamlı bir 
tesisi İstanbulluların kullanımına açtı. 
Haftada 4 gün kadınlar plajı olarak hiz-
met verecek plaj İstanbullulardan tam not 
almış ve sosyal medyada geçtiğimiz hafta 
boyunca çok kez paylaşılmıştı. Elmas-
burnu Plajı bu sefer bayrak tartışmasıyla 
gündeme geldi. İBB'ye bağlı cankurtaran-
lar, Beykoz Belediye Başkanı Murat Ay-
dın'ın tesisi ziyareti esnasında göndere 
İBB bayrağı çekti. Yapılan bu hareket bir 
anda gerginliğe yol açtı. Tesisin sorumlu-
luğunun ve yetkisinin Beykoz Belediye-
si'nde olması gerekçe gösterilerek İBB'nin 
bayrağı gönderden indirildi ve yerine Türk 
bayrağı çekildi. Ancak tartışma bununla 
birlikte daha da alevlendi. 

Zabıtalar karşı karşıya 

İBB bayrağının gönderden indirilmesi 
üzerine bölgeye çok sayıda İBB zabıta 
sevk edildi. Yüze yakın İBB ve Beykoz Be-
lediyesi zabıtası karşı karşıya geldi. İBB'ye 
bağlı zabıtaların Türk bayrağı çekilmiş 
olan göndere İBB bayrağını asmak iste-
mesi tansiyonu iyice yükseltti. Beykoz Be-
lediyesi, kendilerine ait plaj ve tesise İBB 
bayrağının asılmasının hiçbir gerekçesinin 
olmadığını savunurken, İBB ise bölgede 
çalışan iki cankurtaranını gerekçe göstere-
rek kendi bayrağını asmak istedi. Zabıta 
ekiplerinin gergin bekleyişi devam ediyor. 
İBB ile Beykoz Belediyesi bir gün önce de 
benzer bir sebeple karşı karşıya gelmişti. 
Beykoz Belediyesi'nin yapmış olduğu sahil 
düzenlemesinin bitmesinin ardından İBB 
ekipleri üzerinde İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi imzalı bankları sahile bırakmak is-
temiş ve iki belediyenin ekipleri arasında 
yine gerginlik yaşanmıştı. 
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KAĞITHANE'DE korona virüs (Covid-19) 
sürecinin başladığı ilk günden bu yana 1 
milyon 700 bin maske ve 250 bin kolonya-

dan oluşan hijyen paketleri vatandaşlara ücretsiz 
dağıtıldı. Vatandaşların talebi doğrultusunda bele-
diye ekipleri kapı kapı gezerek maske, kolonya ve sa-
bundan oluşan hijyen paketlerini ücretsiz dağıtıyor. 
Kağıthaneli vatandaşlar belediyenin internet sitesine 
girerek hijyen paketini talep ediyor. Vatandaşların 
talebi doğrultusunda ertesi gün ekiplerce hijyen pa-
keti evlerine kadar teslim ediliyor. İlçe sakinlerinin 
kullandıkları maske ve eldivenlerini atmaları için de 
şehirde farklı noktalara 150 adet tıbbi atık kontey-
neri yerleştirildi. Ayrıca korona virüs sürecinin baş-
ladığı ilk günden bu zamana belediye ekipleri cadde 
ve sokakları düzenli olarak dezenfekte etti. 

2 milyon paket dağıttık 

İnternet üzerinden başvuran her vatandaşa hijyen 
paketlerini ulaştırdıklarını söyleyen Kağıthane Bele-
diye Başkanı Mevlüt Öztekin, “Ülkemizde korona 
virüs vakaları görüldüğü ilk günden itibaren bele-
diye olarak internette bir sistem kurduk. Bu sayfa 
üzerinden Kağıthane'li vatandaşlarımız başvuruda 
bulunuyor. Hem maske, hem gıda desteği, hem de 
caddelerin yıkanması konusunda birçok taleplerine 
bizim internet sitemizden ulaşabildiler. Bizde 750 
kişilik özel bir ekip oluşturduk. Bu ekiplerimiz hijyen 
paketlerini hızlı bir şekilde teslim ettiler. Milletimizin 
bu korona virüs sürecinde yaşadıklarına elimizden 
geldiğince destek olduk. Bu süreci hızlı bir şekilde 
atlacağız. Biz ilçemizde 2 milyona yakın hijyen pa-
keti dağıttık. Çocuklarımız içinde bölgede bulunan 
meslek liseleri çalışmalarda bulundu. Çizgi film 
kahramanlarının olduğu maskeler yaparak çocukla-
rımız maske takma alışkanlığı kazandı” dedi. 

Eve kadar gelmesi çok güzel 

Hizmetten memnun olduğunu belirten Süleyman 
Gündoğdu, “Evimize kadar gelmesi güzel. Kağıthane 
Belediyesine çok teşekkür ederim. Onlar virüsü hızlı 
bir şekilde atlatmamız konusunda çok çalıştılar” ifa-
delerini kullandı. Hijyen paketlerinin hemen geldiğini 
söyleyen Burçin Akçan, “Biz internetten başvuru yap-
tık. Hijyen paketlerimiz de hemen geldi. Biz çok 
memnun kaldık" diye konuştu Korona virüse karşı 
tedbirlere dikkat ettiğini belirten Hüsamettin Aktaşcı, 
“Kağıthane Belediyesinden memnunuz.  
25 senedir burada ikamet etmekteyim, bir sorunu-
muz olmadı. Korona virüse karşı da tedbirlere hala 
dikkat ediyoruz” dedi.

TÜRKİYE’NİN en büyük 
kent içi raylı sistemler işlet-
mecisi İstanbul Büyükşe-

hir Belediyesi (İBB) iştirak 
şirketlerinden Metro İstanbul, İstan-
bullulara daha güvenli ulaşım imkanı 
sunmak amacıyla şehrin sembolle-
rinden biri haline gelen T3 Kadıköy – 
Moda Tramvay Hattı’nın emektar 
vagonlarını yeniledi. 
Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de 
etkisi altına alan Koronavirüs salgını 
nedeniyle T3 Kadıköy-Moda Tram-
vay Hattı’nda seferlere geçici olarak 
ara verilmişti. Rayları ve trenleri yeni-
lenen Kadıköy-Moda Tramvay hattı 
6 Temmuz 2020 Pazartesi günü iti-
bariyle seferlerine kaldığı yerden 
devam edecek. 

Eski raylar söküldü 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi salgın 
sürecinde trafik yoğunluğunun azal-
ması nedeniyle, planladığı alt yapı 
yenileme çalışmalarına hız verdi. Bu 
kapsamda, İSKİ’nin Rıhtım Cad-
desi’nde senelerdir yaşanan atık su ve 
yağmur suyu sorununu çözmek için 
yürüttüğü 1500 metre uzunluğun-
daki atık su ve yağmur suyu hattı in-
şaatı nedeniyle yollar kazıldığı için 
T3 Kadıköy – Moda Tramvay hattı-
nın rayları da söküldü. Çalışmalar 
tamamlandığında eskiyen rayların 
yerine yeni raylar monte edildi. 

100 bin liranın üstünde tasarruf 

Rayların yanı sıra trenleri de yenile-
mek için kolları sıvayan Metro İstan-
bul, kendi ustaları tarafından 
tamamen öz kaynaklarla çalışmaları 
gerçekleştirerek 100 bin liranın üs-
tünde tasarruf sağladı. 

Trenler en son 2013’te yenilenmişti 

Kadıköy Meydan, Altıyol, Bahariye 

Caddesi gibi yoğun karayolu trafiği 
bulunan ve çok fazla hatalı park-
lanma yapılan bir bölgede çalıştığı 
için kazalar ve sürtünmeler nedeni ile 
kaporta hasarı alan trenler son ola-
rak Kasım 2012 ve Nisan 2013 tarih-
leri arasında özel bir firmada kaporta 
revizyonundan geçmişti. Geçen 
zaman içerisinde üst üste uygulan-
mış folyoların hava şartları etkisi ile 
vasfını yitirmesi, hasarlı bölgelerden 
su girişi nedeniyle araç kaportaları-
nın zarar görmeye başlaması gibi ne-
denlerle yeniden kaplama yapılamaz 

hale gelmişti. 
Yapılan yenileme çalışması kapsa-
mında; araçların yüzeyindeki eski 
folyo ve boyalar tamamen temizlen-
dikten sonra, kaportaları elden geçiri-
lerek hasarlı bölgeler düzeltildi, 
düzgün ve temiz bir yüzey oluşturu-
larak trenlerin yeniden kaplama yapı-
labilir hale gelmesi sağlandı. Bu 
işlemlerin adından trenler “İstanbul 
senin” sloganı yazılı folyolarla kapla-
narak daha sağlam ve güvenli bir şe-
kilde İstanbullulara hizmet vermeye 
hazır hale geldi.

SULTANBEYLİ'DE yaşa-
yan doğa aşığı Aydın 
Birlik, yaşadığı 5 katlı 

binanın teras katında adeta büyük 
bir botanik bahçe kurdu. Teras ka-
tını özel bir bahçeye çeviren Birlik, 
bahçesinde elmadan kestaneye, 
domatesten bibere, maydanozdan 
rokaya, naneden dereotuna, sala-
talıktan limona, çilekten pepinoya 
kadar birçok meyve ve sebze yetiş-
tiriyor. Korona virüs sürecinde 
kendi yetiştirdiği meyve ve sebze-
lerle doğal olarak beslenen Birlik, 
dışarıya çok fazla çıkmaya ihtiyaç 
duymadığını ve dışarıdan bir şey 
almamaya çalıştıklarını belirtiyor. 
Evin teras katını bahçeye çeviren 
Aydın Birlik, “Spor yapıyorum, 
yürüyüş yapıyorum, bu binanın 
çevresini dolaştığımda yüz metre 
yapıyor, otuz sefer yapıyordum. 
Sonra dinleniyordum. Burada 
sebze meyve yetiştirip organik ola-
rak yemeye dikkat ettim. Aşağı in-
memeye çalıştım, inmedim doğru 
düzgün. Vakitlerimi burada geçir-
dim. Bu sevdiğim ağaçlarla mey-
velerle uğraştım. Burada envai 
türde her türlü meyve var. Bodur 
ve yarı bodur, sebze olarak da aklı-
nıza ne geliyorsa her şey var. Şu 
anda ağırlıkla biber ve domates, 
patlıcan salatalık, karpuz kavun 
bile var. Çok miktarda burada 
maydanoz ve dereotu roka yetiş-
tirdik burada. Onlarla uğraştım 
durdum. Pandemi sürecinde bura-
dan beslendim doğal olarak. 
Aşağı inmemeye çalıştık yani dışa-
rıdan bir şey almamaya çalıştık. 
Yeşili sevmek lazım yeşille top-
rakla güneşle daha fazla vakit ge-
çirmek lazım” dedi. 

Teras virüse 
sığınak oldu

Moda Tramvayı yenilendi 

ZABITALAR ARASINDA  
GERGINLIK 

Beykoz Belediyesi’nin bu yaz  
kullanıma açtığı ve işlettiği Elmasburnu 
Plajı’na İBB’nin kendi bayrağını asmak 

istemesi gerginliğe yol açtı 

İstanbul’un sembollerinden nostaljik T3 Kadıköy- Moda Tramvayı’nın yıpranan  
araçları yenilendi. Koronavirüs salgını nedeniyle seferlerine ara verilen hat, bugün 

yeniden İstanbullulara hizmet vermeye başlayacak 

Korona virüsle mücadele 
normalleşme adımlarının 
atılmasıyla birlikte Tak-

sim Meydanı ve İstiklal Cadde-
si'nde dikkat çeken yoğunluklar 
oluşmaya başladı. Akşam saatle-
rinde sıcak havaların etkisiyle in-
sanlar açık alanlara ve sokaklara 
akın etti. İstiklal Caddesi'ne ve Tak-
sim Meydanı'na gelen vatandaşla-
rın sosyal mesafeyi unuttuğu ve 
bazı vatandaşların da maske tak-

madıkları görüldü. Çok sayıda va-
tandaşın ise maskeyi çenesinin al-
tında takarak yetkililerin uyarılarını 
dikkate almadı. Caddede arkada-
şıyla birlikte yürüyen ve maskesini 
çenesinin altına indiren genç, 
“Hava almak için indirdim, çekebi-
lirsin” demesi dikkat çekti. Öte yan-
dan maskesini çenesinin altına 
indiren bazı vatandaşlar, basın 
mensuplarının çekim yaptığını gö-
rünce maskesini düzelttiği görüldü.

Kağıthane’de  
hijyen rekoru

TÜRKİYE'DE korona virüsüyle mücadelede 
kapsamında alınan önlemler sayesinde 
yaklaşık 3 ay sonra normalleşme adımları 

atılmaya başlanmıştı. 1 Haziran'dan itibaren uygula-
maya koyulan normalleşme sonrası uyulması gere-
ken kurallar ve önlemlere rağmen celp döneminin 
gelmesiyle birlikte İstanbul'un çeşitli ilçelerinde grup-
lar, düğün eğlencesi adı altına bir araya geldi. Sağlık 
Bakanı Fahrettin Koca'nın düğün eğlencelerinde sos-
yal mesafe kuralına uyulmadığı, maske kullanılmadı-
ğını belirterek, “Eğlencelerin kaygı verici yakınlıkta 
gerçekleştiği haberleri geliyor. Meydanı gelinle da-
mada bırakın. Maske takmak zorunda kalmadan eğ-
lensinler. Siz kuralları çiğnerseniz, bizim 
düğünümüzde oldu diye üzülürler” açıklamasında 
bulunmasına rağmen İstanbul'da yine dehşete düşü-
ren görüntüler kaydedildi. 

Terör estirdiler 

Şişli, Bakırköy ve Sultanbeyli başta olmak üzere çe-
şitli ilçelerdeki semtlerde toplanan kalabalık gruplar, 
ilk olarak yüksek sesli müzikler eşliğinde onlarca uya-
rıya rağmen hem maske takmayarak hem de sosyal 
mesafe kurallarını hiçe sayarak halay çekmeye baş-
ladı. Gruptakiler ellerine aldıkları meşalelerle ortalığı 
dumana boğdu. Semtteki eğlencelerin ardından araç-
larına binen grup konvoy halinde trafiğe çıktı. Bir 
süre sonra yolu trafiğe kapatan gruptakiler, araçlarla 
patinaj çekerek terör estirdi. Yollarda dörtlü sinyalleri 
yakarak şeritlere dağılan grup, trafiği yavaşlatarak 
hem kendi hem de vatandaşların canlarını tehlikeye 
attı. Trafikte yol kesip drift de yapan magandalar, 
mega kentin adeta altını üstüne getirdi. 

Kurallar yalan oldu

Denetimler unutuldu
İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nda akşam saatlerinde dikkat 
çeken yoğunluk oluştu. Sosyal mesafenin unutulduğu cadde ve 

meydanda bazı vatandaşlar maske takmadı
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A BD'de 59. Başkanlık Seçimleri, 3 Kasım
2020'de yapılacak. Bu seçimler sadece Ame-
rika için değil, dünya için önemli. Trump gi-

derse ABD'nin beş yıllık iç ve dış politikaları değişecek.
Gitmezse yeniden seçim kazanırsa, beş yılda yaptıkla-
rından daha radikal uygulamaları devreye sokacak.

Dünyada Amerika ile ilişkileri ister güçlü isterse
zayıf olsun her ülke, seçim sonucundan etkilenecek.

Ve en çok etkilenecek ülkelerin başında ise 
Türkiye geliyor.

Erdoğan iktidarı ile kaybeden vesayet 
odakları, Erdoğan'la yeniden kazandılar

Bugün Libya politikasının en büyük destekçisi Trump
yönetimi. 15 Temmuz sonrasında yıpranan TSK’nın,
Libya, Katar, Suriye, Akdeniz ve içerde PKK'ya yönelik
operasyonlarla ile yeniden kendisine güveni geldi. Kay-
bettiği itibarını toparladı. Özellikle 2015 yılından önce
kaybettiği devlet içindeki ağırlığını yeniden ortaya koydu.

Erdoğan, 16 Nisan referandumu ile beraber MHP'ye,
hatta küçük partilere olan ih-
tiyacından dolayı devletin eski
odakları ile koalisyon kurdu.
Devletin üç saç ayağı olan;
ordu, emniyet ve yargı güç
odağı yani bürokrasi, 15 Tem-
muz sonrasında AK Parti ikti-
darının eksen kaymasıyla
beraber, vesayet odakları kay-
bettikleri güce Erdoğan'la be-
raber daha güçlü bir şekilde 
yeniden kavuştu.

***
Erdoğan, ABD ile Libya ve

Suriye üzerinden yeniden
güçlü bir ilişki kuruyor. Erdo-
ğan'ın Amerikan seçimleri ile
beraber yeniden farklı bir
çizgi aramaya girişebileceğini
gösteriyor. Özellikle bunu Libya üzerinden okumak 
gerekiyor.

Ekonomideki, kötü gidişat ve batı sermayesine olan 
ihtiyaç yakıcı. İktidar bu yakıcı ilişkiyi bir seçim zaferi 
ile güçlü olarak yeniden kurabilir.

Yine Erdoğan ve AK Parti iktidarının içerden ve 
dışardan seçmen desteğini yitirdiği okuması, olası bir
seçimde kazanamayacağının değerlendirilmesi iktidarı
bir erken seçime gebe bırakıyor.

Seçim zaferleri iktidarlara meşruiyet sağlar!

AK Parti ve Erdoğan son 18 yılda toplumsal 
meşruiyeti sağlayarak içerde ve dışarda desteğini ar-

tırdı. İktidar, 2004, 2007,
2009, 2011, 2014, 2015 Hazi-
ran ve Kasım, 2018 seçimlerini
2010 ve 2017 referandumlarını

kazanarak, her bunalım süre-
cini güç kazanarak aştı.

17-25 Aralık sürecinde
FETÖ ile başlayan sürecin de-
vamı olarak 15 Temmuz darbe
girişiminden sonra, (tam 16 yıl
göğüs göğüse çarpıştığı) güç
odaklarıyla devlette yeni ittifak-
lar kurdu. FETÖ'den boşalan ve
muhalif olarak gördüğü kadro-
ları tasfiye ederken, onlardan
boşalan yerlere de yeni ittifakla-
rın kadrolarını yerleştirdi.

16 Nisan referandumunu ve
2018 cumhurbaşkanlığı ve

genel seçimlerini ise ancak MHP ve küçük oluşumların
desteği ile kazanabildi.

31 Mart yerel seçimlerini Cumhur İttifakı ile kazan-
masına rağmen, Türkiye'nin en önemli büyükşehirlerini
kaybetmesinden kaynaklı olarak içerde ve dışarda
kaybeden bir iktidar profili çizdi.

Ekonomide son dört yılda toparlanmayı gerçekleştire-
memesi, yabancı sermayenin çekilmesi ve yeni sermaye-
nin gelmemesi, borç bulabilmek için ancak tefeci
diyebileceğimiz İngiliz merkezli sermayeden borç
bulabilmesi iktidar için olumsuz sinyal veriyor.

***
Özellikle 31 Mart ve 23 Haziran İstanbul seçimlerin-

deki başarısızlığı ise AK Par-
ti'nin büyüsünü bozdu. Ve san-
dıkta da kaybedileceği
gerçeğinin görülmesi tüm muha-
lifleri Erdoğan karşısında yan
yana getirdi. Bunun en önemli
nedeni ise, bizzat 16 Nisan refe-
randumu ile ortaya çıkan yüzde
50+1 seçim sistemiydi.

Anlayacağınız Erdoğan biz-
zat kendi eliyle muhalefeti bir-
leştirmişti. Cumhur İttifakı’nı
oluştururken hesap edilen muha-
lefetin aynı benzeri ittifakı 
kuramayacağı öngörüsüydü ki,
bu bile tek başına toplumu 
okuyamayan iktidarın 
durumunu özetliyordu.

Neden erken seçim?

Türkiye neden bir erken seçime gebe? Bunun en
önemli nedenlerinden biri ABD'de yapılacak seçimler.
Trump kaybeder, Biden kazanırsa, Erdoğan iktidarı-
nın işi çok zor. Biden'la masaya oturabilmesi için
mutlaka toplumsal meşruiyetini sağlayacak bir erken
seçim zaferine ihtiyacı olacak Erdoğan'ın.

Trump kazandığında ise aynı meşruiyete ihtiyacı 
olacak. Dünyaya ve iç kamuoyuna yönelik olarak 
iktidarın masada elinin güçlü olabilmesi için bir
erken seçim zaferine ihtiyacı var. 

***
Tabi asıl önemli olan şu. Erken seçim yaptığında

seçimler çantada keklik
mi? İktidar merkezli anket

şirketleri öyle söylüyor.
Kazın ayağının öyle ol-

madığını anlamak için 23
Haziran İstanbul seçim 
sonuçlarına bakmak lazım.

Devletin tüm olanakları
ile 31 Mart seçimlerini
iptal ettirmiş, 23 Haziran
seçimlerine ise devasa bir
güçle sahada çalışmalar
yürütmüş olan Erdoğan,
tam iki kez, sıradan bir
ilçe belediye başkanı olan
Ekrem İmamoğlu'na karşı
seçim kaybetti. Erdoğan,
40 yıllık siyasi hayatında
en büyük yenilgisini aldı.

Hem de kendisini en güçlü hissettiği dönemde.
***

Gelmekte olan görülüyorsa, gitmekte olan 
yaklaşmışsa kimsenin onu engellemesi artık 
mümkün değildir. Hamaset yaptığımı 

düşünüyorsunuz değil mi? 
Türkiye'nin son 70 yıllık tarihine ve dünyaya

bakın... Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız.
Son söz: Gitmekte olanın içinden çıkacak asıl 

yeni olan, hayatın diyalektiğide böyle işliyor.
"Sakın kader deme kaderin üstünde bir kader 
vardır... Ne yapsalar boş göklerden gelen bir 

karar vardır..."

Ali TARAKCI

alitarakci1961@hotmail.com / twitter.com/alitarakcii 

SESLİ DÜŞÜNCELER

Türkiye'de erken seçim zorunluluğunun bir nedeni
Amerikan seçimleri... İkinci nedeni de ülkenin ekono-

mik ve siyasal olarak bulunduğu vahim tablo. İki
neden de iktidarı bir erken seçim kararı almaya zorla-
yacak. Türkiye bugünkü haliyle 2023'ü bekleyemez. İk-
tidar, 18 yıl boyunca yaptığı gibi yapacak. Toplumsal

meşruiyetini, hem dışarıya hem içeriye yönelik bir
erken seçim zaferi ile sağlamak isteyecektir.

“ “ “ “ “ “

15 TEMMUZ 
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YIPRANAN TSK’NIN,
LİBYA, KATAR, 

SURİYE, AKDENİZ VE
İÇERDE PKK'YA 
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YONLARLA İLE 

YENİDEN KENDİSİNE
GÜVENİ GELDİ
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BAŞKENT Belgrad'dan tır-
larla Novi Pazar şehrine 
ulaştırılan yardım kolileri, 

şehir sakinlerinin yardımıyla Novi 
Pazar Hastanesine taşındı. Başta 
bölgenin en büyük şehri Novi Pazar 
olmak üzere Sancak'taki durumun 
kötüleşmesi üzerine Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan'a mektup 
göndererek yardım talep eden Boş-
nak Ulusal Konseyi (BNV) Başkanı 
Jasmina Curic, burada yaptığı açık-
lamada, Türkiye ve Türk halkına te-
şekkürlerini iletti.  

Çok mutlu olduk 

Curic, yardım talebinin karşılıksız 
kalmamış olmasından büyük mem-
nuniyet duyduklarını kaydederek, 
"Bu, bizim için çok büyük bir yardım. 
Söz konusu yardım malzemelerinin 
salgının etkisini azaltmasını ve bölge-
deki tüm doktorlara ulaşmasını umut 
ediyorum." şeklinde konuştu. Türki-
ye'den Sancak'a doktor yardımının 
da yapılacağını aktaran Curic, "Bu-
raya gelip Kovid-19 mücadelemize 
katkı sağlamak isteyen Sancak asıllı 
çok sayıda gönüllü doktor var. İki 
ülke arasındaki idari prosedürlerin 
tamamlanmasının ardından kendile-
rinin buraya gelip yardım eli uzataca-
ğını umuyoruz." ifadesini kullandı. 
Türkiye Sağlık Bakanlığınca hazırla-
nan yardımların içerisinde, 3 adet 
yüksek akımlı oksijen cihazı, 5 adet 
hasta monitörü, 30 adet merkezi ok-
sijen debimetresi, 5 adet 12 kanallı 
EKG cihazı, 20 adet infüzyon pom-
pası, 2 adet defibrilatör, 10 bin adet 
tanı kiti, 2 adet PCR cihazı, 5 adet 
ventilatör, cerrahi müdahale kiti, 
mobil röntgen cihazı, 10 adet UV ci-
hazı, 30 bin N95 maske, 2 bin 675 
adet N149 maske, 5 bin adet koru-
yucu tulum, 230 bin cerrahi maske, 
dezenfektan, siperlik, eldiven ve koru-
yucu gözlükten oluşan tıbbi ve labo-
ratuvar ekipmanı bulunuyor.

M illi Savunma Bakanı Hulusi 
Akar, Genelkurmay Başkanı Orge-
neral Yaşar Güler ile Güvenlik ve 

Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası kapsa-
mında yapılan faaliyetleri yerinde incelemek 
üzere Libya'nın başkenti Trablus'ta temasla-
rını sürdürdü. Savunma Güvenlik İşbirliği 
ve Eğitim Yardım Danışma Komutanlı-
ğı'nda görevli Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 
personeli ile bir araya gelen Akar, "Mehmet-
çik, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan'ın direktifleri doğrultusunda ka-
rada, denizde ve havada önemli faaliyetleri 
yerine getirmeye devam ediyor. Mehmetçiği-
mizin kahramanlık ve fedakarlığı, asil mille-
timizin sevgisi, güveni ve duası ile Sayın 
Cumhurbaşkanımızın talimat ve destekle-
riyle geldiğimiz bu nokta son derece gurur 
verici, övünç duyulacak bir noktadır" dedi. 

Türkler geldi  

Mehmetçik'le görüşmesinde değerlendirme-
lerde bulunan Bakan Akar, "Bizim buradaki 

görevimiz askeri eğitim işbirliği ve danış-
manlık. Elimizden geldiğince Libyalı kardeş-
lerimize bu alanlarda katkı sağlamaya 
çalışıyoruz. Darbeci Hafter'in bütün Lib-
ya'ya hakim olmak gibi hayali neredeyse 
gerçek olmak üzereydi. Fakat sizlerin katkı-
larıyla dengelerin değişmesi bunu durdurdu, 
engelledi. Bunun sadece biz değil dünya ge-
nelinde basın, akademi kurulları ve askeri 
çevreler de 'Türkler geldi buranın kaderi, 
Hafter'in durumu değişti' hükmünü rahat-
lıkla söylüyor" diye konuştu. Bakan Akar be-
raberinde Orgeneral Güler ile temasları 
kapsamında dün Libya Başbakanı Fayiz es-
Serrac ile görüşmüştü. Başbakanlık Sara-
yı'nda yapılan görüşmede konuşan Bakan 
Akar, "Öncelikle Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletmek 
istiyorum. Her şeyin çok daha iyi olması için 

ne lazımsa yapacağımızı ifade ettiler" 
 ifadelerini kullandı. 

Libya Libya halkınındır 

Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid 
El-Meşri ile temaslarda bulunan Bakan 
Akar, "Çok samimi, çok yapıcı görüşmeler 
yaptık. 'Libya Libyalılarındır' diyoruz. Lib-
yalı kardeşlerimizin bir an önce sıkıntıların-
dan kurtulması en samimi dileğimizdir. Bu 
konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘Libyalı 
kardeşlerimizin ihtiyacını karşılamak için ne 
mümkünse yapın’ talimatlarına göre hareket 
ediyoruz. İnşallah Libyalı kardeşlerimiz ge-
rekli mücadeleyi vermek suretiyle bu sıkıntı-
lardan en kısa sürede kurtulacaktır. 
Cumhurbaşkanımızın tüm Libyalı kardeşle-
rimize sağlık ve esenlik dileklerini iletmek is-
tiyorum. Ben de şahsım ve heyetim adına 

tüm Libyalı kardeşlerime sağlıklar, esenlikler 
diliyorum, her şeyin bir an önce düzelmesini 
temenni ediyor, elimizden gelen her türlü 
gayreti yapıyoruz, bundan kimsenin şüphesi 
olmasın” dedi.

Türkiye  
dost eli uzattı

Rusya Koronavirüs En-
feksiyonu Kontrol ve Ön-
leme Merkezinden 

yapılan açıklamaya göre, son 24 sa-
atte 6 bin 736 kişide daha Kovid-19 
tespit edilmesiyle vaka sayısı 681 
bin 251’e yükseldi. 
Ülkede son bir günde ölenlerin sa-
yısı 134 artarak 10 bin 161’e, iyile-
şenlerin sayısı 3 bin 871 artarak 
450 bin 750’ye çıktı. 
Rusya genelinde vaka sayısındaki 
günlük artış yüzde 1 olarak açıkla-
nırken, yeni vakaların yüzde 
29,8’inde semptom görülmedi. 
Başkent Moskova’da son 24 saatte 
vaka sayısı 650 artarak 224 bin 
860’a, ölü sayısı 24 artarak 3 bin 
953’e çıktı.

Rusya’da vaka  
sayısı artıyor

BİRLEŞMİŞ Milletler Dünya Gıda 
Programı (WFP), Yemen'de sava-
şın başladığı tarihten bu yana ül-

keye yapılan yardımların 12 kat arttığını 
duyurdu. WFP'nin internet sitesinde yer 
alan bir raporda, Yemen'de savaşın başla-
dığı tarihten bu yana geçen 5 yıl içinde gıda 
yardımı yapılan kişi sayısının aylık 1 milyon-
dan, 12 milyona yükseldiği ifade edildi. Faklı 
illerden ve çeşitli meslek gruplarından 5 kişi-
nin hayat hikayelerine yer verilen raporda, 
bu anlatılar üzerinden Yemen'de yaşanan sı-
kıntılara dikkat çekildi. Ülkede 3 milyon 650 
bin kişinin yerinden edildiği ve milyonlarca 
kişinin de işsiz kaldığına işaret edilen ra-
porda, Yemen'deki insani müdahale planıyla 
20 milyon 100 bin kişiye ulaşılmasının he-
deflendiği aktarıldı. Uzun süredir siyasi is-
tikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran 
destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana 
Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde 
bulunduruyor. Birleşmiş Milletlere göre 
dünyanın en büyük insani krizlerinden biri-
nin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i 
insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

BM yardıma 
devam ediyor

İRAN Dışişleri Bakanı Mu-
hammed Cevad Zarif, Meclis 
Genel Kurulunda milletvekille-

rinin dış siyasetle ilgili sorularını yanıtladı. 
Bölgede Türkiye, Rusya, Azerbaycan, 
Irak ve Pakistan ile çok iyi ilişkilere sahip 
olduklarını belirten Zarif, "ABD, ekono-
mik savaş dayatmak istiyor. İran'ın dost-
larına baskı uyguluyor ve bölgedeki 
çıkarlarını hedef alıyor." ifadesini kullandı. 
Zarif, Türkiye, Rusya ve İran’ın tesis ettiği 
Astana sürecinin de Suriye'de huzuru 
sağlayan tek girişim olduğunu söyledi. 
ABD tarafından öldürülen İranlı General 
Kasım Süleymani ile ilgili değerlendirme-
lerde de bulunan Zarif, kendisinin Süley-
mani ile bölgede koordineli çalıştığının 
altını çizdi. Zarif, "ABD, liberal, reformist, 
muhafazakar, devrimci ve devrim karşıtı 
tanımıyor. İsrail de öyle. Bunlar İran'a 
karşıdır. ABD (İran’daki) sistemi etkisiz 
hale getirmeyi ve halkı hükümetten ayır-
mayı amaçlıyor." diye konuştu. 

Kürsüyü terk etmek istedi 

Bazı milletvekillerinin "Zarif yalan söylü-
yor" diye çıkış yapması üzerine, İranlı 
Bakan kürsüyü terk etmek istedi ancak 
Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kali-

baf'ın müdahalesiyle kürsüde kalarak 
konuşmayı sürdürdü. Zarif, milletvekil-
lerinin suçlamaları karşısında kendisini 
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’den 

aldığı desteği hatırlatarak savundu. 
Zarif, İran anayasasına göre ülkenin dış 
siyasetini belirleyenin de Hamaney ol-
duğunu hatırlattı.

ABD dostlarımıza  
baskı uyguluyor

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin İran'ın  
dostlarına baskı uyguladığını söyledi.

Libya'da Güvenlik ve  
Askeri İşbirliği Mutabakat 
Muhtırası kapsamında  
temaslarda bulunan Millî 
Savunma Bakanı Hulusi 
Akar ve Genelkurmay  
Başkanı Orgeneral Yaşar 
Güler Orta Akdeniz’de 
görev yapan TCG Giresun’u 
ziyaret etti

LIBYA’YA CIKARMA 
YAPTIK!

Her türlü desteği  
vereceğiz

SAVUNMA Güvenlik İşbirliği ve Eği-
tim Yardım Danışma Komutanlığına 
gelen Bakan Akar ve Genelkurmay Baş-
kanı Orgeneral Yaşar Güler, Türk ve Lib-
yalı askerlerle bir araya geldi. Libya 
Ordusu Batı Harekât Dairesi Komutanı 
Usame Cuveyli ile görüşen Bakan Akar 
ve Orgeneral Güler, çalışmalara ilişkin 
bilgi aldı. Akar, “Libyalı kardeşlerimizin 
daha rahat, daha mutlu, daha güven 
içinde yaşamaları için destek vermeye 
devam edeceğiz” dedi. Bakan Akar: 
“Bugün de yarın da sizlerin yanınızda ol-
duğumuzu, Sayın Cumhurbaşkanımızın 
talimatları kapsamında Libyalı kardeşle-
rimiz için yapılması gereken ne varsa 
yapacağımızı bilmenizi istiyorum. Haklı-
sınız kazanacaksınız biz buna inanıyo-
ruz. Diğerleri haksızlıklarının karşılığını 
muhakkak alacaklar. Onlar ve onları 
destekleyenler de kaybedecek, hezimete 
uğrayacaklar.”

Zarif, "ABD, ekonomik 
savaş dayatmak istiyor. 
İran'ın dostlarına baskı 
uyguluyor ve bölgedeki 
çıkarlarını hedef alıyor." 
ifadesini kullandı. 

Türkiye'nin yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) salgını nedeniyle ciddi 
sıkıntıların yaşandığı ve imkan-
ların kısıtlı olduğu Sırbistan'ın 
Sancak bölgesine gönderdiği 

tıbbi yardım malzemeleri Novi 
Pazar şehrine ulaştı 

DEVLET Başkanı Mahmud Abbas, yayınladığı 
kararnamede, "Koronavirüsün yayılması ne-
deniyle bugünden itibaren tüm Filistin top-
raklarında 30 günlüğüne OHAL ilan 
edilmiştir." ifadesini kullandı. Kararnameye 

göre, OHAL'in uygulanması için Başbakan 
Muhammed Iştiyye ve hükümetine her türlü 
yetkinin verildiği vurgulandı. Buna göre, işgal 
altında bulunan Batı Şeria'daki Filistin kentle-
rine giriş çıkışlar durdurulabilecek, sokağa 

çıkma yasağı uygulanabilecek ve şehirler 
arası seyahatler kısıtlanabilecek. Filistin 
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Doğu Kudüs 
dahil olmak üzere İsrail işgali ve ablukası al-
tındaki Filistin topraklarındaki vaka sayısı 4 
bin 250'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı da 
19'a yükseldi. Filistin hükümeti Kovid-19 ne-
deniyle daha önce 6 Mart'ta, ay sonuna dek 
uygulanmak üzere OHAL ilan etmiş, Filistin 
Devlet Başkanı Abbas da 3 Nisan’da OHAL’in 
bir ay daha uzatılmasına karar vermişti. 
OHAL, 3 Mayıs'ta kaldırılmıştı. 

Filistin OHAL ilan etti
Filistin Yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria'daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 

vakalarında görülen artış nedeniyle bir kez daha olağanüstü hal (OHAL) ilan etti
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 ADIM
 AĞIRİŞÇİ
 AKİK
 ANİDE
 APAZ
 AT GÖZLÜĞÜ
 AYLI
 BATİ
 ÇITPIT
 DANSÖR
 DİVAN
 HAVLI
 HAYA

 HIRILTI
 İFŞA
 İLME
 IRAK

 KANAT
 LEVA
 MAPA
 MİAT

 NATÜRMORT
 NİNE

 OLDUKÇA
 OTACI

 PAKLAMAK
 PANDA

 PİLLİ
 PLAK

 ROKA
 SONDA
 SÜRÜM
 TOKAÇ

 TROL
 UYARLAMAK

 UZAMA
 YARA
 ZAAF

T E L A R O

3 HARFLİ
 EDA
 KİK
 ROL
 ZIP

4 HARFLİ
 AKİM
 AMFİ
 EFOR
 EĞRİ
 EKİN
 ERİN
 GEZİ
 HAFİ
 LİKA

 MODA
 ONAY
 ÖBEK
 ÖZET
 PARE
 TABİ
 YİNE

5 HARFLİ
 AKORT
 APTAL

 DÜYUN
 EZMEK

 İKİLİ
 KASNI
 OLAKİ

 OLMAK

6 HARFLİ
 EPİLOG

 FURGON
 LİTYUM
 PRELÜD

 REFORM
 TELARO
 TENTÜR

10 HARFLİ
 ENARKADAKİ

 KANTAHLİLİ
 KÜLLİYETLİ

 MUHTEVİYAT

Soldan Sağa:
1. Parlaklığı birdenbire artan, patlamalı değişen yıldız. 
- Deha. 2. Hesaba sayarak. 3. Yazım. - Yüksek bir yer-
den suya dik olarak dalma. 4. Faizcinin işi, tefecilik. 6. 
Toprağa ve özümlemeye bağlı bütün besinlerini konak-
çıdan sağlayan bitkisel asalak. 7. Klasik Türk müziğinde 
mi notasına yakın bir perde. - .... KARACA (1912-1992 
Ermeni asıllı Türk opera ve tiyatro sanatçısı). 8. Sevimli 
ve ufak tefek esmer güzeli. 9. Suyun ivinti yeri. - Çok 
tüylü küçük bir köpek türü.

Yukarıdan Aşağıya:
1. Saf, deneyimsiz. - Bir tür kıyı teknesi. 2. Gerçekleş-
mesi olanaksız. 3. Ege, iye. - Otlak, çayırlık. 4. Bir şeyin 
yüzünü alevden geçirmek, aleve tutmak. 6. Tüy dökücü 
krem. 7. Soylu. - Bir yapının kapısından içeri girildiğin-
de görülen ilk boşluk, dalan. 8. Gerçekten. 9. İpek böceği 
kozaları çözülerek çıkarılan ve dokumacılıkta kullanılan 
çok ince, esnek ve parlak tel. - Toplu olarak melodili ya 
da ritimli sözleri söyleyen topluluk.
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Aşağıdaki sözcükleri yandaki bulmaca 
içerisinde her yönden verilmiş karışık 

har�er arasından bulmanız gerekmektedir.

Bulmacada verilen ipucu kelimeden yararlanarak 
çözülmüş bulmacayı tamamlayınız.

 

K l a s i k  K a r e

Sudok u  |  K o l a y

Sudok u  |  Zo r
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ÇÖZÜMLER



K ültür ve Turizm Bakanlığınca, sal-
gına karşı gerekli tedbirleri alan otel-
ler "güvenli turizm sertifikası" ile 

belgelendiriliyor. Sertifika programındaki sıkı 
ve hassas denetimler, turizm sektörü ve tatil-
ciler için önem arz ediyor.  Sertifikayı alan 
otellerde uygulama turizm tesisinin girişin-
den itibaren başlıyor. Ateşi ölçülen, maske 
verilen tatilcinin valizi de dezenfekte ediliyor. 
Steril kalemlerle işlemini yapan tatilciye, sağ-
lık durumunun öğrenildiği bir anket yapılıyor. 
Otel personeli de hem siperlik hem de maske 
takarken, tedbirler odalarda da devam ediyor. 
Tek kullanımlık malzemelerin bulunduğu 
odalarda hijyene büyük önem veriliyor. Müş-
terilerin kullandığı çarşaf ve havlular yüksek 
sıcaklıklarda yıkanıyor.  

Servisi personel yapıyor 

Otellerde tedbirlerin yoğun olduğu bir diğer 
nokta ise restoranlar. Açık büfede müşterile-
rin seçtiği yemekleri tabağa görevli personel 
koyuyor. Açık büfe hizmeti vermeyenlerde ise 
diğer müşterilerle teması azaltmak için servis 
hizmeti masaya kadar yapılıyor. Hem girişte 
hem de çıkışta müşterilerin ellerini dezenfekte 
etmesi sağlanıyor. Müşteriler sadece yemek 
yerken maskelerini çıkarıyor.  

En güzel tatil bu 

Tatilin vazgeçilmezi güneşlenme ve havuz 
keyfinde ise ilk kural sosyal mesafe. Büyük-
lüklerine göre belirlenen sayıda kişinin gire-
bildiği havuzda personelin denetimleri 
dikkati çekiyor. Şezlonglar arasındaki mesa-
fenin 1,5 metre olduğu havuz kenarında her 
müşteriden sonra şezlonglar dezenfekte edili-
yor. Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞ-
TOB) Başkanı Yakup Demir, yaptığı 
açıklamada, turizmcilerin salgın döneminde 
çok dikkatli hareket ettiğini söyledi. Yaklaşık 
bine yakın işletme ve personelin çok yoğun 
bir eğitim sürecine tabi tutulduğunu hatırla-
tan Demir, "Eğitim her gelen yeni personel 
için devam ediyor. Kovid-19 kriterlerine 
uymak çok mühim. Gelen misafirlerimizin 
hasta geçmişlerine bakıyoruz. Çeşmeli otelci-
ler olarak tüm kuralları ezberledik. Otelleri-
mizde tatil yapan oldukça fazla misafirimiz 
var. Hepsi çok mutlu." diye konuştu. Çeş-
me'nin güvenli turizm sertifikasını ilk alan 

bölgelerden olduğunu ifade eden Demir, 
bunun da tatilciler açısından "güven" anla-
mına geldiğini kaydetti. Kendilerini arayan 
müşterilerin ilk sorusunun "sertifika" oldu-
ğunu anımsatan Demir, artık halkın çok bi-
linçli olduğunu, bütün otellerin sertifika 
alması gerektiğini söyledi. Sertifikanın alın-
masıyla denetimlerin sona ermediğini akta-
ran Demir, gizli denetçilerin de otellerde 
mesai harcadığını vurguladı. Çeşme'de halen 
20 tesisin sertifika aldığına değinen Demir, 
"400 otelimizin yarısına sertifika aldırabilirsek 
başarılı olmuş olacağız." dedi. 
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İstanbul’da Sertab Erener rüzgarı
YENİ tip koronavirüs tedbirleri 
kapsamında, karantina dönemi 
sonrasında sevenleriyle ilk kez 

bir araya gelen Erener konserde, yeni al-
bümündeki şarkıları müzikseverlerin be-
ğenisine sundu. Kerki Solfej'in, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hayata 
geçirdiği ''Park Et Seyret" etkinlikleri bün-
yesinde sahne alan ünlü sanatçı, konsere 
gelen herkese kendisini yalnız bırakma-
dığı için teşekkür ederek, "Zaten yüzyılda 
başımıza gelecek bu pandemi denilen 
şeyi yaşadığımıza zaman zaman hala 
inanamıyorum. Ama hayat kendi çözüm-
lerini üretiyor. İşte yeniden bir araya gel-
dik. Garip bir deneyim." dedi. Sertab 
Erener, albümü 2-3 yıllık bir çalışma so-
nucunda çıkardığına işaret ederek, şöyle 
devam etti:  
"Bana 'Bu zamanda albüm çıkarmak de-
lilik' dediler. Ben de 'Ben de eski kuşağın 

insanıyım' dedim. Eski gelenekleri devam 
ettirmek çok önemli bence. Albüm yap-
mak çok değerli bir şey. Eskiden olduğu 
gibi hala değerli. Belki endüstri başka 
şeyler istiyor ama burada sabit kalıp, kök 
salıp devam etmek, bildiğini okumak çok 
değerli bir şey. Bunu yapmayı seviyorum. 
Biraz inatçıyım. Albümü de kulaklarımı 
kapatarak herkese rağmen çıkardım. 
Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 
Olağanüstü bir ekiptik." 

Maskeli konser 

Salgın döneminde 4 aydır sahneye çık-
madığını ve bu konserin çok özel oldu-
ğunu ifade eden sanatçı, "Bu süreçte 
sahnelerden uzak kalarak biz de sizlerle 
aynı kaderi paylaştık. Fakat toplum ola-
rak her koşulda birbirimize bağlıyız. Bu 
yüzden bugün burada bir araya gelişimiz 
çok önemli. Sizi ve sahneyi çok özlemişiz. 

Bizim için bundan daha güzel bir şey 
yok. Bunu yapamayınca bir yanımız kör 
topal kalıyor. Çok mutlu ettiniz bizi." diye 
konuştu. Eski ve yeni şarkılarından olu-
şan repertuvarıyla seyircilerin beğenisini 
toplayan Erener'e, konser boyunca seyir-
cilerin yanı sıra İstanbul Klasik Otomo-
bilciler Derneği üyeleri klasik 
otomobiliyle eşlik etti. Yaklaşık 2 saat bo-
yunca sahnede kalan sanatçı, aralarında 
"Aşk", "Zor Kadın", "Yalnızlık Senfonisi", 
"Ateşle Barut" ve "Kendime Yeni Bir Ben 
Lazım"ın bulunduğu 20'den fazla şarkı-
sını seslendirdi. Ayrıca konser öncesi şar-
kıcı Zeynep Doruk, açılış performansı 
gerçekleştirdi. TikTak'ın ana sponsorlu-
ğunda düzenlenen etkinlik, sterilize ve 
sosyal mesafe sınırları içerisinde gerçek-
leştirildi. Araçlar, sosyal mesafe kuralına 
uygun olarak alana alınıp, girişte dezen-
fekte edildi. Seyircilere de maske dağıtıldı.

ÜNLÜ şarkıcı Aslı Hünel 
45. yaşına ayak basan eşi 
Savaş Yurtsever'e önceki 

akşam Bodrum Bitez'deki Kaşıbeyaz 
Restaurant'ta yakın arkadaşlarının da 
olduğu bir organizasyonla doğum 
günü sürprizi yaptı. 45. yaş gününü 
kutlayan Yurtsever, eşi Aslı Hünel'in 
hazırladığı sürpriz doğum günü karşı-
sında şaşkınlığını gizleyemedi. Meka-
nın sahibi Suat Kaşıbeyaz'ın önerisi 
üzerine doğum günü pastası yerine 
künefe kestiler. Aslı Hünel'in eşi Savaş 
Yurtsever'e künefeyi kendi elleriyle ye-
dirmesi gözlerden kaçmadı. Ünlü çif-
tin doğum günü partisine gelen 
isimler arasında Pervin Ersoy, Tan 
Taşçı, Hanife Akdağ, Hülya Güneş,  
Emirkan-Serap Yıldız, Dilek  Birgen-
Doğuş Aydın ve Kaplan-Işıl Tan gibi 
isimler yer aldı.

Aslı Hünel sürprizi

EN GUVENLI TATIL

1998-2019 yılları ara-
sında, icra, kız solist, erkek 
solist, sahne performansı, 

orkestra, enstrüman ve özel ödüller 
kategorilerinde dereceye giren öğren-
cilerin ve okulların, 10 milyon kullanı-
cılı ‘’Hadi’’ kanalı üzerinden tekrar 
yarışarak oylanacağı, İpana Türkiye 
Liselerarası Müzik Yarışması All 
Star’ın bu bölümünde, En İyi Orkes-
tra kategorisinde son 5 yılda dereceye 
giren okullar yarışacak. Yarışacak ka-
tegorilerde 25 Temmuz’daki finale 
kadar sürecek oylamadan en fazla 
oyu alan okula, İpana tarafından ka-
raoke müzik stüdyosu kurulacak.. 
Tüm dallarda ödül alan gruplar için-
den en iyilerin seçileceği ve Ataman 
Erkul’un canlı sunumuyla Salı ve Per-
şembe günleri Hadi uygulaması üze-
rinden 21.30’da başlayacak 
yarışmanın üçüncü bölümünde En İyi 
Erkek Solist kategorisinde dereceye 
giren 6 ilden 18 öğrenci yarışacak. 

En iyi erkek solist aranıyor 

Her bölümde farklı bir kategorinin de-
ğerlendirileceği All Star’ın 7 Temmuz 
Salı günü ‘’Hadi’’ kanalından canlı 
yayınlanacak üçüncü bölümde, son 5 
yılda ‘’En İyi Erkek Solist’’ kategori-
sinde dereceye giren adaylar sunula-
cak ve video oylaması başlayacak. 
Son 5 yılda Trabzon, Samsun, 
Amasya, Bursaİstanbul ve İzmir’den 
18 öğrenci, en iyi olmak için yarışa-
cak.Yarıştıkları dönemden sunumların 
ve hatırlatma videolarının izleyicilerle 
paylaşılacağı heyecan verici yayında, 
25 Temmuz’daki finale kadar sürecek 
oylama sonucu en iyiler seçilerek 
sürpriz ödüller kazanacak. 

Müzik yarışması 
devam ediyor

ÇEVRİMİÇİ Yaz Sanat Oku-
lu’ndaki çalışmalar, müzenin 
“Sanatçı ve Zamanı” sanal 

turundan gösterimle ya da müzenin ye-
nilenen koleksiyon sergisinden canlı gös-
terimle başlıyor. Çocuklar bu 
gösterimde, sanat yapıtlarını müze uz-
manlarıyla birlikte çözümleyerek sanat 
tarihinden örneklerin ele alındığı kısa bir 
sunuma katılıyor. Çocuklar ardından, 
müze uzmanının canlı olarak paylaşa-
cağı sanat etkinliğini izlerken kendi sanat 
çalışmalarını yaratıyor. Sanat çalışmala-
rında her evde kolaylıkla bulunabilen 
nesne ve malzemeler kullanılıyor. 

Çevrimiçi yaz okulu!

Yeni tip koronavirüs sürecinde “güvenli turizm sertifikası” alan otelleri tercih edenler, tatillerini tesislerde alınan sıkı önlemler altında geçiriyor

Ünlü şarkıcı Sertab Erener, 13. stüdyo albümü “Ben Yaşarım”ın tanıtım konserini 
Yenikapı İstanbul Açık Hava Gösteri Merkezinde verdi

ÇEŞME'DEKİ bir otelde tatil yapan Pınar 
Şenol ise 1 gündür konaklama yaptığını, 
şu ana kadar her şeyden çok memnun ol-
duğunu aktardı. Girişten restorana kadar 
olan süreçteki uygulamalardaki hassasi-
yete dikkati çeken Şenol, "Ben çok mem-
nun kaldım. Tüm arkadaşlarıma gönül 
rahatlığıyla tavsiye edebilirim. Karantina 
döneminden sonra evde sıkıldık. Halen te-
dirginlik devam ediyor ama maske, hijyen 

ve mesafe kurallarına uyarak tatilimizi ya-
pabiliriz." ifadelerini kullandı. Fatih Filiz 
de tatil için Çeşme'ye geldiğini belirtti. 
Basın yayın organlarında otellerle ilgili ku-
ralları gördükten sonra tatil yapmaya 
karar verdiğini anlatan Filiz, "Otelde tüm 
tedbirlerin yerinde olduğunu gördük. Hiç-
bir sorun yok, tedirgin olmadım. Kalemin 
bile dezenfekte edildiğini gördüm. Gayet 
iyi, sorun yaşamadık." diye konuştu. 

Kalem bile dezenfekte ediliyor 

Küçük Prens farkı
FRANSIZ yazar ve pilot An-
toine de Saint-Exupery'nin 
1943'te ABD'de yazdığı masal 

türündeki kitabın hayranı olan Eskişehir 
Anadolu Lisesi felsefe öğretmeni Ali 
Lidar, bu eseri toplamaya başladı. Birik-
tirdiği "Küçük Prens" kitaplarını çeşitli fu-
arlarda sergileyen Lidar, daha sonra okul 
idaresine ait lojman olarak kullanılan bi-
nada kitaplarının yer aldığı bir müze 
kurma fikri üzerine kolları sıvadı. Yakla-
şık bir yıllık çalışma sonunda Eskişehir 
Anadolu Lisesinde 400 farklı dilde 2 bin 
"Küçük Prens" kitabının yer aldığı "Küçük 
Prens Kitap Müzesi" oluşturuldu. Yeni 
tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nede-
niyle resmi açılışı yapılamayan ancak sı-

nırlı sayıda ziyaretçinin alınabildiği mü-
zeye gelenler, özel olarak hazırlanan bö-
lümde "Küçük Prens" ile fotoğraf 
çektirme imkanı da bulabiliyor.  

Yıllardır biriktiriyorum 

Ali Lidar, yaptığı açıklamada, 420 farklı 
dile çevrilen "Küçük Prens"in, Türkiye'de 
de her zaman ilgi gördüğünü ifade etti. 
"Küçük Prens" kitabına hayran olduğunu 
ifade eden Lidar, şöyle konuştu: "Uzun 
yıllardır Küçük Prens'e ait kitapları birik-
tiriyorum. Öğrencilerim ve arkadaşlarım 
gittikleri yerlerden bana Küçük Prens ki-
tapları gönderdi. Pek çoğunu da kendim 
temin ettim. Benim gibi Küçük Prens ki-
tapları koleksiyonu yapan Mehmet So-

bacı ve Yıldıray Lise var. Onlarla kafa-
mızda bir müze oluşturma fikri bulunu-
yordu. Bazı sergiler açıyorduk ancak 
sürekliliği olan, insanların devamlı ziya-
ret edebileceği bir yer oluşturmayı istiyor-
duk. Eskişehir Anadolu Lisesinde 
öğretmen olmam ve okuldaki binanın 
kullanılabilir olması şansıyla karşılaştım. 
İl Milli Eğitim Müdürümüz Hakan Cırıt 
ve okul müdürümüz Rifat Günday'ın yar-
dımıyla Küçük Prens Müzesi için hazır-
lıklara başlayıp, burayı oluşturduk." 
Lidar, müzede 400 dilde, Türkiye'de de 
200'ün üzerinde yayınevinin bastığı 2 bin 
"Küçük Prens" kitabına ev sahipliği yap-
tıklarını belirterek "Braille alfabesiyle ya-
zılan Küçük Prens kitabı da müzemizde 

bulunuyor. Dünyanın en küçük Küçük 
Prens kitabını da barındırıyoruz. Gök-
türkçe, Aztekçe, Mayaca dillerinde ve hi-
yeroglifle kitaplarımız var. Mali'de yerel 
bir kabilenin kullandığı Bambara dilinde 
de Küçük Prens kitabımız mevcut." diye 
konuştu.

Eskişehir’de, Antoine de Saint-Exupery'nin kaleme aldığı dünya edebiyatının sevilen hikaye kitabı “Küçük Prens”in 
400 farklı dilde 2 bin basımından oluşan “Küçük Prens Kitap Müzesi” ziyaretçilerini bekliyor
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FENERBAHÇE Beko Erkek Basketbol Takımı, ba-
şantrenör Igor Kokoskov ile 3 yıllık sözleşme  
imzaladı.  
Sarı lacivertli kulüpte Zeljko Obradovic'in boş-
luğu, başka bir Sırp bir antrenörle dolduruldu. 
Fenerbahçe Kulübü, Slovenya ile Avrupa şampi-

yonluğu kazanan ve NBA'de de görev alan dene-
yimli koç Igor Kokoskov ile 3 yıllık anlaşmaya 
varıldığını açıkladı. Sarı lacivertli kulüpten yapı-
lan açıklama şu şekilde: "Fenerbahçe Beko 
Erkek Basketbol Takımımız, Avrupa’nın en de-
ğerli koçlarından biri olarak kabul edilen, Av-

rupa basketbolunu uzun süredir NBA’de temsil 
eden ve bu organizasyonda şampiyonluk yaşa-
manın yanı sıra birçok ilke imza atmış olan, aynı 
zamanda milli takım kariyerinde Avrupa şampi-
yonluğuna erişmiş başarılı koç Igor Kokoskov ile 
üç yıl için anlaşmaya varmıştır."

İşte Fenerbahçe Beko’nun yeni hocası

BERLİN Olimpiyat Sta-
dı’nda oynanan karşılaş-
mada Bayern Münih 

16’ncı dakikada David Alaba ve 
24’üncü dakikada Serge Gnabry’nin 
attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde ta-
mamladı. İki takımın da gol pozis-
yonları bulduğu ikinci yarıda Bayern 
Münih, 59’uncu dakikada Robert 
Lewansdowski’nin topu filelere gön-
dermesiyle 3-0 üstünlük kurdu. 
Bayer Leverkusen'in 64’üncü daki-
kada Sven Bender’in golüyle du-
rumu 3-1’e getirdiği maçta Bayern 
Münih, 89’uncu dakikada Robert 
Lewandowski ile bir gol daha buldu 
ve 4-1 öne geçti. Bayer Leverkusen 
90+5’inci dakikada bir penaltı ka-
zandı. Kai Havertz’in penaltı atışını 
gole çevirmesiyle karşılaşma Bavyera 
ekibinin 4-2 üstünlüğüyle sona 
erdi.Böylelikle Bayern Münih 20’nci 
kez Almanya Kupası’nı müzesine 
götürdü. Ligde de şampiyon olan 
Bayern Münih geçen sezon olduğu 
gibi 2019-2020 sezonunu da iki ku-
payla kapattı. Karşılaşmanın ardın-
dan düzenlenen törende Almanya 
Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı 
Fritz Keller, kupayı Bayern Münih'in 
kaptanı Manuel Neuer'e verdi. Yeni 
tip koronavirüs (Kovid-19) salgını 
sebebiyle seyircisiz oynanan karşı-
laşma öncesinde Kovid-19'dan do-
layı hayatını kaybedenler için saygı 
duruşunda bulunuldu.

Biri bunları  
durdursun! 

Süper Lig'in 30. haftasında BtcTurk 
Yeni Malatyaspor ile Gençlerbirliği ara-
sında oynanan maç 0-0 berabere bitti

7. DAKİKADA BtcTurk 
Yeni Malatyasporlu Murat 
Yıldırım'ın sağ kanattan 

pasıyla topla buluşan Fofana ceza 
sahası içerisinde bekletmeden pasını 
Donald'a verdi. Bu oyuncunun vuru-
şunda meşin yuvarlak kaleci Nord-
feldt'nin sağından auta çıktı. 13. 
dakikada Ayite'nin ceza sahası dışın-
dan savunma arkasına gönderdiği 
topla buluşan Stancu'nun vuruşunda 
kaleci Farnolle meşin yuvarlağı kor-
nere çeldi. 43. dakikada Ayite'nin sol 
kanattan verdiği pasla buluşan Halil 
İbrahim Pehlivan, topu ceza saha-
sına göndermek istedi. Araya giren 
Mina, meşin yuvarlağı kornere gön-
derdi. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz 
sona erdi. 

İkinci yarı 

53. dakikada Erdem Özgenç'in kul-
landığı köşe vuruşuna ceza saha-
sında iyi yükselen Flavio'nun kafa 
vuruşunda direkten dönen top Ayi-
te'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun 
bekletmeden yaptığı kafa vuruşunda 
top kaleci Farnolle'nin sağından auta 
çıktı.  63. dakikada gelişen Yeni Ma-
latyaspor atağında Robin Yalçın'ın 
savunma arkasına gönderdiği topla 
buluşan Donald'ın vuruşunda kaleci 
Nordfeldt'den dönen top Fofana'nın 
önünde kaldı. Bu oyuncunun beklet-
meden yaptığı vuruşta meşin yuvar-
lak üst direkten döndü.  
Dönen topu savunma uzaklaştırdı. 
Karşılaşma 0-0 sona erdi.

ÖZELLİKLE salgın sürecinde lige verilen aranın 
ardından maçların yeniden başlamasıyla sarı-
lacivertli orta saha oyuncularının gole katkısı 
dikkati çekiyor. Fenerbahçe, söz konusu dö-
nemde ligde oynadığı 4 maçın 3'ünü kazanır-
ken, bu karşılaşmalarda atılan 7 golün 5'i orta 
sahadaki oyunculardan geldi. Sarı-lacivertliler, 
bahsi geçen müsabakalarda orta saha futbol-
cularının golleriyle hanesine 9 puan yazdırdı. 
Sezonun geri kalan kısmında 53 gol atan Fe-
nerbahçe'de forvetler 22 kez ağları havalandı-
rırken, orta saha oyuncuları 23 gole ulaştı. 
Kalan 8 gol ise defans oyuncularından geldi. 
Fenerbahçe, sezonun yeniden başlamasıyla 
ligde Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa, 
BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Göztepe ile mü-
cadele etti. Söz konusu karşılaşmalarda Ka-
sımpaşa'ya gol atamadan mağlup olan 
Fenerbahçe, diğer rakiplerini ise yenmeyi ba-
şardı. 3 puanı getiren gol Gustavo'dan 
Fenerbahçe, ligin yeniden başlamasıyla ilk sı-

navını Hes Kablo Kayserispor'a karşı verdi. Bu 
karşılaşmada yenik duruma düşen sarı-laci-
vertlilerde beraberlik golü santrfor Vedat Mu-
ric'ten geldi.  
Söz konusu müsabakanın son dakikalarında 
sahneye çıkan orta saha oyuncusu Luiz Gus-
tavo ise attığı jeneriklik golle takımının hane-
sine 3 puan yazdıran isim oldu. 

Yeni Malatyaspor maçında Ozan parladı 

Fenerbahçe'de bir sonraki iç saha maçında 
Ozan Tufan yıldızlaştı. Sarı-lacivertliler, 
BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında zor bir 
sınav verirken, Ozan Tufan takımını 3 puana 
ulaştırmayı başardı. Ozan, söz konusu müsa-
bakada takımı yenik durumdayken attığı 2 
golle galibiyeti getiren isim oldu. 

Göztepe'de Ferdi sahne aldı 

Fenerbahçe'de son olarak Göztepe maçında 
Ferdi Kadıoğlu sahneye çıktı. 20 yaşındaki orta 

saha oyuncusu, 2-1 kazandıkları karşılaşmada 
2 gole de imza atarak takımını 3 puana taşıdı. 

Orta sahalar forvetleri geçti 

Fenerbahçe'de orta saha futbolcuları, gol yol-
larında golcüleri geride bıraktı. Sarı-lacivertli-
lerde ligde sezonun geride kalan bölümünde 
Vedat Muric, Max Kruse ve Mevlüt Erdinç üç-
lüsünden oluşan forvet hattı 22 gole imza attı. 
Bu isimlerden Muric 15 gol bulurken, geçtiği-
miz haftalarda takımdan ayrılan Kruse 7 gol 
atmayı başardı. Mevlüt Erdinç ise ligde henüz 
golle tanışamadı. Fenerbahçe'de son olarak 
Göztepe maçında Ferdi Kadıoğlu'nun attığı 2 
golle orta saha oyuncuları 23 gole ulaştı. Orta 
saha oyuncularından Ozan Tufan 5, Ferdi Ka-
dıoğlu 4, Luiz Gustavo ve Garry Rodrigues 3 
gol atarken, Tolga Ciğerci ve Deniz Türüç file-
leri 2 kez sarstı. Emre Belözoğlu, Jailson, Miha 
Zajc ve takımdan sezon başında ayrılan Victor 
Moses ise birer gol kaydetti.

Malatya  
sessiz kaldı

SEN NEYMISSIN 
BE ABI!

SEN NEYMISSIN 
BE ABI!

SEN NEYMISSIN 
BE ABI!

SEN NEYMISSIN 
BE ABI!

SEN NEYMISSIN 
BE ABI!

SEN NEYMISSIN 
BE ABI!

SEN NEYMISSIN 
BE ABI!

SEN NEYMISSIN 
BE ABI!

Almanya Kupası'nın 
 finalinde Bayer Leverkusen’i 

4-2 yenen Bayern Münih,  
20. kez kupayı kazandı

Juventus'un Portekizli yıldız futbolcusu  
Cristiano Ronaldo, 1960-1961 sezonundan beri  

1 sezonda 25 gol atan ilk Juventuslu oyuncu  
olarak başarılarına bir yenisini daha ekledi

A
vrupa'nın önde gelen kulüpleri 
Manchester United ve Real 
Madrid'in yanı sıra Portekiz 
Milli Takımı'nda sergilediği 

performansla futbol tarihine adını altın 
harflerle yazdıran 35 yaşındaki Cristiano 
Ronaldo, İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie 
A) ekiplerinden Juventus'ta da 1960-
1961 sezonundan beri 1 sezonda 25 gol 
atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti. Yaşı 
ilerledikçe daha skorer bir kimlik kaza-
nan Ronaldo, gol noktalarında durduru-
lamaz hale geldi. Güçlü fiziği, hızı, 
tekniği ve başarılı son vuruşlarıyla dik-
kati çeken Ronaldo, kazandığı kupalar 
ve kırdığı rekorlarla 2000'li yılların futbo-
luna damga vurdu. 
1 sezonda 25 gol atan ilk oyuncu oldu 
Serie A'daki gol sayısını 25'e çıkaran 
Ronaldo, İngiltere, İspanya ve İtalya 1. 
liglerinin üçünde de tek sezonda 25 ve 
üstü gol atan ilk oyuncu oldu. Ronaldo, 
İngiltere Premier Ligi 2007-2008 sezo-
nunda ve İspanya LaLiga'da 2009-2018 
yıllarında forma giydiği bütün sezon-
larda 25 ve üstü gole ulaşmıştı. 

Juventus’ta ilk frikik golü 

Ronaldo, 2018 yazında katıldığı Juven-
tus'taki ilk frikik golünü dün oynanan To-
rino derbisinde attı. Daha önce 
kullandığı 42 serbest vuruştan yararla-
namayan Portekizli, 43. denemesinde 
ağları sarsmayı başardı. Siyah-beyazlı 
ekipteki 81. maçında serbest vuruş go-
lüyle tanışan yıldız oyuncu, daha önce 
forma giydiği Manchester United'da 13, 
Real Madrid'de ise 32 kez serbest vu-
ruşu gole çevirmişti. 
En çok gol Real Madrid formasıyla 
Cristiano Ronaldo, kariyerinde en fazla 
golü İspanyol ekibi Real Madrid forma-
sıyla attı. Real Madrid ile 4 UEFA Şam-
piyonlar Ligi, 3 FIFA Kulüpler Dünya 
Kupası, ikişer UEFA Süper Kupa, La 
Liga, İspanya Kral Kupası ve İspanya 
Süper Kupa zaferleri yaşayan Ronaldo, 
2009-18 yıllarında başkent ekibinin for-
masıyla 450 gol kaydetti. Ronaldo'nun 
Manchester United'da 118, Sporting Liz-
bon'da 5, devam eden Juventus kariye-

rinde 57, Portekiz Milli Takımı'nda ise 99 
golü bulunuyor. 

30'undan sonra açıldı 

2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 
Portekiz'le şampiyonluk sevinci yaşayan 
Cristiano Ronaldo, milli takım kariye-
rinde 30'undan sonra daha iyi bir perfor-
mans sergiledi. 30 yaşından önce milli 
formayla 118 maça çıkan ve 52 gol atan 
yıldız futbolcu, 30 yaşından sonra çıktığı 
46 mücadelede ise 47 kez rakip fileleri 
havalandırdı. 

Şampiyonlar Ligi'nin kralı 

Manchester United, Real Madrid ve Ju-
ventus formalarıyla 169 maçta 128 gol 
kaydeden Ronaldo, UEFA Şampiyonlar 
Ligi'nde tüm zamanların en golcüsü ko-
numunda bulunuyor. Ronaldo'yu 141 
maçta 114 gol bulan Barcelona'dan 
Messi takip ediyor. 
1 sezonda en çok gol atan Ronaldo 
Real Madrid formasıyla 2013-2014 se-
zonunu 17 golle tamamlayan Ronaldo, 
Şampiyonlar Ligi'nde bir sezonda en çok 
gol atan oyuncu unvanını elinde tutuyor. 
Listenin 2. sırasında da 2015-2016 se-
zonundaki 16 gollük performansıyla yine 
Ronaldo yer alıyor. 

7 kez “kral” oldu 

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en fazla gol 
krallığı yaşayan futbolcu Cristiano Ronaldo 
oldu. 1992-1993 sezonundan itibaren 
UEFA Şampiyonlar Ligi adı altında oynanan 
organizasyonda, Juventus'un Portekizli yıl-
dızı Ronaldo, 7 defa gol kralı olmayı ba-
şardı. Tecrübeli futbolcu, Manchester 
United'da 2007-2008, Real Madrid'de 
2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-
2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonla-
rında gol krallığı yaşadı. 

Altın Top koleksiyonu 

Manchester United'da bir kez Altın Top 
ödülü elde eden Ronaldo, Real Mad-
rid'de bu koleksiyonunu geliştirdi. Yıldız 
futbolcu, Real Madrid formasıyla 2013, 
2014, 2016 ve 2017 yıllarında da Altın 
Top ödülü elde ederek tarihe geçti. 

KARİYERİNDE toplamda 729 kez ağları sarsan Ro-
naldo, 700 gole ulaşan tarihteki 6. isim oldu. Liste-
nin ilk sırasında 1931-1955 yıllarında 805 gol atan 
Joef Biscan yer alıyor. Brezilyalı Romario 772 ve 
vatandaşı Pele'nin 767 golle Biscan'ı izlediği sırala-
mada, Macar Ferenc Puskas'ın 746, Alman Gerd 
Muller'in 735 golü bulunuyor.

gole ulaşan 6. futbolcu

iyi ki orta saha var!
Süper Lig’in 30. haftasında konuk ettiği Göztepe’yi 2-1 mağlup eden Fenerbahçe’de orta saha oyuncularının performansı göz dolduruyor



LİG mart ayında koronavirüs pan-
demisiyle erken sonlandırıldıktan 
sonra alacaklarını tahsil edeme-

diği gerekçesiyle sözleşmesini feshedip FIBA 
kanalıyla kulübe dava açan Tony Crocker'la 
orta yol bulundu. Oyuncuyla daha önce 
nisan ayında yapılan protokolün şartları ye-
rine getirilerek Crocker'a 1 maaş ve prim ala-
caklarının yanı sıra FIBA'daki avukatlık 
ücreti olarak toplam 60 bin Dolar (411 bin 
TL) ödendi. FIBA'daki davasını geri çeken 
Crocker, sezon sonuna kadar olan 3 aylık 
maaşından feragat etti. Kaf-Kaf, Crocker'ın 
FIBA davası ve kalan alacaklarından vaz-
geçmesiyle davayı kaybetmesi durumunda 
135 bin Dolar (1 milyon TL) tutarındaki 4 
aylık tüm maaşını ödemekten kurtuldu. Ku-
lüpten ayrılıp Rusya'da Unics Kazan'la anla-
şan Jordan Morgan'la da protokol yapan 
Karşıyaka, ABD'li pivota pandemi döne-
minde kalan 3 aylık alacağına karşılık 1 
maaş ödeyecek. Yeşil-kırmızılılar bu öde-
meyi eylül ve aralık aylarında yapacak. Mor-
gan'ın kalan menajerlik ücreti de oyuncunun 
Karşıyaka'yla sözleşmesinden çıkış parası 
olarak Unics Kazan tarafından ödenecek. 
Geçen sezonki kadrosundan Brandon Triche 
ile de yeniden anlaşmama kararı alan Pınar 
Karşıyaka, ABD'li şutör guardla alacakları 
için pazarlığı sürdürüyor. 

İmzalar devam ediyor 

İÇ transferde daha önce Yunus Sonsırma, 

Nusret Yıldırım, James Metecan Birsen ve 
Amath M'Baye ile sözleşme yenileyen Pınar 
Karşıyaka, daha önce anlaştığı Tony Taylor'a 
da resmi imzayı attırdı.  
Geçen sezonun yıldızlarından olan ABD'li 
guard, 1 yılı opsiyonlu 2 yıllığına imza taze-
ledi. Yeşil-kırmızılılar bu hafta iç transferde 

DJ Kennedy, dış transferde ise yuvaya 
dönen şutör guard Sek Henry'nin imzasını 
duyurmayı hedefliyor.  
Takımda durumu belirsiz olan tek isim ko-
numundaki Semih Erden'e mevcut kontra-
tında indirim teklif eden Karşıyaka, milli 
pivottan yanıt bekliyor.
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FENERBAHÇE Kulübü, Simon Falette'nin 
sezon sonuna kadar takımda devam et-
mesi konusunda bir problem bulunma-
madığını belirtti. Sarı-lacivertli ekibin Gine 
asıllı Fransız futbolcusu Simon Falette'nin 
kiralık söleşmesinin son bulduğu için Ein-
tracht Frankfurt Kulübü'nün geri çağırdığı 
iddialarına karşılık Fenerbahçe Kulübü 
açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüpten ya-
pılan açıklamada "Kiralık oyuncumuz 
Simon Falette ve kulübüyle yapılmış olan 
anlaşma gereğince oyuncumuzun sezon 
sonuna kadar takımımızda devam etmesi 
konusunda bir problem bulunmamakta-
dır" ifadelerine yer verildi.   

Falette devam 
edebilir

Karşıyaka’da sorun kalmadı 

YENİ tip koronavirüs sal-
gını nedeniyle TFF 2’nci 
Lig’de sezonun sona erme-

sinin ardından transfer çalışmalarına 
başlayan Yılport Samsunspor, 4 
oyuncuyla yollarını ayırdı. Samsuns-
por’da teknik direktör Ertuğrul Sağ-
lam’ın gelecek sezon kadrosunda 
düşünmediği Atabey Çiçek, Okan 
Dernek, İbrahim Halil Çolak ve Bün-
yamin Cesur Karataş’ın sözleşmeleri 
yenilenmedi. Kulüp, sosyal medya 
hesaplarından "Teşekkürler çocuk-
lar" etiketiyle paylaştığı video ile 4 
oyuncuya veda etti.  

Samsunspor'da 
yaprak dökümü

ING Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi transfer harekatını sürdüren Pınar 
Karşıyaka, mevcut kadrodan sorunlu ayrıldığı yabancılarla anlaşarak transfer  

yasaklısı olduğu FIBA'daki yeni tehlikelerin önüne geçti

JUVENTUS'UN 42 yaşın-
daki İtalyan kalecisi Gian-
luigi Buffon, 648. kez 

sahaya çıktığı Serie A'da, Paolo Mal-
dini'yi geçerek en fazla forma giyen 
futbolcu oldu. Juventus'un Torino'yu 
evinde ağırladığı lig mücadelesinde 
takımın kalesini koruyan tecrübeli ka-
leci, 647 kez forma giyerek rekoru 
elinde bulunduran Milan'ın efsanesi 
Maldini'yi geride bıraktı. 1995-2001 
yılları arasında formasını giydiği Par-
ma'da yıldızı parlayan Buffon, 
2001'den 2018'e kadar kesintisiz şe-
kilde Juventus formasını giymiş, 
2018-2019 sezonunda Paris Saint 
Germain deneyiminden sonra bu 
sezon başında siyah-beyazlı kulübe 
dönmüştü. Buffon, Juventus forma-
sıyla 9 İtalya Serie A, 4 İtalya Kupası, 
5 İtalya Süper Kupası kazanmıştı. Ju-
ventus, geçen hafta Buffon'un sözleş-
mesini 1 yıl uzatmıştı.

Hep 1 numara 
Buffon 

BURSASPOR deplasmanında 50'nci dakikada 
Bursasporlu Tayfur Bingöl'ün müdahalesiyle 
kendini yerde bulan ve yapılan kontrol son-
rası sağ ayak fibula kemiğinde parçalı kırık 
tespit edilen 19 yaşındaki futbolcu en az 6 
ay sahalardan uzak kalacak. Bu pozisyonda 
kırmızı kart gören Tayfur, maç bitmeden so-
luğu hastanede alarak Batuhan'a geçmiş 
olsun dileğinde bulundu. Farklı dönemlerde 
Göztepe'de oynayan iki oyuncunun arkadaş 
olduğu öğrenildi. Batuhan'dan özür dileyen 
Tayfur'un kasti bir müdahalede bulunmadı-
ğını belirttiği, pozisyonda Batuhan'ın ayağı-
nın çime takıldığı ifade edildi. Bursaspor 
Başkanı Mesut Mestan da maçtan sonra Ba-
tuhan'ı hastanede ziyaret etti. Altınordu'nun 

ara transfer döneminde Göztepe'den kiralık 
olarak kadrosuna kattığı Batuhan, Bursa'dan 
ambulansla İzmir'e getirildi. İzmir'de bugün 
özel bir hastanede Göztepe Sağlık Kurulu 
Başkanı Doç. Dr. Emin Bal tarafından ameli-
yat edilecek Batuhan'ın ayağına platin takı-
lacağı, ayrıca genç futbolcunun bağlarında 
zedelenme olduğu belirtildi. Oyuncunun 
ameliyat masrafını Altınordu üstlendi. 

Kazanmamız gerekirdi 

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, 1-
0 kaybettikleri Bursaspor maçı sonrası, "Bu 
kadar etkili olduğumuz bir maçtan üç puanla 
ayrılmamız gerekirdi" dedi. Son dört maçta 
sadece bir gol atabildiklerine dikkat çeken 

Eroğlu, "Topu bir kaleden rakip ceza saha-
sına kadar kusursuz bir şekilde getirdikten 
sonra geriye sadece golü atmak kalıyor. 
Sezon başından bu yana gol atmakta zorlanı-
yoruz. Bu maçta iyi vuruşlar yapmamıza rağ-
men bu kez de kaleci Çağlar Şahin 
Akbaba’ya takıldık" diye konuştu. Sağ ayak 
fibula kemiğinde kırık tespit edilen Batuhan 
Kırdaroğlu'na geçmiş olsun dileyen Hüseyin 
Eroğlu, "Şanssız bir pozisyon oldu.  
Tayfur Bingöl, yıllardır tanıdığımız bir oyuncu, 
en az bizim kadar üzüldü. Maç sonrasında 
hastaneye giderek oyuncumuz ziyaret etmesi 
ise çok anlamlı. Hem kendisine hem de Bur-
saspor Kulübü’ne teşekkür ederim" şeklinde 
konuştu.

Talihsiz Batuhan!
TFF 1. Lig kulüplerinden Altınordu'da fazla şans bulamayan Batuhan Kırdaroğlu, tam da  

kırmızı-lacivertli formayı kaptığı dönemde bu kez sakatlık kabusu yaşadı

9 . dakikada Antalyaspor gole yaklaştı. 
Podolski'nin ceza sahası sol çapraz-
dan şutunda kaleci Mert Günok, 

meşin yuvarlağı yumrukla uzaklaştırmak is-
tedi. Topu takip eden Sinan Gümüş'ün ceza 
sahası sağ çaprazdan şutunda meşin yuvar-
lak, araya giren Medipol Başakşehirli oyun-
cunun müdahalesiyle kornere çıktı. 30. 
dakikada ceza sahası dışında topla buluşan 
Demba Ba'nın şutunda top üstten auta gitti. 
42. dakikada Crivelli'nin ceza sahası sol çap-
razdan şutundan meşin yuvarlak yandan dı-
şarıya çıktı. 45+4. dakikada gelişen 
pozisyonda topu ceza sahası içinde önünde 
bulan Jahovic'in sert şutundan top, yandan 
auta gitti. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz 
sona erdi. 

İkince yarı 

Süper Lig'in 30. haftasında lider Medipol 
Başakşehir, Fraport TAV Antalyaspor'u dep-
lasmanda 2-0 yendi. 50. dakikada İrfan Can 
Kahveci'nin ceza yayı üzerinden sert şutunda 
kaleci Boffin, gole izin vermedi. 56. dakikada 
Clichy'nin sol kanattan pasında ceza sahası 
dışında topla buluşan Demba Ba'nın şu-
tunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 60. 
dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vu-
ruşu kullanan İrfan Can Kahveci'nin orta-
sında altıpas üzerinde Crivelli'nin kafayla 

şutunda top üstten dışarıya gitti. 71. daki-
kada hava topu mücadelesinde ceza saha-
sında topu önünde bulan Demba 
Ba, kaleci Boffin'in solundan 
meşin yuvarlağı ağlara gön-
derdi: 0-1. 83. dakikada Ufuk 
Akyol'un ceza sahası dışından 
şutunda kaleci Mert Günok 
gole izin vermedi. 87. dakikada 
Clichy'nin ceza sahası sol çaprazdan şu-
tunda kaleci Boffin, topu uzaklaştırdı. 90+4. 
dakikada Gökhan İnler'in sol çaprazdan pa-
sında ceza sahasında topla buluşan Crivel-
li'nin şutunda meşin yuvarlak üstten auta 
çıktı. 90+6. dakikada Medipol Başakşehir 
farkı 2'ye çıkardı. Crivelli'nin ceza sahası sol 
çaprazdan pasında Elia, altıpas önünde topu 
ağlara gönderdi: 0-2. Karşılaşma, Medipol 
Başakşehir'in 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı. 

Medipol Başakşehir puanını 63'e çıkardı 

Lig lideri Medipol Başakşehir, 30. haftada 
Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek hanesine 
üç puan daha yazdırdı. Geçen hafta konuk 
ettiği Galatasaray ile 1-1 berabere kalıp puan 
kaybı yaşayan turuncu-lacivertliler, Antalya 
deplasmanından üç puanla ayrıldı. Puanını 
63'e yükselten Medipol Başakşehir, 31. hafta 
mücadelesinde 7 Temmuz Salı günü Yukatel 
Denizlipor'u konuk edecek. 

 
 

Süper Lig’de lider Medipol Başakşehir, 11 maç yenilmeyen  
Fraport TAV Antalyaspor’u 2-0 mağlup etti

BASAKSEHIR 
EZIP GECTI!

71. dakikada hava topu 
mücadelesinde ceza  

sahasında topu önünde 
bulan Demba Ba, kaleci 

Boffin'in solundan 
meşin yuvarlağı ağlara 

gönderdi: 0-1

MERSİN'DE heves ederek 
başladığı tekvando spo-
runda birçok ulusal ve ulus-

lararası başarıya imza atan kadın 
sporcu Şenizcan Aras, 2024 Paris 
Olimpiyatları'na gidebilmek için kota 
almayı hedefliyor. 
 İlkokul yıllarında derslerinde anlatılan 
tekvando sporundan etkilenerek ailesi-
nin onayıyla 2012 yılında 9 yaşınday-
ken antrenmanlara başlayan Aras, 3 yıl 
aradan sonra Çanakkale'de düzenle-
nen Türkiye Minikler Tekvando Şam-
piyonası'na katılarak 33 kiloda altın 
madalya alarak kariyerindeki ilk başarı-
sını elde etti.  Türkiye'deki bu başarısı-
nın ardından 2016'da katılmaya hak 
kazandığı Romanya'daki Avrupa Yıl-
dızlar Tekvando Şampiyonası'nda ter 
döken Aras, 41 kiloda üçüncülüğe uza-
narak, ilk uluslararası madalyasını ka-
zandı.  Çeşitli ulusal ve uluslararası 
organizasyonlarda yarışmaya devam 
eden Aras, elde ettiği başarılarla ma-
dalya sayısını arttırdı. Aras, geçen yıl 
Konya'da organize edilen Türkiye 
Gençler Tekvando Şampiyonası'nda 52 
kiloda altın madalyanın sahibi olarak 
spor otoritelerinin dikkatlerini çekti. 

Şenizcan'ın  
hedefi büyük
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D ördüncü şubesinin açılısını yapan 
HEYBET Döner artık Esenyurt'ta. 
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. 

Hasan Akgün, Avcılar Belediye Başkanı Turan 
Hançerli, Esenyurt İlçe Kaymakamı Vural Ka-
ragül, Çetin Çapan ve bölge iş insanlarının ka-
tılımıyla gerçekleştirilen açılış, görkemli 
görüntülere sahne oldu. Açılışta konuşan Kay-
makam Karagül, “Esenyurt'ta zaten Esenkent 
tarafında bir Heybet Döner'imiz vardı. Biz de 
oraya keyif alarak giderdik. Bu lezzetli meka-
nın bölgemize de taşınması bizim için gurur-
dur. Ben tekrar emeği geçenleri tebrik 
ediyorum. Böyle güzel bir mekanı Esenyurt ka-
zandığı için mutluyuz” dedi. 

Tebrik etmek gerekir 

Türkiye'de zorlu ekonomik şartlar içerisinde 
HEYBET Döner'in açılış yaptığını anlatan Bü-

yükçekmece Belediye Başkanı Akgün, “Burada 
önemli bir noktada döner dükkanı açıldı. 
Esenyurt ilçesine hayırlı olsun. Böyle bir za-
manda iş yeri açmak cesaret işidir. Büyükçek-
mece'de kapanan iş yeri sayısı 274. Dolayısıyla 
böyle bir zaman iş yeri açmak tebrik edilesi bir 
iştir” diye konuştu. Avcılar Belediye Başkanı 
Hançerli ise; “Şimdiden bol kazançlar dili-
yormu. Piyasanın kötü olduğu, pandeminden 
çıktığımız bir dönemde açılan bir mekan. Bu-
rası da umut veriyor. İyileşeceğiz, güzel günler 
devam edecek. Heybet Döner Esenyurt'a ha-
yırlı olsun. Artık Avcılar'a da bekliyoruz” ifade-
lerini kullandı. 

Türkiye burada 

HEYBET Döner'in işletme olarak Türkiye'nin 
lezzetlerini bir arada buluşturduğunu kayde-
den işletme sahibi Caner Aksu da, “Heybet 

Döner'in 4'üncü şubesini açıyoruz. Açılışımızı 
gerçekleştirdik. Odun ateşinde döner üretip 
zincir haline getiriyoruz. Bu bölgedeki herkesin 
bu markaya sahip çıkmasını istiyoruz. 220 ki-
şiye hizmet edebiliyoruz. Çoğunluk olarak 
Bahçeşehir şubedeyiz. Burada 22 arkadaşımız 
hizmet verecek. Bölgeye paket servisimiz ola-
cak. Dönerimizde kuyruk yağı kullanmıyoruz, 

dönerimizi yağlandırmak için kuzu döş kulla-
nıyoruz. Onu da Trakya'dan temin ediyoruz. 
Etlerimiz de Afyon etidir. Başlangıçta ikram et-
tiğimiz salatalarımız tazedir. Ankara'nın 
Çubuk turşularını ikram ederiz. Başlagıcından 
tatlısına kadar her ürünümüz Türkiye'nin yöre-
sindendir. Tatlılarımız Karadeniz yöresinden-
dir” şeklinde konuştu.
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BÜYÜKÇEKMECE Sos-
yal Yardımlaşma Der-
neği Başkanı Kemal 
Dede'nin oğlu Taha 
Dede, hayatını Sü-
meyye Bayram ile 
birleştirdi. World 
Point Panorama 

Garden'da yapılan 
düğün töreninde genç 
çiftin nikahını Büyük-
çekmece Belediye Baş-
kanı Hasan Akgün 
kıydı. Başkan Akgün, 
genç çifte ömür boyu 
mutluluk diledi.  

Dede Ailesi’nin mutlu günü

HEYBET’LI ACILIS 
HEYBET Döner'in Esenyurt şubesi; İlçe Kaymakamı Vural Karagül, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli,  

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Çetin Çapan ve bölge iş insanlarının katılımıyla açıldı 

ESENYURT’DA DÖNERİN ADRESİ

HER zaman başarıyı hedeflediklerini 
kaydeden Aksu, “Heybet Döner, döneri 
fast food algısından çıkarıp misafirlerini 
bir lokanta havasında ağırlayan bir yer 
olsun istedik. Her ortamda dönerin ye-

nebileceğini göstermek istedik. Bugüne 
kadar başarılı olduğumuzu düşünüyo-
rum. Bundan sonra da aynı başarı doğ-
rultusunda ilerlemek istiyoruz” 
ifadelerini kullandı. 

Başarıyla ilerleyeceğiz


