
250 BİN KİŞİ NEREDE?

İçerde yaşanan büyük ekonomik sıkıntılar,
mafyozi ilişkiler, dışarda sürüklenmekte olduğu-
muz savaş bataklığı iyi yönetilemediğimizin en
belirgin göstergeleridir. AKP, iktidarda kaldığı her
an hem ülkeye hem de kendisine büyük zarar

veriyor. Bunu sadece biz söylemi-
yoruz, realite söylüyor. Yanısıra
uzun yıllar AKP’de genel başkan-
lık, başbakanlık, meclis başkanlığı,
önemli bakanlıklar yapmış, bugün
artık yolun sonuna gelindiğini ileri
sürenler de söylüyor. 

Prof. Dr. Ahmet Özer köşe yazısı sayfa 10’da 

AKP’NİN BOZULAN “BÜYÜSÜ”  
VE İKTİDARA YÜRÜMENİN YOLU

Öldüler mi yoksa 
göç mü ettiler?

CHP İstanbul Milletvekili
Özgür Karabat, TÜİK'in

açıklamış olduğu rakamlarda
önemli bir ayrıntıya dikkat çekti.
Türkiye nüfusunda yaklaşık 250
bin kişilik bir azalama olduğunu
söyledi. Karabat, nüfustaki bu
azalmanın ölümler yüzünden mi
yoksa işsizlik yüzünden kaynakla-
nan bir göç hareketi olup 
olmadığını sordu.
Karabat, " Ya 250
bine yakın vatanda-
şımız çeşitli sebep-
lerden hayatını
kaybetti, ya da ülke-
mizden ümidini kes-
tikleri için yurt dışına
göç etti" yorumunu
yaptı. I SAYFA 7
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil
Karaismailoğlu, "Yakın zamanda

yapımına başlayacağımız Kanal İstanbul
Projesi ile de hizmetlerimizi taçlandıraca-
ğız" dedi. Karaismailoğlu, "İstanbul ve İs-
tanbullular bizim için kaderlerine terk
edemeyeceğimiz kadar kıymetli ve özel"
diye konuştu. İsim vermeden İBB Baş-
kanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren Kara-

ismailoğlu, "Başkaları gibi; hastanelerin
yollarını yapmaktan imtina etmedik. Baş-
kaları gibi, başlatılan metro hatlarını dur-
durmadık. Devam eden metro hattının
üzerine hafriyat dökülen günleri de İstan-
bul gördü" ifadelerini kullandı. I SAYFA 13
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Sancaktepe Yenidoğan
metro hattının kazı çalış-

maları devam ederken İBB tarafın-
dan kazı alanına beton döküldü.
AK Parti İl Başkan Yardımcısı
Malik Ejder Batur ve Belediye
Başkanı Şeyma Döğücü bir açık-
lama yaparak çalışmaların başla-
masını istedi. Batur, "Bu metro
hattını, hafriyatla doldurarak ka-
patma işi sizin yeni bir hafriyat
döküm sahası stratejiniz miydi?

Öz kaynak yetersizliğinizden mi
bu metro hattını kapattınız?" diye
sordu. Sancaktepe Belediye Baş-
kanı Şeyma Döğücü ise "Dökülen
toprak, sadece metroya değil İs-
tanbul’un geleceğine Sancaktepe
ve Yenidoğan’ın beklentileri ile
umutlarınadır. O nedenle burada
yapılan faaliyetin devam etmesine
müsaade etmeyeceğiz. Metro 
Yenidoğan için şart kardeşim, 
şart, şart" diye konuştu. 
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METRO YENİDOĞAN İÇİN ŞART KARDEŞİM, ŞART, ŞART!

İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu ise hattın iptal

edilmediğini belirterek, Cumhur-
başkanlığı Strateji ve Bütçe Baş-
kanlığı Yatırım Programı’na
alınmadığı için kredi kullanılama-
yan hattaki imalat nedeniyle kazıl-
mış bazı noktaların, çevresel ve
depremsel riskler nedeniyle doldu-
rulmasının bir zorunluluk oldu-
ğuna dikkat çekti. Onay verilmesi
ve kredi bulunmasından sonra

hattaki çalışmaların yeniden 
başlayacağını duyuran İmamoğlu,
"Deprem açısından oraların çevre
ile ilgili oluşturduğu risk açısından
burayı doldurmamız lazım. Dol-
duğumuz yerleri, yarın kredi bul-
duğumuzda açmamız 1 ay. Bizim
proje onay çabalarımız devam
edecek. Bugün feryat figan 
bağıranlar, siyasetin en çirkinini
yapıyorlar" açıklamasını yaptı. 
HABERİN DEVAMI 5-11

ç
BUGÜN BAĞIRANLAR, SİYASETİN EN ÇİRKİNİNİ YAPIYOR

Ya Kanal Ya İstan-
bul Koordinasyonu,

Kanal İstanbul projesini
protesto etti. Avcılar’dan
Küçükçekmece’ye bisikletli
eylem gerçekleştiren çevre-
ciler, “Bilimle, halkla inatla-
şılmaz. Bu katil projeden
vazgeçin” çağrısı yaptı. Ta-
rihi köprü üzerinde yapılan
açıklamada, "Bilim insan-
ları ve halk bu projeye itiraz
ediyorken, hala kanal yapa-
cağım diyen ‘şahsım'ın kör

inadının, çıkarlarıyla
ilgili olduğunu biliyoruz. 
Haziran sonunda atılacağı 
söylenen köprü temeli,
Marmara'nın kuzeyini boy-
dan boya parçalayan, daha
geçen ay hazine garantisi
kapsamına alınan bir katil
projenin, Kuzey Marmara
Otoyolu'nun parçasıdır. 
Olmayan kanalın üzerine
kurulacağı söylenen 6 kara-
yolu köprüsünden biridir"
denildi. I SAYFA 11
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KADERİNE TERK
ETMEYECEĞİZ!

Çatalca Belediye Meclisi ilk oturumu gerçekleşti. CHP Grubu'nun
verdiği önergeleri eleştiren Belediye Başkanı Mesut Üner,
"Gölge etmeyin de Çatalca hizmet görsün" çıkışında bulundu

Özgür Karabat

YARGIYA EL UZATILMAZ

Yargının ideolojisi
sadece adalettir!

Adalet Bakanı Abdulhamit
Gül, Hakimler ve Savcılar

Kurulu'nun (HSK) ilk genel kuru-
lundaki konuşmasında, "Yargı ele
geçirilecek bir mevzi, bir makam,
bir kurum değildir. Yargı asla el
uzatılmaması gereken, göz bebeği-
miz gibi korumamız gereken bir
anayasal kurum-
dur. Yargının hiçbir
ideolojisi, hiçbir
grubu, hiçbir ce-
maati, taassubu
olamaz. Yargının
tek ama tek bir
ideolojisi vardır o
da adalettir" dedi.
I SAYFA 7
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Abdülhamit Gül

KAN İZLERİNİ BULDUM

Evinin önünden 
alıp götürdüler!

Maltepe Başıbüyük Bara-
jı'nın yanındaki yeşillik

alanda cesedi bulunan 37 yaşın-
daki Şahigül Buluş'un kız kardeşi,
"Zorla uyuşturucu sattırmak istedi-
ler, kabul etmeyince sırrını biliyorlar
diye evinin önünde bayıltarak alıp
götürdüler. Evinde kan izleri bul-
dum" dedi. Öldürülen kadının 
dayısı Yaşar Kaya
da "Üç tane ço-
cuğu var, kocası
cezaevinde. Devleti
vermiş olduğu yar-
dımlarla ev kirasını
veriyor, zar zor 
geçinen bir kadın"
açıklamalarında
bulundu. I SAYFA 4
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Hata yapan kişiyi
ayıklamak görevimiz

AK Parti Grup Başkanvekili
Bülent Turan, organize suç

örgütü lideri Sedat Peker’in iddiala-
rını değerlendirdi. Turan, "Yanlış
yapan, hatalı davranan hele ki
bizim partimiz varsa bunu ayıkla-
mak temizlemek görevimiz. Muha-
lefet, dedikodunun, iftiranın,
hakaretin karşılık bulacağı bir yer
değildir" dedi. Turan, CHP'den ay-
rılan Mustafa Sarıgül'ün "Amerika
yönetimi Türkiye'deki hangi muha-

lefet partisine para
gönderiyor?" soru-
sunu da gündeme
getirerek, "Hadi
bunu araştıralım.
Neden Peker kadar
Sarıgül'ün iddiası-
nın karşılığı yok?"
diye sordu. 
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Bülent Turan

CHP’DEN KOMİSYON TALEBİ

TBMM mutlaka 
vaziyet etmelidir

Sezgin Baran Korkmaz’ın
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile

yan yana fotoğrafını gösteren CHP
Sözcüsü Faik Öztrak, "Kavgalı evin
bir başka ferdi Sezgin Baran Kork-
maz, AK Parti döneminin türedi
zenginlerinden" dedi. Öztrak, Sez-
gin Baran Korkmaz'ın yurt dışına
İçişleri Bakanı Soylu'nun talima-
tıyla kaçtığı iddiasına ilişkin de

"TBMM mutlaka
vaziyet etmelidir.
Derhal bir araş-
tırma komisyonu
kurulmalıdır. Mec-
lis Başkanı bunu
yapamıyorsa istifa
etmelidir" çağrıla-
rında bulundu.
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Faik Öztrak

500 KİŞİYE SİYASİ YASAK

HDP’ye yeniden 
kapatma davası

Yargıtay Cumhuriyet Baş-
savcılığı, HDP'nin kapatıl-

ması istemiyle yeni bir iddianame
hazırladı. Anayasa Mahkemesi'ne
gönderilen iddianamede 500 par-
tili hakkında siyasi yasak istendi.
Partinin banka hesabına da tedbir
konulması talep edildi. HDP’nin

kapatılması iste-
miyle açılan
ilk davada
AYM, iddia-
nameyi
evrak ve

usul eksiklik-
leri nedeniyle

Yargıtay Cumhu-
riyet Başsavcılı-
ğına iade etmişti.
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GOLGE ETMEYIN!

Çatalca Belediye Meclisi haziran ayı
ilk oturumunda CHP Grubu'nun ver-

diği önergeler tartışma yarattı. CHP Grubu
verdiği önergede, "Mülkiyeti Çatalca Beledi-
yesi olan tarım arazisinin önceki dönem AK
Parti Meclis Üyesi Ersin Taşkın tarafından
ekildiği ortaya çıkmıştır. Bu arazinin  beledi-
yeye ait ÇATBEL tarafından ekileceği bilgisi
verilmişti. Ekimi yapanla ÇATBEL arasında
herhangi bir sözleşme bulunmakta mıdır?"
diye sordu. Belediye Başkanı Mesut Üner ise
"Tarım arazisi noktasında, tarım ile ilgili pro-
jelerimiz sizlere rahatsızlık vermiş. Çatal-
ca'nın tarlaları, Çatalca'nın arsaları birilerine
peşkeş çekilmiş senelerce. Bırakın da bu 5
yılda gölge etmeyin. Çatalca hizmet görsün"
diyerek tepkisini dile getirdi. I SAYFA 9

ç

TARLALARI YILLARCA
PEŞKEŞ ÇEKTİNİZ!

CHP milletvekilleri Gürsel Tekin ile Ali
Mahir Başarır, İstanbul Büyükşehir Beledi-

yesi (İBB)’nin AK Parti yönetiminde olduğu dö-
nemlere ilişkin, ‘Görevi kötüye kullanmak’,
‘Görevi ihmal’, ‘Kamu kurum ve kuruluşlarına
karşı dolandırıcılık’, ve ‘İrtikap (Rüşvet almak)’
suçlarından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na
giderek, suç duyurusunda bulundu. I SAYFA 11
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BILIMLE, HALKLA INATLASILMAZ!

İST
AN

BU
L’U

Damga'ya konuşan diyetisyen
Buse Özdemir daha dinç ve genç

bir bedene sahip olmak için çok önemli
tavsiyelerde bulundu. Gençliğin bizlere
sağlık, zindelik ve fit bir vücudu çağrıştır-

ması ile güzel geldiğini
söyleyen Özdemir, 'Yaş
alarak genç kalabilir
miyiz?" sorusuna,
"Gençlik iksiri yoktur
varsa da elimizdedir”
cevabını verdi.
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GENÇLİK İKSİRİ 
BİZİM ELİMİZDE 

ÖZEL HABER/ZEHRA ÇELİK SAYFA 16’DA 

BETON KAVGASI!

Sancaktepe Yenidoğan metro hattının İBB tarafından kazı alanına beton dökülerek
kapatılması yeni bir tartışma başlattı. AK Parti İl Başkan Yardımcısı Malik Ejder Batur,
"Bu metro hattını, hafriyatla doldurarak kapatma işi sizin yeni bir hafriyat döküm sa-
hası stratejiniz miydi?" diye sorunca İmamoğlu'ndan cevap gecikmedi. İmamoğlu,
"Bugün feryat figan bağıranlar, siyasetin en çirkinini yapıyorlar" karşılığını verdi

Hattı iptal etmedikle-
rini yineleyen İmamoğlu,
"Şu anda yapamadığımız

için, çevreye etkisi açısından
durdurmak zorundaydık. İstan-

bullular ve oradaki vatandaşları-
mız merak etmesinler. Doğru karar

verdik, onların hayatlarını riske 
atmamak adına" dedi. Bu arada,
bazı vatandaşlar,  ‘bozma yap’,
‘çukur doldurma metro yap’,

‘Yenidoğan metro istiyor’ 
yazılı pankartlar açarak

AK Partili Batur ve 
Döğücü'ye destek

verdi. 
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ESKI YONETIME SUC DUYURUSU

Gürsel Tekin ve Ali Mahir Başarır, eski
yönetim hakkında yargıya başvurdu. 

Avcılar Belediyesi, anne sütü kullanımı oranını 
artırmak amacıyla yeni bir proje başlattı. Belediye

Başkanı Turan Hançerli, "Bir hayali hayata geçirmek için
yola çıktık. Şimdi sağlıklı nesiller yetiştirmenin, geleceği
kurma yolculuğunun ilk adımını atıyoruz" dedi. I SAYFA 5
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Bir hayal için yola çıktık

AK Parti İstanbul İl Başkan
Yardımcısı Malik Ejder Batur

İBB Başkanı 
Ekrem İmamoğlu

Turan
Hançerli

Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanı 
Adil Karaismailoğlu



G ünlük yaşam alışkanlıkları-
mızda köklü değişikliklere 
neden olan yüzyılın salgın has-

talığı Covid-19 pandemisi kalp hastala-
rının yanı sıra kalbinde herhangi bir 
sıkıntı yaşamamış kişileri de olumsuz et-
kiliyor. Buna karşın bir de Covid-19’a 
yakalananlarda sorunlar daha tehlikeli 
sonuçlara yol açabiliyor. Prof. Dr. Sinan 
Dağdelen, "Covid-19 tedavisi sürecinde 
ve sonrasında yaşanan sorunlar, uzun 
dönemli etkiler yapılan araştırmalarla 
bir bir ortaya çıktıkça almamız gereken 
önlemler, dikkat etmemiz gereken nokta-
lar da artıyor. Çünkü hastalıktan en çok 
etkilenen yapılar, solunum ile kalp ve 
damar sistemleri olarak karşımıza çıkı-
yor. Kalp damar sisteminde meydana 
gelebilecek sorunların her biri hayatı 
tehdit edecek ciddiyette olabiliyor” 
diyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. 
Sinan Dağdelen, bu süreçte kalbimizi 
korumanın yollarını ve alınması gereken 
önlemleri anlattı, önemli uyarılar ve 
önerilerde bulundu.  

Herkesi etkileyebilir 

Yaklaşık bir buçuk yıldır devam eden 
Covid pandemisi sürecinde hareketsiz-
lik, bilgisayar başında geçirilen uzun sa-
atler boyunca kan dolaşımının olumsuz 
etkilenmesi, yanlış ve aşırı beslenerek 
kilo alma, özellikle göbek etrafındaki 
yağlanma vb sorunlar, normalde hiç ol-
mayan metabolik sendrom gibi kardiyo-
vasküler risklerin artmasına neden 
oluyor. Prof. Dr. Sinan Dağdelen, bu 
olumsuz koşulların kalp hastalarının 
yanı sıra kalbinde herhangi bir sıkıntı 
yaşamamış sağlıklı kişileri de etkileyebil-
diğini belirterek “Bu zorlu süreç kalp 
damar hastalığı olanlar veya yüksek 
riskli kişilerin gerekli muayene, tahlil ve 
tetkiklerini yaptırmamaları ayrıca sorun 
oluşturmaktadır. Klinik takiplerine uzun 
bir aradan sonra gelen hastalarda maa-
lesef bazı komplikasyonlar geliştiğini 
görüyoruz” diyor. Kalp damar siste-
minde meydana gelebilecek sorunların 
her birinin hayatı tehdit edecek ciddi-
yette olabileceğine dikkat çeken Prof. 
Dr. Sinan Dağdelen; gelişebilecek du-
rumları kalp kası iltihabı, kalp zarı ilti-
habı, akut kalp krizi, ciddi kalp 
yetersizliği, felç, kalp ritim bozuklukları, 
hipertansiyon atakları, akciğer damar tı-
kanıklığı ve bacak damarlarında pıhtı 

oluşması şeklinde sıralıyor.  

Tansiyonu yükseltebiliyor 

Covid-19 döneminde ya da iyileşirken 
daha önce olmayan tansiyon yükselme-
leri, çarpıntı ve ritim problemleri de gö-
rülebiliyor. Prof. Dr. Sinan Dağdelen 
şöyle konuşuyor: “Covid-19 tedavisi sü-
recinde ve sonrasında yaşanan sorunlar, 
uzun dönemli etkiler yapılan araştırma-
larla bir bir ortaya çıktıkça almamız ge-
reken önlemler, dikkat etmemiz gereken 
noktalar da artıyor. Çünkü hastalıktan 
en çok etkilenen yapılar, solunum ile 
kalp ve damar sistemleri olarak ne çıkı-
yor. Hastalığın seyri normale girerken 
bile aniden başlayan beklenmedik 
nefes darlığı, aşırı çabuk yorulma, 
aşırı çarpıntı hissi, göğüs ağrıları, 
göğüste baskı veya ağırlık hissi, tı-
kanma hissi gibi semptomlar, ani 
veya ilerleyen ciddi bir kardiyovas-
küler komplikasyonun ön haber-
cisi olabiliyor. Bu belirtileri 
yaşayan hastanın mutlaka heki-
mine danışması ve en azından 
EKG ve kan tahlillerinde anor-
malliklerin olmadığını teyit ettir-
melerinde yarar vardır. 
Herhangi bir acil durum karşı-
sında asla dünyanın en iyi dok-
torunu aramakla zaman 
kaybetmeyin, acil durumlarda 
en iyi doktor size en yakın 
doktordur.” 

TÜM dünyayı etkisi altına alan 
koronavirüs pandemisi, 1 
buçuk yılı aşkın bir süredir he-

pimizi evlerimize hapsetti. Tam ka-
panma ve sokağa çıkma kısıtlamaları 
sosyalleşebileceğimiz alanları en küçük 
düzeye indirgerken yeniden normal-
leşme kararıyla hayata kaldığımız yer-
den devam etmeye hazırlanıyoruz. Peki, 

kapanma dönemlerinde uzunca bir süre 
evde kaldıktan sonra yeniden sosyal-
leşme fikri tedirginlik yaratır mı? Tekrar 
kalabalığa girmekten korkacak mıyız? 
Yüz yüze iletişim kurmayı unuttuk mu? 
Sosyalleşme kaygısı ve nasıl üstesinden 
gelineceğini Psikolog G. Tansu Ocak 
anlattı. 

Rutinlerimizi değiştirdi 

“Kalabalık stresi, sosyalleşme fikrinin 
yarattığı tedirginlik, yabancılarla yüz 
yüze iletişim kuramayacağınızı düşünü-
yor olmanız gayet normal bir durum” 
diyen Psikolog G. Tansu Ocak, “Tam 
kapanma ve kısıtlamalar pek çoğumuzu 
daha önce alışmadığımız ‘ev ortamına’ 
alıştırdı ve günlük rutinlerimizi değiş-
tirdi. Değişen rutinlere beynimizin ver-
diği tepki çoğunlukla strestir. Bu duygu, 
beyninizin 'Bu yeni bir durum, dikkat et' 
deme şeklidir” diye konuştu. Dışarıdaki 
hayata alıştıkça stres düzeyinin azala-
cağını belirten Psikolog Ocak, bu dö-
nemi kolay atlatabilmemiz için 
ipuçlarını paylaştı. Ocak, "İşiniz, ilişki-
niz, yapmanız gereken herhangi bir ey-
lemden kaçındıkça kaygı artar ve işler 
uzun vadede daha da kötüleşir. Erte-
leme davranışlarınız ortadan kalktı-
ğında kaygı seviyenizde de azalma 

olacaktır" dedi.  

Alışmayı bekleyebilirsiniz 

"Endişenizi geçiremiyorsanız ya da kaygı-
larınız büyüyorsa daha küçük adımlarla 
başlayın ve zamanla adımlarınızı büyü-
tün" diyen Ocak, "Normal hayata dönü-
şünüz bir anda olmak zorunda değil. 
Alışmayı bekleyebilirsiniz. Üşendiğiniz, 
çekindiğiniz işleri ne kadar sıklıkla yapar-
sanız o kadar hızla alışırsınız. Rutinler, siz 
onları düzenli olarak uyguladığınızda ru-
tinleşirler. Kaygılarınıza odaklanırsanız, 
endişeleriniz artar. Ancak heyecan duy-
duğumuz ya da özlediğimiz işlere odakla-
nırsak o zaman kaygı yerini heyecana 
bırakacaktır. Güvendiğiniz insanlarla en-
dişelerinizi paylaşmak, onlara duyguları-
nızdan bahsetmek daha az kaygılı 
hissetmeniz açısından oldukça önemlidir. 
Birçok insan, sosyal hayatına geri döndü-
ğünde virüs kapma ya da hastalanma 
kaygısını da yanında taşıyacak. Yalnız ol-
madığınızı fark etmek bu durumu yönet-
menizi de kolaylaştırır. Sosyalleşmeye 
önce aile ve arkadaşlarla başlarsanız, 
beklentileri karşılama konusunda daha 
rahat ve daha az kaygılı hissedersiniz.  
En önemlisi, keyif aldığınız şeyleri hatırla-
yın ve yeniden yapmaya başlayın"  
önerisinde bulundu. ANIL BODUÇ

PANDEMİ sürecinde hastaneye gitme çekin-
cesi birçok hastalıkta olduğu gibi, beyin tümö-
ründe de erken tanı ve tedavi imkanını 

engelliyor. Oysa beyin tümöründe bazı sinyaller, erken 
teşhiste kritik önem taşıyor. Prof. Dr. İlhan Elmacı, "Beyin 
tümörünün ilk belirtilerine sahip olan kişiler mutlaka 
beyin cerrahisi ya da nöroloji uzmanına başvurmalıdır. 
Hastaneye gitmeye çekinenler ilk etapta hekimle online 
iletişime geçebilirler" dedi.  

Gün içerisinde azalabilir 

Elmacı, "Herhangi bir mide bağırsak rahatsızlığı olmadığı 
halde bulantı yakınmasının bir kaç gün devam etmesi ve 
giderek buna eşlik eden kusma beyin ile ilgili bir sorun 
olma ihtimalini akla getirmelidir. Özelikle bu şekilde tek-
rarlayan kusma atakları nörolojik muayeneyi gerektirir. 
Kişinin ara ara olup geçen, devamlılık göstermeyen baş 
ağrıları genellikle beyin ile ilgili değildir. Beyin tümörü 
varlığında baş ağrısı sabah kalkınca hissedilir. Kişi baş 
ağrısı ile uyanır ve bu ağrı giderek gün içerisinde azalabi-
lir. Baş ağrısı azar azar şiddetini artırır. Kişiyi daha fazla 
rahatsız eder. Başının önünde, arkasında olabilir ya da bir 
yerden bir yere yayılabilir. Burada beyin tümörü varlı-
ğında baş ağrısının sebebi; kişi uyurken oksijen gereksi-
nimi azalır, buna bağlı olarak solunumun derinlik ve sayısı 
düşer. Ayrıca kişinin yatar pozisyonda olması mevcut 
beyin tümörünün çevresindeki yoğunluğu-ödemi artırır. 
Sonuçta kişi uyandığı ve oturduğunda kafa içi basıncı art-
mış olduğundan baş ağrısı ile uyanma söz konusu olur. 
Bu durumun varlığı nörolojik muayeneyi gerektirir" diye 
konuştu.  

Konuşma bozukluğu 

"Tümörün konuşma merkezleri ile olan ilişkisi dolayısıyla 
kişide konuşma bozukluğu meydana gelebilir" diyen El-
macı, "Kelimeleri seçmede, dillendirmede ve peş peşe 
kelimeleri ifade etmede zorluk olabilir ya da söylenenleri 
anlama bakımından zorlanabilir. Bu durumlar olup geçe-
bilir. Bir kere dahi olması -düzelmiş olsa bile- nörolojik 
muayeneyi gerektirir. Vücudun bir tarafında kol ve bacak 
beraber ya da ayrı ayrı olarak uyuşma veya güç kaybı 
önemli bir bulgudur. Geçici ya da devamlılık gösteriyor ol-
masının önemi yoktur. Bu durum sadece parmaklarında 
dahi olabilir. Önemli bir bulgudur. Nörolojik muayene ge-
rektirir. Tümör görme sinirleri ya da görmenin beyin için-
deki yolu üzerinde, merkezinde bası meydana 
getirdiğinde farklı şekilde görme bozukluğu olur. Bunlar 
tek gözde ya da her iki gözde meydana gelir. Görmenin 
giderek azalması kaybolmaya yüz tutması, kişinin baktı-
ğında dış yan tarafları göremiyor olması ya da geçici olup 
düzelen tekrarlayıcı görme kayıpları önemlidir. Özellikle 
göz hekimi muayenesi ve sonrasında nörolojik muayene 
gerektirir" ifadelerini kullandı.  
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Online iletişime 
geçebilirsiniz! 

Prof. Dr. Sinan Dağdelen, “Covid-19 tedavisi sürecinde ve sonrasında  
yaşanan sorunlar, uzun dönemli etkiler yapılan araştırmalarla bir bir  

ortaya çıktıkça almamız gereken önlemler de artıyor. Çünkü hastalıktan en 
çok etkilenen yapılar, solunum ile kalp ve damar sistemleri olarak  

karşımıza çıkıyor. Kalp damar sisteminde meydana gelebilecek sorunların 
her biri hayatı tehdit edecek ciddiyette olabiliyor” dedi

Psikolog G. Tansu Ocak, 1 buçuk sene süren tam kapanma ve kısıtlamalar sonrası oluşabilecek 
sosyalleşme kaygısını anlattı. Ocak, "Kaygılarınıza odaklanırsanız, endişeleriniz artar. Ancak heyecan 
duyduğumuz ya da özlediğimiz işlere odaklanırsak o zaman kaygı yerini heyecana bırakacaktır" dedi

Özlediğinize odaklanın!

BU BELIRTILER  
IHMALE GELMEZ!

AYDİLGE, yaza ''Bal Gibi'' bir şar-
kıyla merhaba diyor. Kendi söz ve 
bestelerini yazan sanatçılar ara-
sında her zaman farklı tarzıyla ön 
plana çıkan Aydilge, yazın ve aşkın 
coşkusunu yansıtan bu kıpır kıpır 
şarkısını 11 Haziran'da dinleyi-
ciyle buluşturuyor. Bal Gibi şarkı-
sını, pandeminin yarattığı 
karamsar ve depresif ruh halini 
biraz olsun hafifletmek amacıyla 
yazdığını söyleyen sanatçı, Balkan, 
Latin ve Türk motiflerini başarıyla 
bir şekilde harmanlıyor. Söz ve 
bestesi Aydilge'ye ait olan şarkının 
aranjörü ise Samuray Gökçe. 
Yazın en hareketli, en akılda kalıcı 
şarkılarından biri olacağı kesin 
olan ''Bal Gibi'', pandeminin bun-
altıcı enerjisinden bıkanlar için de 
ilaç gibi gelecek. 

Aydilge “Bal Gibi”

KEMOTERAPİ tedavisi devam eden ve aşı sı-
rası gelen hastalara uyarılarda bulunan On-
koloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Karagöl, 

"Hekimler, hastaların hangi gün aşı yaptırması gerekti-
ğini hesaplayarak hastaya bildirmeli. Başka kliniklerde 
tedavi gören hastalar da onkologlarına bu konuda da-
nışmalı" dedi. Karagöl, "Kanser hastaları, aşılama yö-
nünden 2 gruba ayrılmalı. Kanser tedavilerini 
tamamlanmış, takip sürecindeki hastalar ve halen cer-
rahi, radyoterapi veya ilaç tedavi süreci devam eden 
kanser hastaları olarak ayrılmalı. Tedavileri tamamlan-
mış, takip sürecinde olan hastalarda aşı uygulaması, 
normal sağlıklı insanlarda olduğu gibi yapılabilir. Kan-
ser hastalığı nedeniyle, kemoterapi, immünoterapi, 
akıllı ilaç tedavisi veya hormonoterapi alan hastalarda 
ise uygulanan aşının, normal insanlardan farklı bir yan 
etkisi olduğuna dair henüz bir bilgi yok. Özellikle kemo-
terapi alan hastalarda aşının tutma ihtimali daha az" 
diye konuştu.  

Aşı zamanını  
hekim belirlesin 

KALBİNİZE  
DİKKAT 

 EDİN

PROF. DR. Sinan Dağdelen, yaşanan 
önemli risklerinden birinin de sosyal 
medya kanalları aracılığı ile yayılan 
yanlış yönlendirme ve bilgilendirme 
olduğunu kaydederek “Maalesef bazı 
insanlar bu bilgilere kanarak sağlıkla-
rını tehlikeye atmaktadırlar. Bunun en 
önemli örneği  ise anti aşı kampanya-
larıdır. Ülkemizde 65 yaş üzeri insan-
larımızın aşı sıraları geldiği halde 
yüzde 20-25’inin aşı olmaması, bu 
konuda önemli bir sorun olduğunu 
ortaya koymaktadır” diye konuşuyor. 
Covid-19, ACE-2 adı verilen özel 
hücre yüzeyi reseptörlerine tutunarak 

hücre içine giriyor. Bu durum, vü-
cutta kan basıncının düzenlenme-
sinde etkin olan Angiotensin-2’nin 
damarlarda ve akciğerde dönüşü-
münü azaltıyor. Bu etki ise doğrudan 
kalbi ilgilendiren birçok sorunu bera-
berinde getiriyor. Kardiyoloji Uzmanı 
Prof. Dr. Sinan Dağdelen, bu riskleri 
“kalbi koruyucu maddelerin azal-
ması, damarların aşırı kasılması, pıh-
tılaşmanın artması, enflamasyon 
iyileşme sürecinin bozulması, doku-
ların sağlamlaştırıcı etkisinin azal-
ması, iltihap oluşumu vb bir dizi 
patolojik süreç” olarak özetliyor. 

AŞI KARŞITLIĞI BÜYÜK SORUN 



OLAY, önceki akşam saat 
21.00 sıralarında yaşandı. 
Ata Union MC adlı motosik-

let grubu üyeleri, Mecidiyeköy'de ilerle-
dikleri sırada, bir sokaktan gelen kadın 
çığlıklarını duydu. Hemen sokağa yö-
nelen motosikletliler, bir erkeğin genç 
bir kadını tekme tokat dövdüğünü 
gördü. Kadın, adamın elinden kurtu-
lup, motosikletlilere doğru koştu. Mo-
tosikletliler de hemen adama 
müdahale etti. Kadını döven kişi, taş-
kınlık çıkarmaya devam edince grup 
üyeleri tarafından yere yatırılarak etksiz 
hale getirildi. İhbar üzerine olay yerine 
polise ekipleri sevk edildi. Motosikletli-
ler, kadını döven kişiyi polise teslim etti. 
Güçlükle sakinleştirilen kadın ise, mo-
tosikletlilere, "Akbili iade etmek istediği 
büfedeki kişiyle tartıştı. Ben olayın bü-
yümemesi için, 'tartışmaya gerek yok' 
diyerek, onu oradan uzaklaştırmaya 
çalıştım. Engel olmaya çalıştım diye 
bana saldırdı" dedi. DHA

AVCILAR Tahtakale ve Başakşehir Bah-
çeşehir Mahalleleri, kaçak hafriyat 
döküm alanı haline geldi. Mahallelerde 
yapılan inşaatlardaki atıklar, kimliği be-
lirsiz kişilerce boş alanlara dökülüyor. 
İki mahalledeki tüm boş alanlar, yapılan 
hafriyat dökümü nedeniyle inşaat atık-

ları ile doldu. Atıkların içinde cam, kum, 
taş ve farklı türdeki atıklar yer alırken, 
vatandaşlar mahallelerinin kaçak 
döküm sahası olarak kullanılmasından 
rahatsız. Günde 15-20 kamyon ve kam-
yonetin kaçak olarak döküm yaptığı 
iddia edilirken, bırakılan bazı atıkların 

da kimyasal olduğu öne sürüldü. İki ma-
hallede kaçak hafriyat tepelerinin oluş-
masına neden olanların güvenlik 
kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Gö-
rüntülerde hafriyat kamyonlarının kaçak 
olarak döküm yaptıktan sonra hızla 
uzaklaştığı görülüyor. DHA 

22 YAŞINDAKİ Başak Ermiş, iddiasına 
göre, dün akşam, 3 aydır aşk yaşadığı 19 
yaşındaki Can Topçu ve Topçu’nun yakın-
larıyla Silivri’deki bir evde buluştu. Grup 
sohbet ederken yine iddiaya göre, Başak 
Ermiş’e, sosyal medya için Tiktok video-
ları çektiği sırada Can Topçu, giydiği taytı 
değiştirmesini söyledi.  
Başak Ermiş ise itiraz etti. Bunun üzerine 
Topçu, Ermiş'i darp etti. Ermiş hemen te-
lefonla eniştesini aradı. Ardından da ken-
disini almaya gelen eniştesiyle hastaneye 
giderek, darp raporu aldı.  
Başak Ermiş, bugün, babasıyla birlikte 
Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü  
Çeliktepe Şehit Bestami Şeker Polis  
Merkezi’ne gelerek, Can Topçu'dan  
şikayetçi oldu. 

Bunu bekliyordum 

Polis merkezi çıkışında açıklama yapan 
Başak Ermiş, "Tayt giydiğim için darp 
edildim. Değiştirmemi söyledi değiştirme-
dim, darp edildim. Ağzıma vurdu, duda-
ğım patladı. Sinir hastası olduğunu 
düşünüyorum. Yanımızda kardeşleri vardı. 
Yumruk attı. Çektiğim videolara da karışı-
yordu. 'Kaldır o videoyu' diyerek, küfür ve 

hakaret ediyordu. Çevremdekiler, ‘Senin, 
yakında cinayet haberlerini görürsek şa-
şırmayız’ diyordu. Çünkü silahlı fotoğraf-
ları var dizi setinden. Olaydan sonra bana 

mesaj attı. Herkesten özür dilediğini söy-
ledi. Başıma gelmesine şaşırmadım, bek-
liyordum iki gün önce de geç kaldım diye 
evi kilitledi” dedi. DHA 

KAÇAK HAFRİYAT DÖKENLER KAMERAYA YAKALANDI
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Motorcular 
kurtardı

Sosyal medya fenomeni Başak Ermiş, tayt giydiği için kendisini darp ettiğini öne sürdüğü 
dizi oyuncusu erkek akadaşı Can Topçu'dan polise şikayetçi oldu. Polis merkezinden çıkışta 

açıklama yapan Ermiş, "Çevremdekiler, ‘Senin, yakında cinayet haberlerini görürsek  
şaşırmayız’ diyordu. Başıma gelmesine şaşırmadım" dedi 

SEVGiLiDEN TAYT DAYAĞI

Avcılar ve Başakşehir'de kaçak hafriyat tepelerinin oluşmasına neden olanlar güvenlik  
kamerasına yansıdı. Bırakılan bazı atıkların da kimyasal olduğu öne sürüldü 

M altepe, Başıbüyük Mahallesin-
deki Başıbüyük Göleti'ne geçen 
Cumartesi balık tutmak için 

gelen, vatandaşlar yarısı suyun içinde kan-
lar içinde bir kadın cesedi görerek polise 
ihbarda bulunmuşlardı.  Olay yerine gelen 
polis ekipleri kadının boğazının kesildiğini, 
ayrıca boynunun arkasında ve sırtında 
bıçak yaraları olduğunu belirlemişti. Yapı-
lan araştırmada cesedin Şahigül Buluş'a 
ait olduğu ve hakkında kız kardeşi tarafın-
dan kayıp müracaatı yapıldığı ortaya çık-
mıştı. Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı 
ekipler olayla ilgili yaptıkları soruştur-
mada vahşi bir şekilde öldürülen Şahigül 
Buluş'un son olarak arkadaşı olan Seyfi-
naz B. adlı kadınla evden ayrıldığını belir-
ledi. Bu gelişme üzerine Seyfinaz B. ile 
olaya karıştığı iddia edilen Muhammet T. 
gözaltına alındı. 

Bıçaklayarak öldürdü 

Cinayet şüphelilerin işlemleri Gayrettepe'de 
bulunan Cinayet Büro Amirliği'nde  yapıldı. 
Daha önceden uyuşturucu bulundurmak, 
hırsızlık, ruhsatsız silah bulundurmak gibi 
suçlardan çok sayıda polise geliş kaydı olan 
Seyfinaz B. ifadesinde cinayet işlemediğini 
ancak olayı tüm detayları ile gördüğünü an-
lattı. Olay günü Şahigül ve Muhammet T. ve 

kendisinin göletin kenarına gezmeye gittikle-
rini anlatan Seyfinaz B. "Birlikte dolaşırken 
Muhammet bir şey söylemeden. Cebinden 
bıçağını çıkararak Şahigül'e saldırdı. Onu bı-
çaklamaya başladı.  
Ben korkudan donup kaldım. Bir şey yapa-
madım. Onun boğazını kesip sırtından bı-
çakladı. Daha sonra yerde hareketsiz kalınca 

ayağı ile gölün içine doğru itti." dedi. Olay sı-
rasında çok korktuğunu Muhammet'in ken-
disini öldürmesinden korktuğu için kimseye 
bir şey söyleyemediğini anlatan Seyfinaz B. 
"Oradan yürüyerek geri döndük. Çok korkt-
muştum. Ne yapacağımı düşünürken polis-
ler evime geldi. Ben de onlara olanları 
anlattım." dedi. Öte yandan cinayetle suçla-

nan Muhammet T. ise iddiaları kabul etme-
yerek, cinayetin işlediği yere dahi gitmedi-
ğini, Şahigül Buluş'u kimin öldürdüğünü 
bilmediğini söylediği öğrenildi. Muhammet 
T.'nin daha önce çeşitli suçlardan 8 kez 
polis tarafından yakalama kaydının bulun-
duğu belirlendi. Poliste işlemleri tamamla-
nan şüpheliler adliyeye sevk edildi. DHA 

Maltepe'de göletin içinde boğazı 
kesilerek öldürülmüş olarak  
bulunan 37 yaşındaki Şahigül 
Buluş cinayetiyle ilgili gözaltına 
alınan biri kadın iki şüpheli  
adliyeye sevk edildi. Polisteki 
ifadesinde cinayeti gördüğünü 
söyleyen kadın şüpheli Seyfinaz 
B.(39) “Üçümüz birlikte dolaşı-
yorduk. Birden Muhammet  
hiçbir şey söylemeden Şahigül'e 
saldırdı. Onu bıçaklayarak  
öldürdü. Korkudan kimseye  
bir şey söyleyemedim” dedi 

Şişli'de sokak ortasında bir 
erkek tarafından tekme tokat 

darp edilen kadını, yoldan 
geçen motosikletli grup kur-

tardı. Motosikletliler, yere yatı-
rarak etkisiz hale getirdikleri 
saldırgan, polise teslim etti 

BAĞCILAR 100. Yıl Mahalle-
si'nde motosikletle gelen iki 
kişi, husumetlilerinin bulun-

duğu iş yerlerine silahla ateş açtı. Üç 
gün önce bir çay ocağını kurşunlayan 
aynı kişiler, dün saat 14.00 sıralarında 
bir pilavcı dükkanına kurşun yağdırdı. 
Her iki olayda ölen ya da yaralanan ol-
mazken, yaşanan kurşunlama anları 
güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri 
kurşunlanan Abidin Aydeniz, "Burada 
15-20 yıldır esnafım. Bahçelievler'den 
gelen bir grup genç, husumetleri olduk-
ları, burada yemek yiyen gençlere 6-7 el 
ateş ettiler. Burada takıldıkları için bu-
rayı onların mekanı zannetmiş. İllallah 
ettik, bıktık artık. Çok şükür kimse yara-
lanmadı. 7 ay önce yine yaptılar, 3 gün 
önce yan tarafa yaptılar. Orada da aynı 
kişiler ateş edip kaçıyor. Kafalarında 
maske var " dedi. 

Esnaf olarak mağduruz 

Motosikletli saldırganlara artık bir 
çözüm bulunması gerektiğini belirten 
bir esnaf ise, "Gelip sıkıp gidiyorlar. 
Buna bir çözüm bulsunlar. Motosiklet 
ile gelip sıkıp gidiyorlar. Esnaf olarak 
mağduruz. Çay ocağını kurşunladılar. 
Yetkilere sesleniyorum, mağduruz" ifa-
delerini kullandı. Yaşanan kurşunlama 
anları ise iş yerlerinin güvenlik kamera-
larına saniye saniye yansıdı. Görüntü-
lerde, motosikletle gelen iki kişiden 
birinin elindeki tabancayla iş yerine 
doğru rast gele ateş açıp kaçtıkları 
görülüyor. DHA 

Bağcılar’da 
silahlı saldırı 

Bağcılar'da, iki kişinin motosikletle 
gelip husumetlilerinin bulunduğu iş 
yerlerini kurşunlaması esnafı canın-

dan bezdirdi. İş yerlerinin kurşunlama 
anları güvenlik kamerasına yansıdı.

SULTAMGAZİ'DE yaklaşık 13 
gün önce kanalizasyon kuyu-
suna düşen ördek kurtarılmayı 

bekliyor. Merkez Habibler Mahallesi'nde 
ikamet eden Selfinaz Taşdemir'in iki örde-
ğinden biri, yaklaşık 13 gün önce mahalle-
nin kanalizasyon kuyusuna düşerek 
mahsur kaldı. Kanalizasyon çukurunda 
sıkıştığı düşünülen ördeğin kurtarılması 
için itfaiye ve İSKİ ekiplerinden yardım is-
teyen Taşdemir, diğer ördeğinin de kanali-
zasyona düşmemesi için ayağını iple 
ağaca bağladı. Taşdemir, "13 gün oldu. İt-
faiyeye haber verdik. İtfaiye ekipleri geldi. 
Müdahale ettiler ama çıkaramadılar. İS-
Kİ'nin müdahale etmesi gerektiğini söyle-
yip gittiler. İSKİ'yi aradık. Oradan gelen 
ekipler de kendi sorumluluk alanında ol-
madığını söyleyip gittiler. 13 gündür orada 
mahsur kalmış. Bir şey yiyemiyor. 13 gün-
dür su ile yaşıyor. Ben kurtarılmasını bekli-
yorum. Çünkü hayvan acı çekiyor. Ölseydi 
ya da kaybolsaydı gam yemezdim. O da 
bir can. Arkadaşı dışarıda acı çekiyor, o 
içeride acı çekiyor. Bende o zaman üzülü-
yorum. Diğer ördeği kaçmasın diye bağla-
dık. Kuyunun başına bağladık. Belki sesini 
duyar gelir diye" dedi. DHA 

Ördek, 13 gündür  
kuyuda yaşıyor

CINAYETI GORDUM!

Cinayet Büro Amirliği'ne 
bağlı ekipler olayla ilgili 
yaptıkları soruşturmada 
vahşi bir şekilde  
öldürülen Şahigül  
Buluş'un son olarak  
arkadaşı olan Seyfinaz B. 
adlı kadınla evden  
ayrıldığını belirledi. 
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ÜNİVERSİTE Mahallesi'ndeki bir binanın 
3'üncü katında yaşayan aile, havalan-
dırma boşluğundan gelen kuş sesi üze-

rine itfaiyeyi aradı. Gelen ekip, havalandırma 
boşluğundaki yavru kuzgunu, kuş yakalama apa-
ratı ile kurtardı. Ardından da Avcılar'daki itfaiye 
merkezine götürdü. Şırıngayla su verilen ve besle-
nen yavru kuş, itfaiye erlerinden Hakan Kalın'ın 
yanından ayrılmıyor. 

Yumurta veriyoruz 

Her gün çok sayıda kuş ve farklı hayvanı kurtardık-
larını ancak, kuzguna pek rastlamadıklarını anla-
tan Kalın, “Havalandırma boşluğu penceresini 
açtık ve kuzgunu kurtardık. Buraya getirdik. Ara-
mızda arkadaşlık oluştu. Bizimle birlikte binanın 
önünde volta atıyor. Acıktığında bağırmaya, ses çı-
karmaya başlıyor. Ona su ve yumurta veriyoruz. 
Birbirimize çok daha fazla alışmadan ayrılmamız 
gerekiyor. İBB Veterinerlik Müdürlüğü'ne teslim 
edip, tedavisinin ardından biraz büyümesini sağla-
yıp doğaya bıraktırmayı düşünüyoruz. Eğer bizi 
çok sevdiyse yine gelip bizi bulacağını tahmin edi-
yoruz" dedi. 

Gün boyu beraberler 

İtfaiye Amiri Mustafa Gür de itfaiye eri Hakan Ka-
lın'ın omzundan ayrılmak istemeyen, diğer itfaiye 
erlerinin de maskotu olan kuzgunun biraz daha 
büyütülerek, doğal ortamına bırakılması gerekti-
ğini söyledi. Gün, "Biz göreve başlarken her saba-
hın ilk saatlerinde 'İtfaiyeci duası' yaparız. Duaya 
'Tehlikeye düşmüş her canlının' diye başlarız. Bu 
da tehlikeye düşmüş bir canlı. Bunu da Hakan kar-
deşimiz ve ekibi sağ salim kurtardı. Gün boyu be-
raberler. İyi bir dostluk kurdular. Ama bu dostluk 
kısa sürecek" diye konuştu. DHA 

C umhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 
Ayasofya Camisi'nde katıldığı bir 
programda, Türkiye cumhuriyetinin 

din görevlilerinden Üsküdar, Yıldırım Be-
yazıt Camii eski imamı, Atatürk ve arka-
daşlarına ‘zalim ve kafir' diye ulu orta 
hakaret etme cesaretinde bulunabiliyor. 
Hem de bulunduğu makamı Atatürk ve 
arkadaşlarına borçlu olan Cumhurbaşka-
nın önünde. 

Az bilinen yaşanmış bir öyküsüyle 
Atamızı ve arkadaşlarını yad edelim. 

*** 
Ankara’da havanın kapalı sıkıntılı 

olduğu bir eylül akşamı. 
Avrupa’nın üstünde savaş rüzgarları 

esiyor.  
Çankaya Köşkü’nün havası hüzünlü 
Atatürk hasta ama memleket meselele-

rinden ayrı kalmak mümkün mü? 
Sanki yolun sonuna geldiğini hisseder 

gibi. 
Akşamüstü saatleri yanında Nuri 

Conker var. 
Selanik’ten hem mahalle hem okul 

arkadaşı. Albaylıktan emekli ve Paşalık 
dahil hiç bir makam/mevkii kabul etmemiş 
gerçek dost ve sırdaş. 

*** 
Kadim dost Nuri Conker, o gün 

arkadaşının havasını dağıtmak ister. 
Çocukluk günlerinden söz eder. 
Bal gibi sohbet, uzayıp gider. 
İstanbul’a ve gençlik günlerine gelir. 
Harbiye ve sonra akademideki günleri 

anarlar. Yedi Tepeli kentte yaşadıkları akıl-
larına gelir. Tünel’deki Apostol’un yerinden 
bahsederler. O ufacık ama ünlü meyhanede 
yaşadıkları unutulmaz akşamlar gelir akıl-
larına. 

Hatta paraları olmadığı zaman Nasıl 
meyhaneciye “yaz hesaba” dediklerini 
hatırlarlar. 

Bazen o küçük piste fırlayıp Rumeli 
havaları eşliğinde zeybek oynadıkları bile 
gelir gözlerinin önüne. 

Atatürk keyiflenir. 
Sanki hastalığını unutmuş gibidir. 
Kısa bir sessizlik olur. 
Nuri Conker, aklına geleni hemen söyler; 
“İster misin Mustafa, atlayıp trene 

gizlice İstanbul’a gidelim, önce Boğaz’da 
gezeriz, sonra ver elini Beyoğlu, Apostol’a 
uğrarız. Kimse görmeden döner geliriz.” 

Gazi, çok sevinir. 
Gözleri ışıldar;  

“Nasıl yaparız ki Nuri?” 
der. 

*** 
Nuri Conker kararını vermiştir; 

her şeyi ayarlar. 
İstiklal Savaşı’nda orduya cesaret vere-

rek Conk Bayırı’nın alınmasının mimarı bu 
kahraman asker için İstanbul operasyonu, 
çocuk oyuncağıdır. 

*** 
Nitekim İstanbul ekspresinden üç 

kompartıman alınır. Gece trene binilir; 
kimsenin ruhu bile duymaz. 

Hafiften de olsa tanınmamak için 
kıyafetler değiştirilir. 

Kaçakları(!) Haydarpaşa’da Conker’in 
bir arkadaşı karşılar. 

Sonra? 
Ver elini Boğaziçi. 
Gezerler, yürürler, denizi seyrederler. 
Boğaz havasını ciğerlerine çekerler. 
Sonra istikamet Beyoğlu. 
Tünel’e gelince de doğrudan Apostol’un 

yerine giderler. 

Akşamüstünün tüm güzelliği örtmüştür 
İstanbul’u. 

Saat 17.00 olmuştur bile. Meyhanenin 
müdavimleri yavaştan gelmeye başlar 

Meyhane’nin sahibi Apostol bir ara Nuri 
Conker ile göz göze gelir. Şimşek çakar 
kafasında. Tanımıştır gelenleri. 

Eski müşterisi Atatürk’ü ve dostunu. 
Çok sevinir ama Nuri Conker hemen 
uyarır; “Sakın bozma” der ve ekler: 

“Eskisi gibi davran, gelenleri de 
çevirme, sadece bizimle garsonlar hariç, 
kimse fazla ilgilenmesin, hafifçe 
demlenelim.” 

Akşam ilerlemekte, keyif ise 
artmaktadır. 

Mustafa Kemal ise gençlik günlerine 
döndüğü için çok mutludur. 

Bi’ara merak edip, Nuri Conker’e de 
sorar: 

“Galiba bizi hiç kimse tanımadı.” 
Nuri Bey’in tek endişesi içeriye girip 

çıkan birilerinin dışarıda bu olaydan söz 
etmeleridir. Apostol güvence verir, “Sen 
merak etme Paşam.” 

*** 
Artık sıra Rumeli türkülerine, çalmaya / 

oynamaya gelmiştir. 
Tavernanın her köşesi şarkı ve türkülerle 

çınlamaya başlar. Hatta Atatürk bile dans 
edip, türkülere eşlik eder. 

Kuşkusuz Gazi Mustafa Kemal, oyunu 
sezmiş ama. Artık o da bozmayıp, eğlen-
meye devam eder… 

Aslında kadim dostu Conker’in kıyağının 
farkındadır. Dostluk da zaten bu değil 
midir? 

*** 
Ayrılma zamanı gelmiştir. Haydarpa-

şa’dan trene binilecektir, erken kalkmak 
gerekir. Ayağa kalkar Mustafa Kemal. 
Madem (!) kimse onu tanımamıştır, o da 
kapıya yönelir. Arkasından bağırır Apostol; 
“Mustafa hesabı ödemeden nereye 
gidiyorsun?” 

Gazi, döner ve şöyle der; “Yaz hesaba 
bre Apostol!” 

Birbirlerine sarılıp ağlamaya başlarlar. 
Bu arada bütün taverna ayağa kalkar ve 
dinmeyen alkışlar. 

Tavernadakiler hep bir ağızdan 
bağırırlar; 

“Bizim Mustafa, seni bırakmayacağız 
ama sen de bizi bırakma, daha sık gel.” 

*** 
Cumhuriyeti kuranların önce insan 

olduklarını hiç ama hiç unutmayalım. 
Şükranla, rahmetle… 

“Ben kalpleri kırarak değil, kazanarak 
 hükmetmek isterim." 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk. 
Sağlıcakla…  

Hesabı ödemeden nereye Mustafa?

M altepe Başıbüyük Barajı yakı-
nında cumartesi günü baraja 
balık tutmaya gelenler yarı 

çıplak, hareketsiz yatan kadını görerek 
polis ekiplerine haber verdi. İhbar üze-
rine olay yerine çok sayıda polis ve sağ-
lık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri 
kadının hayatını kaybettiğini belirledi. 
Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çev-
redekileri uzaklaştırdı. Olay yeri ince-
leme ekiplerinin yaptığı ilk incelemede 
kadının boğazının kesilerek öldürüldüğü 
anlaşıldı. 37 yaşındaki Şahigül Buluş'un 
yakınları cenazeyi teslim almak için Adli 
Tıp Kurumu'na geldi. 

Ölüsünü ben buldum 

Üç gündür ablası Şahigül Buluş'u aradı-
ğını belirten Arzu Buluş, Adli Tıp Ku-
rumu önünde ağıtlar yakarak, "Kestiler 
abi, çıkmadığım, başvurmadığım yer 
kalmadı. Bacımın ölüsünü ben buldum. 
Üç tane bebeği var. Boğazını kesmişler, 
suya atmışlar. Evde oturamadım 5 da-
kika çünkü ben biliyordum, bacımı zorla 
götürdüler. Erkek gibi kadındı" ifadele-
rini kullandı. Arzu Buluş, öldürenlerin 
ablasını zorla kaçırdığını yineleyerek, 
"Zorla uyuşturucu sattırmak istediler, 
kabul etmeyince sırrını biliyorlar diye 
evinin önünde bayıltarak alıp götürdüler. 
Evinde kan izleri buldum" diye konuştu. 
Buluş, "Üç çocuğu var onun. Ben evimin 
yüzünü görmedim çünkü bulunsun diye. 
'Kocaya kaçtı' dediler ama ben inanma-
dım. Çünkü erkek gibiydi. 4-5 erkeği dö-
verdi. Yüreğim yanıyor. 37 yaşında 
benim ablam gitti, şuram yanıyor" şek-

linde konuştu. 

Zar zor geçinen bir kadın 

Öldürülen kadının dayısı Yaşar Kaya da 
"Üç tane çocuğu var, kocası cezaevinde. 
Devleti vermiş olduğu yardımlarla ev kira-
sını veriyor, zar zor geçinen bir kadın. S. 
N. diye bir arkadaşı perşembe günü 
akşam telefonla arayarak 'aşağı gel' diyor. 
Bir alt sokağa iniyor, S. N. yanına çağırı-
yor fakat orada bir de araba bekliyormuş. 
Oradan 4 kişi iniyor, kadının ağzına bir şey 
basıyorlar artık eter mi uyuşturucu mu? 
Kadını bayıltıyorlar ve arabanın içerisine 
alıyorlar. 2-3 dakika içerisinde bu iş olu-
yor" dedi. Gerekli yerlere başvuruda bu-
lunduklarını belirten Kaya, "Boğazını kesip 
kafasını gövdeden ayırıyorlar. Sonrasında 
da Gülsuyu Süreyya Paşa'nın orada 
büyük bir göle atıyorlar, yarı çıplak halde. 
Perşembe akşamı attılarsa cumartesi günü 
saat 14.00'da balık tutmaya vatandaş ce-
sedi görüyor ve polise haber veriyor" şek-
linde konuştu. 

Bunu yapan insan değil 

Yaşar Kaya, "Bunu bir insan alameti, insa-
nım diyen, Allah'ı bilen, bu insanlığı bilen 
bu katliamı kesinlikle yapamaz. Bunu 
yapan kesinlikle insan değil. Bunu yapan 
insandan doğmamış. Bunu yapanların 
devlet tarafından en ağır şekilde cezalandı-
rılmasını istiyoruz. Yeter artık Türki-
ye'mizde kadın cinayetlerinin olması yeter 
artık. Hep analarımız, bacılarımız, kızları-
mızı katlediyorlar. Yaşlı demiyorlar, genç 
demiyorlar. Bunların idam edilmesini isti-
yorum" ifadelerini kullandı. DHA 

EVINDE KAN  
IZLERI BULDUM
Maltepe Başıbüyük Barajı'nın yanındaki yeşillik alanda cesedi bulunan 37 yaşındaki Şahigül Buluş'un kız kardeşi, "Zorla uyuşturucu 
sattırmak istediler, kabul etmeyince sırrını biliyorlar diye evinin önünde bayıltarak alıp götürdüler. Evinde kan izleri buldum" dedi.

İtfaiyeciden ayrılmıyor 

İSTANBUL İl Emniyet Müdürlüğü, 6 ya-
şına giren Oğuzhan için sürpriz doğum 
günü partisi hazırladı. Emniyet müdürü 

elbisesi giyen çocuk, konvoy eşliğinde geldiği polis 
merkezinde pasta kesti. Maltepe'de, polisleri çok 
seven Oğuzhan Balaşirin'in 6'ıncı yaş gününde 
polis ekipleri kendisine sürpriz doğum günü partisi 
hazırladı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Ak-
taş'ın talimatıyla yapılan organizasyonda, Maltepe 
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri konvoy eşliğinde 
Balaşirin'in yaşadığı evin önüne geldi. Doğum gü-
nünü emniyet müdürü olarak geçirecek olan küçük 
Oğuzhan, makam aracına bindi ve sirenler eşli-
ğinde polis merkezinin yolunu tuttu. Polis ekipleri, 
Cumhuriyet Polis Merkezi'ne gelen, emniyet mü-
dürü elbisesi giyen çocuğu tekmil vererek karşıladı. 

Oğuzhan’a sürpriz!

Avcılar'da yavru kuzgun, düştüğü havalan-
dırma boşluğundan kendisini kurtarıp, su ve 
yiyecek veren itfaiyeci Hakan Kalın'ın yanın-

dan bir saniye bile ayrılmıyor

Maltepe ilk 10’a girdi 

Osman KÖSE
info@gazetedamga.com.tr

osmankose@hotmail.fr

ZORLA  
UYUŞTURUCU  
SATTIRMAK  
İSTEDİLER

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı, TEPAV tarafından yapılan “kadın dostu ilçe” araştırmasında Maltepe Belediyesi, 214 belediye arasında ilk 10’a girdi
TÜRKİYE Odalar ve Borsa-
lar Birliği’ne bağlı TEPAV 
tarafından yapılan “kadın 

dostu ilçe” araştırmasında 214 bele-

diye arasından ilk 10 a girmeyi başa-
ran Maltepe Belediyesi, kadınların en 
gerçek sorunu olan şiddet konu-
sunda net bir tavır sergiliyor. Bele-
diye çalışanlarıyla imzalanan toplu iş 
sözleşmesindeki bir maddeyle kadına 
yönelik şiddetin karşısındaki tutu-
munu kurumsallaştırıyor. 
Bu maddeye göre karısına şiddet uy-
gulayan bir belediye çalışanı idari ve 
maddi cezaya çarptırılıyor. Hatta şid-
det uyguladığı tespit edilen persone-
lin o ayki maaşından kesinti yapılıp 
kesilen miktar şiddet gören eşin he-
sabına yatırılıyor. Söz konusu kişi, 
şiddete yönelik tavrını sürdürürse 
idari ceza uygulanıyor;  işten uzak-
laştırma ve iş akdinin iptali sağlanı-
yor. Maltepe Belediye Başkanı Ali 
Kılıç, kadınların en önemli ve en ger-
çek sorunu olan şiddet konusuna yö-
nelik tavır geliştirmelerini şöyle 

açıklıyor; "Maltepe kadın dostu ol-
mayı ilke edinmiş bir ilçe. Kadınlar 
insanca, güven içinde yaşayacakları 
bir hayatı hak ediyorlar. Bu konuda 
üstümüze ne düşüyorsa yapmak isti-
yoruz. Bu değişime ilk olarak kendi 
içimizden başlamalıyız diye düşün-
düm, önce içselleştirmeliyiz." 

80 yerde geçti 

Raporda, Maltepe Belediyesi’nin 80 
kez kadın kelimesinin geçtiği 2015-
2019 Stratejik Planı’ndan şu şekilde 
söz edildi: "Maltepe İlçe Belediyesi, 
Stratejik Planı’nda, kadına yönelik 
şiddetin azaltılması için temel amaç 
ve eylemlerini sıralamıştır.  
Planda kadına yönelik şiddetin ön-
lenmesinin temel hedefler arasında 
olduğu belirtilmiş ve bu kapsamda 
faaliyet alanlarına yer verilmiştir. Ka-
dına yönelik şiddetin önlenmesi için 

eğitim materyallerinin hazırlanması, 
farklı sebeplerden dolayı (şiddet, 
fuhuş, insan ticareti, madde bağım-
lısı) mağdur olan kadınlar için ihti-
saslaşmış konukevlerinin açılması, 
bu kişilerin ekonomik hayata kazan-
dırılması, kent planlamalarının ka-
dınların güvenliğini sağlayacak 
şekilde oluşturulması, plan kapsa-
mında hedeflenmiştir.”  
Maltepe Belediyesi’nin stratejik ra-
porunda kadına dönük en çok ara-
nan ilk 10 kelimeyse, şöyle sıralandı: 
"Erkek kadın", "kadın erkek", "kadına 
yönelik", "kalan kadınların", "kadın-
lara yönelik", "kadınlar ve…", "ve 
kadın mağduru kadınlar", "kadın sı-
ğınma", "planı kadın", "kadınlar için." 
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, 
“Maltepe’mizde kadınlar, hak ettik-
leri yeri daha çok alacaklar. Bu onur, 
Maltepeli kadınların eseridir” dedi.
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1 DAMLA ATIK 
SU AKMAYACAK

Bir hayal için 
yola çıktık

AVCILAR Belediyesi, “Güçlü Kadın, Sağlıklı Nesil”
sloganıyla hayata geçirdiği proje kapsamında anne
sütünü kullanımını artırmaya yönelik eğitimler
başlattı. Proje detaylarının paylaşmak ve gönüllü
anneleri bir araya buluşturmak amacıyla bugün
Barış Manço Kültür Merkezi’nde “Güçlü Kadın,
Sağlıklı Nesil” proje tanıtım toplantısı düzenlendi.
Türkiye’nin ilk neonatologlarından olan Prof. Dr.
Asiye Nuhoğlu’nun koordinatörlüğünde yürütülen
proje Avcılar’da anne sütü kullanım oranını Dünya
Sağlık Örgütü kriterlerine çıkartarak sağlıklı nesille-
rin yetişmesine katkı sağlamayı amaçlıyor. Avcılar
Belediyesi ev sahipliğinde yürütülecek projenin or-
taklarından olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
İSADEM,  İstanbulu Sevenler Kültür Sanat Der-
neği, İstanbul Vakfı ve Nuhoğlu Vakfı Kadınlar Ko-
mitesi temsilcilerinin sunum yaptığı toplantının
açılış konuşmasını Avcılar Belediye Başkanı Av.
Turan Hançerli yaptı.

Gönüllü annelerimiz var

Törende konuşan Belediye Başkanı Hançerli, "Bir
hayali hayata geçirmek için yola çıktık. Şimdi sağ-
lıklı nesiller yetiştirmenin, geleceği kurma yolculu-
ğunun ilk adımını atıyoruz. Bu yolculukta bize eşlik
edecek gönüllü annelerimiz var. Her birine çok özel
sevgi, saygı ve hürmetlerimi iletiyorum. Geleceği
kurabilmenin en önemli yapı taşlarından daya-
nışma ile birlikte yürüyoruz. Gelecek siz değerli gö-
nüllü annelerin güzel ellerinde yükselecek. Her
birinize henüz doğmamış Avcılarlı çocuklarımız
adına teşekkür ederim" dedi. 

Eğitimler 4 gün sürecek

7 Haziran’da pilot bölge olarak seçilen Yeşilkent
Mahallesi’nde başlayacak ve 4 gün sürecek eği-
timlerle anne sütü kullanım oranını yüzde 50 üze-
rine çıkarmak, bebek ölümlerini azaltmak, bölgede
sağlık hizmetinden yararlanma oranını artırmak,
engellilik durumları ve kronik hastalıkları mümkün
olduğunca azaltmak hedefleniyor. Proje kapsa-
mında seçilen anne ve anne adaylarından oluşan
500 kadına, anne sütünün önemi hakkında bilgi-
lendirici eğitimler verilecek. Bunun yanı sıra 
bebeğin doğduğu ilk andan itibaren belediye bün-
yesinde görevli Neonatolog ve Psikologlarca 3 ay
boyunca ev ziyaretleri ile anne ve bebeğin takibe
alınması planlanıyor.  YAKUP TEZCAN

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 3’ncü kez Melen Barajı’nı ziyaret etti. DSİ İstanbul 14. Bölge Müdürü’nden çalışmalarla ilgi bilgi
alan İmamoğlu, "Özellikle havzayı koruyan, kolektörlerle bütün atık suları toplayan, baraja tek bir damlasının dahi akmaya-
cağı bir biçimde sonraki safhaya aktaran tünellerin de yapımı dahil olmak üzere, çok ciddi bir yatırımın içerisindeyiz" dedi. 
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Yaptıkları yatırımlarla bölgede istihdam olanak-
ları yaratacaklarını aktaran İmamoğlu, “Bu böl-
genin insanları, buradan ekmek yesin. Umarım
bir an önce inşaat biter, su dolmaya başlar bara-

jımıza. İSKİ de işlemlerimizi bitirir ve bu tesisi-
mizin çevreye böyle bir faydası olur. Çok faydalı
bir Melen gezisi olmuştur. Yakın zamanda,
DSİ’nin iş bitim tarihini açıklamasıyla da sanı-

rım biz, artık önümüzde daha fazla riskli gördü-
ğümüz Melen öncesi ne kadar vakit kaldığını
da öğrenmiş olacağız. Bütün arkadaşlarıma ba-
şarılar diliyorum” açıklamalarında bulundu.

İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB)
Başkanı Ekrem İmamoğlu, “kentin su
sorununu çözecek proje” olarak gö-

rülen Sakarya’nın Kocaali İlçesi’ndeki
Melen Barajı ve Hidroelektrik Santra-
li’nde, 19 Ekim 2019’da incelemelerde bu-
lunmuştu. İmamoğlu’nun bu ziyareti,
projenin, baraj gövdesindeki çatlaklar ne-
deniyle durduğu gerçeğini tekrar gün-
deme getirmişti. Bu şekilde kamuoyunda
gündem oluşturan barajda yapılacak ta-
mirat işlemleri, 2021 yılı yatırım planına
alınmıştı. İmamoğlu, en son 17 Eylül
2020’de incelemelerde bulunduğu Melen
Barajı’nı, bugün bir kez daha ziyaret etti.

Kritik sorunlar var

İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu’nun
da eşlik ettiği İmamoğlu, incelemeler sıra-
sında Devlet Su İşleri (DSİ) İstanbul 14.
Bölge Müdürü Celallettin Ensar Şengül
tarafından çalışmalarla ilgili bilgilendi-
rildi. İmamoğlu, son Melen gezisiyle ilgili
değerlendirmesini de bölgede yaptı. “Me-
len’i ziyaretimizin amacı, buradaki bara-
jın, İstanbul’un kritik olan su sorununu

kesin bir çözüme kavuşturması” diyen
İmamoğlu, “2019 yılında Melen’i ziyaret
ettiğimde, İBB Başkanı olmamdan birkaç
ay sonra gelişimde gördük ki, burada kri-
tik bazı sorunlar var. Ne yazık ki, bazı çat-
laklar söz konusuydu. Yeni bir sürece
ihtiyacı vardı barajın. Barajın o şekilde
hizmete açılamayacağı tedbirin alınması
gerekliliği bir rapora dayandırılmıştı. Sü-
reci hükümetle ve Türkiye’yle paylaştıktan
sonra, yatırım planına alındı ve ardından
ihale süreci başlatıldı. 2020’nin şubat
ayında ihalesi yapıldı ve yüklenici firmayla
beraber süreci başlattılar. Tarım Bakanı’nı
ziyaret ettim ve ardından karşılıklı istişa-
reyle, sürecin yönetilmesi doğru olur ka-
naati, karşılıklı kabul edildi. O günden
bugüne de DSİ ile İSKİ arasında bir ileti-
şim bağı kuruldu” ifadelerini kullandı.

4 farklı işlem var

DSİ Bölge Müdürü’nden önemli bilgiler
aldıklarını aktaran İmamoğlu, "Şu an,
benim gördüğüm kadarıyla, barajda 4
ana hususta çalışma sürdürülüyor ve sür-
dürülecek. Bunlardan bir tanesi, barajın

özellikle su geçirimsizliğini, gövde önce-
sinde sağlayan bir çalışma. İkincisi; göv-
denin tümden membranla kaplanarak, su
geçirimsizliğinin gövdede çatlakların ya-
rattığı sürecin bertaraf edilmesiyle ilgili bir
çalışma. Yine çıkış tarafında bir güçlen-
dirmeyle beraber kaya dolguyla sürecin
desteklenmesi. Bu gövdenin altında da
zemin güçlendirilmesi diye 4 farklı işlem-
den bahsedildi. Bunlarla ilgili yoğun bir
süreç işleyecek. Çalışmalar sürüyor. Bölge
Müdürü’müzden şunu arzu ettik. Dedik
ki; bir nevi biraz yol yürünsün, şantiye ko-
şulları, zemin koşulları ortaya çıksın; bu
yaz içerisinde süreci net olarak kamuo-
yuyla paylaşırsanız bu, bizim için ve İs-
tanbul için değerli bir bilgi olacaktır.
Barajın bitmesiyle beraber, İstanbul’a
nakledilecek suyla ilgili, İBB’ye ve İSKİ
kurumumuza da ait iş ve işlemler var. Bu
bağlamda da biz de kendi programımızı
yaparız diye, fikrimizi ilettik. Sanıyorum,
DSİ’de bu konuda hem kurumumuzu
hem kamuoyunu iş programı açısından
en yakın zamanda bilgilendirecektir. Bu
dört kavramla yürünen teknik işlemleri de

yine bu istişare ile beraber İSKİ tarafın-
daki teknik arkadaşlar da inceleyecektir.
Fikrilerini yine DSİ ile paylaşmaya devam
edecektir" diye konuştu.  

500 milyon TL’yi buluyor

İSKİ’nin Melen ve çevresinde başka hiz-
metleri olduğunu da vurgulayan İma-
moğlu, “Özellikle havzayı koruyan,
kolektörlerle bütün atık suları toplayan,
baraja tek bir damlasının dahi akmaya-
cağı bir biçimde sonraki safhaya aktaran
tünellerin de yapımı dahil olmak üzere,
çok ciddi bir yatırımın içerisindeyiz. Belki
de 300 milyon TL’yi aşacak bir yatırım ya-
pıyoruz. Tünellerle beraber bu 500 milyon
TL’yi buluyor. Süreçleri başlattık, hızla
devam ediyoruz. Tabiri caizse, buraya yer-
leşiyoruz. Buraya bir hizmet binası yapı-
yoruz. İSKİ’nin buradaki faaliyetleri
İstanbul için çok kıymetli olacak. Bu an-
lamda çevre köylerin, çevre belediyelerin
de bazı atık sularını bu kolektörlere aktar-
malarıyla onlara da çevre adına bir katkı
sunma zeminini sunmuş olacağız” 
ifadelerini kullandı.

SANCAKTEPE Yenidoğan metro hattı kazı
çalışmaları devam ederken İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi (İBB) tarafından kazı
alanına beton dökülerek iptal edildi. Ko-
nuya ilişkin AK Parti İstanbul Yerel Yöne-
timlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı
Malik Ejder Batur ve Sancaktepe Belediye
Başkanı Şeyma Döğücü, bir açıklama
yaptı. İlçedeki vatandaşlar ise açıklama sı-
rasından ‘bozma yap’, ‘çukur doldurma
metro yap’, ‘Yenidoğan metro istiyor’ yazılı
pankartlarıyla metro inşaat alanında yer
alarak Batur ve Döğücü’ye destek verdi.

Kaynak mı yetmedi?

İBB yönetimine sorular yönelten Batur,
"İstanbul Büyükşehir Belediyesi yöneti-
mine soruyoruz. Bu metro hattını, hafri-
yatla doldurarak kapatma işi sizin yeni bir
hafriyat döküm sahası stratejiniz miydi?
Seçimden önce ‘İstanbul’un kaynakları İs-
tanbul’a yeter’ diyerek yola çıkıp 2020
mali yılı bütçesine 6 milyar 800 milyon öz

kaynak getireceğinizi vaadedip sadece 2
milyar 800 milyonu gerçekleştirerek sı-
nıfta kaldığınız öz kaynak yetersizliğiniz-
den mi bu metro hattını kapattınız?" diye
sordu.  "Yine soruyoruz, 2 yıl içerisinde
İBB’yi yani saat gibi çalışan bir yapıyı
borçlandırarak tarihinde ilk kez hukuken
borçlanamaz hala getirdiniz" diye soran
Batur, "Hukuken borçlanamayacağınızı
bildiğiniz halde kredi onayı gerçekleş-
seydi, buna devam edebilirdik. Metro hat-
tını kapatmamızın sebebi kredi onayının
gerçekleşmemesi açıklamanız, hizmet be-
lediyeciliğini bir kere bırakıp da algı, rek-
lam ve ajans belediyeciliğinin yeni bir

versiyonu mudur?" ifadelerini kullandı. 

Kaç kişiyi işten çıkardınız?

"İBB’den kaç kişiyi işten çıkardınız?" diye
soran Batur, "2 yıldır bunu soruyoruz,
cevap vermiyorsunuz. İşten çıkarılanlar
arasında kıymetli personeller var. Hatta
ulaşım ve raylı sistemler konusunda tek-
nik bilgisi yüksek, yetişmiş personeli işten
çıkardığınızı biliyoruz. Bu metro hattını
kapatmanız sizi bu şehri yönetme yeter-
sizliğiniz ve beceriksizliğinizden midir? 
İstanbullu hemşerilerimiz adına biz bu
soruların cevaplarını İBB yönetiminden
bekliyoruz" dedi. DHA

METROMA DOKUNMA!METROMA DOKUNMA!METROMA DOKUNMA!METROMA DOKUNMA!METROMA DOKUNMA!METROMA DOKUNMA!
Sancaktepe Yenidoğan metro hattı

kazı çalışmaları devam ederken İBB
tarafından kazı alanına beton

dökülerek iptal edildi. AK Parti İl
Başkan Yardımcısı Malik Ejder Batur
ve Belediye Başkanı Şeyma Döğücü

bir açıklama yaparak çalışmaların
başlamasını istedi. Batur ve

Döğücü'ye destek veren vatandaşlar
ise 'bozma yap’, ‘çukur doldurma
metro yap’ yazılı pankartlar açtı

ŞART KARDEŞİM ŞART!
Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma
Döğücü ise “Burada gerçekten yılların
emeğine açılmış belli oranda ilerlemiş
ve İstanbul için hele hele de Sancak-
tepe Yenidoğan için hayati anlamda
önem taşıyan bir projenin üstüne top-
rak dökülüyor. Dökülen toprak, sa-
dece metroya değil İstanbul’un
geleceğine Sancaktepe ve Yenido-
ğan’ın beklentileri ile umutlarınadır. O
nedenle burada yapılan faaliyetin
devam etmesine müsaade etmeyece-
ğiz. Yenidoğan halkımızla takipçisi
olacağız. Çükü metro Yenidoğan için
şart kardeşim, şart, şart” diye konuştu. 

Avcılar Belediyesi, anne sütü
kullanımı oranını artırmak amacıyla
yeni bir proje başlattı. Belediye
Başkanı Turan Hançerli, "Bir hayali
hayata geçirmek için yola çıktık.
Şimdi sağlıklı nesiller yetiştirmenin,
geleceği kurma yolculuğunun ilk
adımını atıyoruz" dedi

Tescil başvurusu
REDDEDİLDİ

ATATÜRKÇÜ Düşünce Derneğinin kurucuların-
dan Prof. Dr. Muammer Aksoy, 31 Ocak 1990
tarihinde Çankaya ilçesindeki Bahçelievler Ma-
hallesinde bulunan evinin önünde uğradığı sui-
kast sonucu hayatını kaybetti. O dönem Aksoy ve
akrabalarının oturduğu 2 katlı bina, daha sonra
başka kişilere satıldı. Prof. Muammer Aksoy
Caddesi üzerinde bulunan yaklaşık 70 yıllık bina,
3 ay önce kentsel dönüşüm kapsamına alındı.
Bunun üzerine Mimarlar Odası Ankara Şubesi,
evin 'tescilli yapı' olması için 22 Mart 2021 tari-
hinde Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Ankara
Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kuru-
luna başvuruda bulundu.

Tesciline gerek yok

Kurul; özel mülkiyete ait, ilgili kurumca riskli
yapı olarak ilan edilen ve bu doğrultuda tapu
kaydına şerh düşülen, zaman içerisinde kullanıcı-
ları tarafından mimari değişikliklere uğratılan ta-
şınmazın 2863 sayılı yasanın 6'ncı maddesi
kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür
varlığı nitelikleri taşımadığı gerekçesiyle, tesciline
gerek olmadığına karar verdi. Mimarlar Odası
Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan,
kararla ilgili yazılı açıklama yaptı. Candan, kararı
yargıya taşıyacaklarını belirtti. DHA



D HMİ Genel Müdürlüğü, 2021 
yılı mayıs ayına ait hava yolu 
"uçak", "yolcu" ve "yük" istatis-

tiklerini açıkladı. Buna göre mayıs ayında 
Türkiye'deki havalimanlarında iniş-kalkış 
yapan uçak sayısı iç hatlarda 38 bin 668, 
dış hatlarda 25 bin 160'a ulaştı. Mayısta 
üst geçişler ile birlikte toplam 82 bin 120 
uçak trafiği gerçekleşti. Aynı dönemde 
Türkiye genelindeki havalimanlarında iç 
hat yolcu trafiği 3 milyon 121 bin 536, 
dış hat yolcu trafiği ise 2 milyon 438 bin 
433 oldu. Böylece mayısta direkt transit 

yolcular ile birlikte toplam 5 milyon 568 
bin 364 yolcuya hizmet verildi. Havali-
manları yük (kargo, posta ve bagaj) tra-
fiği ise mayıs ayında iç hatlarda 38 bin 
750 ton, dış hatlarda 186 bin 696 ton, 
toplamda ise 225 bin 446 ton oldu. 

1 ayda 3 bin 905 uçuş 

İstanbul Havalimanı'na mayıs ayında iç 
hatlarda 3 bin 905 uçuş, dış hatlarda 12 
bin 539 uçuş olmak üzere toplam 16 bin 
444 uçak iniş - kalkış yaptı. Söz konusu 
dönemde İstanbul Havalimanı'nda iç 

hatlarda 491 bin 249, dış hatlarda ise 1 
milyon 333 bin 984 olmak üzere top-
lamda 1 milyon 825 bin 233 yolcuya hiz-
met verildi. Genel havacılık faaliyetleri ve 
kargo taşımacılığının devam ettiği Ata-
türk Havalimanı'na ise mayısta 3 bin 364 
uçak iniş kalkış yaptı. 

30 milyon yolcu kullandı 

Öte yandan 2021'in ilk beş aylık döne-
minde ise havalimanlarına iniş-kalkış 
yapan uçak trafiği, iç hatlarda 223 bin 
824, dış hatlarda 109 bin 261 oldu. Böy-

lece üst geçişler ile birlikte toplam 467 
bin 160 uçak trafiği gerçekleşti. Türkiye 
geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği-
nin 18 milyon 496 bin 492, dış hat yolcu 
trafiğinin ise 10 milyon 912 bin 735 ol-
duğu bu dönemde direkt transit yolcular 
ile birlikte toplam 29 milyon 433 bin 199 
yolcuya hizmet verildi. Söz konusu dö-
nemde havalimanları yük (kargo, posta 
ve bagaj) trafiği; iç hatlarda 198 bin 240 
ton, dış hatlarda 860 bin 448 ton olmak 
üzere toplamda 1 milyon 58 bin 688 
tona ulaştı. DHA 
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HER öğrencinin kariyer planlama süreci 
kendi deneyim, ilgi, yetenek ve değerlerine 
göre farklılık gösterebiliyor. Kariyer planı 

bazılarında küçük yaşta belli olurken, bazısında farklı 
bir mesleği yaparken netleşiyor. İyi bir gelecek için iyi 
bir eğitimin önemli olduğuna dikkat çeken Yeditepe 
Üniversitesi Öğrenci Dekanı ve Psikoloji Bölümü öğ-
retim üyesi Doç. Dr. Bülent Kılıç, kariyerle ilgili ipuçla-
rını paylaştı. Öğrencilerin hedef belirlerken kendilerine 
soru sorması gerektiğini belirten Kılıç, “İlgilerim ne 
yönde, neye merak duyuyorum, neyi öğrenmekten 
keyif alıyorum ve en iyi neyi yapıyorum sorularının ce-
vaplarını vermeliler. Öğrenciye üniversitede olduğunu 
hissettiren şey kalabalık ve zengin içeriklerle dolu bir 
kampus ve ders dışı öğrenme deneyimleridir. Bu dene-
yimlerden öğrenciler faydalanmalıdır. Bir öğrencinin 
derste öğrendiğiyle yetinmek mezuniyetten sonra ba-
şarılı olması için maalesef yeterli değil” diye konuştu. 

Sorumluluk almalı 

Üniversitelerde öğrencilere kendilerini tanımaları için 
birçok fırsat sunulduğunu hatırlatan Kılıç, “Böylelikle, 
neyin kendilerine göre olduğunun cevabını bulabili-
yorlar. Öğrenciler, yürütülen projelerde görev alabilir-
ler, kulüp faaliyetlerine katılabilirler. Orada seçmediği 
insanlarla birlikte çalışma kültürü, proje yönetimi, 
bütçe yönetimi gibi birlikte iş üretme kültürünü öğre-
niyorlar. İyi bir üniversite, iyi bir akademik eğitim de-
mektir. Biz öğrencilere öğrenme sorumluluğunu 
almalarını tavsiye ediyoruz. Sorumluluklarını yerine 
getiren, imkânları değerlendiren öğrenciler kariyerle-
rine çok daha avantajlı şekilde hazırlanmış olacaklar” 
ifadelerini kullandı. 

Hayaller değişebilir 

Hedeflerin ve hayallerin değişebileceğini bunun için de 
bir yaş sınırının olmadığını ifade eden Kılıç, sözlerini 
şöyle sürdürdü: "Genç yaşlarda ilgi ve yeteneklerle, 
merak ettiği konularla ilgili, yaşantısını düzenleyebi-
lirse zaman kayıpları ve pişmanlıklar daha az olacak-
tır. Sıra dışı başarı göstermiş insanların yapabildiği en 
iyi 3 şey var. Onlar kendilerini çok iyi tanıyorlar ve neyi 
çok iyi yapabildiklerini biliyorlar. Sürekli öğreniyorlar 
ve öğrendiklerini hayata geçirebiliyorlar. Dolayısıyla 
reçete şu; kendini tanıma, sürekli öğrenme ve öğrendi-
ğini hayata geçirme." 

Korkmamak gerek 

10 sene sonrasında beklenen teknolojik gelişmelerin 
1 yıl içerisinde gerçekleştiğini hatırlatan Kılıç, “Bazı 
meslekler yok olup gidecek. Böyle bir tehdit, insanlara 
yeni beceriler geliştirme, yeni şeyler öğrenme fırsatı ve-
riyor. Hayatta kalabilmek için insanın beceriler geliştir-
mesi gerekiyor. Robotlar gelecek ve işimizi alacak diye 
endişeler var. Dolayısıyla orada ben bu tehditler var-
ken başka hangi fırsatlar benim önüme çıkıyor diye 
düşünmek gerekiyor. Endişe ben nasıl başarabilirim 
diye motive olmaya itmeli. Üniversite adayları tercihle-
rini yaparken üniversitenin sunduğu diğer olanaklara 
bakmalı” ifadelerini kullandı. DHA 
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TÜRK Telekom’un ortak olduğu oyun-
laştırılmış eğitim platformu MentalUP, 
100’den fazla eğitici zekâ oyununu ve 
200’den fazla egzersizi tek uygulamada 
sunduğunu açıkladı. MentalUP, yeni 
eklenen ‘Fitness’ özelliğiyle yaşlarına ve 
fiziksel ihtiyaçlarına uygun egzersiz 
programıyla üyesi olan 10 milyon ço-
cuğu harekete geçirdiğini söyledi. 

5 kategoride, 210 egzersiz 

Türk Telekom Strateji, Planlama ve 
Dijital Genel Müdür Yardımcısı Barış 
Karakullukçu şöyle konuştu: "Türk Te-
lekom’un PİLOT programıyla destek-
lediği ve daha sonra da TT Ventures 
ile ortak olduğu MentalUP, ‘ilkleri’ or-
taya koyan çalışmalarına devam edi-
yor. Uzaktan eğitim sürecinde 
ailelerin, öğrencilerin ve öğretmenlerin 
tercihi olan MentalUP, evde kalan ço-
cukların gün içinde spor yaparak be-
densel sağlıklarını korumalarına 
yardımcı olmak için ‘Fitness’ özelliğini 
hayata geçirdi.  
MentalUP bu sayede dünyada hem 
zihinsel hem de fiziksel egzersizleri bir 
arada sunan ilk uygulama oldu." Men-
talUP Fitness’ın çocuklara denge, güç, 
esneklik, kardiyo ve dayanıklılık kate-
gorilerinde 210 adet fiziksel egzersiz 
sunduğu ifade edildi. Ayrıca çocuk ge-
lişiminde uzman, spor akademisi eğit-
menleri tarafından her çocuğun yaşına 
ve fiziksel ihtiyaçlarına uygun olarak 
belirlenen egzersizlerden bir günlük 
çalışma planı da hazırlandığı vurgu-
landı. Günlük 7 dakika süren egzersiz 
programının yanı sıra çocuklar kendi 
‘Kişiselleştirilmiş Antreman Prog-
ramı’nı da oluşturabiliyorlar. DHA 

10 milyon çocuğu 
harekete geçirdik 

5 BUCUK MILYON  
YOLCUYA HIZMET 
Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ), mayıs ayında Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat 
ve dış hat yolcu trafiğinin direkt transit yolcularla birlikte toplam 5 milyon 568 bin 364 yolcuya hizmet verildiğini açıkladı.

2020’NİN başından bu 
yana tüm dünyayı etkisi 
altına alan ve milyonlarca 

kişinin hayatına mal olan pandemi, 
sağlığa gösterilen özeni artırdı. Yaz 
aylarında tatil planlarının odağında 
da sağlıklı yaşam yer alıyor. İyi 
yaşam otelleri olarak adlandırılan te-
sislere ilgi de her geçen gün artıyor. 
TheLifeCo Wellbeing, Türkiye’nin 
popüler tatil destinasyonlarından 
Bodrum ve Antalya’daki tesislerinde, 
kişiye özel hazırladığı detoks ve sağ-
lıklı beslenme programları ve Anti-
Aging etkili doğal terapilerle tatil 
fırsatı sunuyor. Merkez, Kate Moss, 
Naomi Campbell, Kıvanç Tatlıtuğ, 
Çağatay Ulusoy, Hande Doğande-
mir, Pınar Deniz gibi Türkiye’den ve 
dünyadan ünlü isimlerin yanı sıra, 
Avrupa’dan siyaset, moda ve iş dün-
yasının önde gelen isimlerinin de be-
densel ve zihinsel olarak arınma, 
yenilenme ve gençleşme adresi ola-
rak öne çıkıyor. 

Yenilenme fırsatı 

Yoğun çalışma temposuna kısa bir 
mola vermek isteyen, gündelik ha-
yatlarında sağlık arayışına yanıt bu-
lamayan ya da stresli geçen bu 
dönemde dinlenmeye ve yenilen-
meye ihtiyaç duyan herkesin sağlıklı 
yaşamı odak noktasına aldığını söy-
leyen TheLifeCo Wellbeing Wellness 
Program Yöneticisi Gonca Yarımer, 
“Misafirlerimiz programlarını SPA, 
yoga, meditasyon, nefes terapisi, 
masaj ve fitness aktiviteleriyle zen-
ginleştirerek stres yönetiminden 
uyku problemine pek çok konuda 
uzman desteğiyle bedensel ve zihin-
sel potansiyellerine ulaşıyor. Aynı za-
manda doktorlar, diyetisyenler ve 
alanında uzman wellness program 
koordinatörleri tarafından hazırla-

nan programlarla, obezite, hipertan-
siyon, kolesterol, diyabet, sindirim 
problemleri gibi kronik rahatsızlıkla-
rın doğal yollarla önüne geçilerek 
vücudun iyileştirici potansiyeli açığa 
çıkarılıyor. Program boyunca elde 
edilen kazanımla gündelik hayatta 
ihtiyaç duyulan motivasyon sağlanı-
yor” dedi. 

Gençleşme olanağı 

Sundukları programın estetik müda-
haleler olmaksızın doğal yollarla 
gençleşme olanağı tanıdığını belirten 
Gonca Yarımer, “İçten dışa yeni-

lenme ile birlikte sağlıklı ve kalıcı bir 
şekilde zayıflama sağlayan detoks ve 
sağlıklı beslenme programlarını, 
Anti-Aging Protokolü, Ozon ve C vi-
tamini gibi yaşlanma karşıtı terapile-
rin yanı sıra, doğal terapi 
uygulamalarıyla birlikte sunarak fit 
ve daha genç bir görünüme kalıcı 
olarak ve doğal yollarla ulaşılmasını 
amaçlıyoruz. Misafirlerimize hayat-
larını değiştirecek farklı bir deneyim 
yaşatarak, bunu yaşam tarzı haline 
getirmelerini ve daha uzun ve kaliteli 
bir hayat sürmelerini amaçlıyoruz” 
diye konuştu. DHA 

Yılın tatil trendi; iyi yaşam otelleri

Uzmanından kariyer tüyoları

Pandeminin etkisiyle yükselen sağlıklı yaşam trendi, tatil tercihlerine de yansıyor.  
İyi yaşam otelleri olarak adlandırılan merkezler, yaz tatillerini birer arınma molasına 

çeviriyor. Merkezleri, Türkiye’den ve dünyadan ünlü isimler de tercih ediyor

Hayallerin ve kariyer hedeflerinin değişebileceğine 
dikkat çeken Doç. Dr. Bülent Kılıç, öğrencilere ‘doğru 

kariyer’ tüyoları verdi. Kılıç, "Kendini tanıma,  
sürekli öğrenme ve öğrendiğini hayata geçirme  
becerisi oldukça önemli. Doğru bir kariyer için  

öğrenci öğrenme sorumluluğunu almalıdır” dedi 
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C HP'li Karabat, yaptığı açıklamada
TÜİK'in son açıkladığı nüfus veri-
leri ile bir önceki yıl açıklanan

farka dikkat çekti. Ülke nüfusunda bu
sene ciddi bir düşüş olduğunu belirten
Karabat, “Yıllık nüfus artış hızı 2019 yı-
lında binde 13,9 iken, 2020 yılında
binde 5,5’e düşmüş. Bu düşüş hayatın
olağan akışına aykırı. 2015 yılından bu
yana nüfus artış oranları incelediğinde
2020 yılındaki %5.5'lik oranın diğer yıl-
ların üçte birine denk geldiğini görebili-
riz. TÜİK verilerinde 'Adrese Dayalı
Nüfus Kayıt Sistemi' sonuçlarına göre,
2020 yılı sonunda Türkiye nüfusu 31
Aralık 2020 itibarıyla bir önceki yıla
göre 459 bin 365 kişi artarak 83 milyon
614 bin 362 kişi. Bu rakam 31 Aralık
2019 tarihinde 83 milyon 154 bin 997
kişiydi. Türkiye’nin nüfusunun bir yılda
sadece  459 bin 365 kişi artmış olması
geçmiş yılların verileri ile örtüşüyor"
açıklaması yaptı.

Az olmasının sebebi ne?

Nüfus artışındaki bu düşüşün bir kaç

sebebi olabileceğini belirten Karabat,
Türkiye nüfusunun bu kadar az artma-
sını birkaç maddede yorumlayabiliriz.
Doğumlar beklenmedik miktarda azal-
mış olabilir, ölümler beklenmedik mik-
tarda artmış olabilir ya da işsizlikle
boğuşan vatandaşlar görülmemiş mik-
tarda yurt dışına göç etmiş olabilir"
dedi.  TÜİK'in açıkladığı doğum istatis-
tiklerine de değinen Karabat, "2015 yı-
lından bu yana doğum oranlarını
incelediğimizde ciddi bir sapma gör-
müyoruz. Doğum oranları 2015 yılında
yüzde 17 iken kademeli bir şekilde her
yıl bir puan düşerek en son 2020 yılında
yüzde 13.3'e gerilemiş. Bu düşüşün al-
tında yatan sebebi evlilik oranlarının
düşmesine de bağlayabiliriz. Geçim
derdinde olan vatandaşlar evlenip yuva
kuracak maddi gücü kendilerinde bula-
madıkları için o sorumluluğun altına
giremiyorlar" ifadelerini kullandı. 

Geriye iki olasılık kalıyor

"Sonuç olarak doğum oranları arasın-
daki fark bu kayıp yaklaşık 250 bin kişi

sorusunun yanıtları arasında yer almı-
yor" didyen Karabat, "Geriye iki olasılık
kalıyor ya ölümler ciddi bir şekilde arttı
ya da Türkiye beklenmedik miktarda
göç verdi. Eğer göç verdiysek ve bu göç
edenler bizim geleceğimiz olan gençle-
rimiz ise durumun ne kadar vahim ol-
duğunu söylemeye gereke yok"
açıklamasını yaptı. TÜİK'in henüz
2020 yılı için ölüm ve ölüm sebepleri
istatistiğini yayımlamadığını söyleyen
Karabat sözlerine şöyle devam etti:
"TÜİK 2020 yılı için henüz ölüm ve
ölüm nedeni istatistiklerini yayınla-
madı. Elimizde en son 2019 yılı istatis-
tikleri var. 2020 yılı başında Türkiye
nüfusunu biliyoruz: 83.154.997 kişiy-
dik. 2020 sonu Türkiye Nüfusu da
83.614.362, nüfusun sadece 459.365
kişi arttığını da biliyoruz. 2020 yılında
1.112.859 canlı doğum gerçekleştiğini
ve Türkiye nüfusuna eklendiğini de bili-
nen bir gerçek. Şimdi bu rakamlara
baktığımızda Türkiye nüfusunda 
653 bin 494 bireyin eksik olduğu 
görülüyor."

Adalet Bakanı
Abdulhamit 
Gül, Hakimler 
ve Savcılar Kuru-
lu'nun (HSK) 
ilk genel kuru-
lundaki
konuşmasında,
"Yargı ele geçir-
ilecek bir mevzi,
bir makam, bir
kurum değildir.
Yargı asla el
uzatılmaması
gereken, göz
bebeğimiz gibi
korumamız
gereken bir
anayasal kurum-
dur" ifadelerini
kullandı.

HSK seçimlerinin tamamlanması-
nın ardından yeni HSK üyeleri,
Adalet Bakanı Gül başkanlığında
Anıtkabir'i ziyaret etti. Aslanlı
Yol’dan yürüyen heyet, ardından
Atatürk'ün mozolesine çelenk bı-
raktı. Saygı duruşunda bulunulması
ve İstiklal Marşı'nın okunmasının
ardından Gül ve heyet, Misak-ı
Milli Kulesi’ne geçti. 

Başarı diledi

Anıtkabir ziyaretinin ardından
HSK'da ilk genel kurul toplantısı ger-
çekleştirildi. Bakan Gül, burada yap-
tığı konuşmada, Hakim ve Savcılar
Kurulu'nun yeni üye seçiminde Mec-
lis’in iktidar ve muhalefetiyle uzlaşma
sağlamasının demokrasi adına çok
sevindirici olduğunu belirtti. Gül,
"Toplumsal sözleşmemiz olacak olan
yeni, sivil anayasa yapımında HSK
üye seçiminde gösterilen iyi niyetin,
uzlaşmanın, usul ve yöntemin
önemli bir yol gösterici misyon ola-
cağına inanıyorum. Gayret ve feda-
karlıkla 4 yıl hizmet veren HSK’nın
üyelerine iş ve aile yaşamında başarı-
lar diliyorum. Görev süreleri bo

yunca yargının bağımsızlığı için has-
sasiyet gösteren ve eli kanlı terör ör-
gütü FETÖ’nün hakim ve savcı
görünümlü teröristlerini yargıdan te-
mizlemek için titizlikle çalışan
HSK’nın değerli üyelerine milletimiz
ve yargı teşkilatı adına teşekkür edi-
yorum. HSK’nın yeni seçilen üyeleri-
nin de aynı sorumluluk bilinciyle
terör örgütü FETÖ ile mücadelesini
aynı kararlılıkla hukuk çerçevesinde 
büyük bir titizlikle sürdüreceğine
inancımız tamdır. Yine yargının ba-
ğımsızlığı ve tarafsızlığını, hakimlik
teminatını güçlü bir şekilde koruya-
caklarına, yükselteceklerine olan
inancım da tamdır" dedi.

Tek ideoloji adalet

HSK'nın, yargıya olan güvenin ko-
runup sürdürülmesinde çok önemli
işlevi olduğunu kaydeden Gül,
"Hukuk devletinin olmazsa olmazı
da bağımsız ve tarafsız bir yargıdır.
Hukuk devleti özünü yargının ba-
ğımsızlığında bulur. Yargının ba-
ğımsız ve tarafsız oluşu tüm hak ve
özgürlüklerin teminatıdır. Yargı ele
geçirilecek bir mevzi, bir makam, bir
kurum değildir. Yargı asla el uzatıl-
maması gereken, göz bebeğimiz
gibi korumamız gereken bir anaya-
sal kurumdur. Yargının hiçbir ideo-
lojisi, hiçbir grubu, hiçbir cemaati,
taassubu olamaz. Yargının tek ama

tek bir ideolojisi vardır o da adalet-
tir" dedi. Bakan Gül, hakim ve sav-
cıların terfi sistemini objektif
performans kriteri getirerek yeniden
yapılandıracaklarını belirtip, "Bu-
rada hedef süreye uyum, kararların
yeterli gerekçeyle yazılıp yazılma-
dığı, isabet oranı, insan haklarına
duyarlılık gibi nesnel kriterleri dik-
kate alındığı bir sistem kurgulaya-
cağız. Adalet hizmetlerine erişimi
daha da kolaylaştıracağız" diye ko-
nuştu.

Ekinci, başkan vekili oldu

Bakan Gül’ün konuşmasının ardın-
dan genel kurul, HSK 1'inci ve 2'nci
Daire üyelerinin seçimini gerçekleş-
tirdi. Basına kapalı yapılan seçimde
Mehmet Akif Ekinci HSK başkan
vekili ve 2'nci daire başkanı olarak
seçildi. HSK Birinci Daire başkanı
Halil Koç olurken, Ömer Faruk Yıl-
dırım, Hasan Yılmaz, İbrahim
Kolcu, Hamit Kocabey, Ömür
Topaç üye seçildi. İkinci Daire üye-
leri ise Sinan Esen, Ergün Şahin,
Cumhur Şahin, Aysel Demirel,
Bilal Temel oldu. DHA

Yargıya el uzatılamaz!
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CHP İstanbul Milletvekili Özgür
Karabat, TÜİK'in açıklamış olduğu
rakamlarda önemli bir ayrıntıya
dikkat çekti. Türkiye nüfusunda
yaklaşık 250 bin kişilik bir aza-

lama olduğunu söyledi. Karabat,
nüfustaki bu azalmanın ölümler

yüzünden mi yoksa işsizlik 
yüzünden kaynaklanan bir göç
hareketi olup olmadığını sordu

ORTADA CİDDİ 
BİR SORUN VAR
Karabat açıklamasının sonunda, "O
zaman şu soruları muhataplarına sor-
mak gerek" diyerek, "Bir önceki yılda
gerçekleşen ölüm sayısına göre 218
bin kişilik farkın kaynağı ne? Bu fark
ölüm artışlarından kaynaklanıyorsa
kim, neden öldü? Göçten kaynaklanı-
yorsa kim, neden Türkiye’yi terk etti?
Sağlık Bakanlığı tarafından 11 Ocak
2021'de açıklanan son resmi verilere
göre, Türkiye’de Covid-19 nedeniyle
yaşamını yitirenlerin sayısı 22 bin 981
kişi, acaba bu fark gizlenen Covid
ölümlerinden mi kaynaklanıyor? Ya-
nıtı hangi soruda bulursak bulalım,
ortada ciddi bir sorun olduğu gerçeği
değişmiyor. Ya 250 bine yakın vatan-
daşımız çeşitli sebeplerden hayatını
kaybetti, ya da ülkemizden ümidini
kestikleri için yurt dışına göç etti"
açıklamalarında bulundu.

Çok
vahim bir
durum!
Deva Partisi Genel
Başkanı Ali Babacan,
Sedat Peker'in iddia-
larıyla ilgili konuştu.
Babacan, "İddialar 
ortaya saçılmış ama
araştırılması için savcı-
lık süreçleri başlatıl-
mamış durumda. Çok
vahim bir durum" 
ifadelerini kullandı
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan,
organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in
iddiaları ile ilgili dikkat çeken açıklama-
larda bulundu. FOX TV'de İsmail Küçük-
kaya'nın sorularını yanıtlayan Ali Babacan,
Sedat Peker'in açıklamalarıyla ilgili, "İddia-
lar ortaya saçılmış ama araştırılması için
savcılık süreçleri başlatılmamış durumda.
Çok vahim bir durum" diye konuştu. Ba-
bacan şunları söyledi: "İddiaların muha-
tapları var. İçlerinde Cumhurbaşkanı'nın
yakınları, pek çok bakan, belediyeler, vakıf-
lar, gazeteciler, dernekler var. İddialar or-
taya saçılmış ama araştırılması için savcılık
süreçleri başlatılmamış durumda. Çok
vahim bir durum. Dürüst ve işin ehli kad-
rolar işin başına geçsin, bütün sorunlar
hızla çözülür. Türkiye, bir kabustan
uyanma hızında iyileşebilir. Bütün bu
problemlerin sebebi kötü yönetim. Siyaset-
çiler finansmanını kısmen de olsa yasa dışı
yapılardan sağlamaya başlayınca, o yasa
dışı yapıların önü daha da açılıyor. Ülke
tam bir bataklığa gömülüyor."

Şaibe var mı?
CHP Eğitim Politikala-
rından Sorumlu Genel

Başkan Yardımcısı
Lale Karabıyık, Milli
Eğitim Bakanı Ziya

Selçuk'a dün gerçek-
leşen LGS'deki şaibe

iddialarını sordu. 
Karabıyık, "2021 LGS
sorularının bir yayın-
evine ait kitapçık ile
paralellik gösterdiği

bilgileri doğru
mudur?" dedi

CHP Eğitim Politikalarından So-
rumlu Genel Başkan Yardımcısı
Lale Karabıyık, Milli Eğitim Bakanı
Ziya Selçuk tarafından yazılı olarak
yanıtlanması amacıyla verdiği soru
önergesinde, 6 Haziran 2021günü
gerçekleşen LGS sınavındaki şaibe
iddialarını sordu. Lale Karabıyık
önergede, “Liselere Geçiş Sistemi
(LGS) kapsamında Millî Eğitim
Bakanlığı tarafından yapılan mer-
kezî sınav 06.06.2021 tarihinde ta-
mamlanmıştır. 1 milyon 243 bin
801 öğrencinin katıldığı sınav ile il-
gili bazı şaibeli konular basına yan-
sımıştır. 2021 LGS sorularının bir
yayınevine ait kitapçıkla paralellik
gösterdiği bilgilerine ulaşılmıştır”
açıklamasına yer verdi. CHP’li Ka-
rabıyık, Bakan Selçuk'a sınavlara
yönelik sorduğu sorular ise şöyle:
"2021 LGS sorularının bir yayın-

evine ait kitapçık ile paralellik gös-
terdiği bilgileri doğru mudur?
Hangi alanlarda kaç soru bu yayın-
evinin kitapçığı ile paralellik göster-
mektedir? 2021 LGS soruları daha
önce her hangi bir alanda yayım-
lanmış mıdır? İptal edilmesi düşü-
nülen soru var mıdır? 2021 LGS ile
ilgili herhangi bir soruşturma 
açılmış mıdır?"
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6 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI
T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE PROF. DR. SÜLEYMAN YALÇIN ŞEHİR HASTANESİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

6 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre
açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2021/306851
1-İdarenin
a) Adresi :DR. ERKİN CADDESİ GÖZTEPE KADIKÖY/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2166065200 - 2165664073
c) Elektronik Posta Adresi :satinalma@sbgoztepehastanesi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :6 KALEM MALZEME

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri :Hastanemiz Taşınır Mal Birimi ilgili Deposuna Teslim Edilecektir.
c) Teslim tarihi :Sözleşmenin imzalanmasına müteakip Hastanemiz Taşınır Kayıt 

Kontrol Birimi ilgili deposu talebi doğrultusunda peyder pey teslim 
edilecek olup, Malzemeler Taşınır Kayıt Kontrol Birimi İlgili 
Deposunun talep ettiği günden itibaren 10 gün içinde teslim 
edilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Eğitim Mah. Dr. ERKİN Cad. No:124/2 Göztepe-Kadıköy/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati :24.06.2021 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat 
gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Standart Form-KİK025.1/M: Geçici Teminat Mektubu, 
Standart Form-KİK023.0/M: İş Ortaklığı Beyannamesi, 
Standart Form-KİK025.2/M: Kesin Teminat Mektubu, 
Standart Form-KİK015.3/M: Birim Fiyat Teklif Mektubu, 
Standart Form-KİK0015.3/M: Birim Fiyat Teklif Cetveli, 
Standart Form-KİK025.4/M: Geçici Kefalet Senedi, 
Standart Form-KİK025.5/M: Kesin Kefalet Senedi, 
Standart Form-KİK029.0/M: Sunulmayacak Belgeler, 
Standart Form-KİK030.0/M: Tüzel Kişilerde Ortaklık 
Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık 
Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
A) Tıbbi Cihaz Yönetmeliği , Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, 
Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği  kapsamındaki 
tüm malzemelerin TİTUBB/ÜTS Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt işleminin 
tamamlanmış olması gerekmektedir. Tüm isteklilerin (tedarikçi ya da bayii) 

TİTUBB/ÜTS sisteminde kayıtlı olması zorunludur. İstekliler yukarıda 
bahsedilen kayıt işlemi tamamlanmış UBB numaralarına ait çıktılar veya
bu bilgileri içeren dokümanları (Ürünlere ve İsteklilere ait ) ihale dosyasında sunacaktır.
Sağlık Bakanlığı ve/veya SGK onaylı/kayıtlı olmayan ya da hatalı/farklı ürün 
beyanı/içeriği/numarası veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 
Mevzuatı gereği UBB kaydı gerektirmeyen ürün/ürünler için ise istekliler bu durumu 
belirteceklerdir.
1- Ürüne ait teknik şartnamede farklı  boy seçenekleri belirtiliyorsa bunlara ait 
UBB  kaydı  verilmelidir.
2- Alımı yapılacak malzeme ile birlikte verilecek aplikatör, cihaz vb. ürünlerin  
UBB kaydı verilmelidir.
3-Ürün set olarak isteniyorsa sete ait  UBB kaydı olmalıdır. Teknik şartnamede 
setin parçalarının da UBB kaydı isteniyorsa, set ile birlikte belirtilen parçaların 
UBB kaydı sunulmalıdır.
5. KALEM HASTA ISITMA BLANKETİ PEDİATRİK (152X81) İçin;
1-Tıbbi cihazlara satış sonrası hizmeti sunacak kuruluş,' TS 12426 Yetkili 
Servisler-Tıbbi Cihazlar İçin Kurallar' standardına veya ' TS 13703-Özel 
Servisler-Tıbbi Cihazlar İçin Kurallar' standardına göre hizmet verecek 
ve cihaz için hizmet yeterlilik belgesini idareye sunacaktır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 
cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teklif edilen her bir kaleme ait numune teklif ile birlikte tutanakla idareye teslim edilecektir 
( Numunelerin her biri malzeme adı, ihale sıra numarası ve firma adı etiketlenmiş olarak bir liste
ile imza karşılığı idareye teslim edilecektir). Sağlık Bakanlığı 4211 sayılı 2008/42 numaralı "Döner
sermaye kaynaklarından yapılacak olan ihalelerde uyulması gereken usul ve esaslar" genelge-
sine göre numuneler ihale komisyonu uzman üyeleri tarafından teknik şartname hususlarına göre
incelenecek ve gerek görüldüğü takdirde denenerek değerlendirilecek olup değerlendirme sonuç-
ları tutanakla ihale komisyonuna sunulacaktır. Bu tutanaklar ihale komisyonu üyeleri tarafından
değerlendirilerek karar verilecektir.  Uhdesinde ihale kalmayan isteklilerin teslim edilebilir durum-
daki numuneleri ihale süreci bittikten sonra  iade edilecektir. Uhdesinde ihale kalan  isteklilerin
numuneleri sözleşme süresi sonuna kadar şahit numune olarak idarede tutulacaktır.
Sarf karşılığı kullanıma sunulacak adaptör, aplikatör, tabanca vb. malzemelerin numuneleri teklif
ile birlikte idareye teslim edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında %
15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Göztepe Prof.Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Satınalma 
Birimi Eğitim Mah. Dr. ERKİN Cad. No:124/2 Göztepe-Kadıköy/İSTANBUL adresine elden teslim 
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır.

Ölüme terk edilerek or-
manda bırakılan sokak hay-
vanlarına bakmaya kendini

adayan Ferhat Erusta, eşi ve
üç kızıyla sokak hayvanla-

rına umut oluyor. Pendik 
ilçesinde bulunan ormanda,

sokak hayvanlarına bak-
mak için kendi imkanlarıyla

baraka inşa eden Erusta,
köpek ve kedi yuvaları 

yaparak ormanın çeşitli
yerlerine dağıtıyor

Ç atı İzolasyonu işi yapan Ferhat
Erusta, Pendik Kurnaköy ormanında
4 yıl önce inşa ettiği barakasında,

kendi imkanlarıyla sokak hayvanlarına yu-
valar yaptığını belirtti. Yuvaları ormanın
her yerine dağıttığını ifade eden Erusta,
“Dağlarda ölüme terk edilen hayvanları
toplayarak buraya getiriyoruz. Onları bu-
rada besliyoruz. Bu bölgede ölüme terk
edilen çok hayvan var. Şehirdeki insanlar
şikâyet ediyor. Çeşitli belediyeler ve insan-
lar bu hayvanları ormanlara atıyor. Hay-
vanlar buralarda çaresizce hayatta
kalmaya çalışıyor. Biz de onların mücade-
lesine ortak oluyoruz” diye konuştu. 

Yuva bırakıyoruz

Ferhat Erusta, “Sabahları evden çıktığı-
mızda yollarda palet, tahta, branda gö-
rünce bunları her zaman toplarız. Ya da
gider alırım. Bu barakada yeri geliyor bir
yuva, yeri geliyor 10 yuva yapıyoruz. Daha
sonra bunları arabamın arkasına bağlayıp
ihtiyacı olan, hayvanların bol olduğu yer-
lere dağıtıyoruz. Özellikle daha çok insan-
ların gitmediği yerlere gidiyoruz. Bir tane
can görelim oraya mutlaka yuva koyuyo-
ruz. Sağ olsun belediye de bu konuda bize
destek çıktı” dedi. Erusta sözlerine şöyle
devam etti: "Çocuklarımın rızkını bu hay-
vanlarla bölüşüyorum. Onlar da hiçbir
zaman bundan şikâyet etmedi. Neden
hayvanlara acıyorsun demediler. Çünkü
onlar da benimle bu hayvanlar için müca-
dele ediyor. İşim olmadığında her gün bu-

radayım. Sabah 8 akşam 6-7 buraya gelip
hayvanlarla vakit geçiririm.”

Zevkine öldürüyorlar

Pendik Göçbeyli ile Şile Biçkidere dağları
arasında bulunan bçlgeye 'ölüm vadisi’
adını veren  Ferhat Erusta, “Burası iki
köyün arasındadır. Ölüm vadisi öyle bir
yer ki hayvanlar hem belediyeler hem de
insanlar tarafından ölüme terk ediliyor. Bu
iki dağ arasında çaresizce bırakılıyor.
Ölüm vadisine benden başka giden kimse
yok. Hayvanlar hangi köye gitmeye kalksa
silahla öldürülüyor. Dağda kalınca da av-
cılar o köpekleri zevkine, acımadan öldü-

rüyor. Dahası hayvanlar zaten açlıktan
ölüyor. İşte ben de buraya kendi imkanla-
rımla yetişmeye çalışıyorum” açıklama-
sında bulundu.

Bakamayıp sokağa salıyor

Ölüm vadisine 2017’den beri gidip bara-
kasına buradan hayvan taşıdığını belirten
Erusta, hayvanları oradan kurtardıkça
daha fazlasının oraya bırakıldığını söyledi.
Sadece sokak hayvanlarının değil; cins, sa-
hipli hayvanların da ormana terk edildiğini
ifade eden Erusta şunları söyledi: "Aileler
çocuklarına heves uğruna karne hediyesi
alıyor, bakamayıp sokağa salıyor. Bu hay-

vanlar da bir evlattır. Bu dünya sadece in-
sanlara ait değildir. Hayvanların da ya-
şama hakkı var. Artık öyle bir duruma
geldik ki hayvanların hakları elinden alın-
mış. Sadece insanlar için olan bir dünya
yaratılmış. Hayvanlar öldürülüyor, ölüme
terk ediliyor, açlıktan, hastalıktan ölüyor.
Eğer cennete gitmek istiyorsak bu hayvan-
lar sayesinde olacak. İnsanları 365 günün
364 günü sırtında taşı, bir gün taşıma işte
o bir gün seni yerin dibine sokar. Sokak
hayvanlarına bir dilim ekmek ver, o hay-
van senin peşinden ayrılmaz. Lütfen in-
sanlar bunu bilsin, hayvanlarımıza sahip
çıksınlar." DHA

Kızılay, kurban
fiyatını belirledi
Kızılay, gelenekselleşen vekâletle kur-
ban kesim kampanyası ile yurt içi ve
yurt dışı kurban fiyatlarını belirlediğini
açıkladı. 2021 yılı için vekalet bedeli
yurt içi bin 50 lira, yurt dışı 125 dolar
veya 105 euro olarak belirlendi.

"Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşa-
tıyorsan Hilal Olsun" Türkiye sloga-
nıyla kampanya başlatan Kızılay,

Türkiye dâhil 21 ülkede toplam 150 bini aşkın
hisselik kurban kesmeyi hedeflediğini duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Kızılay, 2021 yılı için ve-
kalet bedelini ise yurt içi bin 50 lira olarak be-
lirledi. Yurt dışından vekalet vermek isteyenler
ise 125 dolar veya 105 euro bedel karşılığında
bir hisselik vekaletini Kızılay’a verebilecek" de-
nildi. Önceki yıllarda da kurban yardımlarının
planlamasını zor durumda olan vatandaşları
gözeterek yaptığını açıklayan Kızılay, yurt içi-
nin yanı sıra yurt dışında da 20 ülkede hayırse-
verlerin kurban vekâletleriyle sofraları
bereketlendirmeyi amaçlıyor. Kızılay’a verile-
cek kurban vekaletlerinin milyonlara ulaşıl-
ması hedefleniyor.

Örnek oluyor

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kızı-
lay’ın “Kurban’da Kızılay Modeli” sayesinde
vekalet veren vatandaşlar için veterinerler tara-
fından seçilen kurbanlıklar, din görevlileri, ve-
terinerler ve noterlerin bulunduğu ortamda
dini kurallara uygun bir şekilde son derece hij-
yenik ortamlarda kesilecek. Kesilen kurbanlar
yurt içinde Et ve Süt Kurumu kombinalarında
kavurma veya kıyma konservesi haline getirile-
cek ve yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtıla-
cak. Yurt dışında ise kurbanlar anlık olarak
pay edilerek dağıtılacak. Tüm bu süreçler ka-
meralar tarafından kaydedilecek ve vekalet sa-
hiplerine bilgi verilecek." DHA

BABA VE KIZI
UMUT OLDU

Kaçakla
mücadele

SüleymanpaşaBelediyesi, son yıl-
larda kırsal mahallelerde giderek artan
kaçak ve çarpık yapılaşmaya karşı top-

yekûn mücadele başlattı. Mayıs ayı meclis toplan-
tısında tüm meclis üyelerinin ortak imzası ile
görüşülen önerge, Haziran ayı meclis toplantısında

oy birliği ile kabul edilerek ruhsatsız, kaçak yapılaş-
maya dâhil olan tüm paydaşlara ağır cezai yüküm-
lülükler getirilmesi karara bağlandı. Alınan karara
göre; kaçak yapıların sahiplerine, yapılara beton
temin eden firmalara, imalatçılara ve kaçak yapıda
çalışan müteahhitlere büyük cezalar öngörülüyor.

Özellikle tarım arazisi vasfında olan alanlarda gö-
rüntü kirliliğini önlemek ve tarım arazilerinin amacı
dışında kullanımının önüne geçmek amacıyla Tür-
kiye’ye örnek olacak bir çalışmaya imza atan Sü-
leymanpaşa Belediyesi, vatandaşların olası
mağduriyetlerinin de önüne geçmeyi hedefliyor.
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GOLGE ETMEYIN!

Üsküdar Meydanı'nda açılması planla-
nan Kadın Emeği Pazarı, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi ile Üsküdar  
Belediyesi'ni karşı karşıya getirdi 

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul 
Gönüllüleri işbirliği ile Üsküdar Meyda-
nı'nda bugün başlaması beklenen Kadın 
Emeği Pazarı, İBB ve Üsküdar Belediyesi 
zabıtaları arasında çıkan yer tartışma nede-
niyle kurulamadı. Dün akşam saatlerinde 
meydanda stantların kurulum sırasında za-
bıtalar arasında tartışma çıktı. Tezgahlar ku-
rulamadı. Gerginlik bugün de sürdü. İBB ve 
Üsküdar zabıta ekipleri meydanda bekledi. 

Kaymakamlık yer gösterdi 

Öte yandan Üsküdar Kaymakamı'ndan da 
açıklama yapıldı. Açıklamada, "Üsküdar 
Meydanı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
ve İstanbul Gönüllüleri işbirliği ile Kadın El 
Emeği Pazarı kurulması planlandığı bildiril-
miştir. Planlanan bu etkinlik ile ilgili olarak 
kaymakamlığımızca bugüne kadar özellikle 
hemşeri dernekleri ve diğer illerin idari mer-
cilerinden gelen, yerel ürün pazarı, el ürün-
leri pazarı ve yöresel lezzet fuarı gibi etkinlik 
talepleri, genel hijyen kuralları, civar esnafın 
haksız rekabetten ötürü bildirdiği rahatsızlık-
lar, kayıt dışı satışın teşvik edilmemesi gibi 
gerekçelerle uygun görülmemiştir. Tüm bu 
sebeplere ilave olarak, devam eden salgın 
hastalık şartları da göz önünde bulundurul-
duğunda, her gün on binlerce İstanbullu'nun 
vapur, metro ve otobüsle ulaşımlarına kav-
şak noktası teşkil eden Üsküdar Meyda-
nı'nda ilave bir vatandaş yoğunluğunun 
oluşturulmamasının yerinde olacağı değer-
lendirilmektedir. Yukarıda izah edilen gerek-
çelerle bahse konu etkinliğin Üsküdar 
Meydanı yerine Harem Otogarı yanında bu-
lunan alanda tertip edilmesi daha uygun 
olacaktır" denildi. DHA 

SAĞLIK Bakanlığı, corona virüsü salgını 
nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka 
ve hasta sayısını açıkladı. Son 24 saatte 
218 bin 164 testin daha yapılmasıyla top-
lam test sayısı 55 milyon 673 bin 616’ya 
ulaştı. Semptom gösteren 495 hastayla 
birlikte 5 bin 647 yeni vaka tespit edildi, 
toplam vaka sayısı 5 milyon 293 bin 
627’ye çıktı. Can kaybı da 91 artarak 48 
bin 255’e yükseldi. Son 24 saatte, 6 bin 

576 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla 
toplam iyileşen sayısı 5 milyon 167 bin 
350’ye ulaştı. Öte yandan hastalardaki 
zatürre oranı yüzde 2.7, ağır hasta sayısı 
da bin 60 oldu. Sağlık Bakanlığı'nın 6 
Haziran verilerine göre, 204 bin 827  test 
yapılırken semptom gösteren 482 has-
tayla birlikte 5 bin 386 yeni vaka tespit 
edilmişti. 96 kişi hayatını kaybederken 6 
bin 3 kişi de sağlığına kavuşmuştu. 

Çatalca’nın  
son durumu!

Ç atalca'da son zamanlarda yapılanları ve si-
yaseti değerlendirmenın zamanı geldi diye 
düşünüyorum. 

Millet Bahçesi! 

Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner'in ilk 
göreve geldiği günden bu yana hassasiyet ile 
üzerinde durduğu ve neredeyse haftanın yedi günü 
takibini yaptığı 'Millet Bahçesi Projesi' hızlı ve seri 
bir şekilde devam ediyor. Yapımı tamamlandıktan 
sonra Çatalca halkının nefes alabileceği yerden çok, 
sosyal anlamda gününü ve gecesini geçirebileceği 
bir alan olacak. Bazı kesimler ' Ziya Altınoğlu 
Stadyumu'nun yıkılmış olmasından dolayı rahatsız 
ama bir gerçek te var ki, stad olarak tam şehrin
göbeğinde çok büyük bir alanı kaplaması sebebi ile 
de diğer bir kesimin Millet Bahçesi olarak yapımı 
alkış alıyor.  

Cumhuriyet Meydanı Yenileme... 

Evet Cumhuriyet Meydanı Yenileme Projesi ve 
Yer Altı Otoparkı da hızlı bir şekilde tamamlan-
maya çalışılıyor. 300 araçlık bir otoparkın 
Çatalca'da nasıl bir trafik ve otopark sorununa 
çözüm olacağı aşikar. Hepimizin hala daha en 
büyük serzenişlerinden bir tanesi otopark sorunu. 
Hem Cumhuriyet Meydanı Yer Altı Otopark Projesi, 
hem de Mehmetçik Meydanının yani Perşembe P
azarının üzerinin kapatılması ile oluşacak olan 
1000'den fazla aracı kapsayacak şekli ile kapalı 
otopark bu ilçede otopark sorununun top yekün 
çözümüdür. Lakin bu noktada da halkımızın 
duyarlılığı ön planda tutulmalı... 

Cem Kara Yaşam Vadisi...  

"Muhteşem" olarak halkın dilinde olan bir proje 
ortaya çıktı. Evet tüm sosyal paylaşım ağlarındaki 
fotoğraflara baktığımız zaman vatandaşın söylemi 
ile " Muhteşem" bir proje ortaya çıktı gibi. Daha da 
yapılacakların olduğunu söyleyen Belediye Başkanı 
Mesut Üner " Çok Güzel Bir İş Çıktı" diyerek müte-
vazi davransa da ben bu proje için " Adına, Şanına 
Yakışır Bir Vadi Oldu" diyorum. Lakin yine burada 
da vatandaşın duyarlılığını sağlamamız lazım. Bele-
diyeler veyahut kurumlar yapar ve vatandaş sahip 
çıkar. Son zamanlarda minicik yavrular bile " Park-
larımızı temiz tutun. Kirletmeyin" diye video çekiyor 
ise, buraların temiz tutulması ve halk tarafından 
sahiplenilmesi de sağlanmalı.  

Çanakça Sosyal Tesisi... 

Daha dün mecliste Başkan Mesut Üner, geçmiş 
dönemin meclis üyesine " 10 Numara" dediğinin 
hemen akabinde yine dün bizzat gidip baktım. Geç-
mişin 10 Numarasını zaten hepimiz biliyoruz ama, 
bugün için gerçekten Çatalca Halkı adına söylüyo-
rum " 10 Numara Bir Tesis" olma noktasına gelmiş. 
Tesisi var mı? Var! Ormanı var mı? Var! Kim nefes 
almak istiyor ve gerçekten Çatalca'daki doğanın 
farkına varmak istiyor ise, göreceksiniz ki herkes 
koşa koşa gidecek. Ben burasının bitmesini dört 
gözle bekleyenlerden birisiyim.  

Mahalle Meydanları... 

Nakkaş, Hisarbeyli ve Özellikle Çiftlikköy Ma-
hallesi... Ve şu an için bir çok mahallede yerinde 
devam eden meydan ve park çalışmaları! Ben bütün 
mahalleleri şöyle bir gezin diyeceğim ama köy yol-
ları diye tabir ettiğimiz tüm yollar resmen tarlaya 
döndü. Önümüzdeki köşle yazısında tüm gündemi-
miz bunun üzerine olacak.  

Spor Adası!  

Çatalca Belediyesinin Spor Kompleksi olarak bili-
nen ve Rahmetli Cem Kara Başkanın son dönemle-
rine kadar uzun yıllar atıl bir durumda olan 
Gökçeali'ye gelmeden Tren Köprüsü dediğimiz yeri 
geçtikten sonra Çatalcaspor Tesisleri var ya hani... 
Amma tarif oldu ama!  

İşte bu alanı göreve geldiği gibi önce tamirat ile 
güzelleştiren, daha sonra da KAPALI YÜZME HA-
VUZU yaptırmak için SPOR TOTO'nun defalarca ka-
pısını aşındıran, bugün bu projeyi tamamlanmış bir 
hale getirten Belediye Başkanı Mesut Üner yine 
rahat durmadı ve bir de çok amaçlı kapalı spor sa-
lonu kazandırma çalışmalarına başladı. Bu Cuma 
temel atma töreni yapacak. Kısmetse kısa sürede bi-
tecek bir proje. Daha sonra da alan içerisinde kafe-
teryalar, dinlence alanları, futbol sahası ve benzeri 
çalışmalar sonrasında, 39 ilçe arasında parmak ısırt-
tıracak bir projeye imza atacak. Projenin tamamını 
gördüğüm için böyle diyorum.  

Kısacası Çatalca Merkezinden tutun da mahallele-
rin neredeyse tamamına kadar Çatalca Belediyesinin 
elinin değmediği bir yer yok hizmet bakımından.  

Hükümetten destek alıyormuş! Alsın. Bakanlıklar-
dan hizmet getirtiyormuş! Getirtsin... 

Bu ilçeye kim ki helalinden bir çivi çakacak ise 
bizim ona bir teşekkür borcumuz var.  

Ve ben inanıyorum ki, kısa bir süre sonra Çatalca 
halkına "ÜNİVERSİTE TEMEL ATMA TÖRENİ" de 
nasip olacak. " ÖZEL HASTANE TEMEL ATMA 
TÖRENİ" de nasip olacak. Bu dediğimi yazın bir ke-
nara. Vardır bir bildiğimiz. 

Bu arada Mareşal Fevzi Çakmak Mesire Alanının 
Çatalca Belediyesine Tahsisi tamamdır. Kısa bir süre 
içerisinde orada da düzenleme çalışmaları başlaya-
cak gibi görünüyor.  

Hiç bir şeyi olmayan bir ilçede yapacak çok işi 
olanın, gecesi gündüzü olmaz. O sebeple çok değil iki 
yıl sonrasında Çatalca'yı Çatalca'nın içinde yaşayan-
lar bile zor tanıyacak ya neyse.  

Yazacak çok şey var aslında. Ama uzun oldu 
biraz.  

Gelecek günlerde, ilçede ki siyaseti ve siyasileri de 
konuşacağız. Kimler faal, kimler gayri faal! 

Yine gerginlik!

91 kişi daha vefat etti

Çatalca Belediye Meclisi haziran ayı ilk oturumu gerçekleşti. CHP Grubu’nun verdiği önergeleri eleş-
tiren Belediye Başkanı Mesut Üner, “Gölge etmeyin de Çatalca hizmet görsün” çıkışında bulundu

ABP 3. yılını kutladı 
ADALET Birlik Partisi, kuruluşunun 
üçüncü yılını, İstanbul Beylikdüzü Sa-
rissa Otel’de gerçekleştirdiği toplan-
tıyla kutladı. Pandemi koşullarına 
uygun bir biçimde yapılan toplantıda, 
Genel Başkan İrfan Uzun’un önderli-
ğinde genel başkan yardımcıları, kurul 
ve komisyon başkanları partinin önde 
gelen isimleri ve basın mensupları bi-
raraya geldi. 

Güleryüzlü profil çiziyoruz 

İstanbul İl Başkanı Mustafa Şükür 
Aycı’nın koordine ettiği etkinlikte, 

Genel Başkan İrfan Uzun basın men-
suplarının sorularını yanıtladı. Alışıla-
gelmiş normların dışında samimi bir 
ortamda gerçekleşen toplantıda Genel 
Başkan İrfan Uzun, "Günümüzün alabil-
diğine kirlenen siyasi yapılanmasına 
inat, güleryüzlü bir profil çiziyoruz. Her 
anlamda sorunlarla boğuşan halkımı-
zın can simidi olmaya talibiz. Mevcut 
yapılanmasıyla seçim atmosferine ha-
zırlıklarımızı sürdürüyoruz. Başta eği-
tim olmak üzere, ülkemizin içinde 
bulunduğu tüm açmazları çözüme ulaş-
tırmak için gecemizi gündüzümüze ka-

tıyoruz. İnsanımızın, telefonunu çevir-
diğinde karşısında genel başkanını mu-
hatap olarak bulabileceği yegane 
siyasi partiyiz. Yapılanma sürecimiz 
yoğun biçimde sürüyor. Seçimlere katı-
labilme kriterlerini yerine getiren 18. 
parti olan Adalet Birlik Partisi, sorunla-
rın arkasına sığınan değil, zorlukların 
üstesinden gelecek politikalar için var. 
Cumhurbaşkanlığı seçiminde de arka-
mıza aldığımız güce dayalı olarak, 
aday olduğumu şimdiden deklare edi-
yorum. Her zaman olduğu gibi bu nok-
tada da zafer inananların olacaktır 
dedi. 

Elele, gönül gönüle 

Yapılan konuşmaların ardından dene-
yimli müzisyenler tarafından güzel bir 
Türk Halk Müziği dinletisi sunuldu. An-
kara’dan gelen Türk Halk Müziği sanat-
çısı Hülya Yıldız’ın seslendirdiği 
türkülere, katılımcıların da eşlik etmesi 
hayli sıcak bir hava oluşturdu. Toplan-
tının sonunda objektifler karşısına 
geçen Adalet Birlik Partisi kurmayları, 
yarınların tasarımı için bugünden ça-
lışmanın önemine vurgu yaparak, 
“Elele, gönül gönüle, özlenen bir Tür-
kiye hedefine doğru hep birlikte” da-
çıklamasını yaptı.  

 
 

Ç atalca Belediye Meclisi haziran 
ayı ilk oturumunda CHP Gru-
bu'nun verdiği önergeler tartışma 

yarattı. CHP Grubu verdiği önergede, 
"Mülkiyeti Çatalca Belediyesi olan tarım 
arazisinin önceki dönem AK Parti Meclis 
Üyesi Ersin Taşkın tarafından ekildiği or-
taya çıkmıştır. Bu arazinin  belediyeye ait 
ÇATBEL tarafından ekileceği bilgisi veril-
mişti. Ekimi yapanla ÇATBEL arasında 
herhangi bir sözleşme bulunmakta 
mıdır?" diye sordu. Önergeler Başkanlık 
Makamı'na havale edildi.  

Çatalca hizmet görsün 

Daha sonra CHP Grubu'nun önergeleri 
hakkında açıklama yapan Belediye Baş-
kanı Mesut Üner, "Kaçak yapıları içiniz-
deki meclis üyeleri bilir arkadaşlar. 
2018'de başlayıp, 31 Mart 2019'a kadar 
olanların ne olduğunu biliyorsunuz 
zaten. Bence onları siz tespit edebilirsi-
niz. Biz tespit ettik, yıkımlarını yapıyoruz 
şu anda. Tarım arazisi noktasında, tarım 
ile ilgili projelerimiz sizlere gerçekten ra-
hatsızlık vermiş. Çünkü geçmişte kime 

verildiği belli olmayan bu yerleri Çatalca 
Belediyesi şirketine aldık. Çatalca Beledi-
yesi şirketi buradaki tarım arazilerini eki-
yor. Buradan çıkacak olan ayçiçekleri, bu 
meclisten bir kere daha söylüyorum, 
masraflar düşüldükten sonra, onları 
bütün vatandaşlarımıza ayçiçek yağı ola-
rak geri dağıtılacaktır. Bedelsiz olarak! 
Bilginize sunuyorum. Hatta o gün har-
man yaparken, bu işlerle ilgili arkadaşlar 
varsa beraber geçebiliriz de. Ama Çatal-
ca'nın tarlaları, Çatalca'nın arsaları biri-
lerine peşkeş çekilmiş senelerce. 
Maalesef iktidardaydınız. Hiç birine 
bakmadınız; Ama çiftçi için, köylü için 
böyle önemli ne kadar proje varsa hepsi-
nin karşısına çıkmaya çalışıyorsunuz, 
ben bunu gerçekten anlayamıyorum. 
Ama şunu söyleyeyim, güzel işler yapı-
yoruz hep beraber. Meclis üyelerine de 
söylüyorum burda. Bırakında bu 5 yıl da 
gölge etmeyin. Çatalca hizmet görsün" 
diyerek tepkisini dile getirdi. 

Yaptınız, işletiniz, içtiniz! 

Başkan Üner'in konuşmasının ardından 
söz alan CHP Belediye Meclis Üyesi ve 
geçmiş dönemde belediye yönetimde de 

başkan yardımcısı vasfı ile yetkili tek isim 
olan Ayhan Tutun, "Şimdi öyle bir şeyler 
söylediniz ki Çatalca'da hiçbir tarla, hiç-
bir dükkan ihaleye çıkmadan kimseye ve-
rilemez. Eğer böyle bir iddianız varsa 
lütfen tespit edin. Bunu da yapanlar git-
sin adalet önünde cevabını versin. Ama 
burada ithamlarınızla bazı kişileri zan al-
tında bırakıyorsunuz" diyere karşılık 
verdi. Çatalca Belediye Başkanı Mesut 
Üner ise bugün için Çatalca Belediyesi 
Çanakça Sosyal Tesisleri olarak proje-
lendirilen ve inşaat faaliyetleri sonlan-
mak üzere olan alanı kastederek, "Çok 
basit bir örnek vereyim. 10 Numara! 
Senin her gün, her gece gittiğin, oturdu-
ğun bir yerdi. Yap, işlet, devret diye ver-
diniz. Yaptınız, işletiniz, içtiniz! Ne 
yaptıysanız en sonunda bize enkaz ola-
rak devrettiniz" dedi. CHP Meclis Üyesi 
Tutun ise "Biz devretmedik, siz devraldı-
nız" diyerek söze girdi. Başkan Üner, 
"Herhalde biz devralacağız" karşılığını 
verdi. İkili konuşmalara dönen meclis 
salonunda AK Parti sıralarından da tep-
kiler yükselince Başkan Üner "Gündeme 
geçelim, arkadaşlar" diyerek tartışmanın 
uzamasının önüne geçti.

Çanakça Mahallesi'nde bulunan ve 
bugün projesi tamamlanmak üzere 
olan sosyal tesis alanı ile ilgili bu-
güne kadar birçok dedikodunun 
döndüğü halk tarafından bilinen bir 
konuyken, mevcut alanın neden 
gündeme geldiği de merak konusu 
oldu. Çatalca Belediyesi Çanakça 
Sosyal Tesisleri'nin Çatalca Belediye 
Başkanlığı tarafından işletimine 
karşı olan kesimlerin ve dört gözle 
işletme ihalesini bekleyenlerin ol-
duğu aşikar bilinirken Çatalca Bele-
diye Başkanı Mesut Üner'in her 
ortamda dile getirdiği, "Yaptığımız 
tüm sosyal tesisler, hatta Millet 
Bahçesi içerisinde bulunan işletme-
ler bile Çatalca Belediyesi olarak iş-
letilecektir" cümlesi de vatandaşa, 
"Çok şükür dost, ahbap ilişkisi ile 
bir yerler birilerine ihale edilemeye-
cek" cümlesini söyletiyor.

Editörden...

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 7 Haziran Pazartesi gününün corona tablosuna göre 
son 24 saatte 91 kişi hayatını kaybetti. Günlük vaka sayısında ise artış yaşandı 
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G iriş
İçerde yaşanan büyük ekonomik 
sıkıntılar, mafyozi ilişkiler, dışarda

sürüklenmekte olduğumuz savaş bataklığı
iyi yönetilemediğimizin en belirgin göster-
geleridir. AKP, iktidarda kaldığı her an hem
ülkeye hem de kendisine büyük zarar veri-
yor. Bunu sadece biz söylemiyoruz, realite
söylüyor. Yanısıra uzun yıllar AKP’de genel
başkanlık, başbakanlık, meclis başkanlığı,
önemli bakanlıklar yapmış, bugün artık
yolun sonuna gelindiğini ileri sürenler de
söylüyor. 

AKP’nın uzun bir süre üst üste seçim
alması; alternatifi yok, daha uzun yıllar 
gitmez algısnın “büyülü bir biçimde” yer-
leşmesine neden olmuştu. Ancak İstanbul
seçimleri başta olmak üzere son yerel seçim
bu büyüyü bozdu. Alternatifsizliğin bir
masal olduğu, sadece uydurulmuş bir 
hayal olduğu ortaya çıktı ve artık toplumun
kahir ekseriyeti iktidarın değişiceği 
beklentisine girdi. 

ÖMRÜNÜ BASKIYA DAYANARAK
UZATMAYA ÇALIŞIYOR

Yönetenlerin yönetemediği, yönetilenlerin
de yönetilemediği yerde kaos doğar; bu du-
rumda ya iktidar gider ya da bunu perdele-
mek için baskı, sindirme, korkuyu devreye
sokar; böylece hak, hukuk, adlet yerlerde
sürünür; rızaya dayanan demokratik yö-
netme meşruiyeti giderek şiddet ve baskıyla
yer değiştirmeye başlar. Bu yaklaşımlarla
iktidar(lar) ömrünü bir miktar uzatabilir
ama halkın rızası yerine baskı ve hukuksuz-
lukta meşruiyet arama anlayışı kaçınılmaz
sonu engelleyemez. Yaşadığımız durum
budur. 

Tek adam rejimine duyulan tepkiler 
giderek artıyor, toplum olan biteni şimdilik
sessizce not ediyor. Yaşanan siyasi, ekono-
mik, sosyal ve diplomatik başarısızlıklar bu
gelişmenin temel belirleyenidir. Son gün-
lerde mafyanın siyasetle nasıl iç içe geçtiği,
siyasetin nasıl kirlendiği bütün toplumun
gözlerinin önüne cereyan ederek ortaya sa-
çılmış durumda. Daha da beteri bu noktada
savcıların susması, iç işleri bakanın istifa
etmemesi, eski başbakanın bir şey olmamış
gibi davranması ve eski içişleri bakanı dahil

olmak üzere kimse hakkında bir 
soruşturma açılmaması kovuşturma
yapılmamasıdır. Bu durum kamuoyu
vicdanını derinden yaralıyor. 

KATI MERKEZİYETÇİLİK 
SORUN BİRİKTİRİYOR

Güya ademi merkeziyetçi bir ya-
pıya geçilecek ve sorunlar bulunduğu
yerde hızla çözülecekti. Bunun yerine
ne oldu dersiniz? Merkeziyetçilik oldu.
Sorunlar ise çözülmedi, dağ gibi bi-
rikti, büyüdü. 

Çünkü bugünkü sisteme hâkim olan
katı merkeziyetçi brokratik yönetim
anlayışı sonucu, bütün sorunlar sa-
rayda tespit ediliyor, bütün çözümler
sarayda üretiliyor, bütün kaynaklar sa-
rayda toplanıp dağıtılıyor. Merkeziyet-
çiğin ana noktası haline gelen Saray
artık sorunların üstesinden gelemiyor.
Dünya bu anlayışı bırakalı haylı zaman
oldu, biz ise bir kişinin isteğine bağlı
olarak bunu yeniden tesis ettik. Sistem,
sorunları çömek yerine kendisi çözülmesi
gereken bir sorun haline gelmiş durumda.

HALKIN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU TEK
KİŞİLİK YÖNETİM İSTEMİYOR

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bek-
leneni vermedi, aksine ülkeyi geri götürdü.
Bunun ucube bir sistem olduğu, dünyada
karşılığının olmadığı, fren ve denge siste-
minden yoksun oluğu, kuvvetler ayrımını 
ortadan kaldırdığı, kişeye mahsus oluşturul-
duğu tartışmaları kısa sürede haklılık ka-
zandı. Buna karşı savunu yapanlar ise bu
yönetim biçiminin Türkiye’yi uçuracağını
ileri sürüyorlardı, ne oldu? Sonuç ortada:
Türkiye uçmadı, çakıldı; her alanda irtifa
kaybediyor. 

Mevcut gidişata rıza gösteremeyeneler,
anti demokratik uygulamalar ve mahkeme-
ler bir sopa gibi kullanılark sindirilmeye
çalışılıyor. Aydınlar, siyasetçiler, yazarlar,
düşünürler, gazeteciler hapishanelerde. Hal-
kın iradesi hiçe sayılarak birçok belediyeye
kayyum atandı. Baskılar ve anti demokratik
uygulamalar dayanılmaz boyutlara ulaştı. 

Bir yandan bunlar olurken öte yandan,
partizanlık, kayırma (nepotizm), siyasi kir-

lilik, köşe dönme (korropsi)  önlenemiyor.
Mafya siyaset ilişkisi hiç olmadığı kadar art-
mış görünüyor. Oy uğruna yaratılan bölünme
ve derin kutuplaşmalardan topluma gına
geldi, 19 yıllık AKP yönetiminden duyulan
bıkkınlık zirveye ulaştı. 

SURİYE BATAKLIĞI VE 
BAŞARISIZ DIŞ POLİTİKA

Suriye bataklığına savaş naraları ile girildi,
ne oldu? İdlib’de, Libya’da bizimle ilgilisi ola-
mayan bir savaşın içine çekildi. Nusra’ya silah
gönderildiği iddiası ortalığı sarsmış durumda.
Savunma ve iç işleri bakanı sürekli öldürdük-
leri adam sayısı ile durumu kotarmaya çalış-
tıklarını sanıyorlar. Buna rağmen maalesef
her gün birçok şehit haberi geliyor. Bu gidişat
düzeltileceğine iç politikada hamasetle kulla-
nılmaya çalışılıyor. Türkiye bu konularda tek
başına kaldı, adeta dünyadan tecrit oldu.
Buna bile “değerli yalnızlık” diyerek hem
kendilerini hem toplumu kandırmaya 
çalışıyorlar. 

Rusya ile gerilimli, inişli çıkışlı ilişkiler 
sürüyor, buna karşın Yeni Avrasyacılık tehdit
olarak batıya karşı kullanılıyor. Dün Ergene-
koncu diyerek içeri attıklarının misyona bugün
kendisi soyunmuş bir iktidarla karşıkarşıyayız.
Tek müttefikleri dün ayağımın altına aldım

dediği milliyetçilik ve onu savunan ultra
milliyetçiler ile daha önce ergenekoncu
diye hapse tıktığı Doğu Perinçek kaldı. 

ABD ile bir düzen tutturulamadığı
gibi, AB tamamen rafa kaldırılmış du-
rumda. İran ile gerilim sürüyor. 
Suriyede sonu belirsiz can ve mal kayıp-
larına neden olan ve bizim olmayan bir
savaşın içine itildik. Krize rağmen kişisel
hırs ve duygularla s400 lerin alınması

Türkiye’yi ekonomik ve siyasi olarak zora
soktu. 1,5 milyarını ödediği F 35 projesinden
çıkarıldı Türkiye. Doğu Akdeniz’de yalnızlaş-
tık, tecrit edildik. Üstüne üstlük bütün bu 
başarısızlıklar başarı olarak lanse edilmeye
çalışılıyor.

SOSYO EKONOMİK YAPI BOZULDU
SOSYAL DENGE SARSILDI

Ekonomi kriz içinde, gelir dağılımındaki
bozulma had safhada, işsizlik dayanılmaz
boyutlarda. Esnafın kepenk kapatması, üre-
timin durma noktasına gelmesi, inşaat ve
emlak sektörünün çökmesi, faiz ve dövizde
bir türlü istikrarın sağlanamaması, enflas-
yonun, zamların ve vergilerin habire 
artması yoksulluğu daha da artırdı. 

Nüfusun yarıya yakını yoksulluk sınırında
onun da yarısı neredeyse açlık sınırında ge-
ziniyor. Pandemi doğru yönetilmedi. Aşı 
zamanında bulunmadı, maske dağıtılamadı.
Burada maske dağıtamayanlar her ne hik-
metse Venezüella’ya maske götürdüğünü
iddia ediyorlar. Kutuplaşma, otoriterleşme
at başı gidiyor; siyasi bölünmüşlük artıyor,
din siyasallaştı, göç ve kaç hareketleri ile
kentlerin altı üstüne geldi. 

Suç oranları, kadın cinayetleri, tecavüzler
her geçen gün artıyor. Adalet arayanalar maf-
yozi ilişkilerle ortaya çıkyor, kimi mafya artık-
larının suç teşkil eden söylemleri görmezden
gelinerek adeta teşvik ediliyor. İktidar partisi,
eline geçirdiği devlet gücünü toplumun refahı
ve huzuru için kullanacağına kendi iktidarını
sürdürmek için kullanıyor.

MUHALEFETİ BÖLMEK İÇİN
TUZAKLAR KURULUYOR

CHP yanlızlaştırılmaya, HDP ise krimina-
lize edilerek meşru siyasi alanın dışına sürül-
meye çalışılıyor. PKK üzerinden yıllardır
HDP’ye yaptıklarının benzerini, bugün HDP
üzerinden  CHP’ye  uygulanıyor. Bütün bun-
lara bakınca Erdoğanın bir seçime gitmek
zorunda olduğu düşünülebilir. Ancak bu 
koşullarda bile iktidara şu ya da bu şekilde
halkın gittikçe yoksullaşmasına rağmen 
iktidarını yasaklar ve baskılarla sürdürmeye
çalışacaktır.

İktidar, kendine uygun bir ortam oluştur-
duktan sonra ancak seçime gidebilir diye dü-
şünüyorum. Bunun için de olağan dışı bir şey
olması lazım, olmazsa da kendisi yaratacak-
tır. Suriye meslesini bu minvalde düşünmek
yersiz olmayacaktır. Bir kere ekonomideki ne-
gatif algıyı değiştiren, dış politikadaki başarı-
sızlıklarını örtecek, onları kendince
kahramlığa çevirecek ve bunun propogandası
ile toplumu yönlendirecek bir şey olmalı.. 
Yetmez, muhalefeti de birbirine düşürecek,
özellikle de CHP’yi yanlızlaştıracak bir 
strateji peşindeler. 

AKP’NİN BOZULAN “BÜYÜSÜ” VE İKTİDARA YÜRÜMENİN YOLU

PROF. DR. Ahmet ÖZER 
YÜZLEŞMEK...! 

ahmet.ozer@toros.edu.tr1

MUHALEFET NE YAPMALI?
Yukarıda sayılan faktörlere bakılırsa CHP

bugün her zamankinden daha çok iktidara
yakındır. İktidara yürümek, güçlü bir parlementer
demokratik sisteme dönmek, başta CHP olmak
üzere, muhlafetin maharetine bağlı. Öncelikle
muhalefet, kendisini bölmek için hazırlanacak
tuzaklara düşmemeli. Sayın Kılıçdaroğlun’un
yerel seçimlerde bu konuda yürüttüğü başarılı
çalışmaları burada da kesintisiz sürmelidir. 

CHP iktidarın tuzaklarını boşa çıkarmakla
birlikte iki şeyi daha başarmak zorunda: 1)

Referandumda başlattığı, yerel seçimde
sürdürüdüğü, 23 Haziran İstanbul seçimlerinde
zirveye ulaştırdığı partiler arsı iş birliğini mutlaka
sürdürmeli. 2) AKP ve MHP’den alınmış
büyükşehirler başta olmak üzere belediyelerde
mutlakla başarı sağlanmalı. 

Unutmayalım AKP yerelden genel iktidara
gelirken CHP yereldeyken iktidardan düşmüştü.
Yiğit düştüğü yerde kalkar. Koşullar hiçbir zaman
olmadığı kadar uygun. CHP bu koşullarda artık
iktidara yürümelidir. 



 
 

Y a Kanal Ya İstanbul Koordinas-
yonu, 5 Haziran Dünya Çevre Gü-
nü’nde kanal projesine karşı eylem 

yaptı. Bisikletleriyle Avcılar sahilinde bulu-
şan çevreciler, Küçükçekmece'deki tarihi 
Mimar Sinan Köprüsü'ne kadar pedal çe-
virdi. Tarihi köprü üzerinde Ya Kanal Ya İs-
tanbul Koordinasyonu tarafından basın 
açıklaması yapıldı. Açıklamada, "Bilim in-
sanları ve halk bu projeye itiraz ediyorken, 
hala kanal yapacağım diyen ‘şahsım'ın kör 
inadının, çıkarlarıyla ilgili olduğunu biliyo-
ruz. Haziran sonunda atılacağı söylenen 
köprü temeli, Marmara'nın kuzeyini boy-
dan boya parçalayan, daha geçen ay ha-
zine garantisi kapsamına alınan bir katil 
projenin, Kuzey Marmara Otoyolu'nun 
parçasıdır. Olmayan kanalın üzerine kuru-
lacağı söylenen 6 karayolu köprüsünden 
biridir. Köprüler, yollar, yerleşim yerleriyle 
İstanbul'un kuzeyini yok eden bu projelerin 
hepsi halka ve doğaya karşı işlenen suçlar-
dır. Bu projeden vazgeçin, bilimle, halkla 
inatlaşılmaz. İlan ediyoruz, vaz geçmediği-
niz durumda bugüne kadar olduğu gibi 
bundan sonra da kararlı biçimde mücadele 
etmeye devam edeceğiz" denildi.  

Kanal’ı yaptırmayacağız 

Açıklamanın devamında, "İçinden geçtiği-
miz siyasal süreç, neler olduğunun far-
kında olanlar için bile çok ağır, fakat 
bilmeyenlerin de ortaya saçılanlarla as-
lında hiçbir yapılan işin halkın yararına ol-
madığını, bir avuç yandaş, sermaye, 
mafyanın servetine servet katılması için ol-
duğunu görüyor. İşte Kanal İstanbul ve 
Yenişehir denen rant projesinin de yapıl-
mak istenmesinin doğayı öldüreceği, İstan-
bul’un ve hatta Marmara Bölgesi’nin geri 
dönülmez biçimde tahrip olacağı bilindiği 
halde inat edenler sadece kendi bekalarını 
düşünüyorlar. Bu akıl ve bilimden uzak 
projede yer alan şirketlerin hepsinin isim-

leri biliniyor; mafya, yandaşlar ve hatta 
büyük sermaye halkın büyük emekle 
ayakta tutmaya çalıştığı tarım arazilerine 
türlü mafyatik araçlarla el koyuyor.  İtiraz 
edenlerin karşısında şirketlere kalkan olan 
kolluktan, aylardır bir bilirkişi keşfi yaptır-
mayan, yürütmeyi durdurmayan yargıya 
kadar bu cinayetin işlenmesinde faildir. 
Doğa cinayetleri için ülkenin her yerinde 
saldırıyorlar, artık o hale geldi ki yandaş 
şirketlerin koruyuculuğunu yapanlar, jan-
darmaya ekolojik yıkıma direnen İkiz-

dere’de kadınları yerlerde sürükletiyorlar, 
Van’da doğasını savunmaya çalışanlara 
ateş açtırıyorlar" ifadeleri kullanıldı.  

Milyarlar vaad ediliyor 

"Bu arada gün geçmiyor ki işsizlikten aç-
lıktan yılanların intiharını duymayalım, 
Covid sürecinde yoksula, işçiye, esnafa 
bir destek verilmiyor, “evde otur” diyorlar, 
oturamayan işçiler Covid’den dolayı en 
çok hayatını kaybedenler" denilen açıkla-
mada, "Sadece kanalın maliyeti 172 mil-

yar TL’nin üzerinde o da şimdilik, bizim 
paramızla şirketlere devlet taahhüdü veri-
leceğinin de altı kalın biçimde çiziliyor. 
Halk açlıktan kırılırken, deprem kapımız-
dayken, halkın konutlarının yerinde yapı-
landırılması gerekirken, 3 – 5 şirkete 
milyarlarca dolar vaad ediliyor. İstan-
bul’un 3. Bölgesinde yaşayan halk yerin-
den edilmeye çalışılıyor, ÇED raporunda 
tarif ettikleri “nitelikli insanlar” için yani 
bir avuç zengin için “yeni bir şehir” inşa 
edilmek isteniyor" denildi. 
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BILIMLE, HALKLA 
INATLASILMAZ!

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) 
Başkanı Ekrem İmamoğlu, yapımı 
devam eden Çekmeköy-Sancaktepe-Sul-
tanbeyli metro hattının Sancaktepe Şehir 
Hastanesi İstasyonu şantiyesinde incele-
melerde bulundu. İnceleme gezisinin 
ana gündem maddesi, Çekmeköy-San-
caktepe-Sultanbeyli Metro hattını kesen 
Yenidoğan-Cumhuriyet-Emek metro 
hattındaki çalışmaların durdurulması 
oldu. İmamoğlu, kendisine eşlik eden 
İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Pelin 
Alpkökin tarafından konuyla ilgili bilgi-
lendirildi.  

İki kez reddedilmiş 

Alpkökin’in ardından değerlendirme-
lerde bulunan İmamoğlu, "Biz, bu konu-
larda sürekli şeffaf ve paylaşımcı olmaya 
çalıştık. Bu konulardaki zorlukları hem 
Çekmeköy Belediyesi hem Sancaktepe 
Belediyesi ile toplantılarda paylaştık. O 
toplantılarda, bu işin sıkıntılarını dile ge-
tirirken, aynı zaman da katkı talep ettik.  
Dedik ki; ‘Bakın, bunların kredilenmesi, 
bir yatırım onayının çıkması, ardından 
kredilendirme sürecine katkılarımız, 
bizim yolculuğumuza hız verecektir.’ 
Günün sonunda yapılan işlem de şu var: 
Biz, Çekmeköy- Sultanbeyli hattının, 
Taşbeyli-Yenidoğan’a giden kolunun dı-
şındaki bölümüne kredi bulduk. Çünkü, 
buranın yatırım onayı vardı. Yenidoğan 
ve Taşdelenlilere seslenelim ki; Sarıga-
zi’den başlayan bu hattın, yatırım pla-
nına alınmasıyla ilgili hükümetin 
vereceği karar hem 2017’de reddedilmiş 
hem 2019’da reddedilmiş.  Yani iki kez 
reddedilmiş. Bizim talep etmemize rağ-
men bir daha reddedilmiş. Dolayısıyla, 
bu onay çıkmayınca, bizim buraya kredi 
alma şansımız yok" dedi.  

Metroya 4 milyar ayırdık 

Kredi buldukları 10 metro hattında hızlı 
çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan 
İmamoğlu, “Bugün 4 milyar liranın üze-
rinde öz kaynağımızdan, metroların 
imalatına para ayırıyoruz. Ama 10 tane-

sine ayırıyoruz. Kimine KDV’sini kimine 
eksik kalan kısmını ödüyoruz. Direkt öz 
kaynaktan harcadığımız füniküler hatla-
rımız da var. Ama burası, bugünkü pa-
rayla yaklaşık 2.2 milyar lira. Yani 2.2 
katrilyon lira. Bizim totalde ayırdığımız 
öz kaynağın yarısını buraya ayırmamız 
gerekiyor ki, burasını yapabilelim. Bizim 
şu anki bütçemizin böyle bir gücü yok. 
Ama borçlandığımız takdirde yapabili-
riz. Dolayısıyla biz, Emek Hastane-
si’nden başlayan; Sarıgazi, Taşdelen, 
Yenidoğan hattı ile ilgili süreci iptal 
etmiş değiliz. Buranın bir projesi vardır; 
iptal edilmemiştir. Ama dediğim gibi; 
onayı verilmediği için merkezi hükümet 
tarafından süreç yürümedi. Biz, Çekme-
köy-Sultanbeyli'ye bulduğumuz krediyi 
de buraya harcayamıyoruz. Böyle bir 
kural yok. Yani buraya kredi buldunuz, 
burayı buraya harcayın; onu yapamıyor-
sunuz. Onay olmadığı için, yurt dışından 
kredi de bulamıyorsunuz ve alamıyorsu-
nuz. O bakımdan bu süreç işlemedi" diye 
konuştu.   

Keşke bizi arasalar 

İmamoğlu, Yenidoğan-Cumhuriyet-
Emek metro hattındaki doldurma işlem-
leri için de şu bilgileri verdi:  "Deprem 
açısından oraların çevre ile ilgili oluştur-
duğu risk açısından burayı doldurmamız 
lazım. Dolduğumuz yerleri, yarın kredi 
bulduğumuzda açmamız 1 ay. Bizim 
proje onay çabalarımız devam edecek. 
Kredi bulma çabalarımız devam edecek; 
aynı diğer yerlerdeki gibi. Bulduğumuz 
anda, açmamız 1 ay. 
 Onun için, yani bugün feryat figan bağı-
ranlar, siyasetin en çirkinini yapıyorlar. 
Bir de kendini ispat etmek isteyenler var; 
siyaseten seçilmiş arkadaşlar. Onlara da 
üzüntüyle bakıyorum. Keşke bizi arasa-
lar, bilgi alsalar. Yani biz, telefonun 
ucundayız her konuda. Gelsinler bizden 
sunum istesinler ya da arkadaşlara git-
sinler sunum versinler; ama öğrenmek 
isteyene. Ona yapacak bir şey yok." 
MÜGE YÜCETÜRK

Siyasetin en çirkinini yapıyorlar! 

ESKİ YÖNETİME 
SUÇ DUYURUSU

MİLLETVEKİLLERİNİN savcılığa sun-
dukları suç duyurusu dilekçesinde, 
eski dönem İBB Genel Sekreteri 

Hayri Baraçlı, eski dönem İBB Genel Sekreter 
Yardımcısı ve İhale ve Harcama yetkilisi, şu 
anda ise Ulaştırma Bakanı olan Adil Karais-
mailoğlu ile KİPTAŞ 2016 Genel Müdürü 
İsmet Yıldırım şüpheliler olarak yer verildi. 
Savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde, 
23 Haziran 2019'da yapılan yerel seçimler ile 
uzun zamandır AK Parti tarafından yönetilen 
İBB yönetiminin, Ekrem İmamoğlu’nun ka-
zanmasıyla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi-
nin yönetimine geçtiği ve yönetimin değişmesi 
sonucunda belediyede, geçmiş dönem yöneti-
minin imar yapma tekniğine tümüyle aykırı, 
rant sağlama amacı güden imar vurgunlarının 
gün yüzüne çıktığı anlatıldı. 

Menfaat birlikteliği 

Dilekçede, "Adı şüpheli olarak geçen isimle-
rin, menfaat birlikteliği içerisinde hareket ede-
rek, başında bulundukları kurumları zarara 
uğratacak, ancak kendilerini zenginleştirecek 
nitelikte eylemleriyle, ‘görevi kötüye kul-
lanma’, ‘İrtikap’ ve ‘Nitelikli dolandırıcılık’ 
suçları uyarınca suç işlemiş olup işbu suç du-
yurusunda bulunarak cezalandırılmalarını 
talep etme zorunluluğumuz doğmuştur” ifa-
delerine yer verildi. Dilekçede dosyaların içeri-
ğinden de bahsedildi. Buna göre, 2011 yılında 
Fatih Vatan Caddesi'nde yeşil alan olan bir ar-
sanın özel bir şirket tarafından İBB'den 25 
milyon liraya satın alındığı, söz konusu arsa 
için kısa bir süre sonra imar izni çıkarıldığı ve 
imarlı haliyle İBB'nin 430 milyon liraya, aynı 
şirketten satın aldığı anlatıldı. Dilekçede, 
İBB'nin bununla kalmayarak, 430 milyon li-
raya aldığı imarlı arsayı, imar değişikliği ile 
eski haline ‘Yeşil alana' çevirdiği belirtildi. 
TSBK Gayrimenkul Değerleme A. Ş.'nin ra-
poruna göre ise aynı arsanın bugünkü değeri-
nin 10 milyon 381 bin dolar olduğu 
kaydedildi. 

Öel bir birim kursun 

Dilekçede, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 
AK Parti döneminde onaylanmış olan imar 
planı değişikliklerinin tümünün incelenmesi 
ve bu değişikliklerin sayısının yoğunluğu, bu 
değişiklikler nedeniyle elde edilen ranttan 
kimlerin haksız kazanç elde ettiğinin tespit 
edilmesi talep edildi. 
Dilekçede şüpheli olarak isimleri geçen 
İBB'nin AK Parti dönemi yöneticilerinin ‘Gör-
evi kötüye kullanmak', ‘Görevi ihmal', ‘Kamu 
kurum ve kuruluşlarına karşı dolandırıcılık', 
ve ‘İrtikap (Rüşvet almak)' suçlarından hakla-
rında kamu davası açılarak cezalandırılmaları 
istendi. CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır 
yaptığı açıklamada, “Bugün İstanbul Millet-
vekilimizle yine bir yolsuzluğu savcılara hatır-
latmaya geldik. Çünkü onlar hatırlamıyor, 
hatırlamak istemiyor. Fatihte bir arazi, 25 mil-
yon liraya satılıyor 2011'de. Hemen İstanbul 
Büyükşehir yönetimi tarafından imar çıkartılı-
yor. Aradan 5 yıl geçiyor 430 milyon liraya 
belediyeye geri veriliyor. Aradaki fark yaklaşık 
16 kat. Bence savcılıklar AK Parti'nin yolsuz-
luklarıyla ilgili özel bir birim kursun. Her adli-
yeye en az 20 tane özel yetkili bir savcı tahsis 
etsin” dedi.

CHP milletvekilleri Gürsel Tekin ile Ali 
Mahir Başarır, İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi (İBB)’nin AK Parti yöneti-
minde olduğu dönemlere ilişkin, 

‘Görevi kötüye kullanmak’, ‘Görevi 
ihmal’, ‘Kamu kurum ve kuruluşla-
rına karşı dolandırıcılık’, ve ‘İrtikap 

(Rüşvet almak)’ suçlarından İstanbul 
Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek, 

suç duyurusunda bulundu 

Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu, Kanal İstanbul projesini protesto etti. Avcılar’dan Küçükçekmece’ye bisikletli 
eylem gerçekleştiren çevreciler, “Bilimle, halkla inatlaşılmaz. Bu katil projeden vazgeçin” çağrısı yaptı

TAYLAN DAŞDÖĞEN

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yenidoğan-Cumhuriyet-Emek metro hattı ile ilgili eleştirilere cevap verdi. Hattın iptal edilmediğini vurgulayan İmamoğlu, 
kredi kullanılamayan hattaki imalat nedeniyle kazılmış bazı noktaların, çevresel ve depremsel riskler nedeniyle doldurulmasının bir zorunluluk olduğuna 

dikkat çekti. İmamoğlu, "Kredi bulma çabalarımız devam edecek. Bugün feryat figan bağıranlar, siyasetin en çirkinini yapıyorlar" dedi.  

SÖZ konusu hattı verimli hale ge-
tirmek için de çalışmaların sürdüğüne 
dikkat çeken İmamoğlu, 
“Arkadaşlarım, şu an inşaatı devam 
eden Göztepe-Ümraniye hattını ve 
Bostancı-Dudullu hattımızda kesen 
bir kol haline getirip, o hattı daha ver-
imli hale getirmeye çalışıyorlar. Bu-

raları; bütüncül, İstanbul'u doğu-batı 
ekseninde kesen bir hatta dönüştürüp, 
daha kolay onay ve daha kolay kredi 
bulabilme çabası içerisine giriyoruz. 
Sadece Sultanbeyli-Çekmeköy hat-
tıyla değil, aynı zamanda diğer kesen 
hatları da birbirlerine bağlayan, daha 
verimli bir hatla proje çalışmalarını 
arkadaşlarım sürdürüyor. O bakım-
dan bizim niyetimiz nettir. Tekrar 
ediyorum: Bu hattı iptal etmedik. 
Ama şu anda yapamadığımız için, 
çevreye etkisi açısından durdurmak 
zorundaydık. İstanbullular ve oradaki 
vatandaşlarımız merak etmesinler. 
Doğru karar verdik, onların hayat-
larını riske atmamak adına. Ama 
yarınlarda para bulduk, kaynak bul-
duk, -tabii önce hükümetin onayı 
gerekiyor- hemen başlarız. 1 aya da 
oraları açarız; dert etmesinler” 
ifadelerini kullandı.  

DURDURMAK ZORUNDAYDIK
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U laştırma ve Altyapı Bakanı Adil 
Karaismailoğlu, Halkalı ve Gayre-
tepe -Metroları Depo Sahası İlk 

Ray Kaynağı Töreni'ne katıldı. Arnavut-
köy'de bulunan depo sahasına gelen Bakan 
Karaismailoğu, yetkililerden çalışmalarla il-
gili bilgi ardı. Yapılan bilgilendirmenin ar-
dından Bakan Karaismailoğu törende 
konuşma yaptı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Adil Karaismailoğlu,"Ulaşım ve lojistik ana 
planımız doğrultusunda ülkemizi dünya ile 
ulaşımın her modunda bağlayacak, şehirle-
rimiz arasında erişilebilirliği artıracak bir 
hareketlilik altyapısını oluşturduk. Bu sü-
reçte demiryolları ve raylı sistemler hep oda-
ğımızda yer aldı. Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı olarak uzun yıllar taş taş üzerine 
konmamış bu alanda 19 yıldır çok önemli 
işlere imza attık. 2020 yılında, süre gelen de-
miryolu atılımımızı bir üst seviyeye taşımak 
üzere Demiryolu Reformu’nu ilan ettik. Ül-
kemizi küresel düzeyde bir lojistik güç haline 
getirecek bu reform kapsamında, Bakü Tiflis 
Kars Demiryolu Hattı gibi projelerimizle 
Yeni İpek Demiryolu’nu dünyanın tercih 
edilen bir ticari rotası haline getirdik. Av-
rupa ve Asya’yı Marmaray ile bir kez daha 
birbirine bağlayarak, Orta Koridor’un hâ-
kimi olduk. Mevcut konvansiyonel hatları-
mızın tamamını yeniledik ve YHT 
hatlarımızın kapsama alanını genişleterek 
pek çok şehrimiz arasında seyahati hızlı, 
konforlu, güvenli ve çevreci bir duruma ge-
tirdik" dedi. 

Huzura kavuşacak 

Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: 
"Bakanlığımızca yapımı tamamlanarak, işlet-
meye açılan şehir içi toplam 312 kilometrelik 
raylı sistem hattında yılda, 2 milyar 393 mil-
yona yakın yolcu taşınmaktadır. Ülke gene-
linde yapımı devam eden toplam 11 raylı 
sistem hattımızın toplam uzunluğu 147 kilo-
metredir. İstanbul yedi düvelin hayran ol-
duğu, medeniyetlerin beşiği olan bir dünya 
kenti. İstanbul ve İstanbullular bizim için ka-

derlerine terk edemeyeceğimiz kadar kıymetli 
ve özel. Bugüne dek modern bir dünya kenti-
nin ulaşım altyapısını kurmak üzere çıktığı-
mız bu yolda, İstanbul’a Marmaray, Avrasya 
Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi 
çok önemli eserleri kazandırdık. İstanbul 
Havalimanı'mızla şehrimizi dünyanın transit 
merkezi haline getirdik. Yakın zamanda yapı-
mına başlayacağımız Kanal İstanbul Projesi 
ile de hizmetlerimizi taçlandıracağız. Bu al-
ternatif ticari su koridoru ile küresel lojistik 
etkinliğimizi artırırken İstanbul Boğazı’nı 
çevresel risklerden ve kaza olasılıklarından 
arındıracağız, layık olduğu huzura, temizliğe 
ve sakinliğe kavuşturacağız." 

Uzunluk 91 km 

"İstanbul’a bugüne dek kazandırdığımız 80 
kilometrelik kent içi raylı sisteme ek olarak, 

devam ettiğimiz 91 kilometrelik raylı sistem 
yaptık" diyen Karaismailoğu, "Çok yakında 
yapımına başlayacağımız iki metro hattının 
uzunlukları da 13,5 kilometredir. Projeleri-
miz tamamlandığında İstanbul’un kent içi 
raylı sistemlerinin yarısından fazlasını ba-
kanlığımız yapmış olacaktır. İstanbul’un her 
noktasının raylı sistemle ulaşılabilir hale gel-
mesi tüm İstanbul trafiğini rahatlatacak ve 
İstanbulluların yaşam kalitesini arttıracaktır. 
İstanbul gibi benzersiz bir kente, laf değil, 
hizmet üretmek için var gücümüzle emek 
veriyor, tüm ulaşım alanlarında olduğu gibi, 
‘Kent İçi Raylı Sistem’lerinin altyapılarını da 
vatandaşlarımızın hizmetine sunmak için 
çalışıyoruz" diye konuştu. 

Hepsini bitiriyoruz 

Bakan Karaismailoğu İstanbul'da devam 
eden metro çalışmaları ile ilgili de bilgi 
verdi. Karaismailoğu, "İstanbul’da yapımı 
devam eden metro hatlarımızı sıralamak ge-
rekirse şöyle bir tablo ortaya çıkmaktadır; 
Bugün depo sahasında bulunduğumuz Be-
şiktaş-Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp-İstanbul 
Havalimanı Metro Hattı ve Küçükçekmece - 
Halkalı-Başakşehir-Arnavutkoy-İstanbul 
Havalimanı Metro Hattı. Pendik-Tavşan-
tepe-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro 
Hattı, Bakırköy sahil (İDO)-İncirli-Bahçeli-
evler-Güngören-Kirazlı Metro Hattı, Başak-
şehir-Çam Sakura Hastanesi-Kayaşehir 
Metro Hattı'nda, çalışmalar yoğun bir şe-
kilde devam ediyor. Bu hatlara ek olarak; 
Altunizade-Ferah Mahallesi-Çamlıca Bosna 
Bulvarı Raylı Sistem hattı ve Kazlıçeşme-
Sirkeci Kentsel Ulaşım ve Rekreasyon Dö-
nüşüm projelerine de en kısa sürede 
başlayacağız. İstanbul’da devam eden 
metro hatlarımızın toplam uzunluğu 91 ki-
lometreye ulaşmaktadır. Ayrıca 13,5 kilo-
metrelik yeni raylı sistem hattına da 
başlıyoruz. 2023 yılında bunların hepsini bi-
tiriyoruz" dedi. 

9 istasyondan oluşacak 

Projeler tamamlandığında,İ stanbul’un hiz-
met veren raylı sistem ağ uzunluğunun 
364,5 kilometreye ulaşacağını belirten Kara-
ismailoğu, "Bu da İstanbul raylı sistem ağı-
nın yarısından fazlasının bakanlığımız 

tarafından hizmete kazandırılması gururunu 
bize yaşatacaktır. Şu an depo sahasında bu-
lunduğumuz bu metro hattımız; Halkalı-
Havalimanı hattında 8 istasyon bulunmakta 
olup, ana hat uzunluğu 31,5 kilometre olup, 
2,5 kilometre de depo bağlantısı yapılacak-
tır. Gayrettepe Kağıthane- Havalimanı hat-
tımız 38 kilometre olup, 9 istasyondan 
oluşmaktadır. Saatte 120 kilometre hıza 
göre tasarlanan iki hattımız, megakent İs-
tanbul’un trafik yükünü hafifletecek, İstan-
bul en hızlı metroları olacaktır. Yapımı 
devam eden Halkalı-Başakşehir-Arnavut-
koy-İstanbul Havalimanı hattımızda bugün 

itibarıyla; NATM tünel kazılarımızın yüzde 
74’ü ve TBM tünel kazılarının yüzde 60’ını, 
depo bağlantı hattı NATM tünel kazısının 
yüzde 93’ünü tamamladık. İstasyonlarda 
NATM kazıları ilerlerken ayrıca 6 adet TBM 
ana hat kazısına devam etmektedir. Depo 
sahasında kazı ve dolgu imalatları tamam-
landı. Depo beton imalatlarının yüzde 84’ü, 
demir imalatlarının yüzde 86’sı, ray monta-
jının yüzde 80’i ile toplam 38 adet makas 
ray montajı bitirildi. Elektro-Mekanik ima-
latlarının yüzde 77’sinin tamamlandığı depo 
sahasını, bu yıl içinde işletmeye alacağız" 
şeklinde konuştu.

Ulaştıma ve Altyapı Bakanı Adil  
Karaismailoğlu, "Yakın zamanda yapı-
mına başlayacağımız Kanal İstanbul 
Projesi ile de hizmetlerimizi taçlandıra-
cağız. Bu alternatif ticari su koridoru ile 
küresel lojistik etkinliğimizi artırırken, 
İstanbul Boğazı’nı çevresel risklerden 
ve kaza olasılıklarından arındıracağız" 
dedi. Karaismailoğlu, "İstanbul ve İs-
tanbullular bizim için kaderlerine terk 
edemeyeceğimiz kadar kıymetli ve 
özel" diye konuştu

MHGF Sanal fuarda dünya ile buluşuyor 
MHGF öncülüğünde, küresel ölçekte söz sahibi, tekstil, hazır giyim, moda, saraciye, ayakkabı, deri ve yan 
sanayi sektörleri IF MODA EXPO Sanal Fuarında 8-11 Haziran tarihleri arasında dünyayla buluşuyor
Moda ve Hazır Giyim Federasyonu 
(MHGF) ile e-ihracat platformu glo-
balpiyasa.com iş birliğiyle düzenle-
nen IF MODA EXPO Sanal Fuarı 
8-11 Haziran 2021 tarihlerinde 
www.ifmodaexpo.com adresinde ka-
pılarını açıyor. Fuar, özgün altyapı-
sıyla hazır giyim, tekstil, moda, 
kumaş, saraciye, ayakkabı ve akse-
suar firmaları ile dünyanın dört bir 
yanından uzman ziyaretçileri ve alım 
heyetlerini buluşturuyor.  

Bir yıl açık kalacak 

IF MODA EXPO’ya 10’larca ülke-
den 100’ün üzerinde büyük alım gru-
bunun katılımını beklediklerini 
belirten MHGF Yönetim Kurulu 
Başkanı Hüseyin Öztürk, “Pandemi 

nedeniyle fuarlar ve uluslararası iş 
görüşmeleri gerçekleştirilemiyor. IF 
MODA EXPO ile bu engelleri aş-
mayı, toplamda 30 milyar dolar ihra-
cata imza atan hazır giyim, tekstil, 
moda, kumaş, saraciye, ayakkabı ve 
aksesuar üreticilerimiz ile tüm dün-
yadan uzman ziyaretçileri sanal dün-
yada buluşturmayı amaçlıyoruz. 30 
Nisan 2022’ye kadar açık kalacak 
fuarımıza katılan firmalar bir yıl bo-
yunca stantlarına yeni ürün ekleme, 
istedikleri zaman değişiklik yapma 
olanağı bulabilecek. Ziyaretçi ise kul-
lanıcı dostu arayüzü, gelişmiş filtre-
leme özellikleri ile kolayca istediği 
ürüne ve üreticiye ulaşabilecek, gö-
rüşme ve toplantılar yapabilecek. Sa-
dece fuar süresince değil, sonrasında 

da B2B görüşmeler, ürün satışı, üre-
tim fazlası stok satışı olanağı da su-
nuluyor” dedi.  

Geleceğe ışık tutacak 

8 Haziran 2021 Salı günü saat 
10.30’da MHGF Yönetim Kurulu 
Başkanı Hüseyin Öztürk, Türk Giri-
şim ve İş Dünyası Konfederasyonu 
(TÜRKONFED) Yönetim Kurulu 
Başkanı Orhan Turan’ın konuşmaları 
ile açılışı yapılacak IF MODA EX-
PO’da dört gün boyunca sektöre ve 
iş dünyasının geleceğine ışık tutacak 
paneller de yer alıyor. 8 Haziran Salı 
günü saat 10.30’daki açılış konuşma-
larının hemen ardından saat 11.00’de 
“Dijitalleşen Yeni Dünya ve Tür-
kiye’nin Dönüşümü”, 9 Haziran Çar-

şamba günü saat 11.00’de sektör 
başkanları ile uluslararası hazır giyim 
markalarının Türkiye temsilcilerinin 
konuşmacı olduğu “Pandemi Sonrası 
Hazır Giyim”, 10 Haziran Perşembe 
günü saat 11.00’de “Sürdürülebilir 
Doğal Boyalar ve Sanayi Uygulama-
larından Örnekler”, 11 Haziran 
Cuma günü saat 11.00’de “Döngüsel 
Modanın Tasarım Yolu: İleri Dönü-
şüm” ve son olarak aynı gün saat 
15.00’te “İşletmenizi ABD Pazarına 
Açın” başlıklı sanal paneller düzenle-
niyor. EGE TV’den de canlı yayınla-
nacak bu sanal söyleşiler fuar 
üzerindeki etkinlik ekranından ve 
sosyal medya kanallarından da canlı 
izlenebilecek ve konuşmacılara soru 
sorulabilecek. 
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KADERINE TERK ETMEYECEGIZ!
ISTANBUL’U 

BAKAN Adi̇l Karai̇smail̇oğlu,"Bizim hü-
kümet anlayışımızın temelinde, ‘hizmet 
ve eser siyaseti’ yer almaktadır. Sizlerin 
de çok iyi bildiği gibi; halka hizmetin 
‘Hakka hizmet’ olduğuna inananlarda-
nız. Kısa bir süre önce Sayın Cumhur-
başkanımız tarafından Kuzey Marmara 
Otoyolu'nun yedini kesimi olan Hasdal-
Başakşehir kısmı ile Çamlıca Kulemizi 
hizmete açtık. Metro inşaatlarımızdaki 
çalışmalarımız 7/24 esasına göre devam 
ediyor. Başkaları gibi; hastanelerin yolla-
rını yapmaktan imtina etmedik. Başka-
ları gibi, başlatılan metro hatlarını 
durdurmadık. Aksine daha da hızlandır-
dık. Ayrıca maalesef çok üzülerek söylü-
yorum, devam eden metro hattının 
üzerine hafriyat dökülen günleri de İs-
tanbul gördü. Yapımından sorumlu olan 
belediyesi tarafından açıkça yapılan bu 
kamu malına zararın hesabını milletimiz 
mutlaka soracaktır. Bizler, günübirlik si-
yasi çekişme ve gerilimin ötesinde, yalan 
ve iftiralardan uzak, canla başla şehirle-
rimizin ve ülkemizin refahı için çalış-
maya devam edeceğiz" dedi. 

HESABINI MİLLETİMİZ MUTLAKA SORACAKTIR 

"HEDEFİMİZ olan dünyanın en büyük 10 
ekonomisinden  biri olma yolunda emin 
adımlarla ilerliyoruz" diyen Bakan Kara-
ismailoğu, "Çin’den Avrupa’ya giden 
demir ipek yolunun Orta Koridoru’nda 
stratejik konumumuzu ülkemize en fay-
dalı biçimde değerlendirebilmek ama-
cıyla, demiryollarının yeniden 
canlanması için hükümetlerimiz döne-
minde ‘seferberlik’ ilan ettik.19 yılda, 
1.213 kilometrelik YHT hattı inşa ettik. 

Toplam demiryolu ağımızı, 12 bin 803 
kilometreye çıkardık. Hızlı Tren sistemi 
ile tanıştırdığınız ülkemizi, dünyada 8., 
Avrupa’da da 6'ncı YHT işleticisi ülkesi 
yaptık. 2023 hedeflerimiz doğrultusunda 
vatan toprağının her bir metrekaresine 
gece gündüz demeden kesintisiz hizmet 
götürmeye devam edeceğiz. Demiryolla-
rının yatırımlardan aldığı oranını yüzde 
60’a, demiryolu ağımızı 16 bin 675 kilo-
metreye çıkaracağız" dedi. 

SEFERBERLİK İLAN ETTİK
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Aytemiz Alanyaspor'un başarılı orta saha
oyuncusu Salih Uçan, sözleşmesinin bittiği
Akdeniz temsilcisine sosyal medya üzerinden
veda etti. Aytemiz Alanyaspor'da sözleşmesi
biten 8 oyuncudan biri olan Salih Uçan,
bugün sosyal medya üzerinden yaptığı payla-
şımla turuncu yeşilli takıma veda etti. Salih
Uçan, 'Sevgili Alanyasporlular' diye başladığı
mesajında, şu ifadelere yer verdi: "Birçok ta-
kımda forma giydim ve şunu net olarak söy-
leyebilirim ki; Alanyaspor ilçesi, yönetimi,
teknik ekibi, idari personeli ve camiası olarak
inanılmaz farklı ve özel bir kulüp. Burada çok
güzel 2 sene geçirdim. Bana ilk günden itiba-
ren büyük destek oldunuz. Ben de motivas-
yonumu, disiplinimi ve mücadelemi en üst
seviyede tutarak bu formaya hizmet etmeye
çalıştım, sahada terimin son damlasına kadar
savaştım. Ayrıca bana Alanyaspor formasını
güvenerek teslim eden Erol Bulut ve Çağdaş
Atan hocalarıma da çok teşekkür ediyorum.
Tüm yaşadığım anılar, başarılar ve arkadaş-
lıklar hep kalbimin bir köşesinde yer alacak.
Formasını severek ve büyük bir gurur ile taşı-
dığım Alanyaspor'a veda ediyorum. Artık
benim için bambaşka bir yolculuk başlıyor.
Hakkınızı helal edin." 2019-2020 sezonunda
geldiği Alanyaspor'da başarılı performans
sergileyen yetenekli oyuncunun adı Beşiktaş
ile anılıyor. Yetenekli orta saha Alanyaspor'da
bulunduğu iki yıl boyunca toplam 61 maçta
forma giyerken 3 gol 7 asist yaptı. DHA

Türk sporcular, Polonya'da düzenlenen Para
Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda 21 ma-
dalya kazandı. Milli sporcular, Bydgoszcz
kentinde gerçekleştirilen organizasyonda 6
altın, 7 gümüş ve 8 bronz olmak üzere top-
lam 21 madalya kazanma başarısı gösterdi.
Şampiyonada kadınlar T54 kategorisi 100
metre yarışında Zübeyde Süpürgeci, erkekler
T57 kategorisi cirit atmada Muhammet
Khalvandi, F11/12kategorisi disk atmada
Büşra Nur Tırıklı ve T12 kategorisi 400 metre
yarışında Oğuz Akbulut, Avrupa rekoru kıra-
rak altın madalya elde etti. Organizasyonda
kadınlar T12 kategorisi 400 metre yarışında
Sevda Kılınç Çırakoğlu ve erkekler F34 kate-
gorisi cirit atmada Muhsin Kaedi de altın
madalyanın sahibi oldu. Şampiyonada ka-
dınlar T53 kategorisi 100 ile 400 metre yarış-
larında Hamide Doğangün, erkekler T11
kategorisi 5 bin metre yarışında Hasan Hüse-
yin Kaçar, erkekler T13 kategorisi 400 metre
yarışında Hakan Cira, kadınlar F41kategorisi
gülle atmada Rabia Cirit, kadınlar T54 kate-
gorisi 400 metre yarışında Zübeyde Süpür-
geci ve kadınlar T11 kategorisi 400 metre
yarışında Öznur Akbulut gümüş madalyaya
ulaştı. Turnuvada kadınlar T11 kategorisi 400
ile bin 500 metre yarışlarında Havva Elmalı,
kadınlar T53 kategorisi 100 ile 400 metre ya-
rışlarında Zeynep Acet,erkekler F34 kategorisi
gülle atmada Muhsin Kaedi, erkekler T47 ka-
tegorisi yüksek atlamada Abdullah Ilgaz, er-
kekler T11 kategorisi bin 500 metre yarışında
Hasan Hüseyin Kaçar ile erkekler F41 kate-
gorisi cirit atmada Ömer Faruk İlkin de bronz
madalya kazandı. DHA

Motor sporları dünyasının en önemli organi-
zasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampi-
yonası’nda 2021 sezonunun 5'inci yarışının
heyecanı Sardunya’da yaşandı. 20 etap üze-
rinden koşulan Sardunya Rallisi’ni toplamda
3 saat 19 dakika 26 saniyede tamamlayan Se-
bastien Ogier kazandı. Ogier bu zaferiyle
2021 sezonunda üçüncü zaferini elde etti.
Ogier’i diğer Red Bull sporcuları Elfyn Evans
ve Thierry Neuville takip etti. Sardunya Ralli-
si’nde podyumun en üst basamağına çıkan
Ogier, bu sezonki üçüncü zaferiyle pilotlar sı-
ralamasında 106 puana ulaşırken Ogier’i 95
puanla Elfyn Evans takip ediyor. Dünya Ralli
Şampiyonası (WRC) takviminin altıncı yarışı
24-27 Haziran tarihleri arasında Kenya’da
gerçekleştirilecek. DHA

Salih Uçan
veda etti

Toplamda
21 madalya

5’inci yarışı Ogier kazandı

SEN KARDESLER
GUC DEPOLUYOR
Antalya'da milli güreşçi Eda Tekin (21), 6 yıl önce ablası Ece'nin (23) Türkiye şampiyonluğu kazanmasının ardından
ailesinin gösterdiği ilgiyi kıskanarak, mindere çıkmaya karar verdi. Sabah antrenmanına denizde başlayan kardeş-
ler, ısınmak için kısa süreli güreşin ardından 5 kilometre yüzüyor, su altında kaya taşıyıp, sahilde koşuyor. Tekin
kardeşler, ayrıca antrenörlerine ait 1 ton ağırlığındaki otomobili çekip iterek, şampiyonalar için güç depoluyor.

T ürkiye şampiyonluğu kazanan ab-
lası Ece ile 6 yıl önce antrenman-
lara gitmeye başlayan Eda Tekin,

kısa sürede başarılarıyla ailesinin gurur
oldu. Antrenör Şerafettin Uysal gözeti-
minde günde 6 saat antrenman yapan
Ece ve Eda Tekin kardeşler, komando
eğitimini andıran zorlu çalışma metotla-
rıyla şampiyonalara hazırlanıyor. An-
trenmana sabah denizde başlayan Tekin
kardeşler, ısınmak için kısa süreli güreş
sonrası 5 kilometre yüzüyor ve su altında
kaya taşıyarak, sahilde koşu yapıyor. 

Ormanda antrenman

Orman ve dağda koşuya devam eden kız
kardeşler, güç kazanmak için antrenörle-
rine ait 1 ton ağırlığındaki otomobili de

yolda iterek ve çekerek, sabah antrenma-
nını tamamlıyor. Sıra dışı antrenman
programıyla şampiyonalara hazırlanan
genç sporcular, akşam da salonda teknik
çalışmayla günü tamamlıyor. Pandemi
nedeniyle doğada gerçekleştirdikleri an-
trenmanlara daha fazla süre ayıran Eda
ile Ece, zorlu çalışmalarla güç depolu-
yor.

Şampiyon kardeşler

Ulusal ve uluslararası yarışmalarda de-
rece kazanan Eda ve Ece Tekin kardeşler,
ata sporu güreşte iz bırakmayı hedefli-
yor. Milli güreşçi Eda Tekin, 2019'un
Mart ayında, Sırbistan'da düzenlenen
Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyona-
sı'nda 55 kiloda gümüş madalya elde

etti. Aynı yıl milli takım kampında an-
trenmanda sakatlanmasına rağmen Tür-
kiye Şampiyonası'na katılan Eda Tekin,
altın madalya kazanarak, 'Türkiye şam-
piyonu' unvanını elde etti.

2021 şanssız başladı

Polonya'da 19 Nisan'da düzenlenen Bü-
yükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda
Türkiye'yi temsil eden Eda Tekin, rakip-
lerinden yaşça küçük olmasına rağmen
ilk turu geçip, ikinci turda elendi. Eda
Tekin, 17 Mayıs'ta Kuzey Makedonya'da
yapılan U23 Avrupa Güreş Şampiyona-
sı'nda ise elenerek, hayal kırıklığı yaşadı.
Ece Tekin de şubatta İstanbul'da düzen-
lenen Büyükler Türkiye Güreş Şampiyo-
nası'nda birincilik elde etti. DHA

HER GÜN YÜZÜYORUZ

Olimpiyatta madalya kazanmayı
hayal ettiğini belirten Eda Tekin,
"Güreşe Türkiye şampiyonluğu kaza-
nan ablam Ece'ye gösterilen ilgiyi
kıskanarak başladım. Antrenman-
larda minderde ablama partner
oldum. Çok çalıştık. Antrenörümüz
Şerafettin Uysal ile günde 6 saat ça-
lışıyoruz. Pandemi süresince dağda,
sahilde, ormanda antrenman yaptık.
Her gün denizde yüzüp, koşuyoruz
sonrasında da antrenörümüzün ara-
basını çekip iterek güç depoluyoruz.
Akşam antrenmanında da taktik çalı-
şıyoruz. Hedefim Avrupa ve dünya
şampiyonluğu kazanmak. Hayalim,
olimpiyatlarda ülkemi temsil edip,
madalya kazanmak" diye konuştu. 

Marek Hamsik 
bitmek üzere
Gervinho ve Bruno Peres’e imza attırarak
transfer sezonuna hızlı giriş yapan Trabzonspor,
uzun süredir gündeminde yer alan Marek Ham-
sik transferinde de son aşamaya geldi. Taraflar,
mali konuda anlaşma sağlarken, transferin 1-2
gün içerisinde sonuçlanması bekleniyor.
Süper Lig’de yeni sezon öncesi iddialı bir kadro oluşturarak
şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, transfer çalışmalarını
da hazırlık kampı öncesine kadar büyük oranda tamamla-
mak istiyor. Bu doğrultuda gervinho ve Bruno peres’e imza
attırarak transfer sezonunu erken açan bordo-mavililer,
üçüncü takviyeyi ise orta sahaya yapmak üzere. Karadeniz
ekibi, uzun süredir gündeminde yer alan Slovakyalı orta saha
oyuncusu Marek Hamsik transferinde de son aşamaya geldi.

1-2 güne netleşecek
isveç’in göteborg takımı ile sözleşmesi sona erecek olan 33
yaşındaki deneyimli oyuncu ile mali konularda anlaşan Trab-
zonspor, 1-2 gün içerisinde bu transferi olumlu sonuçlandır-
mak istiyor. Bordo-mavililerin, 1.5 milyon euro ücret, 600 bin
euro imza parası, 250 bin euro şampiyonluk olmak üzere
ilave çeşitli bonuslar şeklinde mali konularda Hamsik ile el 
sıkıştığı öğrenilirken, oyuncunun, ailesiyle konuşup, bugün 
ya da yarın kararını bildireceği kaydedildi. DHA
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Adar’ın hedefi
şampiyonluk

Milli Güreşçi ve Trakya Üniversitesi Beden Eğitimi
ve Spor Ana Bilim Dalı öğrencisi olan Yasemin
Adar, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret
etti. Ziyarette Yasemin Adar’a, Kırkpınar Spor Bi-
limleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Kadın Güreş
A Milli Takım Kondisyoneri Doç. Dr. İsa Sağıroğlu
ve Kadın Güreş A Milli Takım Teknik Direktörü Ef-
raim Kahraman eşlik etti.

Tüm gayreti göstereceğim

Avrupa ve dünya şampiyonluklarının ardından tek
hedefinin olimpiyat şampiyonu olarak, Türk kadın
güreş tarihinde bir ilke imza atmak olduğunu belir-
ten Adar “Son yıllarda tüm şampiyonalarda büyük
başarılara imza attık. Şimdiki hedefim, 2020 Tokyo
Olimpiyatları’nda ülkem adına en iyi sonucu elde
etmek. Bu konudaki hazırlıklarımız ve çalışmaları-
mız tüm hızıyla devam ediyor. Sadece orada olmak
değil, ülkemize yeni bir başarı hikayesi yazdırmak
istiyorum. Bu beni daha çok motive ediyor. Olimpi-
yat şampiyonluğu için elimden gelen tüm gayreti
göstereceğim. İnşallah bu gururu hep birlikte yaşa-
yacağız” dedi.

Büyük bir gurur yaşattı

Rektör Tabakoğlu, son olarak Bulgaristan'ın baş-
kenti Sofya’da düzenlenen Tokyo Olimpiyatları

Dünya Eleme Turnuvası’nda tüm rakiplerini yene-
rek Türkiye’ye güreşte 9’uncu Olimpiyat kotasını
kazandıran Yasemin Adar’ı başarısından dolayı
tebrik etti. Tabakoğlu, “Öğrencimiz olmasından
gurur duyduğumuz milli sporcu Yasemin Adar’ın,
kariyerindeki tek eksik olan olimpiyat madalyasını
da kazanarak kadın güreş tarihimizde bir efsane
olacağına inanıyorum. Daha önce dünya ve Av-
rupa şampiyonu olan sporcumuz, bugüne kadar
kazandığı başarılarla bizlere büyük bir gurur ya-
şattı. Olimpiyatlar gibi uluslararası bir organizas-
yonda yer alması ve ülkemizi temsil edecek
olmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Bu önemli
başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyor, olimpi-
yatlarda mücadele edecek tüm milli sporcularımıza
başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. Kadın
Güreş A Milli Takım Teknik Direktörü Efraim Kah-
raman ise tek hedeflerinin olimpiyat şampiyonu
kadın güreşçiler çıkartmak olduğunu belirterek, ta-
rihin en eski ve dünyanın en büyük spor organizas-
yonu olan Olimpiyat Oyunları’ndan alınlarının
akıyla ve tarihe geçecek başarılarla döneceklerine
inandıklarını söyledi. Kadın Güreş A Milli Takım
Kondisyoneri Doç. Dr. İsa Sağıroğlu da madalya
yolunda en iyi şekilde hazırlandıklarını anlatarak,
olimpiyatlarda ülkemizi başarıyla temsil edecekle-
rini kaydetti. DHA

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde
gerçekleşen devir-teslim törenine,
Gülgüler yönetimine liderlik yapan
Emin Adanur ve eski başkan Erkan
Kamat katıldı. Divan Kurulu Başkanı
İdris Sevinç, böylesine güzel bir birlik-
telikten duyduğu mutluluğu dile geti-
rerek, "Böylesine güzel bir kongrenin
geçmesinde en önemli nedenlerinden
birisi de adaylarımızın birbirlerine
olan saygılı, sevgili, seviyeli yaklaşım-
larıdır. Bugün de burada gördüğümüz
gibi. Dolayısıyla, bu birlikteliğin Bur-
sa'mıza yayılması en büyük temen-
nimdir. Genel kurul öncesinde,
tüzüğümüzün kendi adaylığı konu-
sunda el vermediği halde mücadeleyi
bırakmayıp, ben bu işi yapacağım, ba-
şaracağım diyerek yola çıkan Emin
Adanur ve ekibinin, kongre öncesi
söylemlerinin hayata geçmesi, gerçek-
leşmesi, tüm camiamızın en büyük
beklentisidir. Bu kadar istikrarlı ve id-
dialı yola çıktığına göre, kardeşimizin
bunu gerçekleştireceğine inanıyoruz.
Yeni yönetimin şehrimize hayırlı,
uğurlu olmasını diliyorum” dedi. Ar-
dından söz alan eski başkan Erkan
Kamat, yeni yönetime başarılar diledi.

Buraya çalışmaya geldik

Bursaspor Kulübü'nün yeni başkanı
Hayrettin Gülgüler, "Seçim oldu,
Emin Adanur önderliğinde ben Hay-
rettin Gülgüler olarak çok teşekkür
ederim. Biz buraya çalışmaya geldik.
Emin bey bizi çok çalıştıracak. İlk he-
defimiz tahtayı açmak. Allah bizi
utandırmasın” diye konuştu. Yöne-
time liderlik yapan Emin Adanur ise
"Seçim ne kadar güzel geçtiyse, at-
mosfer de o kadar güzel şu anda. He

yecanımıza heyecan katan bir atmosfer
mevcut. Geçmiş dönem tüm başkan-
lara saygı duymamız gerekiyor ve hep-
sine teşekkür ederim. Allah izin verirse
bugün itibariyle yola çıkmış bulunuyo-
ruz. Verdiğimiz vaatleri ve sözleri yerine
getirmek için çalışmaya başlayacağız.
Bundan sonraki süreç için herkes için
hayırlı olsun” şeklinde konuştu. Maz-
bata töreninin ardından çekilen hatıra
fotoğrafı ile Bursaspor’da yeni bir
dönem başlamış oldu. DHA

Bursaspor Kulübü'nde, 5 Haziran'da gerçekleşen Olağan Genel Kurul sonrası
Emin Adanur liderliğinde başkanlığa seçilen Hayrettin Gülgüler, mazbatasını aldı

Yeni yönetim 
mazbatayı aldı
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Bağcılar Belediye Başkanı Lokman 
Çağırıcı, Polonya’da düzenlenen Para
Atletizm Avrupa Şampiyonası’ndan 7

madalyayla dönen Bağcılar Belediyesi
Bedensel Engelliler Takımı sporcularını

makamında konuk etti. Altın kızları
tebrik eden Çağırıcı, “Onlara verilen

imkanın ürüne dönüştüğünü görmek-
ten büyük mutluluk duyuyorum” dedi

3 0 Mayıs – 7 Haziran arasında Polonya’nın
Bydgoszcz şehrinde düzenlenen Para Atletizm
Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi temsil eden

Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Takımı yurda
döndü. Polonya’daki yarışmalarda toplam 7 madalya ka-
zanan Hamide Doğangün, Zübeyde Süpürgeci ve Zeynep
Acet, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’yı ziya-
ret etti. Milli sporculara Bağcılar Belediyesi Bedensel En-
gelliler Spor Kulübü Başkanı Fatma Şahin, antrenör
Ömer Cantay ve milli sporcu Hamza Doğan da eşlik etti.

Kendileriyle gurur duyuyorum

Engelli milli sporcuları çiçeklerle karşılayan Çağırıcı, on-
ları makamında ağırladı. Başarılarından dolayı sporcuları
tek tek kutlayan Çağırıcı, “Takımımız Avrupa Şampiyona-
sında göğsümüzü kabarttı. Sporcularımızı yürekten tebrik
ediyorum. Kendileriyle gurur duyuyorum. Onlara verilen

imkanın ürüne dönüştüğünü görmekten büyük mutluluk
duyuyorum. Şampiyonada derece alan sporcularımız
şimdi ara vermeden hızlı bir kamp sürecine girecekler.
Eylül ayında Tokyo’daki olimpiyatlarda ülkemizi temsil
edecekler. Kendilerine orada da başarılar diliyorum” ifa-
delerini kullandı.

Tokyo’ya da damga vuracağız

Sporculardan Zübeyde Süpürgeci, verdiği destekten do-
layı Başkan Çağırıcı’ya teşekkür ederken Hamide Doğan-
gün de “Altın Kızlar olarak Tokyo’ya da damga vuracağız”
diye konuştu. Polonya’daki turnuvada T54 kategorisi ka-
dınlar 100 metre finalinde yarışan Zübeyde Süpürgeci,
16.83’lük derecesiyle Avrupa rekoru kırarak birinci olmuş
ve altın madalya kazanmıştı. Süpürgeci’nin bir de ikincilik
derecesi bulunuyor. Bunun yanında Hamide Doğangün 3
gümüş ve Zeynep Acet de 2 bronz madalya kazanmıştı. Dünya ve Avrupa 

şampiyonu milli güreşçi
Yasemin Adar, Trakya
Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Erhan Taba-
koğlu'nu ziyaret etti.
Adar, 2020 Tokyo Olim-
piyatları'nda zirveyi he-
deflediğini belirterek,
“Olimpiyat şampiyon-
luğu için elimden gelen
tüm gayreti gösterece-
ğim. İnşallah bu gururu
hep birlikte yaşayaca-
ğız" ifadelerini kullandı

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu, altyapı-
sından yetişen Fenerbahçeli kaleci Berke Özer'in
transfer haberlerini heyecan ve merakla takip edi-
yor. İzmir ekibinden 2018 yılında Fenerbahçe'ye
transfer olan kaleci Berke'nin ismi son günlerde İs-
panya La Liga şampiyonu Atletico Madrid'le anıl-
maya başladı. İspanyol temsilcisinin genç eldiven
için 6 milyon Euro teklif ettiği, sarı-lacivertli kulü-
bün ise 8.5 milyon Euro istediği iddia edilirken, Al-
tınordu da bu transferin gerçekleşmesi halinde
yüzde 20 pay alacak. Son 2 sezonda Belçika'nın
Westerlo takımında kiralık olarak forma giyen 21

yaşındaki file bekçisinin haklarının yüzde 50'si şu
an için Altınordu'da bulunuyor. Berke'yi transfer
ederken Altınordu'ya 1 milyon Euro ödeme yapan
Fenerbahçe'nin İzmir temsilcisine oyuncunun tüm
haklarını almak için 1 milyon 250 bin Euro daha
ödemesi gerekiyor. Fenerbahçe Berke'yi 8.5 milyon
Euro'ya satması halinde Altınordu kasasına 2 mil-
yon 950 bin Euro koyacak. Altınordu forması 
giyerken de ismi dünya devleriyle anılıp 2018 ya-
zında Barış Alıcı'yla birlikte Fenerbahçe'ye verilen
Berke Özer, alt yaş gruplarında 35 kez Ay-Yıldızlı
formayı terletti. DHA

Altınordu’nun gözü Berke’de

Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun 2021 faaliyet progra-
mında yer alan ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkıları
ile Akçadağ Kaymakamlığı, Akçadağ Belediyesi ve Genç-
lik Spor İl Müdürlüğü'nün organize ettiği yarışma, Levent
Vadisi'nde oluşturulan parkur ve yarış alanında gerçekleş-
tirildi. 9 kategoride 22 ilden 204 sporcu, taş ve toprak
zemin ile inişli çıkışlı arazi şartlarında yarıştı. Vali Aydın
Baruş ve beraberindekiler de parkur alanını yürüyerek in

celedi. 3.2 KM'lik parkurda verilen ilk startta; Yıldız A: 
46 kişi, Master 30+:16 kişi, Master 40+: 16 kişi, ikinci
startta; Yıldız B: 24 kişi, Yıldız Kadın: 2 kişi, Elite Kadın:
14 kişi, Genç Kadın: 6 kişi, son startta
ise; Elite Erkek: 40 kişi, Genç Erkek
kategorisinde 40 kişi yarıştı. Mücade-
lelerin ardından dereceye giren spor-
culara madalyaları ve hediyelerini Vali
Aydın Baruş, İlçe Kaymakamı Hulusi
Teke ve İlçe Belediye Başkanı Ali 
Kazgan tarafından verildi.  DHA

22 ilden 204 sporcu katıldı



İSTANBUL'DA yoğun görülen, deniz sal-
yası olarak da adlandırılan müsilajin 
görüldüğü noktalardan olan Kadıköy 
Fenerbahçe, Moda Sahilleri ile Kurbağ-
lıdere'de İBB ekipleri temizlik çalışması 
yaptı. Deniz yüzeyinde yoğun olarak 
bulunan deniz salyasını ekipler filelerle 
toplandı. Toplanan deniz salyalarının 
atık toplama tesislerine götürüldüğü öğ-
renildi. 

İlk defa görüyorum 

Yoğun şekilde deniz salyasının olduğu 
Fenerbahçe Sahili'nde vatandaşlar 
böyle bir şeyi ilk kez gördüklerini dile 
getirdi. Doğma büyüme Kadıköylü ol-
duğunu söyleyen Kazım Çelikkan daha 
önce böyle bir manzarayla karşılaşma-
dığını söyledi. "Şaşırdık böyle bir şeyi ilk 
defa görüyorum. Bence sahillerin beton 
olması etkiliyor. Sahil olsa deniz kendini 
temizleyecek. 1 aydır bu şekilde" diye 
konuştu. 

Ayağımı bile sokmadım 

Kayıkhane işleten Atakan Eren de 
"Böyle bir şey görmedim, 21 senedir bu-
radayım. Buranın sahibi Hasan Reis 95 
yaşında. O da böyle bir şey görmemiş. 
20 gündür bu şekilde arada gidiyor, tek-
rar geliyor. Adam orada çalışıyor. Deni-
zin dibinde demir var, bulamıyor. 
Bulmaya çalışıyor, kazıyor. Siyah bir şey 
çıkıyor. Normalde denize girerim. Bu 
sefer ayağımı bile sokmadım. Arkadaş 
şortla girer, tulumla giriyor. Korkuyor. 
Ne olduğunu bilmiyoruz. Belki de cilt 
kanseri olacak" dedi. DHA 
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Sahilleri kapladı!
Kadıköy Kurbağalıdere ile Fener-

bahçe Sahili ve Moda Sahili'ni  müsi-
laj olarak bilinen deniz salyası 

kapladı. İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi (İBB) ekipleri temizlik çalışması 
yaparken, çevrede yaşayanlar böyle 
bir şeyi ilk kez gördüklerini söyledi

BİR süre önce piyasaya çıkardığı ‘Sev-
gin Yalan’ isimli şarkısıyla büyük çıkış 
yakalayan Azerbaycanlı ünlü şarkıcı Ro-
mina, şimdi ikinci şarkısı için kolları sı-
vadı. Radyoların en çok istek alan 
sanatçılar kervanına katılan Romina, 
başta Azerbaycan olmak üzere Türkiye 
ve Avrupa’nın birçok ülkesinde fırtınalar 
estiriyor. Söz ve müziği kendisine ait 
300’ü aşkın eseri bulunan güzel şarkıcı 
tek hedefinin dünyaca ünlü sanatçılar 
arasında yer almak olduğunu 
söylüyor.İkinci vatanım dediği Tür-
kiye’de yaşamaya karar veren Romina, 
’Sevgin Yalan’isimli şarkım şuan rekora 
koşuyor. Zaman kaybetmeden ikinci 
şarkımı hazırladım. İskender Paydaş 
production etiketi ile dijital platform-
larda yerini alacak olan şarkımın klibini 
yakında çekeceğim. Söz ve müziği ken-
dime ait olan bu şarkımda büyük beğeni 
toplayacak’dedi. İkinci klibinin çekimle-
rinden hemen sonra 3’üncü klibi için 
ABD’ye gideceğini dile getiren Ro-
mina,’Bu şarkımı ABD’li ünlü bir şarkı-
cıyla düet yapacağım. Dünyaca ünlü 
yönetmen dostum Amerika’da ki çekim-
ler için mekan arayışına girdi .Başta 
Hollywood olmak üzere birçok yerde 
klibimi çekeceğim.Bu şarkım yaza 
damga vuracak,sahiller şarkımla coşa-
cak’diye konuştu.

PİYASAYI KASIP  
KAVURDU

CİVAN Sözkesen, Türk oyun sektörünün 
büyüdüğünü dile getirerek, “Pandemiyle 
bu alana ilgi çok fazla arttı. Büyüme, 
sektördeki rakamlara da yansıyor. Geçen 
yıl 2.4 milyar dolarlık yabancı yatırım 
gerçekleşti. Önümüzdeki dönem bu 
alanda ciddi büyüme öngörülüyor” diye 
konuştu. 

Oyun ve dizi birer sanat 

Önümüzdeki dönem dizi ve oyun sektö-
rünün daha çok iç içe geçeceğini belirten 
Sözkesen, “Oyun ve dizi birer sanat. 
Türkiye’de ve dünyada dizi izlenme 
oranları çok yüksek. Kaliteli yapımların 
sezonlarını tamamlandıktan sonra, oyun 
olarak serüvenlerine devam edebilece-
ğini Çukur oyunu ile görmüş olduk. 
Global şirketler hem film hem dizi için 
çalışmalar yapıyor ve bunun örnekleri-
nin daha çok karşımıza çıkması bekleni-
yor. Tüm dünyada, eğlence sektörüne 
olan yatırımlarda düşüş olmaması dik-
kat çekiyor” ifadelerini kullandı. Dijital 
dönüşüm sürecinin özellikle kalifiye iş-
gücüne ulaşmada koşulları eşitlendiğini 
aktaran Sözkesen, geliştirdikleri oyunla-
rın bugüne kadar 1 milyonu ABD paza-
rından olmak üzere toplam 2 milyondan 
fazla indirildiğini söyledi. DHA 

PANDEMİNİN başladığı 2020 yılının Mart 
ayında tüm belediyeler gibi kültür merkezle-
rini kapatmak zorunda kalan ve fiziksel ola-
rak etkinliklerine ara veren Ataşehir 
Belediyesi, "Sanat durursa hayat durur" fel-
sefesinden hareketle tüm etkinliklerini dijital 
ortama taşıdı. Ekim 2020’den itibaren Ata-

şehir Kültür Youtube kanalı, Spotify ve 
Radyo Ataşehir’de yayınlanan konserler, 
çocuk tiyatroları, atölyeler, söyleşiler, semi-
nerler ve daha birçok etkinlik videosu 1 
buçuk milyon kez izlendi. 
Ayrıca programlarda, Tarih Okulu, Yazarlar 
Çocuklarla Buluşuyor, Edebiyat Akşamları, 
Sinema Buluşmaları, Şiir Üstüne Konuş-
malar, Çağdaş Sanat Buluşmaları, Yaşama 
Dair Söyleşiler, Gençlik Edebiyatı, Hayat 
Tasarlama Sanatı, Hayat Akarken, Marcus 
Graf ile Sanat Tarihi, Öykü Demirci ile “Sa-
natçı Sohbetleri”, Hatice Utkan Özden ile 
“Müze Sohbetleri”, Melike Bayık ile “Galeri 

Sohbetleri” Erdeniz Erol ile “Bir Arkadaş 
Uğrayacaktı” başlıkları altında sanat, si-
nema, müzik ve edebiyat dünyasından pek 
çok isim yer aldı. Bunun yanı sıra çocuk ti-
yatrolarına destek verebilmek ve evdeki ço-
cukların eğlenceli vakit geçirebilmelerine 
katkıda bulunmak için “Puki” isimli kukla 
kahramanın eşlik ettiği 24 bölümlük çocuk 
kuşağını hazırladı. Şair-yazar Sunay Akın ile 
tiyatro oyuncusu Nedim Saban da Puki’ye 
konuk oldular. Ataşehir Belediyesi Tiyatro 
Topluluğu tarafından hazırlanan “Musulllu 
Süleyman” ile “Vatan Yahut Silistre” adlı 
radyo oyunları da ilgiyle karşılandı.

Mobil oyunu geliştirildi
KORONAVİNÜS salgını tedbirleri kapsa-
mında, yüz yüze eğitime ara vererek ders-
lerini internet üzerinden yapan ortaokul ve 
lise öğrencileri uzun bir aranın ardından 
yeniden okullarına giderek, ders başı yaptı. 
Bahçelievler Yenibosna Fatih Ortaokulu öğ-
rencileri, isteğe bağlı katılımla haftada 2 
gün olacak olan eğitimin ilk gününde, öğ-
retmen ve arkadaşlarıyla buluştu. Okul 
bahçesine gelen öğrenciler, sosyal mesafe 
kurallarına uyarak, sıraya girdi. Öğretmen-
lerinin mesafe kontrolünü sağlamasının ar-
dından tören yapıldı. İstiklal Marşı’nı 
okuyan öğrenciler sırayla sınıflarına girdi. 

Öğrenci Simay Hatice Dereli, “Mutluyuz, 
online eğitimden sonra yüz yüze eğitimin 
daha iyi geleceğini düşünüyorum. Arkadaş-
larımızla buluştuk, heyecanlıyım. Online 
eğitim süreci de güzel geçti benim için” 
dedi. Öğrenci Kaan Tuna da okula geldiği 
için mutlu olduğunu ifade ederek, "Çok he-
yecanlıyım. Ama maske takınca çok daralı-
yorum. Okul yine de çok güzel. Canlı 
dersten birşey anlamıyorum. Okulu çok öz-
ledim, arkadaşlarımla buluştuğum için 
mutluyum" diye konuştu. Açılış törenine 
Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin 
Çıkrıkçı da katıldı.

Yüz yüze eğitim başladı
Kademeli normalleşme sürecinde, İstanbul'da ortaokul ve lise öğrencileri de yüz yüze eğitime 

başladı. Okul bahçesine gelen öğrenciler, sosyal mesafe kurallarına uyarak, sıraya girdi.  

Damga’ya konuşan diyetisyen Buse Özdemir daha dinç ve genç bir bedene sahip olmak 
için çok önemli tavsiyelerde bulundu. Gençliğin bizlere sağlık, zindelik 
ve fit bir vücudu çağrıştırması ile güzel geldiğini söyleyen Özdemir, “Yaş alarak genç 
kalabilir miyiz?” sorusuna, “Vücudumuzun çalışma fonksiyonlarında yapımı 
arttırmak ve yıkımı azaltmak birazda bizim elimizdedir. Bu yüzden hastalarıma 
her zaman gençlik iksiri yoktur varsa da elimizdedir” cevabını verdi

GENCLIK IKSIRI  
BIZIM ELIMIZDE 

D iyetisyen Buse Özdemir, Dam-
ga'ya çok önemli açıklamalarda 
bulundu. Bütüncül sağlığın ko-

runması ve sürdürülebilmesi için gençli-
ğin kıymetli olduğunu belirten Özdemir, 
"Daha dinç ve genç bir görünüme sahip 
olmak için neler yapılmalıdır?" sorusuna, 
"Günde 2 buçuk  litre su tüketmelisiniz. 
Su, bütün organ ve dokuların sağlıklı ça-

lışması için olmazsa olmaz bileşenidir. Su tüketme 
alışkanlığı olmayan bireyler suyunun içerisine kabuk 
tarçın, elma dilimleri veya limon dilimleri atarak su tü-
ketimini arttırabilirler. Veya telefonlarınıza saatte 1 
alarm kurarak su tüketimini alışkanlık haline getirebi-
lirsiniz. Unutulmamalıdır ki alışkanlık olduktan sonra 
bütün davranışlar kolaylıkla yapılır" cevabını verdi.  

Her gün en az 6 bin adım 

"Hareketinizi kısıtlayan bir durum yoksa her gün en az 
6 bin adım atabilirsiniz" tavsiyesinde bulunan Özde-
mir, "Düzenli yürüyüş yapmak ve günü aktif geçirmek 
kan akışımızı sağlayacak, kalp ritminizi hızlandıracak 
ve vücuda çalış komutu verecektir. Her gün yeşil çay 
veya beyaz çay gibi antioksidan kapasitesi yüksek çay 
gruplarını tercih edebilirsiniz. Antioksidanlar hücreleri 
serbest radikallerden koruyarak hücrelerin yaşlanma-
masında destekçilerdir. Trans yağ içeren yiyeceklerden 
uzak durulmalıdır. Hazır yiyeceklerle çok fazla mik-
tarda tüketilen trans yağ vücudunuzda fazla yağ 

dokusunun oluşmasına sebep olur. Fazla kilo vücuda 
her zaman yüktür. En çok fast foodlarda bulunan tras 
yağ hamburger, poğaça, açma, paketli yiyecekler ile 
beslenmemizde bulunur. Bunlar yerine evde pişirilmiş 
zeytinyağlı sebzeler veya sandviçler tercih edilmelidir" 
ifadelerini kullandı.  

Stres radikal zarar verir 

Günlük ihtiyaç duyulan proteinin mutlaka alınması 
gerektiğini ifade eden Buse Özdemir, "Aldığımız 
proteinin kaliteside önemlidir. Yumurta, kuru-
baklagiller, Kalsiyum deposu süt grubu ve 
ızgara et, tavuk, balık kaliteli protein 
kaynalarıdır. Protein gruplarını öğün-
lere dengeli bir şekilde dağıtmak pro-
teinden en verimli şekilde 
yararlanmak adına oldukça önem-
lidir. Daha stressiz bir hayat yaşa-
yın veya stresinizi yönetmekte 
uzmanlardan yardım alın. Her birini-
zin hayatında stres olduğu halde 
doğru yönetilmemiş veya sürekli 
maruz kalınan stres vücuda bir ra-
dikal gibi zarar verir. Bu noktada 
meditasyon yapabilir, rahatlatıcı 
bitki çaylarından papatya veya 
yasemin çayını tüketebilir veya bir 
uzmandan yardım alabilirsiniz" 
diye konuştu. 

"GÜNLÜK ihtiyaç duyulan makro ve mikro 
besin öğelerinin alınması vücut işlevinin 
sağlıklı bir şekilde yürütülmesi adına çok 
önemlidir" diyen Özdemir, "Vitamin ve mi-
neral değeri yüksek besleyici beslenme 
programlarını takip ediniz. Paketli gıdalar-
dan aldığımız katkı ve koruyucu maddeler 
gençliğin korunmasında köstektir. Ara 
öğünlerde pakete girmiş yiyecekler yerine 

elma, armut gibi şeker oranı düşük taze 
meyvelere veya kalsiyum içeriği yüksek süt, 
kefir gibi doğal kaynaklara veya sağlıklı bit-
kisel yağlardan ceviz badem  fındık tüketi-
mine yöneliniz. Tüm bunların yanı sıra sizi 
mutlu edecek aktiviteleri yapmak ve hissetti-
ğiniz yaş grubuna göre yaşamınızı şekillen-
dirmek sizin en iyi gençlik iksirinizdir" 
açıklamasında bulundu.  

YAŞINIZA GÖRE DAVRANIN! 

Sanat durursa hayat durur!

ZEHRA 
ÇELİK

ÖZEL 
HABER


