
İSİG Meclisinin açıklamasına göre
Türkiye genelinde iş kazalarında

Ocak ayında 114, Şubat ayında 133,
Mart ayında 113, Nisan ayında 221, 
geçtiğimiz Mayıs ayında ise 156 işçi yaşa-
mını yitirdi. 2020 yılının ilk beş ayında iş
kazalarında hayatlarını kaybedenlerin 
sayısı 737'e yükseldi. Mayıs ayında 19 işçi
corona virüs salgını, 19'u servis kazası,
16'sı ise göçük nedeniyle yaşamını yi-
tirdi.İş kazalarında İstanbul başı çeker-
ken, onu İzmir, Kocaeli, Antalya, Bursa
ve Denizli izledi. Açıklamaya göre; Mayıs
ayında tarım, gıda, tekstil ve metal iş 
kollarında çalışan 6 kadın işçi hayatını
kaybetti. Tarım iş kolunda ise 6 çocuk
işçi can verdi. 

GECE YARISI OPERASYON

SAYFA 5Damla ASLANGİRAY

Neden 
eleştiriyoruz?

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali
Koç, Türkiye Futbol Federasyonu

(TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in açıkla-
malarına tepki göstererek, “Sayın Nihat
Özdemir’e soruyorum, 2010-2011 sezonu
şampiyonu kimdir? Beklemenize gerek
yok, söyleyin. Top çevirmeye gerek yok.
Kendisi ile istediği her platformda bunu
konuşmak, değerlendirmek, tartışmak iste-
riz” dedi. Ali Koç, ayrıca Semih Özsoy'un,
Nihat Özdemir ile ilgili sözlerine kelimesi
kelimesine katıldığını söyledi. I SAYFA 15
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bize, çıkıp içi politik cümleler dolu şekliyle
akıl vermeye çalışan, ders vermeye çalışana, ancak ve ancak güler 
geçeriz. Kendilerine gelsinler. Bırakın bu bölücülüğü" eleştirisinde bulundu. 
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Esenler Belediye Başkanı ve
İBB Meclisi Ak Parti Grup

Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu,
ilçede astıkları koronavirüs tedbirle-
riyle ilgili afişlerin İBB ekipleri
tarafından söküldüğünü iddia etti.
Göksu, “Önceki gün Beyoğlu 

Belediyemizin
ücretsiz maske
dağıtımını 
durduran İBB,
bu sefer de 
belediyemizin
Covid-19 ilgili
onlarca afişini
gece yarısı 
operasyonuyla
söktü” dedi.
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İBB gece yarısı 
afişlerimizi söktü

SAYI BİR ANDA YÜKSELDİ

Savunma Bakanı Hulusi Akar
askere alınacak 100 bin gence

corona virüsü testi yapıldığını açık-
ladı. 2 Haziran’da Türkiye genelinde
yapılan test sayısı 32 bin 325 iken,
bu sayı takip eden günlerde 52 bin
305, 54 bin 324
ve 57 bin 829'a
yükselmişti. Test
sayılarındaki bu
artışın askere alı-
nacak gençlere
test yapılmasın-
dan kaynaklan-
mış olabileceği
düşünülüyor. 
I SAYFA 7
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100 bin askere 
koronavirüs testi

Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, Cumhur-

başkanlığı Külliyesi'nden, Yusu-
feli Barajı 3 Milyonuncu Beton
Dökümü, Bayburt Demirözü 
Sulaması, Rize Merkez ve 
Güneysu İlçeleri ile Taşlıdere
Vadisi Islahı 5. Kısım Hizmete
Alma Töreni'ne canlı bağlan-
tıyla katıldı. Erdoğan, Yusufeli
Barajı'nın yılda Türkiye ekono-

misine katkısının 1.5 milyar lira
olacağını söyledi. “Ülkemize bu
eserin kazandırılmasında
emeği geçen herkesi tebrik 
ediyorum” diyen Erdoğan, “Bu-
rası yeni Yusufeli. Adeta Yusu-
feli denize nazır oluyor. Peyzaj
çalışmaları bittiği anda burası
bir başka güzel olacak. Ağaç-
landırma çalışmaları başlamış
vaziyette” ifadelerini kullandı. 

ç

İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu, son günlerde ka-

muoyu gündemine gelen Riva
Deresi’ndeki kirlilikle ilgili açıkla-
malarda bulundu. “2009 yılında
DSİ, İSKİ ve İBB yetkilileri ara-
sında yapılan toplantıda, Karade-
niz’e dökülen diğer akarsular gibi
Riva Deresi’nin ıslahının da DSİ
tarafından üstlenilmesi karara
bağlandı” bilgisini paylaşan İma-
moğlu, “DSİ, İBB’ye ait bir kurum

değildir. DSİ, Tarım ve Orman 
Bakanlığı’na ait bir kurumdur. 
Her konuşmasına talimat şeklinde
tanım koyarak konuşan bir bakan
diyor ki; ‘Burasının artık onun
bunun elinde bertaraf olmasına
izin vermeyeceğiz. Biz, bu süreci
çözeceğiz ve Riva’yı halkımıza ka-
zandıracağız.’ Ayağa kalkıp alkış-
layası geliyor insanın! Çok acı,
tam adı ‘bölücülük’; ayrımcılık
hafif kalır" ifadelerini kullandı. 
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TAM ADI BÖLÜCÜLÜK; 
AYRIMCILIK HAFiF KALIR

Bölgedeki kağıt fabrikasın-
dan Riva Deresi’ne akan

balçık haldeki atık suları yerinde
gözlemleyen İmamoğlu, tepkisini,
“Görevini yapmayanlar hakkında
da suç duyurusunda bulunacağız.
Kim o? Gerekiyorsa, Çevre Bakan-
lığı’nın buradaki yetkilisi. Bu ne 
kepazelik ya. Yapamıyorlarsa işi,
bıraksınlar biz yapalım” sözleriyle
dile getirdi. İmamoğlu, “Buradan
Sayın Bakan’a tavsiyede bulunuyo-

rum. Diyorum ki: ‘Siz bu ülkenin
atanmış bir bakanısınız. Konuşur-
ken siyasi cümleler yerine mesleği-
nizin, görevinizin gereğini yerine
getirmenizi size tavsiye ediyorum.
Bu konuşmayı yine bir talimatla mı
yaptılar bilmiyorum. Bunu yapma-
yın. Yazık bu memlekete. Bu şehre
yazık. 11 yılda yapmadığınız işleri,
11 ayda suçlu arar gibi davranarak
hiç kimseyi anlatamazsınız” 
dedi. I SAYFA 9
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ŞAYET YAPAMIYORLARSA  
BIRAKSINLAR BiZ YAPALIM

Hulusi Akar

İKİSİ DE ÇOK ZORLU RAKİP

KONDA Genel Müdürü
Bekir Ağırdır, AK Parti’nin 

oy oranının yüzde 45’den yüzde
30’lara gerilediğini açıkladı ve “Su
kaynıyor. Çayın altı açık, buhara
döndüğü gün fark edeceğiz, buhara
döndüğü gün fark edeceğiz. 
Davutoğlu ve
Babacan’ın 
partilerinin ölü
doğduklarını
sanmıyorum.
İkisi de Tayyip
bey için zorlu
rakip olacak.
Mücadeleden
kaçmıyorlar”
dedi. I SAYFA 7
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Buhara döndüğü
gün fark edeceğiz

Bekir Ağırdır

KAFA KARIŞIKLIĞI OLDU

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs
(corona virüsü) Bilim Kurulu

Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, corona
tedavisinde kullanılan 'hidroksiklo-
rokin' adlı ilaçla ilgili açıklama yaptı.
Özlü, “Hidroksiklorakinle ilgili farklı
ve birbiriyle uyumsuz bulgular veren
bilimsel çalışmalar, kafa karışıklığına
neden oluyor.
Oysa, buna 
şaşırmamak
lazım. Bilimsel
veriler, değişme-
yen gerçekler 
değildir. Bilimsel
veri, yanlışlana-
bilir bilgidir”
ifadelerini 
kullandı.
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Bilimsel veriler 
değişmez değildir

Tevfik Özlü
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6 ÇOCUK iŞÇi DE 
HAYATA VEDA ETTi
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Mehmet T. Göksu

DEMİRDEN ÇALMIŞLAR!

Silivri Depremi’nde bir mina-
resinin kırılması ardından 

yapılan testlerde dayanıksız olduğu
ortaya çıkan Avcılar’daki 40 yıllık
Hacı Ahmet Tükenmez Camii’nde
beklenilenin çok altında demir kulla-
nıldığı belirtildi. Muhammed Ali 
Erdemli, “Camideki betonun hepsi,
4 direk dışında çok kötü çıktı. O za-
manın şartlarında yapılan, genellikle
yıktığımız binalarda da hep böyle
oluyor. Caminin de yıktırılması ha-
yırlı olmuş” dedi.  I SAYFA 13
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Caminin yıkılması
çok hayırlı olmuş!

YILDA 1 BUÇUK 
MiLYAR KATKI!

İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, son günlerde

kirlilikle kamuoyu gündemine
gelen Riva Deresi’nde 

incelemelerde bulundu. Çevre ve
Şehircilik Bakanı'na çok sert

açıklamalarda bulunan
İmamoğlu, “Bu ne kepazelik ya.

Yapamıyorlarsa işi, bıraksınlar
biz yapalım. ‘Biz 11 yılda

yapmadık, yapamadık. Sen, 
11 ayda yap!’ diyorlar. Görevini 

yapmayanlar hakkında suç 
duyurusunda bulunacağız” dedi

HABERİN DEVAMI SAYFA 2

MASKELERİ ÇENE
ALTıNA İNDİRMEYİN

SAYFA 4Oktay APAYDIN

Anormal 
normalleşme...

Recep
Tayyip
Erdoğan

2010-2011 SEZONU

ŞAMPİYONU
KİMDİR?

Sağlıkçılara
düğün sürprizi

Koronavirüs salgınıyla
mücadelede cephenin en

önünde çalışan sağlık çalışanla-
rına bir jest de modacılardan
geldi. Modacı Pınar Bent, evlen-
meyi planlayan sağlık çalışanları-
nın düğün mekanından, gelinlik
ve damatlığına, kuaföründen or-
ganizasyonuna, fotoğrafçısından
ulaşımına kadar her ihtiyaçlarını
üstleneceğini duyurdu. Bent,
“Sağlık çalışanları çok büyük bir
çalışma içinde aylarca emek ver-
diler, hastaları büyük özveriyle
karşıladılar, evlerine dahi gide-
meyen sağlık çalışanları oldu. 
Biz de onlar için çok güzel bir
proje başlattık” dedi. 
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Ali Koç
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Nihat
Özdemir

BU NE KEPAZELıK!

ANCAK VE ANCAK
GÜLER GEÇERİZ!

SUÇ 
DUYURUSUNDA

BULUNACAĞIZ

ULAŞIM SIKINTISI VAR

Faytonların kalkması nede-
niyle, Adalar'a bu hafta sonu

gelenler ulaşım sıkıntısı yaşadı. 
Ulaşım boşluğu ise kaçak yapılan
elektrikli araç seferleri ile gideriliyor.
Elektrikli faytonlar için yollarda 
şeritler çizilmeye başlandı. Günlük
kaçak taşımacılık yapanların 25 lira
ile 50 lira arasında fiyat aldıklarını
belirten ada sakini Mehmet Gürhan,
“Elektrikli araç ile insan taşıyarak
günlük para alanlar ve aylık para
alanlar var” dedi.   I SAYFA 13
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Faytonlar için
yollar çizildi

Amerika'da son yüzyılda 13 kez Cumhuri-
yetçiler, 12 kez de Demokratlar seçim 
kazanmış. Cumhuriyetçiler
son yüzyılın 52 yılını, Demo-
kratlar ise son 48 yılını yönet-
mişler. Seçimleri kazananlar
istatistiğine bakınca, Kasım
2020 seçimlerinin...

Cumhuriyetçiler
seçimi kaybeder!

Ali Tarakcı‘nın köşe yazısı sayfa 9’da

TAM 156 iŞÇi
CAN VERDi!

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi
(İSİG), geride bıraktığımız Mayıs
ayında 156 işçinin, iş kazalarında
yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bu
sayıyla birlikte 2020 yılının ilk beş
ayında Türkiye genelinde 737
işçinin, iş kazalarında hayatını
kaybettiğine dikkat çekildi

Nazım Toker ve eşi Ayseni
Toker'in Maral Toker isimli bir

kız çocukları bulunuyor. 

Nazım Toker
yaşamını yitirdi

Silivri'de bir dönem yayımla-
nan Manşet adlı günlük 

gazetenin imtiyaz sahibi Ayseni 
Toker'in eşi Nazım Toker, geçirdiği
kalp krizi sonucunda hayatını kay-
betti. Rahatsızlanan ve hastaneye
kaldırılan 44 yaşındaki Toker yapı-
lan tüm müdahalelere rağmen
kurtarılamadı. Toker'in naaşı Silivri
Piri Mehmet Paşa Camii'nde kılı-
nan cenaze namazının ardından
Alipaşa Mezarlığı'nda toprağa ve-
rildi. Cenaze törenine İlçe Kayma-
kamı Ali Partal, Belediye Başkanı
Volkan Yılmaz ve sevenleri katıldı. 
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KADIKÖY’DEN
DOĞAYA NEFES

SAYFA 

4’TE

Pınar
Bent
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1. 2. Bölge ve İBB Temsilcisi
Hıdır ULAĞ

Avcılar-Küçükçekmece
Yakup TEZCAN

Tekirdağ 
İrfan DEMİR

K oronavirüs salgını nedeniyle getiri-
len kısıtlamalar 1 Haziran itiba-
riyle ‘yeni normal’e döndü. Bu

kapsamda şehirlerarası seyahat yasağı kı-
sıtlaması kalkarken, kafeler, restoranlar, çay
bahçeleri de hizmet vermeye yeniden baş-
ladı. Yaz ayının gelmesiyle birlikte insanlar
da tatil planı yapmaya hazırlanıyor. İstinye
Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Anabilim
Dalı Başkanı Prof. Dr. Celalettin Kocatürk,
normalleşme sürecini değerlendirdi. Koca-
türk, “Çok hızlı bir sürede yeni normale
adapte olmaya başladık. Hastalık tama-
men bitti gibi davranıyoruz. Dünyadaki
son iyileşecek hasta da iyileşmeden bu has-
talık bitti diyemiyoruz. Hastalığın bulaşıcı-
lığı hala yüksek. Hastalık hala çok bulaşıcı
ve bu yüzden bireysel tedbirlerimizi asla
gevşetmememiz lazım” diye konuştu.

Bulaşmaz hissine kapılmayın

Sıcakların başlamasıyla birlikte insanlarda
bir rehavetin söz konusu olduğuna dikkat
çeken Prof. Dr. Kocatürk, “Sıcaklarda ult-
raviyole ışınıyla ve hava sıcaklığının artma-
sıyla hastalığın bir miktar azalacağını
biliyoruz ama yok olmayacağı kesin. Artık
kişisel önlemlerimizi almamız gerekiyor.
‘Bu hastalık yeterince yayıldı, artık bana
bulaşmaz’ hissine kapılmamak gerekiyor.

Ya-
pılan
çalışmalar
şuan da yüzde 2, yüzde 5 civarında bu has-
talıkla karşılaştığımızı gösteriyor. Toplu-
mun hala çok büyük bir kısmı bu hastalıkla
karşılaşmadı. Bu virüsün hastalandıracağı
çok insan olabilir” ifadelerini kullandı.

4 saatte bir değiştirin

Bireysel korumada maskenin önemini ha-
tırlatan Prof. Dr. Kocatürk, sözlerine şöyle
devam etti:
“Maske hem koruyucu hem de bize bu
hastalığı hatırlatıcı bir obje. Bu nedenle res-
toranlarda sadece yemek yerken çıkartıl-
malı ama hemen arkasından elimizi bile
yıkamaya gidecek olsak ya da sohbet et-
meye başladığımız anda maskeyi takma-
mız gerekiyor. Maskeyi hala düzgün
kullanamayan kişiler var. Burun açıkta kal-

mamalı, çeneye takmamalıyız. Sürekli eli-
mizi ön tarafa götürmemeliyiz. O zaman
maskenin hiçbir anlamı olmuyor. Elleri-
mizle virüsü dokunduğumuz her yere taşı-
yoruz. Maskeyi 4 saat dolduğunda ya da
ıslandığında mutlaka değiştirmeliyiz. Hap-
şırık ve öksürükten sonra da değiştirmek
gerekiyor. Çıkardıktan sonra kirli bir yere
koyduğumuzda da kullanmamamız gere-
kiyor. Kulak iplerinden elimizi ön tarafa
değdirmeden çıkardıktan sonra temiz bir
peçeteye sarabiliriz. Bu şekilde bıraktıktan
sonra üstünü örtmeli ve ön ve arka kısım-
larını unutmamak gerekiyor. Çay içmek
için çıkardığımız maskeyi temiz yerden alıp
kullanabiliriz. Temiz olmadığını düşündü-
ğümüz yere bıraktıysak onu kullanmama-
mız lazım.”

Sosyal mesafeye dikkat

İnsanların tatil planı için hazırlıklarda bu-
lunduğunu söyleyen Prof. Dr. Kocatürk,

sosyal mesafenin deniz ve havuzlarda da
korunması gerektiğine dikkat çekti. Prof.
Dr. Kocatürk, “Sosyal mesafe korunma-
yınca kalabalıklar çok daha tehlikeli hale
gelebilir. Deniz için herhangi bir ekstra kor-
kuya gerek yok. Düzenli bir mesafeyi koru-
duktan sonra ister denizde, ister dağda
olun fark etmez. Herhangi bir ek riskiniz
olmaz. Burada dikkat etmek istediğimiz
şey hava akımı olabilir, klimanın olduğu
ortamlar olabilir” dedi. Sıcaklıkla beraber
klima kullanımının da arttığını ifade eden
Kocatürk, “Normalde 1,5-2 metrelik sosyal
mesafe istiyoruz ama arkadan bir hava
akımı geliyorsa, konuşuyorsak, öksürüp,
kahkaha atıyorsak sosyal mesafeyi en az 2
katına çıkarmamız gerekiyor. Hava perde-
lerinin çalışmamasına dikkat edelim, elleri-
mizi kuruladığımız yüksek hava akımlı
cihazları kullanmayalım, evdeki klimaların
mutlaka bakımını yaptırıp, filtrelerini değiş-
tirelim” diye konuştu. DHA
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Normalleşme süreciyle birlikte, kafeler ve
restoranlar da hizmet vermeye başladı. Ziyaretçilerin
maskeleriyle oturmak zorunda olması hakkında
konuşan Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Celalettin
Kocatürk, “Maskeler çene altına inmemeli. Yemek
yerken ve bir şeyler içerken çıkarılan maske temiz bir
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Ultraviyole ışınlarının bakteri ve 
virüslerde etkili olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Kocatürk, 

sözlerini şu ifadelerle tamamladı: “Ultraviyolenin aynı zamanda 
insanlar için de zararlı olduğunu unutmamak lazım. Özellikle 

geceleri ve insanların bulunmadığı zamanlarda çalıştırılması gerekir. Gü-
neşin de kendi ultraviyole etkisi var. Güneşin kendi UV etkisinden kaç-

maya gerek yok o virüsler için de iyi bir şey. Cihazları yanlış
kullanıyorsak bizlere ciddi zararlar vereceği için dikkatli olmak gerekir.”

GÜNEŞ IŞIĞINDAN YARARLANABiLiRiZ

DOĞRU SANILAN YANLIŞLAR
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Halit Çavuşoğlu bel fıtığında erken teşhisin çok önemli olduğunu belirterek, “Bel fıtığı dikkate alınmazsa
veya bilimsel olmayan, yanlış yöntemlerle zaman kaybedilirse önce ilgili kas grubunda güçte azalma, sonrasında ise tam felç gelişebiliyor” dedi

TAHTA veya sert yerde
yatmak, bel bölgesine
bal ve yumurta bağla-

mak, sülük yapıştırmak gibi bi-
limsel olmayan yöntemlerle
sorunu gidermeye çalışma-
nın ardında ise toplumda bel
fıtığı hakkında kulaktan ku-
lağa yayılan hatalı bilgiler
büyük rol oynuyor. Beyin ve

Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof.
Dr. Halit Çavuşoğlu bel fıtı-

ğında doğru sanılan yanlış bilgi-
leri anlattı, önemli uyarılarda

bulundu.

Sert yerde 
yatmak iyi gelir!

2-3 haftalık yatak istira-
hati, basit fıtıklaşma-
larda gelişen şikâyetleri

gideriyor. Ancak, tahta
veya sert zeminde yat-
mak sırt ile bel bölge-
sinde ezilmelere ve
ağrının artmasına yol

açabiliyor. Dolayısıyla,
bel bölgesini vücut

ağırlığının baskı-
sından kurtarmak
için tercihen yarı
ortopedik ya-
takta istirahat
edilmeli. “Sanı-

lanın aksine
hareket

etmek değil, uzun süre oturmak hasta-
nın şikayetlerini arttırır” uyarısında bu-
lunan Prof. Dr. Halit Çavuşoğlu
bunun nedenini ise şöyle anlatıyor:
“Çünkü oturduğumuz zaman disk içi
basınç en yüksek seviyesine ulaşıyor ve
fıtıklaşmış disk sinir köklerine basıyı
arttırdığı için hastanın şikayeti artıyor.
Bu nedenle her seferinde 20-25 daki-
kadan fazla oturulmamalı ve sık sık
pozisyon değiştirilmeli."

Bardak çekmek
fayda sağlamıyor

Bel bölgesine; balık, bal ve yumurta
gibi besinlerin bağlanmaları veya sürü-
lerek masaj yapılması, sülük yapıştırıl-
ması, bardak çekilmesi, hacamat
denilen yöntemle cildin kesilerek kan
akıtılması, ciltten iğneyle dikiş ipliği ge-
çirilmesi gibi bilimsellik dışı uygulama-
ların tedavide yeri yok. Bu
uygulamaların bir kısmı, bel kasların-
daki kan dolaşımını artırdığı için kas
spazmında geçici çözülme ve rahat-
lama sağlasa da, fıtık üzerinde hiçbir
etkisi olmuyor. Üstelik yüzeysel cilt en-
feksiyonundan derin apse oluşumuna
varabilen ciddi sorunlara neden olabi-
liyor.

Beli çekmek bel fıtığı 
için iyi değil

Bilimsellik dışı uygulamaların en tehli-
kelisi olan bel çektirme, bel fıtığı olan
kişilere yapıldığında fıtığın kopmasına
ve bunun sonucunda da; bacaklarda
felç oluşumu, idrar ve dışkıyı tuta-
mama ile cinsel fonksiyonların sona
ermesi gibi son derece ciddi problem-
lerin gelişmesine sebep olabiliyor.
Omurganın desteğini arttırmak bele
binen yükü azaltıyor. Bu destek yapıla-

cak olan basit egzersizler yardımıyla
bel ve sırt kaslarını güçlendirerek
mümkün oluyor. Korse kullanmak ise
kaslarımızı zayıflatarak istenmeyen
duruma yol açabiliyor. Prof. Dr. Halit
Çavuşoğlu “Bu nedenle bel fıtığı has-
talarına korse takmaları kesinlikle öne-
rilmiyor” diyerek hastaların ancak
omurga kırıklarında ve gerektiği süre
kadar korse kullanmaları gerektiğini
belirtiyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uz-
manı Prof. Dr. Halit Çavuşoğlu günü-
müzde bel fıtığı tedavisinde oldukça
başarılı sonuçlar elde edildiğini vurgu-
layarak, “Modern tedavi yöntemlerini
uygulamak, kurallara uygun yaşam
tarzı oluşturmak ve günde 15-20 daki-
kalık basit egzersizler bel fıtığında
kesin çözüm sağlayabiliyor” diyor. 
ZEYNEP VURAL

SUREC
bireyleri nasıl
etkileyecek?
Pandemi sürecindeki ‘yeni normal’ dönemin
insan psikolojisine etkileri üzerine öngörülerde
bulunan Dr. Öğretim Üyesi Duygu Dinçer
“Çalışma yaşamındaki kişiler işlerine yeterince
odaklanmakta zorlanabilir. Çalışanlar arasında
virüs dışı bir sebeple hapşıran, öksüren
olduğunda birbirlerinin varlığından rahatsızlık
ya da tedirginlik duyma hisleri artabilir” dedi

UZMANLAR pandemi sürecinde tam zamanlı
çalışmaya dönüş ve okulların açılmasının insan
psikolojisini farklı yönlerden etkileyeceği ön gö-

rüsünde bulunuyor. İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ)
Türkiye Araştırmaları Merkezi & Kadın Araştırmaları Ko-
ordinatörlüğü Müdür Yardımcısı, Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Duygu
Dinçer ‘Yeni Normal’ dönemin insan psikolojisine etkileri
üzerine açıklamalarda bulundu. Dinçer, “Birçok kişi ka-
rantina sürecinde normal mesai dönemine göre daha
yoğun bir çalışma temposu içine girdiğini hissetti. ‘Yeni
Normal’ mesai saatleri içinde çalışmaya dönmenin bu an-
lamdaki ‘paradoksal/çelişkili rahatlığını’ beraberinde geti-
recek” dedi. 

Kaygıları şiddetlenebilir

Pandemi sırasında kişilerin evi “güvenli bir sığınak” olarak
gördüklerini belirten Dr. Dinçer şunları söyledi: “Şimdi bu
güvenli sığınaktan uzaklaşıyor olmak hijyenik açıdan gü-
vende olduğunu hissetmenin önüne geçebilir. Çalışma ya-
şamındaki kişiler işlerine yeterince odaklanmakta
zorlanabilir. Özellikle kaygı düzeyi yüksek olan ya da virüs
nedeniyle yakınlarını kaybetmiş kişiler, tam zamanlı iş or-
tamına dönmeleriyle birlikte verimliliklerinde düşüş yaşa-
yabilir ya da odaklanmakta zorlanabilirler. Bu da
çalışanların işe devamlılığını etkileyebilir. Rapor ve izin
kullanımı taleplerinde artış olabilir. Çalışanlardan birinin
hane halkı arasında virüs taşıdığı öğrenildiğinde bu kişi
işten bir süreliğine uzaklaşsa bile çalıştığı kişiler arasında
tedirginlik oluşabilir”

Olumsuz etkilenebilir

"Çalışanlar arasında SARS-CoV-2 dışı bir sebeple hapşı-
ran, öksüren olduğunda birbirlerinin varlığından rahatsız-
lık ya da tedirginlik duyma hisleri artabilir" diyen Dinçer,
"Dolayısıyla özellikle takım çalışması gerektiren işlerde
grup sinerjileri bundan olumsuz etkilenebilir. Eğitim sek-
töründe de durum çok farklı olmayacaktır. Okullar açıl-
dıktan sonra hane halkından birinin virüs taşıdığı
anlaşılan öğrenciler, devamsızlık yaptığında bu diğer öğ-
renciler ve veliler üzerinde korku ve kaygı yaratacaktır. Bu-
rada en önemli görev okul psikolojik danışma ve rehberlik
servislerine düşecektir. Bu süreçte okul psikolojik danış-
manlarının hem öğretmenlere hem öğrencilere hem de 
velilere yönelik düzenli olarak psikolojik iyi oluşu ve psiko-
lojik dayanaklılığı güçlendi-
recek çalışmalar yapması;
kaygı, stres ve ölümlülük bi-
linci ile ilgili psikolojik sağlığı
koruyucu eğitimler ve semi-
nerler düzenlemesi kritik
önem taşıyacak. Sağlıklı
yaşam alışkanlıkları konu-
sunda pandemi dönemin-
deki hijyen gerekliliklerini de
göz önünde bulunduracak
modüller eklenmesine ihti-
yaç olacak" ifadelerini 
kullandı. Dr. Duygu Dinçer 
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OLAY, geçtiğimiz gün Yel Değirmeni Ma-
hallesi, Karakolhane Caddesi'nde mey-
dana geldi. İddiaya göre, psikolojik 
rahatsızlığı olduğu öne sürülen Bayram 
M. (36), simit imalatı ve satışı yapan bir 
işyerinin önüne geldi. Ardından bir anda 
elindeki bıçakla işyeri çalışanı Burhan 
Gökçe'ye saldırmaya başladı. Simit fırı-
nında çalışan Gökçe, vücuduna aldığı 3-
4 bıçak yarası ile kanlar içinde yere 
yığıldı. Diğer çalışanlar ve çevredeki va-
tandaşlar saldırgana müdahale etti. 

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık 
ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen 
polis ekipleri saldırganı etkisiz hale  
getirerek gözaltına aldı. 

Yaralının hayati tehlikesi var 

Yaralı işçi olay yerine gelen ambulansla 
hastaneye kaldırılırken, durumunun ağır 
olduğu ve hayati tehlikesinin olduğu öğ-
renildi. Saldırganı engellemeye çalıştığını 
söyleyen Çağdaş Morkoç "Bir anda tartış-
maya başlayıp kavgaya etti. Durup durur-

ken hiçbir şey yoktu. Bıçağı çıkardı, 3-4 
kez bıçakladı. Karnından, kollarından ya-
ralandı. Psikolojik sorunları varmış. Bir-
birlerini tanıyorlar zaten" diye konuştu. 
Bir fırın çalışanı da "Sorunları olan bir 
kişi geldi, bıçaklamaya başladı. Tanıyor-
lar birbirlerini, aynı köylüler. Orada otu-
rurken bıçakladı. Durumu ağır yoğun 
bakıma almışlar" diye konuştu. Gözaltına 
alınan şüpheli Bayram M. İskele Polis 
Merkezi'ne götürüldü. Polisin olayla ilgili 
soruşturması devam ediyor. DHA 

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

İstanbul'da D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu'nda çektiği videolarda makas atarak ilerleyen sürücü, kucağında karpuzla  
minibüs kullandı. Görüntüleri sosyal medyada yayınlayan karpuzlu trafik magandası, yaptığı canlı yayında bir sonraki  
çekeceği nargileli, çiğköfteli videosunu anlatırken, "Ceza göndersin devletimiz. 5 bin lira bir şey değil, sıkıntı yok" dedi

İ stanbul'da çeşitli zamanlarda D-100 
Karayolu ve TEM Otoyolu'nda çek-
tiği videolarda makas atarak ilerle-

yen ve hız kurallarını ihlal eden sürücü 
kucağına aldığı karpuzu yerken minibüs 
kullandı. Hem kendi hem diğer sürücüle-
rin hayatını tehlikeye atan sürücü hız sı-
nırlarını da aşarak 100 kilometre hız limiti 
olan otoyolda 176 kilometre hız yaptı. 
Çektiği çok sayıdaki makas videolarını 
sosyal medya hesaplarında yayınlayan 
sürücü dün yaptığı canlı yayında bir son-
raki tehlikeli videosunu anlatarak takipçi-
lerinden beğeni istedi. 

5 bin lira bir şey değil 

Sürücü yaptığı canlı yayında takipçilerine 
bir sonraki çekeceği videoyu anlattı. Bazı 
takipçilerinin gönderdiği "maganda 
olma", "insanların canını tehlikeye atma" 
yorumlarına da aldırış etmeyen sürücü 
canlı yayında "Ceza gelir kardeşim sıkıntı 
yok. Devletimiz göndersin. 5 bin 500 lira 
bir şey değil sıkıntı yok. Ortaya nargile 
koyacağım hızım da 120 -140 arası ola-
cak. Ortaya koyduğum nargile yanıyor. 
Risk yok. Sağ tarafıma da çiğ köfte koya-
cağım. Mis ya, bundan daha ötesi yok. 
Kardeşinizi takip edin" dedi. DHA 

DEFALARCA BIÇAKLADI 

Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi'nde beyaz baret ve turuncu işçi yeleği giyen kişi cadde üzerinde 
bir kişiyi silahla yaralayarak kaçtı. Şüphelinin kaçma anları kameralara yansıdı

OLAY dün saat 10.20'de Mal-
tepe Bağlarbaşı Mahallesi'nde 
meydana geldi. Edinilen bilgiye 

göre sokak üzerinde beyaz baret ve tu-
runcu yelekle görevli gibi bekleyen kişi, 
beklediği başka kişi gelince silahına dav-
randı. 4 el ateş ettikten sonra olay yerin-
den kaçarak uzaklaşan saldırgan izini 
kaybettirirken ateş açılan kişi bacağından 
yaralandı. Yaralı vatandaşın yardımına 
çevredekiler koştu. Bir esnaf yaralı vatan-
daşı kendi özel aracına alarak Maltepe 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Hasta-
nede tedavi altına yaralının sağlık duru-
munun iyi olduğu öğrenildi.  

Burada bir kişiyi vurmuş 

Olayı gören mahalle esnafı "2-2 buçuk 
saat kadar önce dört yol ağzında silah 
sesleri duyduk. Kapının önüne koşarak 
geldiğimde bir kişinin elinde silahla bir-
likte yukarıya doğru kaçarak gittiğini gör-
düm. Burada bir kişiyi vurmuş. Ne için 
vurduğunu bilmiyoruz. Ardından polisler 
geldi, gerekli incelemeleri yaptılar. Saldır-

gan yol çalışma ekiplerine benziyordu. 
Kafasında beyaz bareti vardı, üzerinde 
yeleği vardı. İşçi elbisesiyle sol elinde sila-
hıyla kaçarak E-5'e doğru gitti. 2 hafta-

önce de arka sokakta böyle bir olay ol-
muştu. Arka sokakta bir esnaf arkadaş 
var. O vurulduğu anı görmüş, hemen alıp 
hastaneye götürmüş " dedi. DHA

OLAY, 14 Mayıs tarihinde Bayram-
paşa Terazidere Mahallesi üzerinde 
bulunan bir iş yerinde meydana 

geldi. İş yerine çatıdan giren hırsızların kasada 
bulunan 36 bin 520 lirayı çaldıkları belirtildi. 
Olayın ardından iş yeri sahibinin ihbarı üze-
rine polis soruşturma başlattı. Asayiş Şube 
Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı 
ekipler, bölge ve civardaki kameraları incele-
meye aldı. Hırsızlık olayına karışan 3 şüpheli-
nin kimlik ve eşkalleri tespit edildi.  

17 adet suç kaydı var 

Ekiplerin çalışmaları sonucu Selman P. (21), 
T. K. (21) ve yaşı küçük olan İ.E.S.(14) 29 
Mayıs tarihinde gözaltına alındı. Asayiş Şube 
Müdürlüğüne getirilen Selman P. 'nin 17 adet 
suç kaydı, T.K.'nın 2 adet suç kaydı, İ.E.S.'nin 
1 adet suç kaydı olduğu belirlendi. Şubede iş-
lemleri tamamlanan tamamlanan şüpheliler 
adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 
şüphelilerden Selman P. tutuklanırken diğer  
2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 
Öte yandan 3 şüphelinin bina çatısında bir 
süre etrafa baktıktan sonra içeri girdikleri 
anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızla-
rın iş yerinde kasanın bulunduğu odaya  
girmeleri de görüntülere yansıdı. DHA 

Beyaz baretli saldırgan! 

Çatıdan girdiler!

KAZA, dün akşam saat 21.00 sırala-
rında Eski Edirne Asfaltı Sultançift-
liği Mahallesi mevkiinde meydana 

geldi. 74 yaşındaki Osman Köseoğlu, Hacı 
Şükrü Durağı'nda karşıdan karşıya geçmek is-
tedi. Yayalara kırmızı ışık yandığı sırada kar-
şıya geçmek isteyen Köseoğlu'na hafif ticari 
araç çarptı. Yaralanan Köseoğlu'nun yardı-
mına çevredeki vatandaşlar koştu. Kazanın 
olduğu yerden geçen 2 genç, Köseoğlu'nun 
yanına geldi ve ona ilk müdahaleyi yaptı. Bir 
başka vatandaş ise yaralı kişiye bez parçasını 
sallayarak yaralıyı serinletmeye çalıştı. Olay 
yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi-
nin ardından Köseoğlu, ambulansla Sultan-
gazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Osman Köseoğlu'nun burada yapı-
lan tedavisinde alkollü olduğu tespit edildi. 
Araç sürücüsü de ifadesi alınmak üzere polis 
merkezine götürüldü. Polisin kazayla ilgili so-
ruşturması devam ediyor. DHA 

SULTANBEYLİ'DE bir 
esnaf, Çarşamba günü 
dükkanına gelen kişinin 

100 lira sahte para verdiğini fark 
edince polise ihbar bulundu. Polis 
ekipleri işyerine ait güvenlik kamera-
larını incelemeye aldı. Yapılan incele-
mede sahte parayı veren kişilerin 
işyerine gelirken kullandıkları otomo-
bil tespit edildi. Aynı otomobil ile 
Ataşehir Mevlana Mahallesi Malaz-
girt Caddesi üzerindeki bir marketin 
önünde bekledikleri belirlenen Meh-
met A.(39), Sadık Y.(46) ve Sebahat-
tin A.(50) gözaltına alındı. 
Şüphelilerin üzerlerinde yapılan ara-
mada 3 bin 345 lira sahte para, 300 
Dolar sahte para ve sahte çek , evle-
rinde yapılan aramalarda ise 9 bin 
155 lira ve 3 sahte çek ele geçirildi. 
Polis ekiplerinin şüphelinin adresinde 
sahte paraları ele geçirildiği anlar ka-
meralara yansıdı. Sultanbeyli İlçe 
Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri-
nin ardından adliyeye sevk edilen 
şüpheliler çıkartıldıkları mahkemece 
tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bir an olsun 
başından ayrılmadılar 

Sahte para 
operasyonu 

KARPUZLU MAGANDA!

Kadıköy'de simit imalatı ve satışı yapılan işyerinde korku dolu anlar yaşandı. Psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen bir kişi, güpegündüz 
çalışanı defalarca bıçakladı. Ağır yaralanan çalışan ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırgan polis ekipleri tarafından yakalandı

Saldırganın kaçış anı çevredeki bir  
binanın güvenlik kamerasına yansıdı. 
Polis ekipleri kaçan saldırganla alakalı 
geniş çaplı arama çalışmaları başlattı. 
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. 

Bayrampaşa'da bir iş yerine çatıdan giren 
3 şüpheli kasada bulunan paraları çaldı. 

Olay anları güvenlik kameralarına  
yansırken, yakalanan 3 şüpheliden 1'i  

tutuklanarak cezaevine gönderildi 

Sultangazi'de otomobinin çarptığı kişiye 
yardım için çevredekiler seferler oldu. Araç 

sürücüsü de ifadesi alınmak üzere polis 
merkezine götürüldü 

MALTEPE'DE Ayşegül Aktürk'ün öl-
dürülmesi kadınlar tarafından pro-
testo edildi. Başıbüyük Mahallesi 

Fidanlık sokakta dün sabah saatlerinde Ayşe-
gül Aktürk (36), 22 yaşındaki Muharrem E. ta-
rafından bıçıklanarak öldürüldü. 2 çocuk 
annesi Aktürk'ün öldürülmesi "Kadın Cinayet-
lerini Durduracağız" platformu ve arkadaşları 
tarafından protesto edildi. Ayşegül Aktürk'ün 
öldürüldüğü sokağa gelen grup, pankart açıp 
sloganlar attı. Grup ardına daha sonra basın 
açıklaması yapıldı. Açıklama sırasında hasta-
nenin idari bölümünde çalışan Aktürk'ün arka-
daşları gözyaşlarını tutamadı. DHA 

Kadınlardan protesto



K adıköy Belediyesi’nin Atıksız Yaşam
Hareketi’ni destekleyen; tek kullanım-
lık ürünler yerine uzun ömürlü, sür-

dürülebilir ve ekolojik ürünlere erişim imkanı
sunan, tüketiciyle yerel ürün ve üreticiyi buluş-
turan Türkiye’nin ilk ve tek yerel yönetim uy-
gulaması ‘Dükkan’, 5 Haziran Dünya Çevre
Günü’nde, Feneryolu Atıksız Yaşam Paza-
rı’nda açıldı. “Dükkan”ın ilk gününde Kadıköy
Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da
dükkanı gezerek, Anadolu’nun farklı noktala-
rındaki üreticilerden gelen ürünleri inceledi ve
ilk satışı kendisi yaptı. Tüketim alışkanlıklarını
değiştirmek ve geri dönüşüm konusunda far-
kındalık yaratmak için Kadıköy’de Atıksız
Yaşam Hareketi başlattıklarını ifade eden Şer-
dil Dara Odabaşı “Atıksız Yaşam Hareketinin
ilk adımını atıksız Dükkan ile başlatıyoruz. Bu
“Dükkan” her zaman alışveriş yaptığımız dük-
kanlardan farklı olacak. Dükkanda bulunan
ekolojik ürünlerin çoğu ambalajsız ya da de-
pozitolu olarak satılacak, üreticiden doğrudan
tüketiciye ulaşacak. Ayrıca alışveriş yaparken
de atık çıkmamasını hedefliyoruz. Ürünler bez
torba, cam kavanoz ya da evden getirilecek
kaplarda tartılarak satılacak. Bunun gibi bir
sürü küçük ama bir araya geldiğinde büyük
sonuçlara neden olacak adımları birlikte ata-
cağız.” diye konuştu. Kadıköy Belediye Baş-
kanı Odabaşı, Dükkan’ın ardından, Atıksız

Yaşam Hareketinin ikinci ayağı olan Mobil
Atık Getirme aracını da gezdi.
Toprağa, havaya, suya sahip çıkmak için, yerel
tohumlardan, sürdürülebilir, sağlıklı gıdaları
mevsiminde temin etmek amacıyla açılan
Dükkan’da sadece gıda değil, zehirli kimyasal-
lardan uzak olan temizlik ürünleri, doğal ham
maddeden, uzun ömürlü ve ekolojik alternatif
ürünler de yer alıyor. Dükkanda bulunan bazı
ürünler şöyle: "Gıda Ürünleri (ceviz, kahve,
nohut, fasulye, bulgur çeşitleri, pirinç vb.)
Mutfak Ürünleri (meyve-sebze filesi, gıda bo-
nesi, lif kabağı bulaşık süngeri vb.) Temizlik
Ürünleri (sabun cevizi, arap sabunu, çamaşır
suyu tozu, organik asitli banyo temizleyici vb.)
Günlük Yaşam ve Seyahat Ürünleri (matara,

çelik bardak, bal mumu, katlanır çatal kaşık,
sefer tası vb.) Kişisel Bakım ve Sağlık Ürünleri
(tarak, sabun, ipek kese, metal jilet, keten kese
vb.) Evcil Hayvan Ürünleri (köpek tuvalet 
poşeti)

Kadın emeği raflarda

Atıksız Dükkan’da kadın kooperatiflerinin ye-
tiştirdiği ve zanaatkarların ürettiği ürünlere ön-
celik tanınıyor. Dükkan’da satılacak her ürün
“Ürün Belirleme Komisyonu” tarafından be-
lirleniyor. Ürün Belirleme Komisyonu ve taraf-
sız denetim organlarının incelemesinden
geçmiş yerel tohumdan, zehirsiz, mevsiminde
üretilen ekolojik ürünler, yerel üreticilerden ve
kooperatiflerden tedarik ediliyor. Dükkanda

satılan tüm ürün ve üretici bilgileri şeffaf ola-
rak paylaşılıyor.

Ambalaj yok, atık yok

Tedarik sürecinden satışına kadar atık üretil-
memesine özen gösterilen ürünlerin çoğunun
satışı ambalajsız ya da depozitolu ambalajlar
ile yapılıyor. Dükkan’da satılan ürünleri kendi
getirdiğiniz ya da Dükkan’dan temin edebile-
ceğiniz yeniden kullanıma uygun kaplarla
satın alabilirsiniz. Öte yandan Dükkan’da ko-
ruyucu ve zararlı maddelerin bulunmadığı te-
mizlik ürünlerini bulmak da mümkün. Bu
ürünler de depozitolu çok kullanımlık amba-
lajlarda satışa sunuluyor. Dükkan’da fiş ve 
fatura sistemi de çöp olması nedeniyle yok, 
e-arşiv fatura sistemi kullanılıyor.
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H afta sonu yasağının önce uygulanaca-
ğının açıklanması ardından bizzat
Cumhurbaşkanı tarafından bir gece

ardından kaldırılması Anormal bir normal-
leşme sürecimizin nasıl gideceği hakkında bize
önemli işaretlerde bulundu. Bu virüs öyle bir vi-
rüsmüş ki hafta içi bulaşmayan haftasonu bula-
şan, saat 22.00 ye kadar bulaşmayan 22.00
den sonra bulaşan AVM içlerinde bulaşmayan
ama sahillerde bulaşan. 18 yaş altına bulaşıp
sınavda bulaşmayan bu virüs öncelikle mutlaka
araştırılmalı ve incelenmeli bence. Bir not daha
vermek gerekirse son olaya bakınca devletin
hızlı değil doğru karar alması gerektiğini bir
kez daha gözlemledik. Sağlık Bakanı "Sokağa
çıkma yasağı önerilmedi" dedi. İçişleri Bakan-
lığı Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla sokağa
çıkma yasağı ilan etti.Ardından Cumhurbaşkanı
sabah tweetler atarak "Yasağı kaldırdım" dedi.
Diyeceğim odur ki Allah aklımıza sahip olsun.
Bu durumda zor yani.

Salgın simülasyonu ürkütücü

Çok ciddi bir uyarı var. Bu da Haziranda
yüksek bulaşma öngörüsü. Simülasyon, toplu-
mun pek alışık olmadığı bir terim. Bir olayın
“benzeri”ni yapmak, veya benzetim. Bilimsel
bir yöntem ve öngörüler sunuyor. Bir olay veya
durumun nasıl gelişeceği kestirilmekte veya bir
durumun mümkün olduğu kadar aynısı “benze-
tilerek” canlandırılmakta. Mesela uçak “simü-
latörleri”, pilotların havada uçaktaymış gibi
uçuş/ deneme yapmalarını sağlar.Hava tahmin-
lerinde de çok hacimli “benzetim programları”
işler. Bugünkü koşullar sürdüğü sürece nüfus di-
namikleri nasıl olacak 10 - 50 yıl sonra gibi de-
mografik benzetimler yapılır. Tüm bilim
alanlarında kullanılır. Tabii ki yeni koronavirü-
sün nasıl gelişeceği konusu da iyi bir benzetim
programıyla yakın geleceğe ışık tutucudur.

Bilim Akademisi’nin sitesi Sarkaç’ta yeni
koronavirüs üzerine bir simülasyon-öngörü ya-
yımlandı. Yazarları Özgür Ertunç, M. Pınar
Mengüç ve Reyhan Diz Küçükkaya.Uyarıcı bul-
dum, 1 Haziran’dan itibaren toplum yeni sosyal
ve ekonomik ilişkilere sokulduğuna göre, acaba
geçmiş 3 aylık deneyim göz önüne alırsak, ko-
ronavirüsün bulaşma olasılıkları nedir, merak
etmez misiniz? Dünkü yazımdan sonra, bu ma-
kalenin ana hatlarını paylaşıyorum.

Salgın nasıl dalgalanacak?

Yazarlar, 1 Haziran’dan itibaren girilen yeni
ekonomik-sosyal düzende salgının artacağını
öngörüyor. Ve diyorlar ki eğer temmuz veya
ağustosta yeni normalleşme başlatılsaydı, salgın
daha kontrol altına alınabilir olacaktı.Hazi-
randa “günlük hasta sayısı günlük hasta sayısı
martın ikinci yarısındaki seviyeye ulaştığında
sert önlemlerin alınmasını” öngörüyor. Eğer bu
önlemler 1 hafta gecikirse simülasyon “Mart
ayında başlayan salgından daha büyük boyutlu
bir salgının yaşanacağını” gösteriyor. Yani, yo-
rumlarsam, martta başlayan nisan hızla yükse-
len yüksek salgın oranlarını aşacak bir durum
tehlikesine işaret ediliyor. Hemen önlemler alın-
mazsa! Bundan anlaşılacak olan, yeniden kısıt-
lamalara gidilmesi zorunluluğu. Haziran
sonuna doğru, mart ayındaki salgın durumu
aşılabilir. Fakat ekonomik ve sosyal açılmaya
karar vermiş siyasi iradenin, yeniden bir kapan-
maya gitmesi beklenmemeli. Yapabileceği tek
şey, açılım uygulamalarında çok sert önlemleri
de dayatması ve sıkılaştırması olabilir.Böyle bir
durumda, iktidarın elinde 18 yaş altı ve gençler
ve 65 yaş üstü insanlar yine kapalı tutmayı sür-
dürmek olasılığı kalıyor ki, bu giderek uygula-
namaz bir önleme dönüşebileceğini yani bu
kesimlerin bu önlemlere artık çoğunlukla uyma-
yacağını kestirebiliriz. Önlemlerin 2 veya 3

hafta gecikmeyle alınması duru-
munda ise salgın kontrolden çıkabilir. Simülas-
yonda gelişmeler yüzde 95 güvenilir verilerle
izlenebiliyor.

Saptanamayan hasta 30 katı

Simülasyon “tespit edilmediği halde hasta-
lığı geçirip iyileşen (bağışıklık kazanmış olabile-
cek) hasta sayısını, tespit edilen sayının 3.5-4.5
katı arasında olabileceğini” öngörüyor.Peki,
saptanmayan ama ortalıkta dolaşan hasta
/vaka sayısı ne kadar? Bu sayı “hastalığın en
tepe noktasında 30 katına ulaşabiliyor.. Bu sap-
tama asemptomatik hasta oranının çok yüksek
olduğunu” gösteriyor ve araştırmacılar bu du-
rumu buzdağına benzetiyor.Başka önemli bir
saptama daha var: Haziran başında yeni dö-
neme girerken, ortalıkta serbest gezen tanınma-
yan bulaştırıcı sayısı, mart ayının ortasındaki
bulaştırıcı hasta sayısı kadar. “Bu kişiler, hazi-
ran başında gerçekleşecek normalleşme ile
ikinci bir dalganın oluşmasının ana nedeni 
olacak”.

Vefat sayısında artış

Yeni dönemin yükselen dalgasını 15 Hazi-
ran’dan sonra göreceğiz, uyarı var: “Devlet,
bir hafta gecikme ile nisan ayındaki gibi ya-
sakları devreye sokarsa mayıs sonundaki sevi-
yeye ulaşmak için Eylül 2020’yi beklemek
gerekecek.” Mayıs sonunda 5 bin seviyesin-
deki vefat sayısı, 8 bin-11 bin aralığına sıçrı-
yor! Saptanan “hasta sayısı 20 civarında
olduğunda dahi, serbest dolaşan ve bulaştıran
sayısı 200-1000 arasında.”Dikkat: Haziran
normalleşmesinde “Üç hafta gecikme ile geti-
rilecek sokağa çıkma yasakları, vefat sayısını

20 bin bandına taşıma potansiyeline sahip.”

Herkese önemli uyarılar var:

Yükselen dalgalar kaçınılmaz. Bu da eği-
timde ekonomide vb. derin sonuçlar yaratır. İk-
tidar uyarılıyor: Yükselen dalgayı
gördüğünüzde hemen kısıtlamalara gidin..
Kamu ve özel kurumlar, uzun vadeli planlarını
olası dalgalanmalara göre yapmalı.. hastane dı-
şında sistematik örneklemelerle yapılacak çok
sayıda test ile hasta tespiti yapın.İnsanlar asla
önlemleri elden bırakmamalı. Normalleşmede
toplu taşıma araçlarında bulaşma riski nasıl en
aza indirilecek? Okul ve üniversiteler nasıl gü-
venli hale getirilecek? Aynı durum, camiler ve
uzun yolculuklar için de geçerli, bu sorulara ve-
rilecek olumlu yanıtlar, bulaşmanın boyutlarını
belirleyecek.COVID bulaşması, bizi ne bekliyor?

Yeni dönem, insan faaliyetlerini hızla artıra-
cak bir nitelik taşıyor. Eğer, 1 Haziran’a kadar
alınan önlemlerin etkisinin aynen devam edece-
ğini varsaysak bile, ekonomik ve sosyal açılımla
birlikte, 1 günde 800 - 1000 bulaşma sayısının
normal olarak artacağını öngörmemek müm-
kün değil. Her ne kadar 18 yaş altına ve 65 yaş
üstüne kısıtlamalar sürse bile, bu kısıtlamaların
da sürdürülebilir bir nitelik taşımayacağını ve
onların da toplumsal hayata katılımın artaca-
ğını şimdiden öngörebiliriz. Bu şu demek: Bu
grupların da hayata katılmasıyla, toplumun bu-
güne kadarki davranış pratiği gösteriyor ki, bu-
laşmanın artmasına etkisi fazlasıyla olacaktır.
Lokantalar, kafeler, çeşitli etkinlikler hayata
başladı. Ancak, her ne kadar açılma protokolle-
rine ve standartlarına uyulsa bile, bu açılmanın
bulaşmaya etkisinin yüzde kaç olacağı, uygu-
lama standartlarına ne kadar uyulacağıyla ilgili
olacaktır: Yüzde 80 uyulursa bile yüzde 20’lik
bir alacakaranlık aralığı kalacaktır. Ki yüzde
80 uyulma çok çok sürpriz olur.Bu açılmanın ilk
sonuçlarının, 10 Haziran’dan itibaren istatistik-
lere yansımasını beklemeliyiz. 18 yaş altı ve 65
yaş üstünün 15 Haziran’dan sonra sosyal ha-

yata katılımı halinde, alacakları önlemlere rağ-
men, yine de bulaşmayı artırıcı etkisi kaçınıl-
maz olacaktır. Bu etkiyi de istatistikçiler
hesaplayabilir. Bu katılım da gerçekleşirse hazi-
ranın son haftasından itibaren bulaşı istatistik-
lerinde bu etkiyi de artı olarak göreceğiz. Bu
ikinci alacakaranlık aralığı olacak.Bunlar, ikti-
darın bilerek göze aldığı hesapladığı risklerdir.

Deneyim ve birikim

İktidar, salgının büyük dalgalanmalara yol
açmadan, kontrol altında tutulabileceğini düşü-
nüyor.Hastanelerin yükünün çok azalması ve
özellikle İstanbul’da yeni büyük kapasiteli has-
tanelerin kurulması, iktidara da bulaşmayı
daha rahat kontrol edebileceği hesabını yaptırtı-
yor. Mart - mayıs döneminde de hastanelerin
tam dolu olmamasını da dikkate alıyor. Bu
arada, hastanelerde kahraman ve özverili sağ-
lıkçılarımızın, doktorlarımızın, hemşirelerimizin
ve diğer sağlık personelinin geçmiş 3 aylık de-
neyim birikimi de salgını daha iyi kontrolde ve
tedavide başarıyı artıracağı güveni de var.

Bedenlerde etki alanı çok geniş

Şunu da unutmayalım: Yeni koronavirüs ve
insanlara etkileri konusunda giderek artan bil-
gilerle beraber, daha iyi tedavi olanaklarının ge-
lişebileceği iyimserliği de mücadele için uygun
bu zamana girebileceğimizi gösteriyor. Fakat
henüz daha iyi bir tedavi yok gibi. Yeni virüsün
etkilerini aza indirecek yeni bir ilaç ortada
yok.Yeni virüsün insan bedeni üzerindeki etkile-
rinin genişliği yeni yeni anlaşılabiliyor. Bu etki-
ler beyine kadar uzanıyor.Risk grupları çok
farklı; insanların biyolojileri tek tip hiçbir
zaman değil ve dolayısıyla virüsten etkilenme-
leri çok farklı. Genç ve orta yaşlılardaki çeşitli
etkileri ortaya çıkıyor.Özetle işimiz zor. COVID
kobayı olmamak için, önlemlerimizi sıkı sıkıya
sürdürmek zorundayız. Toplumlar yeni döneme
giriyor olabilir ama virüs yeni bir döneme 
girmiyor! 

Anormal normalleşme sıkıntılı oluyor

Dolu dolu 
Çevre Şöleni 

“5 haziran Dünya Çevre” günü kap-
samında gerçekleştirilen şölende bu yıl
dünya genelinde yaşanan koronavirüs

nedeniyle okullar arası çevreci yarışmalar, oyunlar,
atölyeler ve gösteriler yapılamasa da bu günün
anlam ve önemini unutmamak adına Ataşehir Bele-
diyesi sosyal medya hesapları üzerinden online atöl-
yeler, Çevre TIR’ı gezisi ve çevre konulu sohbetler
yapıldı. Farkındalık yaratmak amacıyla 4 Haziran
Perşembe ve 5 Haziran Cuma günü Çevre TIR’ı or-
kestra eşliğinde müzikler çalarak Ataşehir’in mahal-
lelerini gezdi. Çevre TIR’ı üzerinden; doğal enerji
kaynaklarının korunması, atıkların kaynağında ayrı
toplanması ve geri dönüşüm konularında bilinçlen-
dirme ve farkındalık kazandırmak amaçlı vatandaş-
lara anonslar yapıldı.

Çocuklar da unutulmadı

Bu özel günde çocuklar da unutulmadı. Ambalaj
atığı şekilde giyinmiş maskotlar, çocuklara ambalaj
atıklarının değerlendirilebilir birer kaynak olduğu ve
geri dönüşümün önemi konusunda bilgilendirici ki-
taplar dağıttı. Aynı zamanda maskotlar çocuklarla
birlikte şarkı söyleyerek bu günü kutladılar. Ataşehir
Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Ayten
Kartal, “Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle alınan
tedbirler ve sosyal mesafe kuralları gereği hem
Dünya Çevre Günü’nü hem de çevre şölenimizi
farkı şekilde kutluyoruz. Bu süreç bizlere doğanın ne
kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Sos-
yal izolasyon amacıyla tüm dünyanın evine çekildiği

Kadıköy Belediyesi’nin
başlattığı ‘Atıksız Yaşam

Hareketi’, kadın kooperatifleri
başta olmak üzere yerel

üreticinin ürünlerinin yer aldığı,
Türkiye'nin ilk ve tek yerel

yönetim uygulaması ‘Atıksız’
Dükkan’ın açılışı ile başladı.

5 Haziran Dünya Çevre
Günü’nde Feneryolu Atıksız

Yaşam Pazarı’nda açılan
Dükkan’da uzun 

ömürlü, ambalajsız, 
ekolojik ürünler yer alıyor

Çevre konusunda toplumsal duyarlılığın
artarak devam etmesi, gelecek nesillere
yaşanılabilir, sağlıklı, yeşil ve temiz bir
dünya bırakılması amacıyla her yıl
düzenlenen Ataşehir Belediyesi Çevre
Şöleni’nin bu yıl 11.’si yapıldı

Çok farklı bir
bağış modeli

Tarihinin her döneminde örnek uygula-
malar ortaya koyan ve daha çok ihtiyaç
sahibine ulaşmak için çalışmalarına ara

vermeden devam eden Kızılay, 2018 yılında Altın
Kalpli Fon olarak KT Portföy iş birliğiyle Kızılay’a
Destek Altın Katılım Fonu’nu kurmuştu. Kızılay’a
Destek Altın Katılım Fonu, kurulduğu günden bu
yana da büyük ilgi gördü ve yatırımcıya kazanç sağ-
ladı. KT Portföy de fon işletim ücreti olarak aldığı
komisyonun yarısını her ay düzenli olarak Kızılay’ın
hesaplarına aktarıyor. Düzenli olarak aktarılan bu
gelir Kızılay’ın daha çok ihtiyaç sahibine ulaşmasına
ve gelecek yardım planlarını yapmasına katkı sağ-
ladı. KT Portföy Kızılay’a Destek Altın Katılım
Fonu, Kuveyt Türk Katılım Bankası,
seninbankan.com.tr ve Türkiye Elektronik Fon 
Dağıtım Platformu (TEFAS) aracılığıyla tüm 
banka ve aracı kurumlardan alınabiliyor.

Oktay APAYDIN
apaydinoktay@gmail.com

MEHMET ALİ ÇATAL

Çevresel problemleri azaltmak ve doğal hayatın sürdürü-
lebilirliğini sağlamak için bireysel olarak tüketim alışkan-
lıklarını değiştirmek amacıyla başlatılan Atıksız Yaşam
Hareketi’nin 4 farklı ayağı bulunuyor: ‘Atıksız Dükkan’;
‘Mobil Atık Getirme Merkezi’; ‘Atıksız Yaşam Sokağı’,
‘Tek Kullanımlık Plastiklerin Azaltılması’. Kadıköy’de
adım adım uygulanacak proje ile Kadıköy’de evsel atık
miktarının azaltılması ve geri dönüştürülebilir ürünlerin
ekonomiye yeniden kazandırılması amaçlanıyor.

ATIKSIZ YAŞAM
HAREKETi NEDiR?

KADIKOY’DEN
DOGAYA NEFES

Bitene kadar tedbirler sürecek
Bağcılar’da koronavirüs

salgını nedeniyle yaklaşık
iki buçuk ayın üzerinde bir

dönemdir kapalı olan,  
1 Haziran’dan itibaren

tekrardan hizmet vermeye
başlayan kafe ve 

restoranlarda denetim
yapıldı. Denetime katılan
Bağcılar Belediye Başkanı

Lokman Çağırıcı, “Virüs
bitmeden biz tedbirlerimizi

bırakmıyoruz. 
Çoğunlukla kurallara

uyulduğunu görmek bizi
mutlu etti” dedi.

Bağcılar Belediyesi Kovıd-19 salgını
ile mücadele kapsamında çalışmalarına
ara vermeden devam ediyor. Bu kap-

samda Bağcılar Belediyesi, 2.5 aylık kısıtlamanın
ardından normalleşme sürecine girildiği 1 Hazi-
ran’dan itibaren yeniden kapılarını açan kafe, lo-
kanta ve restoranları denetledi. Bağcılar
Meydan’da düzenlenen ve Bağcılar İlçe Em-
niyet Müdürlüğü’nün de destek verdiği dene-
timlere Bağcılar Kaymakamı Mustafa
Eldivan ve Bağcılar Belediye Başkanı Lok-
man Çağırıcı öncülük etti.

Çalışanlar uyarıldı

Eldivan ve Çağırıcı’nın önderliğinde girilen
işletmelerde Bağcılar Belediyesi Zabıta Mü-
dürlüğü ve Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri,
İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelgeye

uyulup uyulmadığını kontrol etti. Yetkililer, sosyal
mesafe, hijyen şartları, maske takılması, masalar
arasında 1.5 metre açıklık ve sandalye düzeni
başta olmak üzere alınması gereken bütün tedbir-
leri yerinde inceledi. Ekipler, tedbirler kapsamında
işletme sahipleri ve çalışanları hem bilgilendirildi

hem de uyarılarda bulundu.

Tedbirleri bırakmıyoruz

Koronavirüs dolayısıyla sıkıntılı bir dönemden
geçtiklerini söyleyen Başkan Lokman Çağırıcı,
“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdo-

ğan’ın hayatın normalleşmesiyle ilgili
attığı adımla birlikte biz de Bağcılar Be-
lediyesi olarak kafe, lokanta ve restoran
gibi işyerlerinde denetimlerimizi yapıyo-
ruz. Virüs bitmeden biz tedbirlerimizi
bırakmıyoruz. Çoğunlukla kurallara
uyulduğunu görmek bizi mutlu etti. Al-
dıkları tedbirlerden dolayı hemşehrileri-
mize teşekkür ediyorum” dedi. Bağcılar
Belediyesi’nin salgınla mücadele çerçe-
vesinde denetimleri önümüzdeki gün-
lerde de devam edecek.

Kadıköy 
Belediye 

Başkanı Şerdil
Dara Odabaşı



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 
5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde 
yaşam kaynağı denizlerin hızla kirlen-

mesine dikkat çeken bir etkinliğe imza attı. 
“Denizde hayat var, lütfen kirletme” sloga-
nıyla düzenlenen etkinlikte profesyonel su 
altı dip temizleme ekibi, Üsküdar Vapur İs-
kelesi yanında daldı, iskele boyunca 18 
metre derinlikte yoğun bir çalışma yaptı. 

Altı dalgıç görev yaptı 

İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Baş-
kanlığı Deniz Hizmetleri Müdürlüğü ve 
İSTAÇ tarafından düzenlenen halka açık 
etkinlikte, toplam 6 profesyonel dalgıcın 
yanı sıra üç deniz yüzeyi temizleme teknesi 
de görev aldı. Saat 11.00’de başlayan te-
mizlik çalışmaları, 15.00’te sona erdi. Yurt-
taşların kıyıdan izlediği temizlik çalışması, 
denizlerdeki eko sistemi bozan süreç konu-
sunda farkındalık yarattı, su altındaki göz-
lerden uzak kirliliğe dikkat çekti. Su 
altından çıkarılan atıklar, etkinlik alanında 
sergilendi. 

Doğayı korumalıyız 

Motosikletten cep telefonuna, otomobil 
lastiğinden şişeye, bisikletten mataraya, 
makastan tespihe kadar su altından çıkan 
atık maddeler, etkinliği izleyen yurttaşları 
şaşırttı; “deniz altında ne ararsan var” yo-
rumlarına neden oldu. Katılımcılar, “kendi-
mizi koruyabilmek için doğayı korumalıyız” 
mesajı üzerinde düşünce birliğine vardı. 
Etkinlik alanı, bilgilendirici not ve slogan-
larla donatıldı. Katılımcılar, koronavirüs 
önlemleri sebebiyle maske kullandı ve sos-
yal mesafe kuralına özenle uydu. Etkinlik 
sonunda atıklar, bertaraf edilmek üzere 
İBB’nin tesislerine götürüldü. Burada, dö-
nüşüme uygun olanlar ayrıştırılıp geri ka-
zanım diğerleri ise atık bertaraf tesislerine 
yönlendirildi. 
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COVİD-19 Pandemisi sonra-
sında tüm dünyada, ulaşım so-
rununun çözümüne yönelik yeni 

arayışlara girildiğini hatırlatan İBB Bilimsel 
Danışma Kurulu, salgının sönümlenmeye 
başladığı aşamada, kent yaşamı ve yolculuk 
davranışlarının yeniden şekillenmesi gerek-
tiğini kaydetti. İstanbul’da günlük yolcu sa-
yısının, toplu taşımada 7-8 milyon; 
minibüs, taksi, dolmuş ve servis araçları da 
eklendiğinde 10 milyonun üstüne çıktığına 
dikkat çeken Kurul, ulaşımda yoğunluğun 
daha çok mesai başlangıcı ve bitiminde ya-
şandığının altını çizdi. 

Bulaşmayı artırıyor 

Yeniden açılım sürecinde, yolcuların yüzde 
15’inin kişisel araçlarını tercih edeceği dü-
şünülse dahi, toplu taşıma araçlarında 
uygun sosyal mesafe koşullarının korunma-
sının mümkün olamayacağını vurgulayan 
Kurul, konuyla ilgili şu uyarıda bulundu: 
“Yolcu sayısının fazlalılığı temas yoğunlu-
ğunu arttırırken, yoğun trafik nedeniyle 
araç içinde geçirilen uzun süreler dolayı-
sıyla temas süresi de artmaktadır. Temas 
yoğunluğu, fiziksel mesafenin korunama-
ması ve temas süresi uzunluğu, yüksek bu-
laşma riskine yol açan önemli faktörlerdir.” 

İki önemli uyarı 

Daha önce yaptıkları iki önemli tedbire tek-
rar dikkat çekmek istediklerini belirten 
Kurul, İstanbul Valiliği’nin aldığı tedbirlere 
ek olarak, farklı mesai saati ve ayrı şerit uy-

gulama önerilerini tekrarladı. Bu iki tedbirin 
toplu taşımada bulaş riskini azaltacağına 
inandıklarını ifade eden Kurul, şu açıkla-
mada bulundu: “İlk önerimiz, farklı mesai 
saati uygulaması. Günlük çalışmanın baş-
lama ve bitiş saatlerinin çeşitli kamu ku-
rumları ve özel kuruluşlarda farklı şekilde 
düzenlenmesi ile araçlardaki yolcu sayısı ve 
trafik yoğunluğu önemli ölçüde azalacaktır. 
Bu önlem, bir çok Avrupa ülkesinde normal 
koşullarda bile başarıyla uygulanmaktadır. 

İkinci önerimiz ise ayrı şerit uygulaması. 
Zirve saatlerde, yoğun güzergahlardaki ka-
rayollarında, birer şerit sadece toplu taşıma 
araçlarına tahsis edilmelidir. Bu uygulama-
nın kamu yönetimi tarafından sıkı denetimi 
de toplu taşıma içindeki yolcuların temas 
sürelerini azaltarak önemli ölçüde bulaş 
kontrolü sağlayacaktır. Diğer alınan önlem-
lere ek olarak ilimizde, bu iki önlemin de 
salgın tamamen sonlanana kadar gündeme 
alınması gereğini bilginize sunarız.” 

İSTANBUL Kalkınma 
Ajansı (İSTKA), COVID-
19 İle Mücadele Ve Daya-

nıklılık Programı kapsamında, 
virüsün yayılmasını önleyecek, ülke 
ekonomisine etkilerini azaltacak ye-
nilikçi uygulamaları destekleme ka-
rarı alarak, kamu kurumları, özel 

sektör ve sivil toplum kuruluşlarına 
çağrıda bulundu. Çok sayıda başvu-
ruyu değerlendiren İSTKA, ilk so-
nuçları ilan etmeye başladı. İlk 
etapta, başvuruda bulunan projeler-
den on iki tanesi desteklenmeye 
layık görüldü. Bu projeler arasında, 
üç İBB iştirakinin de projesi yer aldı.

İBB, Dünya Çevre Günü’nde Üsküdar Vapur İskelesi yanında su altı temizliği yaparak, denizlerin kirliliği konusuna 
dikkat çekti.Toplam altı kişiden oluşan su altı dip temizleme ekibinin çıkardığı atıklar, etkinlik alanında sergilendi. 

Otomobil lastiğinden motosiklete, cep telefonundan plastik eşyalara kadar su altından çıkan atıklar görenleri şaşırttı

DENIZIN ALTINDA 
NE ARARSAN VAR! Neden eleştiriyoruz?

E leştiri yaparken ne kadar acımasız olduğu-
muzun farkında bile değiliz. Hiç yetmezmiş 
gibi,tanımadığımız onlarca insan hakkında 

fikrimiz olduğunu savunuyoruz. 
Özellikle günümüze bakarsak, eleştiri kelimesini 

hakaret olarak değiştiriyoruz. Eleştiriye hiç bir 
zaman kendimizden başlamaya tahammül bile ede-
miyoruz. Eksiklerimizi sözcüklerle tamamlamaya 
çalışıyoruz. 

Sevdiğimiz biri hakkında yorum yaparken söz-
cüklerimizi özenle seçiyoruz ama sevmediğimiz,
tanımadığımız insanların özelliklerini, evliliklerini, 
ilişkilerini eleştiriyoruz. 

Hatta bazen öyle bir haddimizi aşıyoruz ki karşı-
nızdaki insanın acısını eleştiriyoruz. 

Bunları yaparken hiç kendimize sormuyoruz. 
Neden eleştiriyoruz? 
Karşınızdaki insanın yanlışlarını,eksiklerini 

düzeltmesi için mi yoksa eleştiri yapılan kişinin ca-
nını yakmak için mi? 

Eleştiri yaparken iki soruyu kendimize sorduğu-
muz zaman yapıcı eleştiri mi yoksa yıkıcı eleştiri mi 
yaptığımızın farkına varmış oluyoruz. 

Peki gerçekten neden eleştiriyoruz? 
Eleştiri günümüzde de pek faydasını görmeme-

sine rağmen durmadan eleştiri yapmaya devam 
ediyoruz. Durum tersine döndüğünde ise eleştiri 
kabul etmiyoruz. Bir başka şekilde egomuzla sa-
vaşa giriyoruz. 

Sosyal medyada sık sık rastlıyoruz böyle yorum-
lara.. O kadar az ki eleştiri yapıp ardından öneri 
yapan. İşte tam olarak hatayı burada yapıyoruz. 
Karşımızdaki insanın 

karakterini, yaptığı resimleri, söylediği şarkıları 
eleştiriyoruz ama, 'şöyle yapsan daha iyi olur' 
cümlesine çok az rastlıyoruz. Yaptığı işle ilgilenmi-
yoruz bile, verdiği emekleri görmeden hakaret 
kelimelerine boğuyoruz karşımızdaki insanı. 

Elbette eleştiriye açık olacağız. Yeri geldiği 
zaman eleştiren kişi olacağız ama asla hakaret ve 
eleştiri kelimesinin aynı anlamlara gelmediğini 
bilerek yolumuza devam edeceğiz. 

Hakaret,onur kırıcı eleştiri yapan insanların 
geçmişi çoğunlukla çocukken ebeveynleri tarafın-
dan, birisi ile karşılaştırılarak büyüyen çocuklardır. 

Düşünerek konuşmalı ve eleştirdiğimiz kişi ile 
gerçekten bir şeyleri düzeltmek istiyorsak işbirliği 
yapmamız gerekiyor. 

Eğer,savunduğumuz bir şeyden eminsek sonuna 
kadar arkasından gidilir. İçinde hakaret olmayan 
her eleştiri bir pusuladır. Eleştirmeye ilk 
kendimizden başladığımız zaman empati yapmayı 
öğrenmiş olacağız.

İBB Bilimsel Danışma Kurulu, toplu taşımada yaşanan yoğunluğun, salgının artmasına neden olacağı 
uyarısı yaptı. Temas süresi ve yoğunluğunun bulaş riskini artıracağına dikkat çeken Kurul, İstanbul Vali-

liği’nin aldığı tedbirlere ek olarak, farklı mesai saati ve ayrı şerit uygulamaları önerisinde bulundu

Damla ASLANGİRAY

Motosikletten cep telefonuna, otomobil lastiğinden şişeye, 
bisikletten mataraya, makastan tespihe kadar su altından 
çıkan atık maddeler, etkinliği izleyen yurttaşları şaşırttı; 

Farklı mesai saati olsun!

SARIYER Belediyesi ve Macera Sever 
grubu, iş birliği yaptığı paydaşları ile 
Dünya Çevre Günü’nde buluştu. Amacın 

pandemi döneminde insanları motive etmek ve do-
ğayı sevdirmek olduğu etkinlikte Kısırkaya Plajı de-
nizden gelen ve ziyaretçilerin bıraktığı atıklardan 
arındırıldı. Etkinliğin pandemi dolayısı ile az sayıda 
insanla gerçekleştirileceği bilgisini veren “Macera 
Sever” program sunucusu Orkun Olgar düzenlenen 
etkinliğin farkındalık yaratmanın yanı sıra plastik 
atıklara karşı bir savaş başlatılması için teşvik amacı 
taşıdığına da değindi. Olgar, sözlerine şöyle devam 
etti: “İstanbul’un en güzel sahillerinden biri olan 
Sarıyer Kısırkaya’dayız. Doğal bir güzellik içerisin-
deyiz ama her yer plastik. Atalarımız bize çok güzel 
miraslar bıraktı hem tarihi hem doğal anlamda ama 
bizler geleceğimize plastikten başka bir şey bıraka-
mayacağız. Eğitim bu noktada çok önemli.  
İnsanlar neye nasıl zarar verdiğinin farkında değil. 
Ben insanlarımıza anlatıldığı takdirde duyarlı ola-
cakları konusunda inanıyorum. Bize dönüşler her 
zaman çok olumlu, bu hareketin giderek daha da 
büyümesini istiyoruz.” 

Çevre Günü’nde 
doğa temizliği

İBB’den üç projeye destek

Sarıyer Belediyesi, Gapa, CPX mağaza,  
Macera Sever programı ve Haliç Üniversitesi 
öğrencileri Dünya Çevre Günü’nde doğayı 

plastikten arındırma konusunda farkındalık 
yaratmak için Sarıyer Kısırkaya Plajı'nda  
bir araya geldi. Etkinlikte bir saate yakın 

sürede onlarca torba çöp toplandı

İBB şirketi KİPTAŞ ta-
rafından yapımı ta-
mamlanan Silivri 3. 

Etap Sosyal Konut Projesinde 
daire teslim süreci başlıyor. Bin 
513 hak sahibinin bulunduğu pro-
jede, 8 Haziran Pazartesi günü iti-
bariyle daireler sahiplerine 
kavuşuyor. Proje alanında gerçek-
leşecek törende, ilk aileye dairesi, 
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ta-
rafından teslim edilecek. Silivri 3. 
Etap Konutları daire belirleme 
kura çekilişi, İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu’nun katılımıyla 22 
Mayıs Cuma günü canlı yayında 
noter huzurunda yapılmıştı. Daire 
teslimleri, Covid-19 tedbirleri kap-
samında titizlikle yürütülüyor. Ai-
leleri sağlıklı günlerde evlerine 
kavuşturmak için büyük özen gös-
teren KİPTAŞ yönetimi, salgın ris-
kine yönelik tüm tedbirleri alarak 
detaylı bir program hazırladı. Tes-
lim programı ve uyulması gereken 
kurallar hak sahiplerine bildirildi. 

Silivri 3. etap sosyal konutları 

Silivri 3. Etap Sosyal Konutları, 
Silivri ilçesi Alipaşa mahallesinde 
E5 karayolu ve TEM otoyoluna 5 
dakikalık mesafede bulunuyor. 
Projede, bin 447 adet 2+1 daire, 
66 adet 3+1 daire ayrıca 26 ders-
lik, 4 laboratuvardan oluşan ilköğ-
retim okulu, 300 kişilik cami, 
sağlık merkezi ve 7 ticari birim yer 
alıyor. Pandemi sürecinde ödeme 
güçlüğü yaşayabilecek Silivri 3. 
Etap hak sahipleri için Nisan ve 
Mayıs taksitleri iki ay ertelenmiş, 
Mayıs ayındaki ara ödeme ise 
Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim 
aylarında dört eşit taksitte ödene-
cek şekilde düzenlenmişti. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İGDAŞ, İSBAK AŞ ve BİMTAŞ,  
İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) Covid-19 İle Mücadele ve Dayanıklılık Programı  

kapsamında, destek almaya hak kazandı

Daireler teslim ediliyor
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11  Mayıs'ta açılan alışveriş mer-
kezlerinde (AVM) çalışan işçi-
lerde corona virüsü vakaları 

görülmeye başlandı. AVM'lerde örgütlü bu-
lunan Tez-Koop-İş Sendikası Genel Başkanı 
Haydar Özdemiroğlu, “Bazı kentlerdeki 
AVM'lerden vaka haberleri geliyor. Ancak 
asıl etkinin 15 Haziran'dan sonra çıkmasını 
bekliyoruz” dedi. 

AVM'de 2 işçide vaka pozitif 

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine 
göre, Özdemiroğlu, mağazaların daha geç 
açılması nedeniyle AVM'lerdeki asıl etkinin 
15 Haziran'dan sonra ortaya çıkacağını tah-
min ettiklerini belirterek “Ancak AVM'lerden 
vaka haberleri gelmeye başladı. Mersin'deki 
bir AVM'de, Kayseri ve Konya'daki bazı ma-
ğazalarda vaka görüldü. Hatta Kayseri ve 
Konya'daki bazı mağazalar karantinaya 
alınmış. İstanbul'daki bir AVM'de 2 işçide 
vaka pozitif” dedi. 

Maskeleri çıkarıyorlar 

AVM'lerdeki önlemlerin sadece kapı giri-
şinde ateş ölçmekten ibaret olduğunu dile 
getiren Özdemiroğlu, şöyle devam etti: 
“Müşteriler içeri girdikten sonra onları de-
netleyen yok. AVM'lere girdikten sonra bir 
kısmı maskelerini çıkararak mağazaları gez-
meye başlıyor. Mağaza personeli uyarıyor 
ancak bu durumda da sözlü tartışmalar ya-
şanabiliyor. Çalışanlar denenen ürünleri ka-
binlerde dezenfekte etmek zorunda kalıyor. 
Kabin görevlisi çalışanlara yönelik bir 
önlem alınmıyor. Salgına açık halde çalışı-
yorlar. Mağaza içerisine giren müşteri sayı-
sını ölçen bir sistem yok. Müşteriler özellikle 
kasa önlerinde fiziki mesafeye özen göster-
miyor. Çalışanlar kendilerini güvende hisset-
miyor.” Sendikal örgütlenmenin olduğu 
yerlerde müdahalede bulunduklarını belir-
ten Özdemiroğlu, “Sendikanın olmadığı 
yerlere ulaşmakta zorlanıyoruz. Müdahale 
edemiyoruz. Bu nedenle sendikal örgüt-
lenme çok önemli” dedi. 

TÜBİTAK'ta da çıktı 

Haydar Özdemiroğlu, sendikal örgütlü ol-
dukları TÜBİTAK'ta da vaka çıktığına dik-
kat çekti. Bir katta vaka çıkınca katta çalışan 
48 kişinin evlerine gönderildiklerini belirten 
Özdemiroğlu, şöyle devam etti: “Vaka kesin-
leşmiş insanları evlerine gönderiyorlar. Bu 
da yanlış. Eğer vaka varsa evlere de bulaştı-
racaktır. Ortak alanları 500 kişi kullanmış. 
Yemeği 500 kişi aynı yerde yiyor. TÜBİTAK 
gibi bir yerde böyle bir tedbirsizlik olur mu? 
Eğer TÜBİTAK böyle ise diğer yerler kim 
bilir nasıldır?” 

PANDEMİ ile başlayan stok yapma eği-
limi; gıda ve hızlı tüketim ürünleri sek-
töründe dengeleri değiştirdi. Her 
sektör gibi, hızlı tüketim ürünleri de 
şimdilerde yeni normalini arıyor. Son 
1 yıldır Nestlé Türkiye'nin CEO'lu-
ğunu yapan Ansgar Bornemann, bu 
dalgalı sularda yolunu bulmak için 
çok dikkatli karar aldığını söyledi. Bu 
süreçte lisanslı bir pilot olmasının da 
çok faydasını gördüğünü belirten Bor-
nemann Sözcü'den Özlem Ermiş Bey-
han'a konuştu.  

Salgın henüz sona ermedi 

"Normalleşme sonrası nasıl bir fotoğ-
raf bekliyorsunuz?" sorusu sorulan 
Bornemann, "Yeni normal' fotoğra-
fında, tüketicilerin bugünkü gibi stok-
lama eğilimi göstermeyeceğini 
düşünüyorum. Yapılan 
araştırmalar, salgın dö-
neminde oluşan e-ticaret 
hacminin yüzde 25'lik 
kısmını sadece yeni kulla-
nıcıların oluşturduğunu 
gösteriyor. Bakkal ve 
market alışverişini adeta 
bir ritüel olarak yaşayan 
Türk halkı artan online 
alışveriş kanalı kullanı-
mına devam edecektir" 
dedi. Bornemann, "Tür-
kiye'de sektörünüze dair 
büyüme öngörünüz 
nedir?" sorusuna da "Sal-
gın henüz sona ermedi ve 
bizi bekleyen belirsizlikler 

var. Net bir öngörüde bulunmak güç. 
Bu süreçte kahve, bebek ve evcil hay-
van beslenmesi gibi oldukça iyi giden 
kategorilerimiz varken sütlü içecekler, 
su ve ev dışı tüketim gibi zorlanan ka-
tegorilerimiz de var. Salgının etkilerini 
aslen ikinci çeyrek sonuçlarında göre-
ceğiz" cevabını verdi.  

Stok eğilimiyle büyüdü 

Bornemann, "Paketli gıda stok eğili-
miyle büyüdü. Peki önümüzdeki dö-
nemde bunun nasıl etkileri olacağı 
öngörülüyor?" sorusuna ise "Salgının 
başlamasıyla tüketiciler ürün tedari-
ğinde aksama yaşanmadığından emin 
oluncaya kadar ciddi bir stoklama eği-
limi gösterdi. Hatta araştırmalar, bu 
konuda hiçbir yatkınlığı olmayan ve 
kendisinden önceki kuşakla alışveriş 

alışkanlıkları keskin farklar içeren Z 
kuşağının da ürün stoklama davranı-
şını benimsediğini gösteriyor. Elbette 
Covid-19'un etkilerinin azalmasından 
sonra stoklanan ürünler bitinceye 
kadar tüketicilerin temel hijyen ve gıda 
ürünlerine olan talebinde bir süreliğine 
düşüş yaşanabilir. Ancak bu çok kısa 
sürecektir" diye cevap verdi.  

Bir dalganın üzerindeyiz 

"Türkiye'de insanların ekonomik dö-
nüşümlerdeki yüksek adaptasyon hı-
zına hayranlık duyuyorum. 
Dalgalanma yaşansa da iş dünyası az-
mini koruyor, mücadeleden asla vaz-
geçmiyor" diyen Borenmann, "Şu 
anda tüm dünya, birlikte bir dalganın 
üzerinde gibiyiz. Hem evlerimizde 
hem iş yerlerimizde kriz yönetimi yap-

mak durumundayız. 
Dünyada 2025'e kadar 
ambalajların tamamı-
nın geri dönüştürülebi-
lir veya tekrar 
kullanılabilir olması için 
taahhütte bulunduk. 
Türkiye'de bu hedefte 
yüzde 91.6'ya ulaştık. 
Hayvansal gıda tüketi-
mini minimize eden ve 
bitkisel ağırlıklı besle-
nen flexitarian (esnek 
vejeteryan) nüfus artı-
yor. Bu trend ile  etsiz 
burgeri geliştirdik ancak 
henüz Türkiye'de sa-
tışta değil" dedi.  

Online devrim kalıcı olacak 

4 ülke İngiliz 
turist avında

İNGİLİZ ekonomi gazetesi Fi-
nancial Times'ta (FT) yayınla-
nan bir habere göre, Türkiye, 

Yunanistan, Portekiz ve İspanya, İngilte-
re'den turist gelmesi için önümüzdeki ay 
bir seyahat koridoru açmaya hazırlanıyor. 
Böylece İngiliz turistlerin ülkelerine dö-
nüşte 14 gün karantinaya alınmalarına 
gerek kalmayacak. İsterlerse bu süreyi ev-
lerinde geçirebilecekler. İngiltere Başba-
kanı Boris Johnson, bu hafta başında 
yaptığı açıklamada, yerel turizmden zi-
yade düşük bulaşma oranları nedeniyle 
karantina kurallarının uygulanmadığı bazı 
Akdeniz ülkeleriyle seyahat koridorları aç-
mayı bakanlar düzeyinde konuştuklarını 
söylemişti. 

Ölüm oranı yüksek 

Gazeteye bilgi veren bir Türk hükümeti yet-
kilisi de, geçen yıl 2.6 milyon turistin geldiği 
İngiltere'yle 15 Temmuz için anlaşma yap-
mak üzere olduklarını açıkladı. İki tarafın 
yakın görüşmeler yaptığını vurgulayan yet-
kili, “İngiltere bizim için çok önemli bir 
ülke. Ancak tabii ki son karar, hastalığın 
bulaşma oranına bağlı” açıklamasını yaptı. 
Yüksek enfeksiyon ve ölüm oranı göz 
önüne alındığında Avrupa ülkelerinin İngil-
tere ile seyahat anlaşmaları yapmak isteyip 
istemediğine dair bir takım şüpheler de yok 
değil. Ancak birçok Avrupa ülkesindeki yet-
kililer, yaz tatili öncesinde Akdeniz beldele-
rinde İngiliz turistlerin ekonomik önemini 
yansıtan anlaşmalar yapmayı umduklarını 
açıkladı. İspanya Turizm Bakanı Reyes 
Maroto, daha önce İngiltere'ye sıcak bak-
mazken önceki gün hükümetin İngiltere'ye 
açılmaya istekli olduğunu belirterek, 
“Bizim başlıca turizm pazarımız” dedi. 

Otellerin yüzde 20'si açıldı 

Atina'dan bir yetkili ise İngiliz turistlerin ül-
keye girmesine izin verilip verilmeyeceği ko-
nusunda yoğun bir tartışma yaşandığını 
belirterek, “Ancak sonunda ülkeyi tüm tu-
ristlere açmaya karar verdik. Çünkü 3 mil-
yon turist ağırladığımız İngiltere, bizim 
Almanya'dan sonraki üçüncü pazarımız” 
diye konuştu. Yunanistan'ın, corona virüsü 
nedeniyle duraklayan turizm sektörünü 
canlandırmak amacıyla attığı adımlara rağ-
men otel, ulaşım ve gıda sektöründe bu yaz 
sezonunda büyük kriz yaşanacağına inanı-
lıyor. Otel sahipleri, nisan ve mayıs ayların-
daki rezervasyonların topluca iptal 
edilmesinden sonra, önümüzdeki aylar için 
‘henüz yeni rezervasyonların yapılmadığı' 
gerekçesiyle otellerinin bir süre daha kapalı 
kalmasına karar verdiklerini açıkladı. Hava-
limanlarının 15 Haziran'dan itibaren ilk 
önce “en az corona virüsü vakası olduğu 
tespit edilen” 29 ülkeye, 1 Temmuz itiba-
rıyla da, Türkiye dahil, geri kalan ülkelere 
açılmasına karar verilmişti. 

Zuckerberg 
geri adım attı

TWİTTER ABD Başkanı Donald 
Trump'ın yanlış bilgileri yayma-
sının ardından söz konusu twe-

et'leri işaretlemiş bu ABD'de büyük bir krize 
neden olmuştu. Geri adım atmayan Twitter 
Başkan Trump'ın aynı zamanda George 
Floyd protestoları devam ederken attığı 
başka bir tweet'i de şiddeti özendirdiği ge-
rekçesiyle işaretlemişti. Trump, Twitter'ı ka-
patmakla tehdit ederken Facebook'un 
patronu Mark Zuckerberg de Twitter'ı eleş-
tirmiş ve Facebook'un ‘gerçeğin hakemi' ol-
mayacağını söylemişti. Bunun üzerine az 
sayıda Facebook çalışanı şirketten istifa 
ederken Zuckerberg'e ülke genelinde büyük 
bir tepki oluştu.

AVM’LERDEN  
VAKA HABERI!

ABD'NİN en zengin insanlarından Home 
Depot yapı marketinin kurucularından 
Bernie Marcus (91) Atlanta Journal Cons-
titution gazetesine verdiği röportajda 5.9 
milyar dolarlık servetinin yüzde 80'i ila 90'ı 
arasını öldükten sonra bağışlayacağını 
açıkladı. Marcus servetinin büyük bir bölü-
münü tıbbi araştırmalar, otizmli çocukların 
bakımı ve gazilerin bakımı için bağışlaya-
cak. Marcus ABD Başkanı Donald 
Trump'ın da en büyük destekçilerinden biri. 

2018 yılında serveti 10 milyar dolar seviye-
sinde olan iş insanı 2010 yılında servetinin 
2 milyar dolarını bağışlamıştı. Bernie Mar-
cus tam olarak ne kadar bağışta bulunaca-
ğını açıklamazken önceden bağışladığı 2 
milyar dolar ile birlikte toplamda 6 milyar 
dolarlık bir parayı hayatının sonunda ba-
ğışlamış olacak. 

Trump’a 7 milyon dolar  

Bernie Marcus 2016 yılındaki başkanlık 

kampanyasında Donald Trump'ın en 
büyük destekçilerinden biriydi. Marcus 
Trump kampanyasına 7 milyon dolar ba-
ğışlamıştı. 1929 yılında doğan Bernie Mar-
cus 1978 yılında kurulan Home Depot’nun 
kurucularından biri. 2002 yılına kadar aktif 
iş yaşamı olan Marcus daha sonra emekli 
olmuştu. Dünya üzerinde bugüne kadar en 
fazla bağışta bulunan kişiler Bill ve Me-
linda Gates çifti oldu. Ağırlıklı olarak Mic-
rosoft’un kurucularından Bill Gates’in 

servetinden oluşan ikilinin toplam servetin-
den 101 milyar dolarlık bir miktar bağış-
landı. Onları 87,4 milyar dolar ile Warren 
Buffett ve 62,5 milyar dolar ile Larry Elli-
son izledi. Bu isimler servetlerini Giving 
Pledge (Verme sözü) isimli bağış kampan-
yası aracılığı ile bağışladılar. Söz konusu 
kampanyaya Türkiye’den de bir isim ka-
tıldı. Chobani yoğurtlarının kurcusu 
Hamdi Ulukaya da kampanya kapsamında 
1,6 milyar dolar bağışlamıştı. 

Bernice Marcus 6 milyar dolar bağışlayacak!
ABD’nin en zengin insanlarından olan Home Depot’un kurucusu Bernie Marcus servetinin en az yüzde 80’ini bağışlayacağını açıkladı.  

Marcus ölümünün ardından toplamda 6 milyar dolara yakın (40 milyar TL) bir parayı bağışlamış olacak

Pandemi ile gıda sektörü adeta bir online devrim yaşadı. Nestlé Türkiye CEO’su Bornemann, “Mar-
ket alışverişini bir ritüel olarak yaşayan Türk halkı, artan online kullanımına devam edecek” dedi

1 Haziran itibarıyla tamamı açılan alışveriş merkezlerinin (AVM) bazılarında corona virüsü vakaları görüldüğü öne sürüldü. AVM'lerde  
örgütlü bulunan Tez-Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu, “Mersin’deki bir AVM’de, Kayseri ve Konya’daki bazı mağaza-
larda vaka görüldü. Hatta Kayseri ve Konya’daki bazı mağazalar karantinaya alınmış. İstanbul’daki bir AVM’de 2 işçide vaka pozitif” dedi



M illî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ge-
nelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar
Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orge-

neral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı
Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvet-
leri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile hudut
bölgesindeki inceleme ve denetlemeleri kapsa-
mında sınır hattındaki ve sınır ötesindeki birlikle-
rin komutanları ile video konferans ve yüz yüze
toplantı gerçekleştirdi. Bölgedeki son duruma iliş-
kin bilgi alan, talimatlar veren Bakan Akar, FETÖ
dahil tüm terör örgütleriyle mücadelenin kararlı-
lıkla devam ettiğini belirtti.

Pak, temiz olması lazım

Akar, bu mücadelede herhangi bir tavizin, müca-
dele kararlılığında azalmanın söz konusu olmadı-

ğını, olmayacağını dile getirerek, "Milletimizin
‘Peygamber ocağı’ dediği Türk Silahlı Kuvvetle-
ri'nin (TSK) pak, temiz olması lazım. Bu konuda
herkese görev düşüyor. FETÖ ile ilk günden itiba-
ren yapılan mücadele var. Artan şiddet ve tem-
poda bu vazife devam ediyor. Bu kriterler
gelişiyor, geliştiriliyor. Ona göre tedbirler alınıyor.
Bu konuda komutanların personeli hakkındaki ka-
naatleri de çok önemli Adli makamlarla, istihbarat
makamları ile yakın ilişki için bu çalışmalarımızı
sürdürüyoruz" dedi. 

Yeni celpler başladı

Corona virüsü salgını ile mücadele kapsamında
önemli başarılar elde edildiğini, bu kapsamda ter-
his ve celplerin ertelendiğini hatırlatan Bakan
Akar, şunları söyledi: "Bu karar çok isabetli bir ka-
rardır. İlk başlarda bazı gençlerimiz ve aileleri bu
konuda biraz duygusal davrandılar; ama şimdi
onların da bu durumu anladığına inanıyorum. O
dönemde terhis ve celplerin yapılması durumunda
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin koronavirüs ile müca-
dele ile başı derde, operasyonlar tehlikeye girebi-
lirdi. Aynı zamanda ülke çapında bu salgın ile
verilen mücadeleye de zarar gelebilirdi. Orada
durmamız, o sıkıntıyı yaşamamız lazımdı. O sı-
kıntıyı yaşadık. Şimdi yeni celplerle gelecek yakla-
şık 100 bin gencimize PCR testi yaptık. Bunun
koordinasyonunu Sağlık Bakanlığı ile yaptık. Bu
konudaki desteklerinden dolayı kendilerine teşek-
kür ediyoruz. Tüm il ve ilçelerde 3-4 gün öncesin-
den PCR testi yapıldı, ‘sağlam’ denildikten sonra
onların sevki başladı. Terhis olacak askerleri ise 14
gün öncesinden gözlem altına aldık. Olası bir sal-
gına izin vermemek, milletimize, ülkemizin bu ko-
nudaki mücadelesine katkı sağlamak için bunu
yaptık. Bu faaliyetimizin de başarıyla gerçekleşti-
ğini görmek bizler için gerçekten büyük bir övünç,
gurur kaynağı. Terhisler itibarıyla baktığımızda
yaptığımız bu faaliyet, amansız mücadelesinde 
ülkemize, milletimize, çok saygı değer halkımıza
yaptığımız önemli bir katkı oldu.”

Çok isabetli oldu

Türk Silahlı Kuvvetlerinin vazifesini yapması ko-
nusunda herhangi bir engelin oluşmaması için
celplerdeki tedbirleri aldıklarını ifade eden Bakan
Akar, "Bu da gerçekten çok isabetli oldu ve çok
başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. İnşallah
bunu uygulayarak kazasız, belasız yeni normale
geçmiş olacağız. Terhisler sıkıntısız tamamlandı,
celplerin de kazasız, belasız tamamlanmasını te-
menni ediyorum. Bu konuda yapılması gereken ne
varsa her türlü dikkat ve hassasiyeti ilk günden iti-
baren gösterdik göstermeye devam ediyoruz. Bu
konuda sivil asker sağlık personeli ile sıralı komu-
tanlarımızın rolü büyük olmuştur" değerlendirme-
sinde bulundu.  DHA
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Hepimizin sağlığı 
için mücadele ediyoruz... 
Otomobilini yıkatan herkese 
Corona virüsüne karşı ücretsiz 
araç dezenfektesi sağlıyoruz...

Adnan Kahveci Mah. Konak Cad. No: 21/1 Beylikdüzü - İSTANBUL
Telefon: 
0212 855 09 01
0555 076 09 06

Kampanya 21.01.2020 ve 31.04.2020 tarihleri arasında geçerlidir
Firmamız; Ürün, hizmet, uygulama, veya fiyatlarda önceden bildirmeksizin her türlü değişiklik yapabilir

Savunma Bakanı 
Hulusi Akar askere

alınacak 100 bin gence
corona virüsü testi

yapıldığını açıkladı. 
2 Haziran’da Türkiye

genelinde yapılan test
sayısı 32 bin 325 iken,

bu sayı takip eden
günlerde 52 bin 305,
54 bin 324 ve 57 bin

829'a yükselmişti. Test
sayılarındaki bu artışın

askere alınacak
gençlere test

yapılmasından
kaynaklanmış

olabileceği düşünülüyor

TEST YAPILDI!
100 BIN ASKERE 

MUHATAPLARIMIZI ANKARA'YA BEKLİYORUZ
TSK'nın tüm faaliyetlerinin yanı sıra Türki-
ye'nin Mavi Vatan'daki ve semalarındaki hak,
alaka ve menfaatlerini de korumakla görevli
olduğunu dile getiren Bakan Akar, "Türkiye
olarak, Silahlı Kuvvetler olarak Ege'deki,
Doğu Akdeniz'deki, Kıbrıs'taki bütün sorunla-
rımızı uluslararası hukuka uygun şekilde çöz-
mek istiyoruz. Uluslararası hukuk ne diyorsa,
iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde, karşılıklı
iyi niyete dayalı, saygıyla, sevgiyle karşılıklı
nezaket çerçevesinde, hiçbir şekilde kimseyi

tahrik etmeden, kimse kimsenin hakkına te-
cavüz etmeden barışçıl yöntemleri kullan-
mak suretiyle bütün sorunları çözelim. Bizim
gayemiz, samimi gayretimiz, niyetimiz, mak-
sadımız bu. Bu çerçevede sayın mevkiida-
şımla yaptığımız görüşmelerde vardığımız
mutabakata bağlı olarak arkadaşlarımız
heyet halinde iki defa Atina'ya gittiler, orada
toplantı yapıldı. Bir kez Türkiye'ye geldiler,
burada görüştük. Aynı şekilde yine muhatap-
larımızı Ankara'ya bekliyoruz" diye konuştu.

BU HİÇBİR ŞEKİLDE KİMSEYE TEHDİT DEĞİL
Türkiye'nin Kıbrıs'taki tutumu-
nun da belli olduğunu ifade
eden Bakan Akar, “Yıllardan
beri sürdürdüğümüz politikala-
rımız var. Kıbrıs'ın bizim milli
meselemiz olduğunu herkesin
bilmesi lazım. Orada da her-
hangi bir şekilde oldubittinin
söz konusu olmadığını herke-
sin aklının bir tarafında tut-
ması lazım. Orada da barışçıl
yöntemler neyse, uluslararası
hukuk neyi gerektiriyorsa ko-
nuşmalar, görüşmeler yoluyla
bunları çözelim. Amacımız,
gayretimiz bu. Gerektiğinde bu
konuda Silahlı Kuvvetlerimiz
kendisine verilecek her türlü
görevi yapabilecek durumda-
dır” ifadelerini kullandı. 

Çayın altı açık
SU KAYNIYOR!
KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, AK Parti’nin oy oranının
yüzde 45’den yüzde 30’lara gerilediğini açıkladı ve “Su kaynıyor.
Çayın altı açık, buhara döndüğü gün fark edeceğiz” diye konuştu

ArAştırmA şirketi KONDA’nın
Genel Müdürü Bekir Ağırdır,
AKP'nin oy oranının yüzde 45'ler-

den yüzde 30'lara gerilediğini açıkladı ve ”Su
kaynıyor. Çayın altı açık, buhara döndüğü
gün fark edeceğiz” dedi. Davutoğlu ve Baba-
can’ın AK Parti'den oy alacağını belirten
Ağırdır, “Bu iki parti de zorlu rakip ve 2
oydan birini AK Parti seçmeninden alacak”
açıklaması yaptı.

Siyasileri reddediyorlar

30 yaşın altında 19 milyon seçmen olduğunu
kaydeden Ağırdır, "Bu gençlerin yarısı mevcut
siyasi aktörlerden umudunu kesmiş du-
rumda. 2023'te de ilk kez oy kullanacak 4 mil-
yon genç seçmen de mevcut siyasileri

reddediyor. Kendini şu anda partisiz,
boşlukta, umutsuz hisseden yüzde 36
civarında bir kitle var. Her 100 kişiden
29'u borçlanıp, yardımlarla karnını
doyuruyor, halkın yüzde 55'inin gele-
cek kaygısı var. İnsanların elinde bir
aylık erzak ya da geçimini temin ede-
cek para yok" dedi. 

İYİ Parti taban buldu

Karar TV'ye siyaset gündemini değer-
lendiren Ağırdır, "Yeni partilerin kitleyi

yakalama potansiyeli var. En iyi örnek İYİ
Parti'nin vücut bulması. Sadece Meral hanı-
mın başarısı değil. Ülkem-bayrağım diyen ve
farklı kimliklerle iç içe olan seçmen İYİ Par-
ti'de, muhafazakar kesime yakın olan gelenek-
sel seçmen ise MHP'de kaldı. İktidar bloğu,
İYİ Parti'ye engelleyemedi. Sosyolojik bir
taban var" dedi. 

Mindere çağırıyorlar

"AK Parti oy kaybediyor, kaybetmiyor mese-
lesi değil. Çözülüyor, gidecek yer bulamıyor"
diyen Ağırdır, "Yüzde 45’den 30'lara düştü.
Bu bir alamettir, ama gidecek yer bulamadı.
Su kaynıyor, çayın altı açık, buhara döndüğü
gün fark edeceğiz. Şubat ayı ölçümümüzde
AK Parti yüzde 30'un altında idi. Davutoğlu
ve Babacan’ın partilerinin ölü doğduklarını
sanmıyorum. İkisi de Tayyip bey için zorlu
rakip olacak. Mücadeleden kaçmıyorlar,
‘Tırsmışlar, vazgeçiyorlar' gibi halleri de yok.
Tayyip Bey'in beklediğinden de öte mindere
davet etmeye çalışan dil karşısında AK Parti
bocalıyor. İki oydan birini AK Parti seçme-
ninden alacaklar. Her bir puan AK Parti'nin
iktidar gücünü etkiler. Futbol jargonu ile müt-
hiş maç oldu ama golsüz bitti diyeceğimiz bir
tablo oluşacak. Kimse de ringlerden kaçmı-
yor" ifadesini kullandı. 

YÜZDE 29 BORÇLU
Bekir Ağrrdır, "Coronadan önce 

yaptığımız ankete göre 100 kişiden
29'u ya borçlanarak, ya yardımlarla

veya aile-komşu dayanışması ile
karnını doyuruyor. Ocak ayı itibariyle

her 100 kişiden 47'si çalışma
hayatında. Çalışan her 38 kişiden

30'u ise işini kaybederse geçineme-
yecek düzeyde. Yüzde 55'i gelecek

kaygısı yaşıyor. İnsanların elinde bir
aylık erzak ya da geçimini temin

edecek paraları yok" tespitini yaptı. 

Milli Savunma Bakanı 
Hulusi Akar



İ stanbul’un ana ulaşım hatları olan
metrobüs, Marmaray, hızlı trenin
kesiştiği Kadıköy Söğütlüçeş-

me’deki alan, Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığı’nın 2019 yılının mayıs ayında
hazırladığı imar planı değişikliği ile
‘Toplu Taşıma Gar Sahası’ olarak dü-
zenlenmişti. Yeni plana göre 65 bin 370
metrekarelik alanda, 42 bin 451 metre-
kare inşaat yapılacaktı. ‘Söğütlüçeşme
Toplu Taşıma Gar Sahası Proje Alanı’
içerisinde terminal yapısı, sosyal-kültürel
alanlar, rekreasyon alanları, yolcu ihti-
yaçlarına yönelik ticari alanlar yer 
alacaktı.

İptali için dava açıldı

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine
göre plan değişikliği ile ilgili görüşü soru-
lan Kadıköy Belediyesi çok önemli uyarı-
larda bulunarak yapı ile hareketli nüfus
ve trafik yoğunluğunun artırıldığına dik-
kat çekmişti. Belediye, alanda çok sayıda
ağaç bulunduğu ve bu proje ile yeşil do-
kunun yok edilerek alanın tamamının
betonlaşacağının altını çizmişti. Kadıköy
Belediyesi, plana askı süreci içinde itiraz
hakkını da kullandı. İtiraz dilekçesi red-

dedilen Kadı-
köy Belediye
Başkanlığı,
imar planları-
nın kamu ya-
rarı
gözetilmeksi-
zin yapıldığı,
alandaki 8 bin
900 metrekarelik
bölümün belediye-
nin hüküm ve tasarru-
funda bulunmasına
rağmen kendilerinden muvafa-
kat alınmadan hazırlandığı gerekçeleriyle
yürütmenin durdurulması ve iptali istemi
ile dava açtı.

Oy birliği ile durduruldu

İstanbul 13. İdare Mahkemesi, 8 Mayıs
2020’de davayı karara bağlayarak imar
planlarının yürütmesini oy birliği ile dur-
durdu. Mahkeme, planlama esasları ve
tekniklerine, şehircilik ilkelerine uygun ol-
madığı anlaşılan planlarda hukuka uyar-
lık bulunmadığı sonucuna vardı.
Mahkeme hukuka aykırılığı açık olan
dava konusu işlemin uygulanması ha-

linde telafisi güç zararlar doğabile-
ceğinden yürütmesinin durdurulmasına
karar verdi.

42 bin metrekare inşaat alanı

Dava kapsamında hazırlanan bilirkişi ra-
porunda proje sahasında, 3 katlı yolcu
transfer-oto terminal ve yönetici merkez
sahası, toplu taşıma güzergahları, pasif
yeşil alan, yeşil alan, zeminaltı otopark,
taşıt yolu ile alt-üst geçitler tanımlandığı,
42 bin 451 metrekarelik inşaat alanı he-
saplandığı belirtildi. Proje alanında top-
lam yapılaşma hakkı içinde hangi alanın
ne kadarlık inşaat alanı ve beton-kütle

oluşturacağı konusunun belirsizlik taşı-
dığı vurgulandı. Bakım, onarım, servis
gibi teknik işlerin yerine getirileceği yapı-
ların yapılaşma hükümlerinin de planda
tanımlanmadığı ve belirsizlik içerdiği
ifade edildi. TCDD ‘Toplu Taşıma Gar
Sahası’ proje alanı içinde ifade edilen
‘sosyal kültürel alanlar’ ile yolcu ihtiyaç-
larına yönelik ‘ticari alanlar’ bağlamında
nazım imar planında belirlenen karma
kullanımların uygulama imar planı aşa-
masında ayrıştırılmadığı kaydedildi. Ra-
porda, plan değişikliğinin şehircilik
ilkelerine, planlama esas ve tekniklerine
uygun hazırlanmadığı kanaatine varıldı.

PAZAR 7 HAZİRAN 2020

İSTANBUL8

İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü Kazan Bakım Başmühendisliği (B) servisinin ihtiyacı
olan kapama (shut off) vanaları yedekleri alımı işi. 
İHALE KAYIT NUMARASI : 2020/273308
1-) İDARENİN : 
a ) Adresi : Dolum Tesisleri Mevkii Ambarlı-Avcılar / İSTANBUL
b ) Telefon ve Faks No : Tel :(0212) 875 91 00 (8 Hat)   Faks : (0212) 875 10-13
c ) Elektronik posta adresi :.ambarli.ticaret@euas.gov.tr
2-) İHALE KONUSUNUN :
a) Niteliği : İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü Kazan Bakım 

Başmühendisliği (B) servisinin ihtiyacı olan kapama 
(shut off) vanaları yedekleri alımı işi. 

b)Türü : Mal alımı
c) Dosya No  : 2020 / 07
d) Şartname Bedeli : 50,00 TL .
e) Hizmetin Teslim  Yeri : EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü 
f) İşin Süresi                             : 120 takvim günüdür.
3-) İHALENİN : 
a ) Yapılacağı  Yer                  : EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralı İşletme Müdürlüğü 
b ) Tarihi ve Saati                    : 30/06/2020 Salı günü  –  Saat 14.00’te 

4-) İhale dokümanı şartname EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü P.K. 47 Avcılar/ İSTANBUL
adresi; Ticaret servisinde görülebilir ve 50,00 TL bedelle aynı adresten temin edilebileceği gibi posta yolu ile şart-
name bedeli İşletmemiz VakıfBank Avcılar Çarşı Şb. TR: 95000 1500 158 007 296 939 341 no’ lu hesaba ha-
vale edildikten sonra, dekont ile birlikte yapılacak yazılı başvuruya istinaden, İhale Dokümanları adrese de
gönderilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın alması zorunludur.
5-)  İstekliler ihale ile ilgili tekliflerini 30/06/2020 Salı günü – Saat 14:00’ e kadar  EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Sant-
ralları İşletme Müdürlüğü Muhaberat servisine verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü posta ile gönderebilirler. Pos-
tada ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 
6-) Teşekkülümüz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesinin (g) bendi doğrultusunda istisna kapsamında-
dır. İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.
7-) Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimiz
(EÜAŞ) Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de       Basın: (1170388)

EÜAŞ İSTANBUL DOĞALGAZ SANTRALLARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 
KAPAMA VANALARI YEDEKLERİ ALIMI

Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı'nın Kadıköy

Söğütlüçeşme'yi 
alışveriş merkezi gibi

bir gara dönüştürecek
imar planlarının 

yürütmesi durduruldu.
İstanbul 13. İdare
Mahkemesi, imar

planlarını şehircilik 
ilkelerine ve hukuka

uygun bulmadı. 
Projenin maliyeti 

193 milyon 794 bin TL
olarak duyurulmuştu

aVM Gar PrOJeSını
yarGı DUrDUrDU!

TCDD, Söğütlüçeşme Yüksek Hızlı Tren Garı
Projesi için Fıratcan İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.
ile 29 yıllığına anlaşmıştı. Projenin maliyeti, 193

milyon 794 bin TL olarak duyurulmuştu. Şirket her
yıl Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranında artırılmak

üzere 4 yıllık yapım sürecinde TCDD'ye aylık 
32 bin 315 TL kira ödeyecekti. Projeyi ta-

mamladıktan sonraki 25 yıllık işletme
süreci için aylık kira bedeli 161 bin

574 TL olarak belirlen-
mişti.

29 YILLIK 
ANLAŞMA

Kahramanı ile buluştu Kaldırım taşları arasındaki sigara
izmaritlerini toplarken ki görüntülerle
hafızalara kazınan Zeytinburnu Belediyesi
Temizlik işçisi Cevat Gençoğlu, o anları
sosyal medyada paylaşan Reda Erdem ile
‘Dünya Çevre Günü'nde bir araya geldi

5 Haziran Dünya Çevre
Günü Zeytinburnu Beledi-
yesi’nde özel bir buluş-

maya ile kutlandı. 15 Mayıs 2020
tarihinde Zeytinburnu Belediyesi’nde
çalışan temizlik işçisi Cevat Gençoğ-
lu’nun kaldırıma sıkışan sigara izma-
ritlerini temizlerken ki görüntüleri
sosyal medyada gündem konusu ol-
muştu. Gençoğlu’nun o fotoğraflarını
sosyal medyada paylaşan Reda
Erdem isimli genç kız, 5 Haziran
Dünya Çevre Günü münasebetiyle
Cevat Gençoğlu ile Zeytinburnu Bele-
diyesi’nde bir araya geldi. Zeytin-
burnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy
bu ikiliyi makamında kabul ederek
kendilerine çiçek ve plaket takdim etti.
Ayrıca Cevat Gençoğlu’nun evlenme
isteğine de kayıtsız kalmayan Başkan
Arısoy, Gençoğlu’nun babasıyla ko-
nuşarak kendisine yardımcı olacakla-
rını belirtti.

Teşekkür etmek istedik

Çekilen fotoğraf karesinin çok an-

lamlı olduğunu bir kez daha hatırla-
tan Zeytinburnu Belediye Başkanı
Ömer Arısoy, “Reda hanım hem Zey-
tinburnu’nda, hem İstanbul’da, hem
de Türkiye’de temizlik olgusunun
önemine dikkat çekti. Yere attığımız
çöpün nasıl geri toplandığına dair
çok hoş bir kare yakaladı. ‘Dünya
Çevre Günü’ vesilesiyle temizliğin
önemini bir kez de burada hatırlayıp,
kendilerine küçük bir hediye takdi-
miyle teşekkür etmek istedik. Cevat
kardeşimiz Zeytinburnu’nda 500 kişi-
lik temizlik ordumuzun bir neferi
ama gerçekten çok hissiyatı yansıtan
bir fotoğrafa konu oldu" dedi.

Eğitim aileden başlar

Ailelerin çocuklarını yere çöp at-
mama noktasında bilinçlendirmesi
gerektiğini belirten Reda Erdem,
“Ders çalışıyordum Cevat Bey’i gör-
düm. Görünmemek için perdenin ar-
kasından çektim. Paylaştım
belediyeyi etiketledim. Temizlik konu-
sunda en büyük sorumluluğun ve

eğitimin ailede başladığını düşünüyo-
rum" ifadelerini kullandı. Dünya
Çevre Günü vesilesiyle bir müjde
daha veren Zeytinburnu Belediye
Başkanı Ömer Arısoy, Zeytinbur-
nu’nda Askeri Lojmanlar’ın yıkılarak
120 bin metrekarelik alanın Millet
Bahçesi’ne dönüştürülme çalışmala-
rının devam ettiğini söyleyerek; “Ala-
nımızda yıkım işlemlerinin tamamı
bitmiş bulunmakta. Molozların ta-
şınma süreci devam ediyor. Taşıma
işlemi tamamlandıktan hemen sonra
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’mızın
belirlemiş olduğu yüklenici firma in-
şaat faaliyetlerine başlayacak. Bilin-
diği üzere bu bölgede 30-50 yıllık
ağaçlarımız vardı. Daha önce bunları
tekrar Millet Bahçe’mize kazandıra-
cağımızı, belirtmiştik. Projeye göre
ağaçlarımızın bir kısmı bu alanda
tekrar çevreye kazandırılacak, bir
kısmı ise Orman Bakanlığı’mızın be-
lirlediği bölgeye taşınarak korunmaya
devam edecek.” açıklamasında
bulundu.

Enis Berberoğlu
izne gönderildi
TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilliği
düşürülen CHP İstanbul Milletvekili Enis
Berberoğlu aynı gece gözaltına alınmış ve
tutuklanmıştı. Maltepe Açık Cezaevi'ne
gönderilen Berberoğlu "corona virüsü 
önlemleri" kapsamında ev iznine gönderildi

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğ-
lu’nun, “MİT TIR’larının durdurulmasına
ilişkin” görüntülerin yayınlanmasına ilişkin

yargılandığı davada, “Devletin gizli kalması gereken bil-
gileri açıklamak” suçundan aldığı 5 yıl 10 ay hapis ce-
zası Yargıtay tarafından onanmıştı. Ayrıca Yargıtay
Anayasana’nın 83/3 maddesi uyarınca milletvekilliği
sona erinceye kadar Berberoğlu’nun cezasının infazının
durdurulmasına karar vermişti. Aradan geçen yaklaşık 2
senenin ardından önceki gün gerçekleştirilen TBMM
Genel Kurulu’nda Enis Berberoğlu’nun milletvekilliği
düşürüldü. Karar sonrası açıklama yapan Enis Berbe-
roğlu, şaşırmadığını belirterek en yakın zamanda teslim
olarak kalan 18 aylık cezasını yatacağını açıklamıştı.
Teslim olması beklenen Berberoğlu gece saatlerinde İs-
tanbul Yeşilköy’deki evine gelen polisler tarafından göz-
altına alınarak Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na
götürüldü. Berberoğlu burada yüzüne okunan tutuk-
lama kararının ardından Maltepe Açık Cezaevi’ne gön-
derildi.

Tahliye kararı verildi

Enis Berberoğlu hakkında önceki akşam ise tahliye ka-
rarı verildi. Maltepe Açık Cezaevi’ni yönetimi Anadolu
Cumhuriyet Başsavcılığı İnfaz Bürosu’na yazı yazarak
“corona virüsü önlemleri” kapsamında Berberoğlu’nun
evine gönderilmesini talep etti. Talebi değerlendiren sav-
cılık alınan önlemler kapsamında Berberoğlu’nun “ceza-
sının infazını evinde geçirmesine” karar verdi. Corona
virüsü önlemleri kapsamında TBMM tarafından Ceza
İnfaz Kanunu’a geçici bir madde eklenerek açık ceza-
evide bulunan tutuklu ve hükümlülerin cezalarını 30
Mayıs’a kadar evlerinde geçirmesine karar verilmişti.
Ancak daha Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sürenin 31
Temmuz’a kadar uzatıldığını açıklamıştı. Berberoğlu’da
bu izin kapsamında 31 Temmuz’a kadar evinde kalacak.

Enis 
Berberoğlu

Galata’ya akın ettİler
Koronavirüsle mücadele kapsamında getirilen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının
sona erdirilmesiyle birlikte, balık tutkunu vatandaşlar Galata Köprüsü'ne akın etti

Türkiye genelinde, koro-
navirüs salgınıyla müca-
dele tedbirleri kapsamında

getirilen köprü ve sahillerde balık
tutma yasağı 1 Haziran'dan itibaren
kaldırıldı. Olta balıkçılığı tutkunu va-
tandaşlar, yasağın sona ermesiyle bir-
likte balıkçıların en önemli buluşma
noktaları olan Galata ve Atatürk Köp-
rüsü'ne akın etti.

Deniz kokusunu özledim

Balık tutkunları, 2 ay aranın ardından,

sokağa çıkma kısıtlanmasının uygu-
lanmadığı ilk hafta sonu da balık tut-
mak Galata Köprüsü'nün yolunu
tuttu. Vatandaşlar, tatil günü doya
doya balık tutmayı özlediklerini söy-
lerken, balık azlığından şikayet etti.
Yasağın kalkmasının ardından balık
tutmak için hafta sonunu iple çektiğini
ifade eden Zeki Kızılaslan "Deniz ko-
kusunu özledim. 3 aydır dışarıya çık-
mıyorduk. Dün akşam 8'den beri
buradayız, sabahladık. Bu sabah
sanki balık yok gibi” dedi. 

AVM Gar Projesine karşı
Kuzey Ormanları Savunması
birçok kez eylem yapmıştı. 



İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB) 
Başkanı Ekrem İmamoğlu, Riva De-
resi’nde incelemelerde bulundu. 

Riva Deresi’nin Karadeniz’e döküldüğü 
noktada tekneye binen İmamoğlu’na; 
İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, 
İBB Sözcüsü Murat Ongun ve Başkan 
Danışmanı Yiğit Duman eşlik etti. Mer-
mutlu, yaklaşık 45 dakika süren tekne 
yolculuğunda İmamoğlu’na dere etrafın-
daki yerleşim yerleri, sanayi tesisleri ve 
İSKİ yatırımlarıyla ile ilgili bilgiler verdi. 
Tekneden indikten sonra bir süre Cam 
Ocağı’nda dinlenen ve vatandaşlarla 
sohbet eden İmamoğlu, Öğümce Ma-
hallesi’nde Göllü, Bozhane, Riva, İs-
haklı, Kılıçlı, Cumhuriyet, Ali Bahadır ve 
Mahmutşevketpaşa mahallelerinin muh-
tarlarıyla ve sakinleriyle bir araya geldi.  

Tane tane anlatacağım 

İmamoğlu, toplantıyı, “Bugünkü temel 
gezimiz, malum Riva Deresi’nin süreç-
leri. Süreçle ilgili İSKİ Genel Müdürü-
müz Raif Bey, bir sunum yapacak. 
Ondan sonra ben de 7’den 77’ye herke-
sin iyi anlayacağı şekliyle -bakarsınız bi-
rileri, anlatsak da anlamaz adı Bakan da 
olsa- tane tane anlatacağım. Bu süreçler 
neymiş ne olmuş, tane tane anlatacağım 
ki kamuoyu bilgilensin. Derdimiz sorun 
çözmek, bağcıyı dövmek değil. Birileri 

bağcıyı dövmek istese de dövecekleri 
bağcı yok artık İstanbul’da. İstanbul’da, 
sorun çözmek isteyen birisi var. Gitsin 
kendi kendileriyle dövünsünler; bizi ilgi-
lendirmez. Biz, çözmek için buradayız; 
bunu bilin” sözleriyle başlattı.  

Mermutlu sunum yaptı 

İmamoğlu’nun ardından İSKİ Genel 
Müdürü Raif Mermutlu, Paşaköy İleri 
Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ve gerçek-
leştirmeyi planladıkları diğer projelerle il-
gili detaylı bir sunum yaptı. 
Mermutlu’nun sunumunun ardından 
yeniden söz alan İmamoğlu, "Şimdi, 
bahsettiğiniz mesele İstanbul’un suyu, 
kanalı, kanalizasyonu; yani İSKİ. İSKİ 
kimin kurumu? Milletin kurumu, halkın 
kurumu. İBB kimin kurumu? Yine halkı-
mızın, ülkemizin en kadim kentinin 16 
milyon insanına ait bir kurum. Çok acı, 
tam adı ‘bölücülük’; ayrımcılık hafif kalır. 
Çıkıyor, her konuşmalarına, talimat şek-
linde tanım koyarak konuşan bir bakan 
diyor ki dün; ‘Burasının artık onun 
bunun elinde bertaraf olmasına izin ver-
meyeceğiz. Biz, bu süreci çözeceğiz ve 
Riva’yı halkımıza kazandıracağız. Ayağa 
kalkıp alkışlayası geliyor insanın!" dedi.  

DSİ, İBB’ye ait değildir 

İmamoğlu, "Değerli dostlar, bunları 
bilin; 2009 yılında İBB’nin de içinde ol-
duğu DSİ, İSKİ VE İBB yetkilileri bir 
toplantı yapıyor. Diyorlar ki; ‘Bu su di-
siplini, İstanbul’da sıkıntılı. Bizim bunu 
çözmemiz lazım. Bir kargaşa ve kaos var. 
Bu çözümü yerine getirmezsek seller, su 
baskınları, kirlilikler yaşanıyor. Bunları 
çözmemiz için sorumlulukları paylaşma-
mız lazım.’ Bakın yazıyor burada; ‘Riva 
Deresi tümünün ıslahı, Devlet Su İşleri 
tarafından yapılacaktır.’ Yani buradaki 
derenin bütün ıslahı, o bahsettiği derenin 
akışkanlığını engelleyen birikmeler, çevre 
temizlikleri hatta mülkiyet sorunları, ka-
mulaştırma gibi hususları DSİ üstlene-
cektir, diye bir süreç tanımı var burada. 
Sadece Riva deresi değil Ağva, Kilyos, 
Kabaköz dereleri de dahil. Özellikle bu 
tarz Karadeniz’e akan derelerin ıslah gibi 
süreçlerin denetimi DSİ’ye ait. Sayın Ba-
kan’a hatırlatayım; DSİ, İBB’ye ait bir 
kurum değildir. DSİ, Tarım ve Orman 
Bakanlığı’na ait bir kurumdur.  Bakan bir 
şey açıklıyor; ‘Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığı olarak biz, Tarım ve Orman Bakan-
lığı olarak, Beykoz Belediyesi ile 
yapacağız.’ Bölücülük oraya ait! Niye? 
Sorumluluk sana ait. Sorumlu DSİ ve 
Şehircilik Bakanlığı" açıklamasını yaptı.  

Kirliliğin nedeni fabrika 

Kirliliğin en büyük nedeninin orada bu-
lunan bir kağıt fabrikası olduğunu dile 
getiren İmamoğlu, "Başka sanayi tesis-
leri de var. Özellikle direkt dereye akıntı 
veren sanayi kuruluşlarının sorumluluğu 
de Çevre Bakanlığı’nda. Az önce Genel 
Müdürümüz, ‘Şehircilik İl Kurumu’ 
dedi. Bize ait bir kurum değil. Sayın 

Bakan, bahsettiğiniz Çevre İl Müdür-
lüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ait 
ve gereken titizliği göstermiyorsunuz. Bi-
razdan gidip göreceğiz. Bundan sonra 
böyle yapıyorum; bazen yazıya döküp 
anlatıyorum bazen suç duyurusunda bu-
lunuyorum. Kim olursa olsun, devletin 
hangi kademesinde olursa olsun, suç du-
yurusunda bulunuyorum. Çünkü, millet 
bizi vatandaşın, çevrenin tüm canlıların 
hak ve hukukunu korumamız için seçti" 
diye konuştu. 

Çözüm için geldik 

"Lütfen anlayalım. Riva Deresi’nin so-
rumluluğu, 2009’da Devlet Su İşleri ta-
rafından alınmıştır diye toplantı tutanağı 
var burada" diyen İmamoğlu, "Ne diyor-
lar: ‘Biz 11 yılda yapmadık, yapamadık. 
Sen, 11 ayda yap!” Hem de yetkin yok. 
Ona rağmen yap! Az önce dereden ayrı-
lırken bir tesiste indik. Bir vatandaşımız, 
‘Biz 99-2000’de burada neredeyse dereye 
giriyorduk’ dedi. Şimdi; ‘Biz 11 yılda bu-
rayı perişan ettik sen gel 11 ayda çöz!’ 
Biz çözüm için geldik; tabii ki çözeceğiz. 
Bütün yokluğa ve sıkıntıya rağmen çöze-
ceğiz. Genel Müdürümüz anlattı; dere-
nin üzerindeki arıtma tesisleriyle ilgili, 
bütün yetersizliklerle ilgili süreçlerle ala-
kalı, biz zaten çalıştık. Kasım- Aralık’tan 
beri bunu konuşuyoruz. Bu dönemlerde 
ihalesini yapmak üzere kararlılığımız var. 
Paşaköy’ün kapasite artırımı da buna 
dahil. Hem Genel Müdürümüz hem yet-
kili arkadaşlar, bu konu, buranın en acil 
konularından biri diye iki ay önce aldı-
ğım brifingde bana anlattılar. ‘Bugüne 
kadar ihmal edildi, hızlıca bunu yapma-
mız lazım’ denildi. Ben de ‘Hemen 
yapın, süreçlere başlayın’ dedim. Bu 
bahsettiğiniz konular, bizim gündemi-
mizde, yatırım planımızda olan, şu anda 
yürüyen iş ve işlemler. Bunlar yürüyecek. 
Az önce Genel Müdür’ün anlattığı 1 mil-
yar liraya yakın yatırımı da buraya yapa-
cağız. Bütün engellemelere rağmen, 
finansal anlamda bizi zora sokan giri-
şimlere rağmen yapacağız. Kaynağımızı 
üretiriz. Gerekirse ekstra kaynak bulu-
ruz. Kabiliyetli insanlarız, kabiliyetli bir 
şehrimiz var. Buluruz ve yaparız, yapa-
cağız da" açıklamasında bulundu.  

Gereğini yerine getirin 

Çevre ve Şehircilik Bakanı'na seslenen 
İmamoğlu, "Buradan Sayın Bakan’a tav-
siyede bulunuyorum. Diyorum ki: ‘Siz 
bu ülkenin atanmış bir bakanısınız. Ko-
nuşurken siyasi cümleler yerine mesleği-
nizin, görevinizin gereğini yerine 
getirmenizi size tavsiye ediyorum. Bu ko-
nuşmayı yine bir talimatla mı yaptılar 
bilmiyorum. Bunu yapmayın. Yazık bu 
memlekete. Bu şehre yazık. 11 yılda yap-
madığınız işleri, 11 ayda suçlu arar gibi 
davranarak hiç kimseyi anlatamazsınız. 
Kendinizi aldatırsınız; bence kendinizi 
bile aldatamazsınız. Akşam eve gidip ay-
naya baktığınızda, ‘Ben bu lafı nasıl 
ettim’ diye yüzünüz kızarır. Yapmayın 

böyle" dedi.  

Ağva ile de ilgileniyorum 

Ağva ile de ilgilendiğini belirten İma-
moğlu, "Daha geçen hafta Kilyos’u ko-
nuştuk. Çevresindeki birikmeleri 
konuştuk. Yıllardır Kilyos çevresinde 
arıtma yapılmamasının, Zekeriyaköy gibi 
birçok yerleşim alanında hala fosseptik 
bulunmasının bir ayıp olduğunu altını 
çizerek, daha geçen hafta konuştuk. Bu 
bir süreç. Sahil bandı, Riva Köyü, plaj-
ları, derenin süreçleri dahil olmak üzere 
ortaklaşacağız, bu süreçleri çözeceğiz. 
Biz, üzerimize düşeni yapıyoruz. Yap-
makta da kimse bile alıkoyamaz. Siz de 
üzerinize düşeni yapın. Yapın ki memle-
ket fayda görsün. Boş konuşmayla hiç 
kimse fayda görmez. Kimseden çevre 
dersi alacak değiliz. Bize çevre dersini 
verecek olan akademisyenler ve bilim in-
sanları olur. Bize dersi verirler, anlatırlar, 
biz de onu uygularız. Akıldan ve bilim-
den faydalanırız" şeklinde konuştu. 
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A merika'da son yüzyılda 13 kez Cumhuriyet-
çiler, 12 kez de Demokratlar seçim kazan-
mış. Cumhuriyetçiler son yüzyılın 52 yılını, 

Demokratlar ise son 48 yılını yönetmişler. Seçimleri 
kazananlar istatistiğine bakınca, Kasım 2020 
seçimlerinin Demokratlar ve Cumhuriyetçiler 
arasında beraberliği sağlayacak bir seçim olacağını 
söylemenin erken olduğunu düşünmüyorum.  
ABD ekonomisinin durumuna ve işsizliğin geldiği 
vahim noktaya, sokağın Trump öfkesine bakınca, 
Cumhuriyetçilerin seçimi kaybedeceği bugünden 
açıkça görülmektedir. 

Son 100 yılda sonuçlanan Amerikan seçimlerine 
ve son 55 yılda 11 büyük olaya bakınca: 

Seçimleri Cumhuriyetçiler kaybeder! 
Amerika'da ilk başkan 30 Nisan 1789 yılında 

George Washington seçildi ve 8 yıl görev yaptı. 
232 yılda 45 başkan seçildi. Son yüzyılda 25 seçim 
yapıldı ve 17 başkan görev yaptı. Demokratlar 
12 kez kazanarak 48 yıl, Cumhuriyetçiler 13 kez 
kazanarak 52 yıl yönettiler. 

*** 
Cumhuriyetçiler 1920 ile 1932 arasında 12 yıl 

üst üste Amerika'yı yönetirken, ABD'de tarihinin 
1929 büyük buhran dönemini yaşadı. Ve o büyük 
bunalımdan sonra demokratlar Demokratlar 1932 
ile 1952 arasında, üst üste tam 5 seçim kazanarak 
20 yıl iktidar da kaldılar. Demokrat Roosewelt 
Amerikan tarihinde 4 kez üst üste seçim kazanan 
tek başkan olurken, Clinton ve Obama da Demokrat 
Parti'den üst üste seçim kazanan diğer başkanlar 
olarak tarihe geçtiler. 

Demokratlar son yüzyılda tam 12 seçim 
kazandılar. 

*** 
Cumhuriyetçi Parti ise son yüzyılda 13 seçim 

kazanırken, 3 kez üst üste seçim kazanan 
cumhuriyetçiler ise şunlar oldu: Eisenhower, 
Reagan ve Bush. 

Son 100 yıla bakınca, Kasım 2020 seçimlerini 
Demokratların kazanacağına söylemek kehanet 
olmayacaktır. Demokratlar kazandığında, 13 kez de 
Demokrat bir başkan yönetmiş olacaktır. 
Yani eşitlik sağlanmış olacaktır. 

*** 
Amerika'da son 55 yılda 11 büyük olayda 

iktidarda şu partiler bulunmaktadır. 
Minneapolis, George Floyd 2020 Cumhuriyet 

Parti, Charlottesville, Virginia, 2017 Cumhuriyet, 
Cincinnati, 2001 Cumhuriyet, Seattle, 1999 
Demokrat Parti, Los Angeles, 1992 Cumhuriyet 
Parti, New York, 1977 Cumhuriyet, Oklahoma 
Cezaevi, 1973 Cumhuriyet Parti, Oklahoma 
cezaevi, 1973 Cumhuriyet Parti, Detroit, 1967 
Demokrat Parti, Newark, 1967 Demokrat Parti, 
Watts, 1965. Demokrat Parti. 

Amerikan tarihinde yaşanan 11 büyük olayın 
7'sin de Cumhuriyetçiler, 4'üde Demokratlar 
döneminde gerçekleşmiştir. 

*** 
Son yüzyılda seçilen 17 Amerikan Başkanı'nın 

6'sı başkan yardımcısı, 5'i vali, 3'ü senatör, 1 bakan 
ve 1 asker kökenli. Sadece son 100 yılda devlet yö-
netimi içersinden gelmeyen tek başkan Trump'tır. 

Görülen o ki, kast yönetimin içersinden gelmeyen 
Trump'a yönelik, sistemin içersinden de öfkenin 
büyümesinin en önemli nedenlerinden biri de bu 
gerçektir. 

Son söz: Kasım 2020 seçimleri ABD'de yeniden 
sistemin içersinden gelen birinin başkanlığı ile 
noktalanacak, yukarıda belirttiğim gibi Demokrat-
lar ve Cumhuriyetçiler arasında da seçim zaferi de 
eşitlenecektir. Cumhuriyetçilerin ve Trump'ın seçim 
kaybetmemesi için, çok büyük bir mucize olması 
gerekmektedir. Şimdilik o mucize gözükmediği gibi, 
salgından kaynaklı kasım ayına kadar ABD'de
ekonomik sorunlardan dolayı işsizlik daha büyüye-
ceğinden koşullar Demokratların lehine işleyecektir. 

 
Bu yazı https://turkish.aawsat.com adresinden 

alınmıştır. 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, son günlerde kirlilikle kamuoyu gündemine gelen Riva Deresi’nde incelemelerde bulundu. Çevre ve  
Şehircilik Bakanı'na çok sert açıklamalarda bulunan İmamoğlu, “Bu ne kepazelik ya. Yapamıyorlarsa işi, bıraksınlar biz yapalım. ‘Biz  
11 yılda yapmadık, yapamadık. Sen, 11 ayda yap!’ diyorlar. Görevini yapmayanlar hakkında da suç duyurusunda bulunacağız” dedi

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında erte-
lenen sınavlar, normalleşme süreci ile yeni-
den başladı. Normalleşme sürecinin 

başlamasının ardından yapılan ilk sınav ise 'SRC belge 
sınavı' oldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ertele-
nen sınavlar da normalleşme süreci ile yeniden yapıl-
maya başladı. Normalleşme sürecinin başladığı 1 
Haziran'dan bu yana ilk olarak SRC sınavı yapıldı. İs-
tanbul'da 3 ilçede yapılan sınavın bir merkezi de Bağcı-
lar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu.  
Yük ve yolcu taşıyan şoförlerin girdiği 'SRC belge sı-
navı' için okula gelen adaylar hazırlanan tedbirler kap-
samında sınava alındı. İlk olarak güvenlik şeridinde 
sosyal mesafeye uyarak sıraya geçen adaylar okul giri-
şinde bulunan el dezenfektanını da kullanarak tek tek 
sınav salonlarına alındı. Sınav salonlarında maskesi  
olmayanlara maske dağıtılmasının ardından her sınıfta 
10 kişi olacak şekilde sınav yapıldı. Sınıflarda da bir 
buçuk metrelik sosyal mesafe kuralına dikkat ederek 
adaylar sıralara yerleştirildi.

YAPAMIYORSANIZ 
BIRAKIN BIZ YAPALIM

alitarakci1961@hotmail.com / twitter.com/alitarakcii 

SESLİ DÜŞÜNCELER

Ali TARAKÇI

Seçimleri Cumhuriyetçiler 
kaybeder! 

BU NE  
KEPAZELİK!

"BİZE, çıkıp içi politik cümleler dolu 
şekliyle akıl vermeye çalışan, ders 
vermeye çalışana, ancak ve ancak 
güler geçeriz" diyen Ekrem İma-
moğlu, "Kendilerine gelsinler. Bıra-
kın bu bölücülüğü. Diyorsanız ki; 
‘Devlet Su İşleri olarak bundan 
sonrasında yapamayacağız’ onu da 
yapmaya talibiz. Bütün zorlukları 
aşar, yaparız. Yazın bir yazı bize; 
‘Biz yapamıyoruz, özür dileriz, siz 
yapın!’  Hay hay; memnuniyetle. 
Bütün gücümüzle, İstanbul’un bu 
güzel köşesini yaparız. Beykoz Be-
lediyesi benim belediyem kardeşim. 
İBB, Çevre Şehircilik Bakanlığı da 
benim. Yani ülkenin her makamı 
benim. Ben kimim? 83 milyon in-
sandan birisiyim. Sayın Bakan da 
unutmasın; siz de 83 milyondan bi-
risisiniz. Lütfen cümlelerinizi dik-
katli konuşun, dikkatli seçin" 
ifadelerini kullandı. 

GÜLER GEÇERİZ
İSKİ'NİN İBB’nin kadim bir kurumu 
olduğunu ifade eden İmamoğlu, 
"Bu kurumu lekelemeyin. Ayıptır, 
yazıktır. Ben, bu kuruma, bu şehre 
hizmet edenlere teşekkür ettim. 
Ediyorum da her koşulda, her or-
tamda. ‘Allah razı olsun’ diyorum. 
Size de aynı ahlaklı duruşu tavsiye 
ediyorum. Geçmişte bu eski ku-
ruma hizmet etmiş, bazen çıkıp ta-
limatlarla konuşan insanlar da var. 
Bakanlık yapmış, genel müdürlük 
yapmış. Onlara da diyorum ki; 
‘Yazık etmeyin!’ Bak yıllarınız bu-
rada geçti, yazık etmeyin. Kendinizi 
son dönemdeki siyasi curcunaya ve 
siyasi kaynayan kazana heba etme-
yin. Bilim adamısınız, geçmişte hiz-
metleriniz var, bakanlık yaptınız; 
çıkıp televizyonlarda 3 aylık, 5 aylık 
dönemi suçlayarak hiçbir şey elde 
edemezsiniz. Sadece kendi geçmi-
şinizi lekelersiniz. Hizmet için gel-
dik, çözüm için geldik.  Riva, 
Göksu, Ağva ve Kilyos gibi birçok 
yeri de hassasiyetle ele alacağız ve 
çözüme kavuşturacağız" dedi. 

İSKİ’Yİ LEKELEMEYİN!

 
 
 
 

İmamoğlu ve beraberindeki heyet, muhtarlar 
buluşmasının ardından söz konusu kağıt fabrikası-
nın yakınlarında incelemelerde bulundu. Yetkililer-
den, “Metrelerce balçık burası. Bu su, olduğu gibi 

yıllardır Riva’ya akıyor. Bu firma, bakanlığın deneti-
minde” bilgisini veren İmamoğlu, tepkisini, “Biz, bu-
rada suç duyurusunda bulunma yetkimizi kullanalım. 

Görevini yapmayanlar hakkında da suç duyuru-
sunda bulunacağız. Kim o? Gerekiyorsa, Çevre 

Bakanlığı’nın buradaki yetkilisi. Bu ne kepa-
zelik ya. Yapamıyorlarsa işi, bıraksınlar 

biz yapalım ya” sözleriyle dile 
getirdi. 

SUÇ DUYURUSUNDA  
BULUNACAĞIZ

Raif 
Nemrutlu

Ekrem 
İmamoğlu

Normalleşmenin 
ilk sınavı yapıldı 

İstanbul'da  
3 ilçede yapılan  
sınavın bir merkezi 
de Bağcılar  
Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi oldu

İstanbul'da  
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Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi oldu

İstanbul'da  
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de Bağcılar  
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de Bağcılar  
Mesleki ve Teknik 
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AB KOMİSYONU, karara 
gerekçe olarak Türki-
ye'deki corona salgınının, 

Suriyeli göçmenleri özellikle olum-
suz etkilemesini gösterdi. Bu para 
daha önce üzerinde anlaşılan ve 
projelere bağlanan 6 milyar euro’luk 
yardımın içinde değil. Yani ayrı bir 
ödenek olarak gönderilecek. Bunun 
karşılığında da, Türkiye'nin Yuna-
nistan'a geçişleri engelleme sözü 
verdiği ve bu şekilde bir anlaşmaya 
varıldığı öne sürüldü. 

Daha hızlı gönderilecek 

Türkiye, söz konusu yardımlar için 
AB'nin sözünde durmadığını ve 6 
milyar euro’nun büyük kısmının 
ödenmediğini savunuyor.  
Alman Funke Medya Grubu yayın 
organları, 6 milyarlık anlaşmanın 
üzerine eklenen yeni yardımın, daha 
çabuk şekilde gönderileceğini ve 
AB'nin genel bütçesinden karşılana-
cağını duyurdu. 

Mülteciler için 
korona yardımı 

CORONA virüsü salgı-
nında ABD ve Brezilya’yla 
birlikte en sıcak noktalar-

dan biri olarak gösterilen Rusya’dan 
acı haberler gelmeye devam ediyor. 
Ülkede kritik bir eşik daha aşılırken, 
450 bin vaka sınırı geçildi. Sağlık 
Bakanlığı salgınla ilgili son verileri 
paylaşırken, dünden bu yana 8 bin 
855 kişiye daha corona virüsü tanısı 
koyulduğunu ve toplam sayının 458 
bin 689'a yükseldiğini duyurdu. 
Rusya bu alanda ABD ve Brezil-
ya'nın arkasında üçüncü sırada bu-
lunuyor. Yetkililer dünden bu yana 
197 kişinin hayatını kaybettiğini, 
toplam can kaybının ise  
5 bin 725'e ulaştığını açıkladı. 

Rusya 450 bin 
vaka sınırını aştı

ABD'NİN New York Eyale-
ti'ne bağlı Buffalo şehrinde 
75 yaşındaki bir adamın 2 

polisin itmesi sonucu sırtüstü yere 
düştüğü görüntülendi. Olay üzerine 
bölge savcısı tarafından yapılan açık-
lamada, yaşlı adamı iten polislerin 
açığa alındığı ve soruşturmanın 
devam ettiği belirtildi.Buffalo Polis 
Yardımseverlik Derneği üyesi 57 polis, 
2 polisin açığa alınması üzerine 
bugün dernekten tiksintiyle istifa ettik-
lerini duyurdu. Buffalo Polis Yardım-
severlik Derneği Başkanı John Evans, 
57 üyenin istifasıyla ilgili, “57 üye, sa-
dece emirleri yerine getiren 2 polise 
yönelik muamele nedeniyle tiksinti 
içinde istifa etti” ifadesini kullandı.  
Polislerin dernek üyeliklerini sonlan-
dırdığı belirtilirken teşkilattan tama-
men ayrılıp ayrılmadığı konusunda 
net bir bilgi bulunmuyor.

57 polis istifa etti

ABD’NİN Minneapolis şehrinde polis 
şiddetine maruz kalarak hayatını 
kaybeden George Floyd’un ardın-

dan, ırkçılık tartışmaları alevlendi.  
Ülke içinde başlayan protestoların etkisi sınırları 
aşarken, dünyanın pek çok ülkesinde eylemler 
düzenleniyor. Ünlü isimlerden aktivistlere kadar 
çok sayıda önde gelen kişinin katıldığı gösteri-
lere uluslararası siyasetten en büyük destek Ka-
nada’dan geldi.  
Başbakan Justin Trudeau, başkent Ottawa’da 
düzenlenen gösterilere katıldı.  
Eylemcilerle birlikte yürüyen Trudeau, parla-
mento binasının önüne geldiğinde Floyd anı-
sına diz çökenlere eşlik etti. Herhangi bir 
konuşma yapmayan Trudeau, açıklama yapan-
ları dinledikten sonra alkışlamakla yetindi. Tru-
deau böylelikle gösteriler kapsamında sokağa 

inen ilk hükümet başkanı oldu. 

Soruyla donup kalmıştı 

Trudeau, geçtiğimiz günlerde bir basın mensubu 
protesto gösterileriyle ilgili görüşünü sordu-

ğunda 20 saniye boyunca sessiz kalmasıyla gün-
deme gelmişti. Bir anda donakaldıktan sonra 
kendine gelen Trudeau, “Hepimiz bunu korkuyla 
izliyoruz. Bu dönem, insanları bir araya getirme 
ve onları dinleme zamanıdır” demişti. 

HAFTER’İ SAĞ KOLU DA TERK ETTİ

Almanya’nın önde gelen gazetelerinden Die Welt, Türk SİHA'larını konu alan kapsamlı bir makale yayınladı. Boris Kalnoky imzalı makalede 
Türkiye'nin Bayraktar TB2 SİHA'larıyla devrim gerçekleştirdiği değerlendirmesi yapılarak, diğer ülkelerin ilgisini uyandırdığı vurgulandı

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin kritik noktalarda kontrolü sağlamasının ardından Hafter'e bir darbe de sağ kolu Tümgeneral İdris Madi'den 
geldi. Madi, "Hafter'e verdiğim desteği ve görevimi bırakıyorum. Tüm silah arkadaşlarımı UMH çatısı altında birleşmeye davet ediyorum" dedi

FLOYD ICIN DIZ COKTU

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından tanınan 
Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (UMH) son gün-
lerde Libya’nın doğusundaki kritik kentlerde 
kontrolü sağlamasının ardından flaş bir gelişme 
daha yaşandı. Gayrimeşru silahlı güçlerin lideri 

Halife Hafter’e bir darbe de sağ kolu olarak bili-
nen ve milislerin koordinasyonundan sorumlu 
komutanı Tümgeneral İdris Madi’den geldi. 
DHA’nın aktardığına göre Madi, sosyal medya-
dan yaptığı açıklamada görevini bıraktığını du-

yururken, “Hafter’e verdiğim destek ve görevimi 
bırakıyorum. Tüm silah arkadaşlarıma ve kar-
deşlerime çağrıda bulunuyorum. Sizleri Lib-
ya’nın meşru hükümeti olan UMH çatısı altında 
birleşmeye davet ediyorum” dedi. 

George Floyd'un ölümü sonrası başlayan ırkçılık karşıtı gösteriler sürerken, Kanada Başbakanı Justin 
Trudeau sokağa inen ilk hükümet başkanı oldu. Trudeau, Floyd anısına diz çöktü

TURKIYE BUYUK 
DEVRIM YAPTI!
A lmanya'nın etkili gazete ve dergileri 

sayfalarında Türk SİHA'larını öv-
güyle anlatan yayınlara devam edi-

yor. Geçtiğimiz hafta Der Spiegel 
dergisinde Türk savunma sanayisi ve Bay-
kar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 

SİHA'larının başarısını anlatan haberden 
sonra, dün Almanya'nın etkili gazetelerin-
den Die Welt'de geniş bir makale  
yayınlandı. Boris Kalnoky imzalı  
makalede Türkiye’nin Bayraktar TB2  
SİHA’larıyla devrim gerçekleştirdiği  

değerlendirmesi yapıldı. 

ABD’den daha etkili 

Kalnoky makalesinde SİHA'ları ABD'nin 
MQ-9 Reapar İHA'sıyla kıyaslayarak, 
“Türk ordusu savaş alanında Bayraktar 
TB2’yi Amerikalılar'dan çok daha etkili bir 
şekilde kullanıyor. Örneğin Suriye’de Türk 
SİHA filosu gerçek bir hava gücü haline 
geldi. Aynı zamanda darbecilerin parçala-
dığı Libya'da da kullanılıyor ve Türkiye’ye 
askeri başarı getiriyor” denildi. 

Herkesin ilgisini çekiyor 

DHA’nın aktardığı makalede Türk Sİ-
HA'ları şöyle anlatıldı: Türk SiHA'sı Bay-
raktar TB2 ucuz ve etkili. Ankara, 
geliştirdiği teknolojiyle askeri güç kazanıyor, 
diğer ülkelerin ilgisini uyandırıyor. Bayrak-
tar TB2 SİHA, MQ-9 Reaper adlı Ameri-
kan İHA'sına benziyor. İkisi de insansız 
taktik hava araçları. Bu tür SİHA'lar genel-
likle bireysel hedeflere karşı seçici olarak 
kullanılıyor. Ancak Bayraktar TB2, ‘MQ-9 

Reaper'dan çok daha etkili. MQ-9 Reaper 
gibi Türk Bayraktar TB2’de 24 saatten 
fazla uçabilir, gözlem yapabilir, hedefleri 
imha edebilir. 

Suriye'de askeri başarı getirdi 

Suriye’de Türk SİHA filosu gerçek bir hava 
gücü haline geldi, aynı zamanda savaşın 
sürdüğü Libya’da kullanılıyor ve Türkiye’ye 
askeri başarı getiriyor. TB2'nin rakiplerine 
göre çeşitli avantajları var; hassas, ucuz ve 
etkili. Tam otomatik kontrol edilen Bayrak-
tar TB2 tankları imha edebilen akıllı 
MAM-L füzeleri ile donatılmış. Düşük ma-
liyetli olmaları nedeniyle, bu tür SİHA’lar 
daha az varlıklı ülkelerin büyük askeri güç-
leri ele almasına da olanak sağlıyor. 
SİHA'lar İdlib’te birkaç gün içinde düzine-
lerce Suriye savaş tankını, zırhlı aracı, zırhlı 
obüs ve silahı imha etti. Hava bombardı-
manı o kadar yıkıcıydı ki, saldırıya uğrama-
mış çok sayıda araç mürettebatı tarafından 
terk edildi ve daha sonra Türkiye’nin des-
teklediği muhalifler tarafından ele geçirildi.

LİBYA’DA da faaliyete giren Bayraktar 
TB2, darbeci General Halife Hafter ile sa-
vaşan ‘Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni de 
güçlendiriyor. Şimdiye kadar darbeci Haf-
ter başkent Trablus’un dışında ülkenin 
büyük bir kısmını yönetiyordu. Ancak Tür-

kiye’nin müdahalesi, özellikle de Türk Sİ-
HA’larının kullanımı güç dengesini değiştir-
miş gibi görünüyor. Serrac'a bağlı birlikler 
Mayıs ayı ortasında stratejik önemi bulu-
nan Vatiyye Hava Üssü’nü Bayraktar TB2 
SİHA’lar sayesinde ele geçirdi.” 

LİBYA’DA DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ 

Avrupa Birliği, Türkiye’ye corona 
yardımı göndermeye hazırlanıyor. 
Suriyeli göçmenler için iki merkezi 
projeye onay verildiği ve ek olarak 
485 milyon euro ödeneceği açık-
landı. Türkiye'nin buna karşılık 

olarak Yunanistan'a geçişleri en-
gelleme sözü verdiği öne sürüldü

FRANSA, Mali’deki bir operas-
yon sırasında uzun süredir ara-
nan El Kaide’nin Kuzey Afrika 

lideri Abdel Malek Droukdel’in öldürüldü-
ğünü duyurdu. Reuters’ta yer alan habere 
göre, Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanı Flo-
rence Parly, sosyal medya hesabından yap-
tığı açıklamada, “Fransız ordu kuvvetleri, 3 
Haziran’da yerel ortaklarının desteğiyle 
yaptığı operasyonda El Kaide liderinden 
Abdel Malek Droukdel’i öldürdü” ifadesini 
kullandı. Fransa, yaklaşık 6 ay önce terör 
örgütleriyle savaşması için Nijer, Mali ve 
Burkina Faso başta olmak üzere bölgeye 
askeri güçlerini göndermişti. 

El Kaide’nin lideri öldürüldü 
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İ stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi tarafın-
dan geçtiğimiz Ocak ayında alınan karar ile birlikte
Adalar'da faytonlar ile ulaşım kaldırılmıştı. Faytonlar

yerine ise Adalar dizaynına uyumlu elektrikli araçların
kullanılmasını kararlaştırılmıştı. Ancak yaz ayları başında
hizmet vermeye başlaması planlanan elektrikli araçların
henüz Adalar'a gelmemesi nedeniyle bu günlerde ulaşım
hizmeti bulunmuyor. İskeleye gelenler Adalar'ın uzak nok-
talarına gitmek istediklerin de ise ulaşım aracı sıkıntısı ya-
şıyorlar. 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreci
kapsamında sokağı çıkma yasağının kaldırıldığı ilk hafta
sonunda Büyükada'ya gelenler ulaşımlarını yasak olma-
sına rağmen "Tuk-tuk" denilen elektrikli araçlarla sağladı.

Fiyatlar değişiyor

Günlük kaçak taşımacılık yapanların 25 lira ile 50 lira ara-
sında fiyat aldıklarını belirten Mehmet Gürhan, "Elektrikli
araç ile insan taşıyarak günlük para alanlar ve aylık para
alanlar var. Nedir bu, kiliseye götürüyor, pazara götürü-
yor, denize götürüyor, eğlence yerlerine götürüyor ve ada
turu yaptırıyor. Benim duyduğum kadarıyla mesela gün-
lük bir turu 25 liraya götüren var, 50 liraya götüren var.
Aylık 500 lira alan ve bin lira alanlar da var" dedi. Ada-
lar'da faytonların yasaklanmasından sonra kullanılacak
elektrikli araçların henüz adaya gelmemiş olmasına rağ-
men araçların yollarda gidebileceği alanlar mavi şeritler
ile boyandı. Ayrıca adanın çeşitli noktalarına duraklar, va-
tandaşların araçlara bineceği noktalar belirlendi.  DHA
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Faytonların kalkması
nedeniyle, Adalar'a bu
hafta sonu gelenler
ulaşım sıkıntısı yaşadı.
Ulaşım boşluğu ise
kaçak yapılan elektrikli
araç seferleri ile 
gideriliyor. Elektrikli 
faytonlar için yollarda
şeritler çizilmeye
başlandı

Sarayburnu’nda denize girdiler
Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının
kaldırılmasıyla birlikte vatandaşlar, Sarayburnu sahilinde denize girmeye başladı
Koronavirüs tedbirleri kapsa-
mında hafta sonları uygulanan
sokağa çıkma kısıtlamasının kal-
dırılmasıyla birlikte vatandaşlar,
Fatih Sarayburnu sahilinde de-
nize girmeye başladı. Deniz kena-
rın güneşlenen ve sohbet eden
vatandaşların serinlemek için de-
nize girdikleri görüldü. Sahilde
giren vatandaşların sosyal mesa-

feye de dikkat ettikleri görüldü.

Yakın mesafede 
durmuyoruz

Samatya'da oturduğunu ve ceza-
evinden afla birlikte çıktığını belir-
ten Hürşit Balkış, "Uzun bir
süredir cezaevindeydim, 30 - 35
sene cezaevinde kaldım. Sonra-
sında evdeydim, şimdide Saray-

burnu'na denize geldim. Otobüs-
lere binmiyorum, taksi kullanıyo-
rum. Elimden geldiği kadar
dikkat ediyorum" dedi. Zeytin-
burnu'nda yaşadığını ve denize
girmek için Sarayburnu'na gel-
diklerini belirten Mehmet Atagün
ise "Bundan sonra inşallah daha
iyi gider, dikkat ediyoruz mesa-
feye bunalmıştık evde de sahiller

açıldı biraz kendimize geldik. Sa-
rayburnu'na İstanbul'un her ye-
rinden gelen var" diye konuştu.
Turgay Tunç da, " Bağcılar'dan
geliyoruz, hava güzel, su güzel
bizde stresimizi atmaya geliyo-
ruz. Yakın mesafede durmuyo-
ruz, 1 - 2 metre arayla atlıyoruz.
Yaz boyunca buradayız kışa
kadar buradayız" dedi. DHA

FAYTONLAR ICIN
YOLLAR CIZILDI

Caminin demirinden

Calmıslar!
Silivri Depremi’nde

bir minaresi
kırılması ardından

yapılan testlerde
dayanıksız olduğu

ortaya çıkan
Avcılar’daki 

40 yıllık Hacı 
Ahmet Tükenmez 

Camii’nde 
beklenilenin çok

altında demir
kullanıldığı 

belirtildi
silivri açıklarında 26 Eylül'de meydana
gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sırasında
Avcılar'da bir minaresi yıkılan, ikincisi de kesi-

lerek alınan Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin dün baş-
lanan yıkımına bugün de devam edildi. D-100
Karayolu'nun hemen yanındaki yanında 40 yıllık Hacı
Ahmet Tükenmez Camii'nin tehlike oluşturduğu belirle-
nen diğer minaresi 20'şer tonluk parçalar halinde kesilip
yere indirilirken, ibadete kapalı minaresiz kalan, ibadete
kapatılan caminin deprem yönetmenliğine uygun olma-
dığı belirlenirken, yıkılması kararlaştırıldı.

4 direk dışında çok kötü

Cuma günü başlanan yıkım işini üstlenen firma temsil-
cisi Muhammed Ali Erdemli, ana yapıyı kazasız belasız

ilk günde büyük makaslı araç ile yıktıklarını belirtirken, 
3 gün içerisinde tüm hafriyatı temizleyerek, en geç salı
günü teslim edeceklerini belirtti. Erdemli, cami enkazında
çıkarılan demirin beklediklerinin çok altında çıktığını kay-
dederek şöyle dedi: “Camideki betonun hepsi, 4 direk dı-
şında çok kötü çıktı. O zamanın şartlarında yapılan,
genellikle yıktığımız binalarda da hep böyle oluyor. Ca-
minin de yıktırılması hayırlı olmuş. İçinde cemaat varken
bir depremde büyük ihtimalle sıkıntı olabilirdi. Demir
olarak ölçüm yapmadık. En azından kalınlık açısından
iki kat bekliyorduk. Yeni cami yapım aşamasında nor-
malde bugün çıkarılandan en az 4 katı demir kullanılır.
Bu miktar projeye göre yaklaşık 800-900 ton olabilir. Yık-
tığımız camide camide şu an yaklaşık 70-80 ton demir
çıktı. Yani çok az. Bizim yıkmamız hayırlı olmuş." DHA

Havayı güzel
gören geldi
İstanbullular çocuk, 65 yaş üstü demeden
Belgrad Ormanı'na pikniğe geldi. 
Belgrad Ormanı'nda mangal da yakan
piknikçiler havadan görüntülendi

Hafta sonu sokağa çıkma yasağının
kaldırılmasının ardından çok sayıda
kişi Belgrad Ormanı'na geldi. Pikniğe

gelenlerin araçlar alanının etrafında bulunan oto-
parkları doldurdu. Otoparklarda araç park edecek
alan kalmadı. Orman yolu üzerine bile araç park
edildiği görüldü.  Piknik masalarında yanlarında
getirdikleri yiyecekleri tüketen ve sohbet edenlerin
de güvenli mesafeyi de korumaları dikkat çekti.
Piknik alanlarında hamakların kurulduğu, man-
galların yakıldığı görüldü. Piknikçilerden bazıları
okey bazıları ise top oynadı.

Kalabalık ama çok güzel

Piknik yapmaya gelenler arasında sokağa çıkması
yasak olan çocuklar ve 65 yaş üstü kişiler de vardı.
Hamak keyfi yapan 65 yaş üstü olan Turan De-
nizli, "Çok şükür Allah'a çok güzel burası, dinlen-
meye geldik. Kalabalık ama çok güzel havadar.
Mangal yasak dediler, baktım herkes yapıyor ben
yapmadım" dedi. Mangalsız piknik yapanlar da
vardı. Eşiyle birlikte piknik yapan Oral Karakaş,
"Biz normalde de kampçı olduğumuz için doğaya
önem veriyoruz, değer veriyoruz. Kamp yapılabi-
len çoğu yerde mangal zaten yakılmıyor. Burada
da yakılması çok doğru değil, bu kadar çok ağacın
olduğu alanda. Biz de mangal yapmadık. Uzun
süre evde kapalı kalmak insanları çok daralttı. Şu
an keyfimiz çok yerinde" diye konuştu. Gamze
Karakaş ise "Mart'tan beri evden çalışıyoruz. Mar-
ket dışında hiç sokağa çıkmadık neredeyse. Artık
bir çıkıp hava alalım dedik. Evde çok bunaldık.
Sosyal mesafeli en olabilecek yer Belgrad diye dü-
şündük. Kalabalık ama olabildiğince insanlardan
uzak buradayız" diye konuştu. DHA

Yunus polisine
hizmet binası
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler
Şube Müdürlüğü'nün Eyüpsultan'daki yeni
hizmet binasının açılışı İstanbul İl Emniyet
Müdürü Mustafa Çalışkan tarafından yapıldı.

eyüpsultan Ayvansaray'da bulunan
Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'nün
Eyüpsultan - Alibeyköy tramvay inşaatı

proje alanında kalmasından dolayı 2018 yılının
Aralık ayında yeni yerleşkeye taşınması için proje
çalışmasına başlanmıştı. Yeni hizmet binasının ya-
pımına ise 2019 yılının Ocak ayında başlandı.
Eyüpsultan sahilinde bulunan Feshane'nin karşısın-
daki yeni hizmet binasının yapımının tamamlan-
masıyla dün açılışı İstanbul İl Emniyet Müdürü
Mustafa Çalışkan tarafından yapıldı. Açılış önce-
sinde dua edilirken, İstiklal Marşı da okundu.  Ön-
leyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'nün
Eyüpsultan'daki yeni yerleşkesinde 800 metrekare
motosiklet park yeri bulunurken, 2 bin 300 metre-
kare kapalı yaşam alanı yer alıyor. 

Millet sevgisiyle çalışacağız

Açılış sırasında konuşan Mustafa Çalışkan, "Yeni
yerimiz teşkilatımıza hayırlı olsun. Allah kazasız be-
lasız görevlerinizi tamamlamayı nasip etsin. Başarı-
nın devamı ciddiyetten geçiyor, çalışacağız, aynı
ciddiyet, aynı görev aşkıyla, aynı vatan millet sevgi-
siyle çalışacağız. Herkesin gıptayla seyrettiği, ho-
şuna gittiği, duruşunuzla, fiziğinizle, davranışınızla
şevk aldığınız bir görev yapıyorsunuz. Sizler bizim
sokaktaki vatandaşa karşı yüzümüzsünüz. Görünür
olan kısmımızsınız, vatandaş beni belki ayda yılda
bir görüyor ama sizi her gün görüyor. Dolayısıyla
sizin her yaptığınız şey kıymetli" dedi. DHA

Menekşe doldu taştı
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında
uzun süreden sonra ilk defa hafta sonu sokağa
çıkma kısıtlaması uygulanmadı. Havanın güzel ol-

masını fırsat bilen çok sayıda vatandaş Küçükçekmece Me-
nekşe plajına geldi. Burada denize girenler havadan da
görüntülendi.

10-11 senedir geliyorum

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun süredir uygulanan
hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta kaldırıldı. Kısıt-
lamanın kalmasıyla birlikte sıcak havayı da fırsat bilen çok sa-
yıda vatandaş sahillere akın etti. Küçükçekmece Menekşe
plajına gelen vatandaşlardan bazıları yüzerken, bazıları da sa-
hilde güneşlendi. sahilde yüzen ve oyun oynayan kişiler ara-
sında kısıtlamanın sürdüğü 18 yaş altı çocuklarında olması
dikkat çekti. sahile gelen ve arkadaşlarının yaşa takıldıkları
için sokağa çıkamadıklarını söyleyen Özcan aydın, "Güzel
oldu yasağın kalkması. Hava almaya geldim. Yaklaşık 10-11
senedir geliyorum buraya. Emekli bir grup arkadaşımız var.
onlar yaşa takıldı gelemedi. kıskanıyorlar beni görüntülü ara-
dım onları" diye konuştu.  sahilde güneşlenen ayhan aktaş
ise "soluklanalım biraz nefes alalım diye geldik. Yasağın kalk-
ması iyi oldu. işten geldim biraz yüzeceğim" dedi. sahile
gelen vatandaşlar havadan da görüntülendi. DHa

Caddebostan
Sahili'nde

normalleşme
adımları kapsamında
çizilen sosyal mesafe

çemberleri 
görünürlüklerini 

kaybetmeye başladı

Koronavirüsle mü-
cadele kapsamında 1
Haziran'da normal-

leşme adımları atıldı. Bu adımlar
sonucunda Kadıköy Caddebostan
Sahili'ne sosyal mesafe çemberleri
çizildi. Otomatik sulama üniteleri
ve yağışın etkisiyle çemberler görü-
nürlüğünü kaybetmeye başladı.

Güneşli havayı fırsat bilen İstan-
bullular kendilerini sahillere atarak
güneşin ve havanın tadını çıkardı.
Caddebostan Sahiline gelen va-
tandaşlar çemberlerin çizgilerini
göremediklerini, bu sebeple bul-
dukları boş yerlere oturduklarını
ifade etti. Caddebostan Sahili ha-
vadan da görüntülendi.

Bir halka göremedim

Sahile gelen Oğuzhan Drahor, "Gel-
dik, oturuyoruz, hava alıyoruz, nefes
alıyoruz iyi oldu. Burada herkes ku-
rallara tam anlamıyla uymuyor. Onu
biraz alışkanlık haline getirmemiz
lazım. Şu anda Caddebostan Sa-
hil'de halka da göremiyorum. Bura-
nın bir halka içine alınıp belirli bir
sosyal mesafe içinde bu yeni nor-
male alışmamız gerektiğini düşünü-
yorum. İnternette halkaların 

çizildiğini gördüm. İlk defa bugün
geldim. Bir halka göremedim.
Ondan dolayı boş bir yer buldum ve
oturdum."dedi. Burak Ayaz ise, "Bu
semtte oturuyorum. Bisikleti mas-
keyle sürüyorum. Bisikleti maskesiz
sürenler var. Onlar biraz riskli diye
düşünüyorum. Çizgiler silinmiş. Çiz-
giler yok şu anda. Sadece formalite
icabı çizilmişti herhalde. Çizgileri
görmediğimiz için herhangi bir yere
oturduk." diye konuştu. DHA

ÇEMBER SiLiNiYOR

Günlük kaçak taşımacılık ya-
panların 25 lira ile 50 lira ara-
sında para aldıkları belirtildi. 



SPOR
PAZAR 7 HAZİRAN 202014

Dünya ve Avrupa eski kick-boks şampiyonu 
Devrim Akarsu, koronavirüs salgını nedeniyle 
ertelenen unvan maçının hazırlıklarını sürdürü-
yor. Akarsu, "Mario Katic’in de şampiyonlukları 

var, sert bir dövüşçü. 75 kiloda dövüşeceğiz. 
Türkiye’de, ülkemde dövüşeceğiz. Her zaman 
centilmen olacağız ama kimin kazanacağı şim-
diden belli. Türk’ün gücü her zaman Türk’ün 

gücüdür" dedi. Akarsu, "Evde pek fazla bir şey 
yapamadık. İmkanlarımız ne el verdiyse onları 
yaptık. Fazla kilo almamaya çalıştık, beslen-
memize dikkat ettik. Her 2 günde bir 1, 1,5 

saat kadar antrenmanlar yaptık. Tabii salon-
daki gibi verim alamıyorsun evde çalışmada. 
Açıkçası çok verimli geçmedi, öyle söyleyebili-
rim" açıklamasında bulundu. DHA 

Devrim Akarsu: Kimin kazanacağı belli

 

Ü rkmezgil, Ahmet Nur Çebi ve bazı 
yöneticilerin Fikret Orman döne-
minde de yönetiminde olduklarının 

altını çizerek “Geçmişteki yanlış olduğunu 
düşündükleri şeyleri söylüyor olmak, yani 
inanın bizden çok onlara zarar verir, çünkü o 
zaman size 'neredeydin' derler. Bu insanlar 
hep bu işlerin içindeydiler. Sorumlu nokta-
daki yönetici olarak bulunuyorlardı” ifadele-
rini kullandı. Beşiktaş'ın Fikret Orman 
başkanlığındaki yönetiminde sayman ve genel 
sekreter olarak görev yapan Ahmet Ürkmez-
gil, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel 
açıklamalarda bulundu. 

Negatif söylemleri var 

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin geçtiğimiz gün-
lerde yaptığı açıklamaları değerlendiren Ahmet 
Ürkmezgil, “Öncelikle belirtmek istiyorum ki 
benim bu söyleşiyi kabul etmedeki neden o 
açıklamalar. (Amet Nur Çebi'nin açıklamaları) 
Ki hemen hemen 8 ay oldu. Sayın Çebi ve yö-
netiminin (maalesef ki şu an yönetimdeki arka-
daşların bir kısmı bizimle birlikte yöneticilik 
yaptı) devamlı olarak bizim bulunduğumuz 
yönetimle ilgili negatif söylemleri var. Bu 8 
aydır böyle gidiyor. Benim gayem amacım, Be-
şiktaş'ı çok seven, çok eski bir kongre ve divan 
üyesi de olarak bu konuşmaların Beşiktaş'a 
çok zarar verdiğini düşündüğüm içindir. 
 Şimdi buraya gelince eski yönetimle ilgili, yeni 
yönetimden veya başkan tarafından yapılan 
konuşmaların en başta Beşiktaş'a zarar verdi-
ğini söylemek istiyorum. Sponsorluklar, taraf-
tar ve hatta futbolcular bazında… Bu ortamda 
konuşulması Beşiktaş'ın değerlerini ve prestijini 
aşağı çeken şeyler. Bunların da Beşiktaş'a çok 
ciddi şekilde zarar verdiğini düşünüyorum. 

Ben görev yaptığım süre boyunca perde arka-
sında kalmayı ve medya önüne çok çıkmayı 
tercih etmedim. Ancak burada Beşiktaş'ın eski 
ağabeylerinden, yöneticiliği öğrendiğimiz, püf 
noktalarını bilen ağabeylerimizden de ses çık-
madığını görüyorum" ifadelerini kullandı. 

Çok çarpık bir şey yoktu 

Şeffaflık adı altında bütün her şeyin ulu orta 
konuşulmasının Beşiktaş'a çok zarar getirece-
ğini söyleyen Ürkmezgil DHA'ya yaptığı açık-
lamalarına şöyle devam etti. ''Ben birkaç ay 
evvel bir konuda fikir beyan ettmiştim. İster is-
temez kendi amacından sapacak şeyler ol-
muştu. Meşhur otoparkla ilgili, çok haksız yere 
yapılan eleştiriler ki ben inanılmaz emek ver-
miştim AVM'ye. Bana göre otoparkta çok çar-
pık bir şey yoktu. Bütün bunlarla ilgili, 'Hiç bir 
şeyden kimsenin haberi yoktu' gibi yeni yöne-
timden çıkan söylemlerin çok yaygın bir şekilde 
kullanıldığı anda, ben böyle bir şeyi kabullene-
meyeceğimi 'Herkesin her şeyden haberi vardır' 
diye söyleyince bütün ilgi alaka o konuşmaya 
gitmiş. Benim Beşiktaş'ın değerlerinin zarar 
gördüğüne olan feveranım, o zaman ikinci 
planda kalmıştı. Şu anda da aynı şeyi tekrarla-
yacağım. O sorulara, o suçlamalara tek tek 
cevap vermenin yarar getireceğini düşünmü-
yorum. Biz Süleyman ağabey zamanından 
beri hep bu terbiye ile büyüdük. Biz, bizim me-
selemiz ulu orta her ortamda konuşulur değil, 
divan ve mali kongrelerinde olur şeklinde bü-
yüdük. Dolayısıyla şu anda o konulara cevap 
vermek istemiyorum. Çünkü bunlar 'şeffaflık' 
adı altında bütün her şeyin ortalığa çıkıyor, her 
şeyin konuşuluyor olması. Beşiktaş'a fevkalade 
zarar getireceğini düşünüyorum." 

3 milyar borçla bıraktık 

Divan Kurulunda açıklanan borç ile Başkan 
Ahmet Nur Çebi'nin açıkladığı rakamlar ara-
sındaki farklılığa değinen Ahmet Ürkmezgil, 
"Benim de zaten hatırlayabildiğim kadarıyla iki 
dokuz yüz küsur borç, ki orada aktifte olan iki 
yüz küsur civarında bazı rakamlar vardı. Hatta 
divan toplantısı bizim seçime denk geldiği için 
biz yapamamıştık, yeni yönetime kalmıştı. 
Orada o an bizim CFO'muz şu anda da CEO 
olan kardeşimiz. O rakamı divan kurulu 
önünde açıklamıştı iki dokuzyüz küsur diye. 
Sayın Çebi, üç küsur diye açıkladı. Ona bak-

mak veya incelemek lazım. Denetleme kurulu-
nun yeni tutanağı benim elime geçmedi. Onu, 
onlara sormak lazım" şeklide konuştu. 

Başka çaremiz yoktu 

Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmayla  
ilgili de konuşan Ahmet Ürkmezgil, şu ifadeleri 
kullandı: 
"Ben bu arada şu vesileyle iki şeye değinmek 
istiyorum. Bir tanesi Ziraat Bankası anlaşması 
diye anılan bankaların yaptığı konsorsiyum, 
Denizbank, Ziraat Bankası, Halk Faktoring 
şeklinde olan. Orada gerçekten çok ciddi çalış-
malar yapıldı. Yani gerçekten Ziraat Bankası o 
işin liderliğindeydi. O işin ilk taslağını yaparken 
şu andaki CEO'luk makamında olan arkadaşı-
mız çok emek vermiştir. Burada Ziraat Banka-
sı'nın yetkililerinin ona çok teşekkür ettiği 
günleri ben yaşamışımdır, şahit olmuşumdur. 
O toplantılar, Ziraat Bankası, diğer bankalar 
bütün imkanlarını koyaraktan, hükümet üze-
rinde de çok ciddi isteklerde bulunaraktan, çok 
ciddi uğraş vererekten o haline gelmiştir. O 
anda, o işin olmaması bizim çok daha zor 
günler yaşamamıza sebebiyet verirdi. Ayrıca 
bunun başka da çaresi gözükmüyordu. Bunun 
yanında benim esas anlayamadığım kısmı biz 
oraya giderken 'evet daha büyük rakamlarla' 
yola çıkılmıştı. Ama o ondaki Türkiye'nin şart-
ları, o andaki ortamlar, o noktalara taşıdı me-
seleyi. Dediğim gibi biz de diğer birçok kulüp 
gibi bunları imzalamak zorunda kaldık. Ama 
bize ek bir yükü nasıl getirdiğini ben hala anla-
yabilmiş değilim." 

Rakamlar bağlayıcıdır 

Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmanın o anda 
yapılması gerektiğini söyleyen Ürkmezgil, "Ke-
sinlikle bu temlikler zaten vardı. Orada ek bir 
sponsorluk veya başka gelir kaynakları yaratıl-
dığı anda sana bir nefes alma imkanı sağlı-
yordu. Zaten bütün temlik yapılacak kanallar 
kullanılmıştı, ama o anda, o çıkmazdan, o 
açmaz durumdan kurtulurken zaten her şey 
temlikliydi. Yani, benim bulunduğum, Sayın 
Çebi'nin bulunduğu dönemde kendisi de zaten 
bunları biliyordu. Yönetimdeki bazı arkadaşlar 
zaten o zaman da vardı, onlar da biliyor. Yani 
o gün Ziraat Bankası'na ilave bir temlik verme-
dik. Rakamlar bağlayıcı şeyler, şu anda bir şey 
söylemek istemiyorum ama ilave bir temlik 

vermedik. Her şey zaten temlikliydi. Ben geldi-
ğimiz nokta itibariyle sanki bir tek Beşiktaş'ın 
durumu konuşuluyor, yalnız Beşiktaş Kulübü 
bu kadar zor duruma düşmüş, diğer kulüpler 
çok fevkalade iyi durumlarda, öyle bir sıkıntı-
ları yok, böyle bir algı yaratılıyor. Neden yaratı-
lıyor? Beşiktaş, Beşiktaşlılar tarafından ortaya 
konulup konuşulduğu için yaratılıyor. Yoksa 
diğer kulüplerin Beşiktaş'ımızdan daha farklı 
bir durumu yok. Hatta daha fazla olan kulüp-
lerimiz vardı bunun içerisinde. Dolayısıyla 
temlik konusunda bizim Ziraat Bankasına 
ilave verdiğimiz bir şey yok, bunu rahatlıkla 
söyleyebilirim. Ziraat Bankası olayı bizim o 
onda yapmamız gereken bir şeydi zaten" dedi.  

Anlamakta zorluk çektim 

Ahmet Nur Çebi'nin 2023 yılında 4.1 milyar 
TL’yi geçebileceği yönünde yaptığı açıklamayı 
anlamakta zorluk çektiğini belirten Ürkmezgil, 
“Bir şey daha ilave etmek istiyorum. Hep 
benim gayem 'Beşiktaş'a zarar verilmesin' nok-
tasından hareketle ileriye ait, geleceğe ait, vaat-
lerde, tasarruflarda, düşüncelerde, planlarda 
program yaparken hiç daha kötü yapar mısı-
nız? Ben geçen gün sayın Çebi'nin o beyana-
tını okudum, yani gerçekten anlamakta çok 
zorluk çektim. 2023 yılının borcunun şu anda 
3 milyar küsur, daha sonrada 4.1 milyara çıka-
cağından bahsediyoruz. Ya bu nasıl bir şey an-
lamadım. Yani bütün bunlar insanları daha 
çok kaçırır, sponsorları daha çok kaçırır, taraf-
tarı daha çok kaçırır. Bunun başka bir izahı 
falan yok, anlamakta çok zorluk çekiyorum. 
İnsanlar önüne hep daha iyi, daha güzel he-
defler koyarlar. Hatta sayın Fikret Orman 
moral motivasyon yükselsin derken aynı za-
manda marka değeri de artsın diye hep çok 
daha iyi gösterirdi. Bu bizi daha çok bağlar de-
diğimiz de de 'O kadar olmayabilir' derdi. Do-
layısıyla ben bu 4.1 milyar TL beyanatının 
ileriye yönelik bu kadar negatif hedefin mana-
sını çözemedim” ifadelerini kullandı. 

Borçlar TL'ye çevrildi 

Geçmiş dönemde döviz borcunun önemli bir 
bölümünü TL'ye çevirdiklerini de aktaran Ürk-
mezgil, “Şimdi bizim o anda aldığımız bir para 
var. Bizim oradaki bütün konsorsiyumun hep-
sinde ayrı ayrı temliklerimiz vardı. Biz daha ev-
velde borçlarımız dolayısıyla tüm bu borçlara 
karşılık o temlikler orda bulunuyordu. 250 mil-
yonun veya 290 milyonun karşılığındaki veri-
len bir temlik değil o. Bizim, o ara yapmış 
olduğumuz bir güzel şey daha var ki, geçen-
lerde sayın Ali koç başkan da Fenerbahçe’de 
yapmış, döviz borçlarını gazetelerde okudum 
ben onu TL'ye çevirmiş. Bizde o andaki 1.5 
milyar civarındaki döviz borcunu TL'ye çevir-
dik. Yüzde 31 artışlarda ne kadar avantajımız 
olduğunu siz hesaplayın. Yani oradaki temlik-
ler bütün bankalardaki olan borçlarla ilgili 
kısmı kapsıyor" dedi.

DEMİRÖREN Haber Ajan-
sı'na verdiği röportajda sa-
mimi itiraflarda da bulunan 

Ürkmezgil, yaptıkları büyük kısıtlama-
larla kulübü iyi bir seviyeye getirdikle-
rini, ardından gelen 2 şampiyonlukla 
durumun toparlandığını ifade etti. 
Ahmet Ürkmezgil, “Çok büyük kısıtla-
malar ve çoğu şeyi doğru yaparak ku-
lübü iyi bir düzeye getirdik. 
Sonrasında da 2 şampiyonlukla 
durum toparlandı. O arada stadyum 
yapıldı. Stadyumun kamuoyunda ge-
rekli değeri gördüğünü ben düşünmü-
yorum. Oradaki fedakarlığı, beceriyi, 
oradaki yapılabilen bir şey 'evet stat 
çok güzel yapıldı' manasıyla konu-
şuldu. Ama oradaki işin nasıl bitirildiği 
konusunda gerekli değeri gördüğünü 
düşünmüyorum. Dolayısıyla oraya da 
gerçekten ciddi rakamlar gitti. Bizim 
ondan sonrasında kaçırdığımız şampi-
yonluklar var. Şampiyonluklarla 
ayakta tutmaya çalıştığımız, kısmen 
takımı toparlarken, stadı yaparken hiç 
değilse stabil vaziyette tutmaya çalıştı-
ğımız o borç, şampiyon olamayınca 
geriye doğru dönüş oldu. İlave olarak-
tan şunu da söyleyebiliriz futbolcu al-
dığınız zaman ne kadar incelerseniz 
inceleyin, ne kadar tetkik ederseniz 
edin, doğrusunu yapmaya çalışın, 
doğrusunu yaptığınızı zannedin, ama 
bu işin takıma uyum diye bir hadisesi 
var. Mesela biz Douglas'ı aldığımızda 
herkesin almak istediği bir sağ bekti. 
Tyler Boyd, Ankaragücü'nü tek başına 
ligde tutmuştu. Bu oyuncular da ge-
rekli faydayı sağlayamadı. Oradaki 
mali portrede daha iyi hale getiren 
şampiyonluklardır. Şampiyonluğu ka-
çırdık, iyi neticeler alamadık. Çok ciddi 
bir şekilde bir tasarrufa gittik. Takımın 
maliyetlerini 70 küsur milyondan Eu-
rolardan, 53-54 milyon Euro'ya indir-
dik. Bu arada yaş haddini de ciddi 
şekilde indirdik. İleriye yönelik para ka-
zanacağımız futbolcular alındı. Ama 
bazen evdeki hesap çarşıya uymuyor. 
Kötü gidiş oldu. Bunun sebepleri en 
başta söylediğim gibi o borçları , iki 
şampiyonluk esnasında paraları tama-
men kenara attık, borçları sıfırladık 
gibi bir şey yok zaten. Bunlar da kon-
grelerde açıklandı. Ama bir de şampi-
yon olamadığın anda kalktınız geriye 
sarmaya başladınız. Hadise bundan 
ibaret” diye konuştu. 

FUTBOLCULARLA yapılan 
sözleşmelerin fahiş rakam-
lar üzerinden yapıldığı eleş-

tirisine de cevap veren Ürkmezgil, 
“Son dönemi söylüyorsanız 2018-19 
sezonunun ardından 2019-20'de biraz 
evvel de söylediğim gibi çok ciddi şe-
kilde takımın maliyeti aşağıya indi. 
Yani orda 7 oyuncuya 9 milyon Euro-
luk bir para ödendi ki gayet normal bir 
rakam. Ljajic'in mecburen uzatması 
vardı. Öncesinde de zaten bu sorunun 
muhatabı da ben çok değilim, çünkü 
ben genel sekreter görevindeydim. Bir 
de mali işlere yardımcı olmaya çalışı-
yordum. Bu işlerle ilgili zaten sayın 
Çebi yönetimdeydi, Erdal Torunoğul-
ları yönetimdeydi. Yani o insanlar 
vardı zaten. Veya bizim başkanımız-
dan bu soruların cevabı alınabilir. Ben 
tek tek olayların cevabını vermek için 
burada değilim. Ben de bundan sonra 
Beşiktaşlıların 1’inci sandıkta oy kulla-
nan bir ağabeyi olarak, bu yaptıkları-
mızın kendimizden ziyade Beşiktaş'a 
zarar verdiğini mesajını vermek için bu 
röportajı kabul et-
miştim. Dolayısıyla 
o dönemdeki ra-
kamlar niye öyle 
oldu, niye böyle 
oldu sorularını 
Sayın Çebi ve Sayın 
Torunoğulları da 
vardı, onlarla da 
görüşülebilir” 

PRESTIJIMIZI 
ASAGI CEKER!

Beşiktaş’ın Fikret Orman  
başkanlığındaki yönetiminde 
sayman ve genel sekreter  
olarak görev yapan  
Ahmet Ürkmezgil, mevcut  
başkan Ahmet Nur Çebi ve  
yönetiminin konuşmalarını 
genel olarak eski yönetim 
üzerinden yapmalarından  
duyduğu rahatsızlığı dile  
getirirken bunun özellikle  
Beşiktaş değerlerine zarar  
verdiğini söyledi

ÇOK CİDDİ BİR 
TASARRUFA GİTTİK 

AHMET NUR ÇEBİ  
O DÖNEMDE DE VARDI

SON olarak Başkan Ahmet Nur 
Çebi'nin söylediği dedikoduların 
genelde kulüp içinden çıktığını 

dile getiren Ahmet Ürkmezgil, sözlerini şöyle 
noktaladı: “Benim twitter, sosyal medya 
falan hiçbir kaynağım olmadığı için, ancak 

birilerinden yollandığı zaman geliyor, o da 
çok nadir oluyor. Bu işlerle ilgili olmadığımı 
biliyorlar. Ama zaten maşallah dedikodulara 
gerek olmadan biz medya tarafından her da-
kika bütün bunları izliyoruz. Dedikodu değil 
de Beşiktaş'la ilgili, bizim yönetimlerle ilgili 

negatif haberler. Ama o dedikodularla benim 
bir ilgim yok. Bunu çıkaranlar da genelde 
hep böyle olur, kulübün içinden çıkar, kulü-
bün içinden araştırmak, bakıyor olmak 
lazım, dolayısıyla bu konuda aydınlatıcı bir 
şey söyleyemeyeceğim.”

KULÜBÜN İÇİNE BAKMAK LAZIM
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Fenerbahçe Kulübü
Başkanı Ali Koç, Türkiye

Futbol Federasyonu (TFF)
Başkanı Nihat Özdemir'in

açıklamalarına tepki
göstererek, “Sayın Nihat

Özdemir’e soruyorum,
2010-2011 sezonu

şampiyonu kimdir?
Beklemenize gerek yok,
söyleyin. Top çevirmeye

gerek yok. Kendisi ile
istediği her platformda

bunu konuşmak,
değerlendirmek,

tartışmak isteriz” dedi

T FF Başkanı Nihat Özdemir'in 2010-2011 sezo-
nuyla ilgili yaptığı açıklamalara sarı lacivertli
kulübün başkanı Ali Koç, kulüp televizyonu

üzerinden yanıt verdi. Sözlerine koronavirüs salgınında
önemli bir haftanın geride kaldığını ifade ederek başla-
yan Ali Koç, "Normalleşme adına önemli bir adım
attık. Böyle bir dönemde böyle bir konuyla kimseyi
meşgul etmek istemezdik ancak bizler de milyonların
aşkla, tutkuyla bağlı olduğu bir camianın liderleriyiz,
sorumluluklarımız var. Bir kez daha Türkiye Cumhuri-
yeti Devleti'ni, Sağlık Bakanlığımızı, tüm sağlık çalışan-
larımızı bir kez daha kutluyorum. Bu süreci
mükemmele yakın yönettiğimiz ve başka ülkelere naza-
ran daha iyi konumda olduğumuz için. İnşallah en kısa
zamanda normal hayatımıza tam anlamıyla dönebili-
riz" diye konuştu.

Semih Özsoy'a katılıyorum

Ali Koç, başkan vekili Semih Özsoy'un, Nihat Özdemir
ile ilgili sözlerine kelimesi kelimesine katıldığını dile ge-
tirerek, "Açıklamadan sonra, gelen yoğun tepkiler ve
herhangi bir refleks göstermemizden dolayı gelen eleş-
tirilere rağmen bekledik. Niye bekledik? Hepimizin ha-
yatında konuşurken, hele canlı röportajlarda bir şey
söylemek isteriz ama farklı bir anlam çıkabilir. Dolayı-
sıyla bekledik, hata yapmak insana mahsus. Özür dile-
mek ise erdemdir. TFF Başkanı Sayın Nihat Özdemir,
bir açıklık getirir, 'Onu demek istemedim, şöyle demek
istedim' der diye tüm tepki-
lere rağmen bekledik. Ne
yazık ki bu akşam üstüne
kadar herhangi bir tepki,
düzeltme, özür dileme gel-
meyince aramızda yaptığı-
mız istişare sonucu başkan
vekilimiz Semih Özsoy, çok
net ifadelerle durumu açık-
ladı. Arkasından Nihat
Bey'in açıklamaları geldi.
Nihat Bey'in açıklamaları,
ilk açıklamasından da beter,
daha da talihsiz bir noktaya
konuları getirdi. Sayın
Nihat Özdemir'e şahsım ve
camiam adına teşekkür edi-
yorum. Niye teşekkür edi-
yorum? Çünkü Nihat Bey,
tüm Fenerbahçelilerin ger-
çeği görebilmesi açısından
hatta Allah'ın lütfu diyebile-
ceğim şekilde bir açıklama
yaparak, içindekileri dışa-
rıya vurmuştur. Taraftarları-
mız ve camialarımız
nezdinde söz konusu Fe-
nerbahçe ise nasıl bir kötü
kalbe ve zihniyete sahip ol-
duğunu gözler önüne ser-
miştir. Bizleri bölmeye
parçalamaya çalışan 3
Temmuz sürecinde sıkı sıkı
kenetlenmiştik, yıllar sonra
3 Temmuza yakın bir ta-
rihte 3 Temmuzla ilgili yap-
tığı açıklamayla bir kez
daha bizleri birbirimize sıkı
sıkıya kenetlemiştir. Sayın
başkana gerçek yüzünü
gösterdiği için ve biz yöne-
tim olarak neyle mücadele
ettiğimizi bir kez daha hatır-
lara getirmiştir" şeklinde ko-
nuştu.

Tuzaklar ortaya çıktı

TFF Başkanı Nihat Özde-
mir'in açıklamasında kul-
landığı sözler geri
dönmesini beklerken tam
tersi bir açıklama ile karşı-
laştıklarını kaydeden Ali
Koç, "Şunu hatırlatmak isti-
yorum, Fenerbahçe Spor
Kulübü'ne 3 Temmuz 2011
yılından başlayarak yapılan
saldırı, kurulan tuzaklar, kumpaslar artık alanen ortaya
çıkmıştır. Devletimiz tarafından da yapılanların kum-
pas olduğu net bir şekilde kabul görmüştür. 3 Temmuz
kumpasını hatırlatan, '9 yıldır şike olayına rastlamadık'
diyor, sanki 9 yıl önce rastlanmış gibi bir ima çıkıyor.
Düzeltmesini bekledik, düzeltmedi, demek ki sözlerin
arkasında duruyor. Hem de kim söylüyor bu sözleri, 18
yıl boyunca Fenerbahçe Kulübüne yönetici olarak, baş-
kan vekilliği olarak hizmet etmiş biri, bu ülkede bu ör-
güte karşı mücadelenin bayraktarı olmuş
Fenerbahçe'ye bu sözleri söyleyebiliyor. Kendisi asıl re-
zaleti bizim konuyu saptırmamıza bağlıyor. Velev ki biz
konuyu saptırıyoruz, diyelim ki biz fırsatçıyız ve böyle
bir röportaj sonrasında fayda sağlamaya çalışıyoruz.
Peki o zaman taraftarlarımız, rakip taraftarlar olarak
bunu bizim aleyhimize kullananlar, onlar da farklı an-
lamamışlar. Sayın başkanın iletişim danışmaları da
vardır, kendisine net bir şekilde ifade edilmiştir ki, sayın
başkan ne kastetmiş olursanız olun bambaşka yerlere
çekiliyor. Yanlış anlama için özür dileyin denmiştir ama
sayın başkan bu yolu tercih etmemiştir’’ dedi. 

Aziz Yıldırım'a da saygısızlık

Ali Koç, Nihat Özdemir’in yaptığı açıklamaların mani-
dar olduğunun altını çizerek, ‘’ Liglerin başlamasına 1
hafta kala sanki bir kaos ortamı oluşturulmak isteniyor.
Hatta çok daha önemlisi temmuz ayında iki tane çok
önemli davamız var. Bu mahkemeler başlamadan önce
bu lafları etmiş olması, zamanlamayı da manidar bulu-

yorum. Bu kurgulanmış bir röportaj mıdır? Yoksa
doğal gelişen bir soru çerçevesinde verilmiş bir cevap
mıdır? Onu dahi bilemiyoruz, onu dahi sorgulamak
durumunda kendimizi hissediyoruz. Bu sözler aslında
sadece Fenerbahçe camiasında değil, o zaman çok
büyük mücadele veren, badireler atlatan, kulübümüzün
liderliğini yapan başkanımız Sayın Aziz Yıldırım yani
Nihat Bey'in dostu olan, aslında ona karşı da yapılmış
büyük bir saygısızlıktır. Eminim ki başkanımız Aziz Yıl-
dırım'ın da bu konuyla ilgili tez zamanda açıklamaları
olacaktır. Bundan hiçbir şüphem de yoktur. Bu söylem-
ler bence maksadını aşmıştır ve bunu düzeltmek için bu
akşam üstü yapılan açıklamalar da rezalet konu
budur’’ ifadelerini kullandı.

Başarısızlıkta payınız var

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in, "Fenerbahçelilerden ne
kadar tepki alırsam ya Nihat doğru yoldayım diyorum"
sözünü hatırlatan Ali Koç, "Böyle garip bir cümlesi
oldu. Aslında Fenerbahçe'ye bedel ödeterek genele ada-
leti sağladığını göstermesi, vicdanen ve adaletin tanı-
mına ters gelen bir unsurdur. Fenerbahçe ile ilgili aldığı
kararlar, tutumu ve yaklaşımıyla aslında kendisinin ne
kadar adaletli bir federasyon başkanı olduğunu ifade
etmek istiyor. Özellikle bu sezon gerek sahada gerek
saha dışında neler yaşadığımızı, bunun bir kısmını ka-
muoyu biliyor, bunlar bile şunu söylemeye yeterli, evet
Nihat Bey siz bize bedel ödeterek birilerine şirin gözü-

kerek kendi kendinize adalet
sağladığınızı düşünüyorsa-
nız bu sizin takdirinizdir.
Ama bilin ki bizim başarısız-
lığımıza değiniyorsunuz,
bizim başarısızlığımızda bil-
hassa bu sezon sizin de
büyük payınız var" dedi.

Son derece yakışıksız!

Nihat Özdemir’in TFF site-
sinden yaptığı açıklama,
"Herhangi bir takımın baş-
arasızlığı ya da başarısızlı-
ğına dair etmiş olduğu
cümleler, kendinden gün-
demi saptırmak için bizi
hedef alması aslında ilk defa
değil. Dünyanın hiçbir ye-
rinde hiçbir federasyon baş-
kanın işi bir takımın
performansı ile ilgili yo-
rumda bulunmak değildir"
şeklinde kullandığı sözleri
hatırlatan Ali Koç, sözlerini
şöyle sürdürdü: "Bunu da
son derece yakışıksız buldu-
ğumuzu ifade etmek istiyo-
rum. Aslında sistemin
çarpıklığının da en güzel
göstergelerinden bir tanesi.
Sormak istiyorum Sayın
Nihat Özdemir'e, 2010-2011
sezonu şampiyonu kimdir?
Siz bu soruyu cevaplamak
için günlerce beklemeyin.
Alın telefonu elinize, atın bir
tweet deyinki 2010-2011 se-
zonu şampiyonu Fenerbah-
çedir, hakkıyla, emeğiyle,
taraftarı ve camiasıyla bu
şampiyonluğu gani gani ha-
ketmiştir. Tüm terör örgütü-
nün engellemelerine
rağmen, zaman da göster-
miştir ki Fenerbahçe'ye yapı-
lan saldırının kumpas
olduğunu bunu açık söyle-
yin veya söylemeyin. Bunu
söyleyebilir misiniz? Neye
inanıyorsanız, 2010-2011 yı-
lıyla ilgili o senenin şampi-
yonu kimdir çıkan ve
söyleyin. Top çevirmeye, lafı
uzatmaya gerek yok. Siz bizi
hedef alıyorsunuz, defalarca
hedef aldınız. Sizin gibi

dostlarımız varsa, düşmana ne gerek var. Diğer kulüp-
leri de rahatlatmak adına çok basit bir soru soruyorum.
2010-2011 yılının şampiyonu kimdir sayın Nihat Özde-
mir? İstediğiniz her platformda Sayın Nihat Özdemir
sizinle tartışmaya hazır olduğumuzu söylüyorum.
Semih Bey'in söylemlerini de konunun içine alarak si-
zinle her ortamda bunu tartışmak isteriz. Bize birkaç
ortamda 3 Temmuz'la ilgili ifadeniz oldu, ben konuşur-
sam şöyle olur böyle olur dediniz, hodri meydan diyo-
ruz ne isterseniz söyleyin. Heyecanla sözlerinizin
arkasında durmanızı, mümkünse de beraber isteyeceği-
niz herhangi bir medya platformunda, nerede istiyorsa-
nız sizinle tartışmaya hazır olduğumuzu bilmenizi
istiyorum. Yıllarca Fenerbahçe'ye hizmet ettiniz, inşal-
lah bir daha hiçbir zaman hizmet etmezsiniz. 3 Tem-
muz kırmızı çizgimizdir, kimse bu konuyu böyle ele
alamaz. Hakkımızla kazandığımız kupamızı bile mü-
dafaa edebilmek için müthiş bir savaş verdik. Fener-
bahçe taraftarları dışında da bunu alkışlayan
milyonlarca insan oldu. Biz bu mücadelenin fitilini
ateşledik, bu tarihimize altın harflerle yazılacaktır.
Keşke hiçbir zaman olmasaydı, hala bunun sıkıntılarını
çekiyoruz. 9 senedir yaşananlar ortada, inşallah en kısa
sürede davalar da sonuçlanacak. Gönüllerdeki sonuç,
hukuka da yansıyacak. Beklediğimizden daha uzun
sürdü. İnşallah tez zamanda bu süreç sonuçlanır ve biz
de önümüze bakarız. Fenerbahçeli tüm taraftarlara bu
süreç sonuçlanana kadar rehavete kapılamamalarını
söylüyorum." DHA

Ali Koç, sarı-lacivertli taraftarların Nihat Özde-
mir’in federasyon başkanlığından istifası ve
kulüp üyeliğinden ihracıyla ilgili yoğun talep-
leri olduğunu dile getirerek şöyle konuştu: "İs-
tifa bir kişisel müessesedir. İsteyen bir
görevden istifa etmek isterse ediyorum der ve
ayrılır. İstifa edebilmek için irade ve özgürlüğe
sahip olunması gerekmektedir. Muhtelif ko-
nuşmalarımda sayın başkanın itinayla seçildi-
ğini ve manevra
alanının kısıtlı ol-
duğunu birkaç
kez ifade etmiş-
tim. İstifa etme-
sini beklemenin
doğru olacağını
düşünmüyorum.
Bizi ilgilendiren
konu, kulübümü-
zün üyeliği ile il-
gili, kulüp
üyeliğinden ihraç
bir sürece bağlı-
dır. Tüzüğümüzde
de net bir şekilde
tarif edilmiştir.
Yönetim kuruluna
kalan bir karar
değildir. Ancak
gelen yoğun ta-
lepler, ilgili kurul-
larımız ve yönetim kurulu tarafından
değerlendirilecektir. Taraftarlarımıza bu ko-
nuda da birkaç söz söylemek istiyorum, bir
kurumdan atılmak onur kırıcı, üzüntüye sebep
veren bir konudur. Şahsen, kulübümüzden
Nihat Bey'in ihraç edilmesini Nihat Bey için
çok bir şey ifade etmeyeceğini, hatta şirin gö-
zükmek istediği çevreler için kendisine bir mü-
kafat olacağını düşünüyorum. 'Bakın ben
koskoca Fenerbahçe camiasını sizler için kar-
şıma aldım' diyebilecektir. Görevimiz süreci en
doğru şekilde uygulamak, kurulları çalıştır-
mak. Buradan ne netice çıkar, bilemem. Fe-
nerbahçe'yi zaten gerçek anlamda, gönülden
özümsememiş birisi için çok da fazla etkisi
olacağını düşünmüyorum. Belki de mükafat
gibi de görülebilir."

NİHAT ÖZDEMİR İÇİN
İHRAÇ MÜKAFAT OLUR

3 Temmuz’da karar verilecek
Bu yıl 659’uncusu 3-4-5 Temmuz’da yapılması planlanan ancak koronavirüs salgını nedeniyle
ertelenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin hangi tarihte yapılacağına ilişkin basın toplantısı
düzenlendi. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, "Edirne'de 3 Temmuz'da yeni bir
toplantı yaparak gelişen süreçle ilgili karar vermeyi uygun gördük" dedi
İStanbul’da bir otelde gerçekleştiri-
len toplantıya Türkiye Güreş Federas-
yonu (TGF) Başkanı Musa Aydın,
Türkiye Yağlı Güreş Düzenleyen Kent-
ler Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Yücel Yılmaz, Edirne
Belediye Başkanı Recep Gürkan ve
Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim katıldı.
Salgının Ata sporu olan güreşi de etki-
lediğine dikkat çeken Türkiye Güreş
Federasyonu Başkanı Musa Aydın,
“Paydaşlarımızla, belediye başkanı-
mızla, Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler
Birliği ile bu konuyu masaya yatırdık.
İstişare kurulu üyelerimizle yaptığımız
görüşmelerden sonra bir karar aldık.
Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu
vizyon, Sağlık Bakanlığı'nın ve Bilim
Kurulu'nun gayretleri, yerel yöneticile-
rimizin çabaları ve 82 milyon insanımı-
zın üstün gayretleriyle Kurtuluş
Savaşı'nda, 15 Temmuz'da olduğu gibi
başarılı bir mücadele
verilmiş ve pandemi
kontrol altına alın-
mıştır. Önümüzü
henüz net görebilmiş
değiliz. Daha önce-
den planlanan tari-
hin erken olduğunu
gördük. 658 yıldır
devam eden bir gele-
neğin devam etmesi
gerektiğini, bizim
kültürümüz oldu-
ğunu düşündük.
Kırkpınar'ın ara ver-
meden yapılması ko-
nusunda görüş
birliğine vardık.
Biraz daha zamana
ihtiyacımız oldu-
ğunu gördük. Edir-
ne'de 3 Temmuz'da
yeni bir toplantı ya-
parak gelişen süreçle
ilgili karar vermeyi
uygun gördük. Bu
toplantıyla doğru bir

karar alacağımıza inanıyorum" şek-
linde konuştu.

Güreş yapmak istiyoruz

Salgının azalmasıyla Kırkpınar’ın yeni
tarihini belirlemek istediklerini söyleyen
Edirne Belediye Başkanı Recep Gür-
kan, "Tarihi 1 yıl önceden ilan edilen
659’uncu Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni
ileri bir tarihe erteleme kararı aldık.
2020 tüm dünya için çok zor bir yıl
oldu. Aslolan insan sağlığı. Bunun
üzerinde bir şey yok. Ülkemizde alınan
olağanüstü tedbirlerle hafif bir şekilde
atlattık, atlatmaya devam ediyoruz.
Yeni normalleşme sürecine başlayalı
çok bir zaman olmadı. Yağlı güreş
kendi içinde başka hiçbir spor dalında
olmayan özelliklere sahip bir spor.
Örfü, adeti, ananesiyle içerisinde dini-
mizin güzel geleneklerini barındıran bir
alan. Güreşin sadece yenmek yenilmek

olmadığını gösteren bir spor. Temasın
yoğun olduğu bir sporla ilgili karar ver-
mek kolay değil. Yağlı güreşin bütün
paydaşları olarak 2020 yılında Kırkpı-
nar'la başlayarak tüm yağlı güreşleri
yapma niyetindeyiz. Bunu yaparken
temel hedefimiz Sağlık Bakanlığı ve
Bilim Kurulu'nun alacağı kararlar ola-
caktır. Tüm insanlar gibi pehlivanları-
mız da cazgırlarımız da bizim için çok
önemli. 3-4-5 Temmuz'da yapacağı-
mızı ilan ettiğimiz yağlı güreşlerimizi
ileri bir tarihe ertelemeye karar verdik.
Hem yeni normalleşme sürecini takip
edeceğiz. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Ku-
rulu'nun direktifleri doğrultusunda 3
Temmuz'da Edirne'de bir toplantı ya-
pacağız. O tarihte eğer bugüne kadar
alınmış tedbirler, tüm vatandaşlarımı-
zın hijyen kurallarına uyumuyla ülke-
miz bu krizi atlatacaktır diye ümit
ediyoruz. Şartlar olgunlaşırsa, pan-

demi azalırsa
Kırkpınar Gü-
reşleri'nin yeni
tarihini belirle-
meyi arzu edi-
yoruz. Bu
masada güreş-
lerin yapılma-
masını isteyen
hiç kimse yok.
Doğru za-
manda, doğru
şartlar olu-
şunca güreşi
yapmak istiyo-
ruz. Kırkpınar
başta olmak
üzere tüm yağlı
güreşleri yap-
mak istiyoruz.
Bunu da Sağlık
Bakanlığı ve
Bilim Kuru-
lu'nun rehber-
liği ışığında
yapmak istiyo-
ruz" dedi. DHA

KISPETE ARTIK ALIŞMAMIZ LAZIM
Salgının başlama sürecinden beri
güreşleri nasıl yapacakları konu-
sunda fikir alışverişinde bulundukla-
rını belirten Balıkesir Büyükşehir
Belediye Başkanı Yücel Yılmaz,
"Korona başladığından itibaren gü-
reşleri nasıl yaparız diye istişare edi-
yoruz. Ülkemiz bu mücadelede iyi
bir sınav verdi. Güreşçilerimiz; 'Kırk-

pınar'dan önce sahaya ve kıspete
alışmamız lazım' diyor.
Pehlivanlarımız sezona hazırlan-
maya devam ediyor. Yağlı Güreş
Düzenleyen Kentler Birliği olarak
amacımız geleneklerimizin yaşama-
sını sağlamak. Umarım memleketi-
miz ve dünya bu süreçten bir an
önce kurtulur" şeklinde konuştu. Alı-

nacak tedbirler sonrasında müsaba-
kaların yapılmasını istediğini söyle-
yen Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim
ise şu ifadeleri kullandı: "Güreşleri
yapmamız lazım. Türkiye'nin artık
normale dönmesi lazım. Güreşçileri-
miz çok genç. Gerekli tedbirlerin
alınmasını ve güreşlerin yapılmasını
istiyorum. Bu süreç çok uzadı."

2010-2011 SEZONU
ŞAMPİYONU KİMDİR?

Fenerbahçe
Başkanı 
Ali Koç



 
 

S okağa çıkma kısıtlaması kapsa-
mında olan ancak birkaç saat-
liğine dışarı çıkma izni 

bulunan çocuklar, Çatalca Belediye 
Başkanı Mesut Üner’in hazırladığı 
sürpriz etkinlik ile neşelendi.Kültür 
Müdürlüğü tarafından düzenlenen 
etkinlikte; Cumhuriyet Meydanı’nda, 
park ve bahçelerde müzik eşliğinde 
onları bekleyen çizgi film maskotları 
ve palyaçolar ile müzik eşliğinde eğle-
nen çocukların mutluluğu gözlerin-
den okundu. Başkan Mesut Üner ile 
fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmeyen 
ve mutlulukları yüzlerinden okunan 

çocuklar ve aileleri 
bu zorlu günlerde 
çocukları düşüne-
rek böyle bir etkinlik 
hazırlayan Belediye 
Başkanı Mesut Üner’e 
teşekkürlerini sundu.  

Çocuklarımız geleceğimizdir 

Çatalca Belediye Başkanı Mesut 
Üner, çocukların geleceğimiz oldu-
ğunu belirterek, “Biz büyükler yarın-
larımız olan çocuklarımız için, onlara 
en güzel geleceği hazırlamak için çalı-
şıyoruz. Bizlerin mutluluğu çocukla-
rımızın mutluluğuna bağlı. 
Yüzlerinde beliren bir gülüş, neşe 

içinde özgürce oynadık-
ları oyunlar ve büyü-
düklerinde mutlu bir 

çocuk öyküsü olmalı ha-
yatlarında. Kurallara uya-

rak bugün belirlenen saatlerde 
sokağa çıkan çocuklarımız için ilçe-
miz Cumhuriyet Meydanında, park 
ve bahçelerimizde onları bekleyen 
sürprizler hazırladık. Çizgi film ka-
rakterleri, müzikler, balonlarla çocuk-
larımız gönüllerince eğlenirken, 
Çatalca’mız çocuk gülüşleriyle şen-
lendi. Sorumluluğumuzun bilinciyle, 
çocuklarımız için gecemizi gündüzü-
müze katarak çalışmaya devam ede-
ceğiz” ifadelerinde bulundu.
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Pandemi sürecinde de çocukları unutmayan ve birkaç saatliğine sokağa çıkan çocuklara sürpriz-
ler hazırlayan Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, “Yarınlarımız olan çocuklarımıza olan  

sorumluluğumuzun bilinciyle, gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya devam edeceğiz” dedi

BUNUN ADI CAHİLLİK!

MESUT UNER’DEN 
BUYUK SURPRIZ!

BURCU Kara, koronavirüs tehlikesi geçme-
mesine rağmen dışarıda maske takmadan 
dolaşanlara tepki gösterdi. Hürriyet'in habe-
rine göre ünlü oyuncu, maskeli bir fotoğra-
fını Instagram’da paylaşarak altına şöyle 
yazdı: “İki gün kontrolü bırakmadan dışarı 
çıkıp, işlerimi halledip eve döndüm. Maale-
sef insanların belki yüzde 80’inde maske 
yoktu. Hele o gençler! Kimse zevk almaz 

bunu takarken. Ama aylardır, saatlerce hiç 
çıkarmadan bununla yaşayıp bize, bizim 
için hizmet eden sağlık çalışanlarının yerine 
kendinizi bir koyun yahu! Bu kadar emeği 
nasıl hiçe sayıyorsunuz? Virüs bitti demedi 
kimse. Önlem alıp, hayatımıza kontrollü bir 
şekilde devam edelim dendi. Başına buyruk 
yaşamak cahilliktir. Böyle bir dönemde kul 
hakkı yemektir hatta. El insaf!” 


