
HERKES CANININ DERDİNDE 

Böyle devlet 
insanlığı olmaz

Partisinin grup toplantısında
konuşan İYİ Parti Genel

Başkanı Meral Akşener, iktidara
sert eleştiriler yöneltti. "Sokağa
çıkma yasakları, kısıtlamalar var-
ken memlekette herkes canının der-
dine düştü" diyen Akşener,
"Üreticimiz bu sürede hazırlıklarını
yapamadı. Şimdi
utanmadan çık-
mış, "Süreç 1
Temmuz’da baş-
ladı hepinizi ya-
karım" diyorsun.
Böyle vefasızlık,
devlet insanlığı
olmaz" ifadelerini
kullandı. I SAYFA 7
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HELE BİR DUR BAKALIM!
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Daha neler 
göreceğiz

Utku Kızıltan

Türkiye'nin ilk 'Bizans sanat tarihi' uzmanı
Prof. Dr. Semavi Eyice'nin tabloları ve eşyala-

rının, Fatih Belediyesi tarafından hazırlanan köşkte
sergilenmesi planlanıyordu. Ancak Eyice'nin Bostan-
cı'daki evinde bulunan paha biçilmez tablo ve eşyala-
rının, Eyice'nin 3 üvey kızı tarafından 200 bin liraya
satıldığı ortaya çıktı. Sit Alanları Alan Yönetimi Ku-
rucu Başkanı İhsan Sarı, "Ancak bilin ki hocamız tab-
loları ve eşyaları satılarak hocanın manevi ölümü de
gerçekleşmiş oldu. Şu an hocamız ile ilgili herhangi
bir hatıra kalmadı" ifadelerini kullandı. I SAYFA 10
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Adaylığa açık 
kapı bıraktı!

CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu, Mersin Hal

Kompleksi’ni gezdi, esnafın sorun-
larını dinledi. Esnafın sorun ve ya-
kınmalarını dinleyen Kılıçdaroğlu,
zaman zaman da satılmak için
bekleyen ürünleri alıp inceledi. Kı-
lıçdaroğlu, girdiği bir iş yerinde
Alime Hatı isimli vatandaş tarafın-
dan “İşte Cumhurbaşkanımız”
diye karşılandı. Vatandaşa teşekkür
eden Kılıçdaroğlu, “Hele bir dur
bakalım” dedi. I SAYFA 7
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İBB Meclisi'nden oy birliği ile
geçen kararla Silivri Gümüş-

yaka Mahallesi'ndeki mezbaha ara-
zisine İETT garajı yapılması kararı
alınmıştı. Konuyu Silivri Meclisi'nde
gündeme getiren Belediye Başkanı
Volkan Yılmaz kararın alındığı gün
mecliste olmadığını söyleyerek
İBB'nin arazinin oldu bittiye getiril-

mesine izin vermeyeceklerini, ilgili
yerin mezbaha alanı olarak kalması
için hukuki süreç başlatacaklarını
duyurdu. Damga'ya konuşan CHP
Gurup Başkanvekili Melih Yıldız,
konunun abartıldığını söyledi. Yıldız,
“Boşuna tribünlere oynamasınlar.
Bu madde meclis öncesi hepsinin
önüne gitti” diye konuştu. I SAYFA 9
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BAHANE URETIYOR!
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DÜZGÜN İLİŞKİNİN 
10 TEMEL NOKTASI!

Silivri Gümüşyaka Mahallesi'nde mezbaha alanı olarak ayrılan yerin İETT'ye cep otogarı
olarak tahsis edilmesi ile ilgili yankılar sürüyor. CHP Gurup Başvekii Melih Yıldız Damga'ya
konuştu ve “Belediye Başkanımızın 'İBB meclisine gelmedim' demesi bahaneydi” dedi. 

BOŞUNA TRİBÜNLERE OYNAMASINLAR!

CHP’YE ÇOK SERT ELEŞTİRİ

Para harcamadılar
oy bile vermediler!

Memleket Partisi Genel Baş-
kanı Muharrem İnce, Kemal

Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunarak,
"Sayın Kılıçdaroğlu, beraber bir tel-
evizyona çıkalım. Ben CHP'den
neden ayrıldım, milletin gözü
önünde tartışalım, olur mu?" diye
meydan okudu. Cumhurbaşkanlığı
adaylığı döneminde CHP'nin 2
genel başkan yardımcısının Halk
TV müdürünü arayarak, "Muhar-
rem İnce’yi fazla çıkarıyorsun, başı-
mıza bela edeceksin" dediğini

aktaran İnce,
"Bunlar benim af-
işlerimi dağıtmadı-
lar, hazineden
aldıkları parayı
harcamadılar, san-
dıkta oy vermedi-
ler" eleştirisinde
bulundu. 
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Muharrem İnce

DURUŞMA ERTELENDİ

Meltem Şişli 
ile uzlaştılar

Eski İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesi (İBB) Genel Sekreter

Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin,
İSMEK'in eski yöneticisi kadınlara
hakaret ettiği iddiasıyla "İnanç, dü-
şünce ve kanaat hürriyetinin kullanıl-
masını engelleme" suçundan
yargılandığı davada, 19 mağdurdan

18'i şikayetinden 
vazgeçti. Mahkeme
şikayetinden vazge-
çenlerin katılan 
sıfatlarının kaldırıl-
masına karar verdi.
Duruşma tanık 
dinlenmesi için 
ertelendi. I SAYFA 9
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Yeşim M. Şişli

Meral Akşener

YÜZEYDE CİDDİ AZALMA VAR

Marmara doğal 
haline dönüyor

AK Parti Sözcüsü Ömer
Çelik, Cumhurbaşkanı Erdo-

ğan'ın Cuma günü Diyarbakır ziya-
retinde Diyarbakır anneleri ile de
buluşacağını söyleyerek, ''Yakında
başka müjdeler de verecek" dedi.
Marmara'da devam eden müsilaj te-
mizleme çalışmasına da değinen
Çelik, "11 bin met-
reküp msüilaj top-
landı. Yüzeyde
ciddi anlamda
azalma olmuştur.
Son tablo sevindi-
ricidir. Görüntü
doğal haline dön-
meye başlamıştır"
açıklamasını yaptı. 
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Ömer Çelik

GAZİLERLE BULUŞTULAR

Gazilere özel
doğum günü

AK Parti İstanbul Teşkilatı,
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47.

ve Kore Savaşı'nın 71. yıl dönümü
nedeniyle Kıbrıs ve Kore gazileri ile
bir araya geldi. Yapılan konuşmala-
rın ardından 91 yaşına giren Kore
gazisi Ahmet Aydın ile 70 yaşına
giren Kıbrıs gazisinin doğum günleri
pasta kesilerek kutlandı. İl Başkanı
Kabaktepe, Türkiye'nin bugün dün-
yaya SİHA ihraç eden bir ülke ha-
line geldiğini söyledi. I SAYFA 9
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Dünya üzerinde yaşayan mil-
yonlarca insanın sorunlarından

bir tanesi ilişkiler... Kısa süren, istenil-
diği gibi gitmeyen ya da bitirilmek zo-
runda kalan birliktelikler yepyeni
problemleri de beraberinde getiriyor.
Ancak yaşanan olumsuz-
lukları minimuma in-
dirmek ve yolunda
bir ilşkiye sahip
olabilmek müm-
kün. Uzman Psi-
kolog Melda
Yakupoğlu'na
kulak verin ve
hayatınız-
daki deği-
şikliklere
yelken
açın. 
I SAYFA 2
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bir döneme girdi. 2021/22 sezo-
nuna iyi başlayıp şampiyon olmak isteyen
Sarı-Lacivertli ekipte Vitor Pereira kanun-
ları devreye girdi. Portekizli teknik adam,
futbolcularına bir dizi kurallar koydu ve
bunları uygulamaya başladı. Bu arada
Pereira'nın, Shangai'in formasını giyen
tecrübeli sol kanat oyuncusu Ricardo 
Lopes'in transfer edilmesi konusunda 
talepte bulunduğu öğrenildi. I SAYFA 15
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SORUNLARI
AZALTMAK
MÜMKÜN

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in 
iddiaları Türiye'de infial yarattı.

Peker, son olarak eski Esenyurt
Belediye Başkanı Ali Murat Alate-

pe'yle ilgili iddialar ortaya attı.
Peker hakkında suç duyurusunda
bulunan ve iddiaların araştırılma-

sını isteyen Alatepe Damga'ya yap-
tığı açıklamada, söylenenlerden
herhangi birisinin doğru çıkması

durumunda kendini benzin döküp
yakacağını söyledi. Alatepe'nin se-
lefi Necmi Kadıoğlu ise “Ben resmi
evraklara bakarım, onun ötesinde-

kinden şüphe ederim diyerek”
iddialara karşı mesafeli durdu

1 DOGRUYU 
GOTURUR!
3 YANLIS 

İDDİALAR İSPAT EDİLSİN BENZİN 
DÖKÜP KENDİMİ YAKACAĞIM!

Suç örgütü liderliğinden
aranan Sedat Peker'in yayın-

ladığı videolar ve attığı tweetler,
Türkiye'de büyük bir tartışma baş-
lattı. Özellikle İçişleri Bakanı Süley-
man Soylu hakkında çok sayıda
iddia ortaya atan Peker, son olarak
eski Esenyurt Belediye Başkanı Ali
Murat Alatepe'yi, selefi Necmi Ka-
dıoğlu'na kadın tezgahı kurma ve
haksız kazanç elde etmekle suçladı.
Peker'in açıklamaları sonrası suç

duyurusunda bulunan ve iddiaların
araştırılmasını isteyen Alatepe,
Damga'ya yaptığı açıklamada,
“Meclis üyesi olduktan sonra mal
varlığımda azalma oldu. Belediye
başkanlığı zamanında da azaldı.
Peker'in iddiaları ispat edilirse
Esenyurt Meydanı'nda kendimi
yakacağım” diyerek yargıyı ve 
müfettişleri göreve çağırdı. 
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ORTAYA ÇIKARSINLAR; KİMİN NE 
GÜNAHI VARSA HESABINI VERSİN
Sedat Peker'in, kendisine Sü-
leyman Soylu ve Ali Murat

Alatepe tarafından kumpas kurul-
duğunu iddia ettiği eski Esenyurt
Belediye Başakanı Necmi Kadıoğlu

ise “Ben zaten tacize uğra-
mış mağdur olmuş bir kişi-
yim. Hukuk ne derse o olur.
Bana şantaj yapanlar şu-

anda cezaevinde” dedi.
Damga'ya konuşan
Kadıoğlu, “Kim yaptı

neden yaptı bilmiyorum. Sedat Pe-
ker'in ortaya koyduğu iddiaları ben
de merak ediyorum. Allah bilir,
doğru mu değil mi? Devletimizin
kurumları bilir. Ben resmi evraklara
bakarım, onun dışında olandan
şüphe ederim. Savcılar hakimler var.
Çıkarsınlar ortaya kimin ne günahı
varsa hesabını versin” dedi. Belediye
Başkanı iken istifa eden Necmi Ka-
dıoğlu'nun Peker'in iddialarına ihti-
yatlı yaklaştığı görüldü. 
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İddiaların muhatapları Sedat Peker'i yalanladı. İddiaları yalanlanan Peker ise bugüne
kadar herhangi bir açıklama yapmadı. Peker'e çağrı yapan Ali Murat Alatepe, “Senin ku-
lağına üflenenlerin yanlış olduğunu söylüyorum. Sizden kabadayılık bekliyorum. Benim
hastanem yok. Hiç kirada oturmadım. Benim de çocuklarım var var” açıklamasını yaptı. 

KULAĞINA YANLIŞ ŞEYLER ÜFLENİYOR!

Mehmet Mert köşe sayfa 8’de

Zabıta olabilmek 
için ter döktüler

MÜGE CESUR ÖZMEN
HABER

İstanbul Büyükşehir Belediye-
si'nce (İBB) zabıta memur-

luğu alımı için yapılan yazılı sınavda
bin 386 aday ter döktü. İki sınavdan
aldıkları puanlar ile başarıya ulaşan
278 aday, eğitimlerini tamamladık-
tan sonra İBB Zabıta Daire Başkan-
lığı'nda göreve başlayacak. I SAYFA 9
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BURAK ZİHNİ



MüSilajın olduğu bölgelerde denize girme-
nin sakıncalı olabileceğini söyleyen Altınbaş
Üniversitesi’nden Mikrobiyolog Dr. Öğr. Üy.

İpek Ada Alver, “Yüksek ateş, ishal, mide bulantısı,
ağız içi yaralar, kusma, ciltte kaşıntı, vajinal akıntı ve
kaşıntı gibi durumlarda hastaneye başvurulmalıdır”
diye konuştu.Mide-bağırsak enfeksiyonlarının sadece
denize girmekle değil müsilajın yoğun olarak görül-
düğü sulardan avlanmış balıkların tüketilmesiyle de
meydana gelebileceğine dikkat çeken Mikrobiyolog Dr.
İpek Ada Alver, “Bu süreç içerisinde balık tüketmek is-
teyenler muhakkak iyi pişmiş şekilde tüketmeye özen
göstermeliler” ifadelerini kullandı.

Deniz canlıları ölebilir 

Deniz kirliliğinin sebep olduğu
düşünülen ve denizin üstünü
bir örtü gibi kaplayan kayga-
nımsı yapıdaki müsilajın deniz
suyu kalitesini bozacağını ve
önlem alınmazsa deniz canlıla-
rının türlerinin azalmasına ve
su kıtlığına neden olabileceğini
söyleyen Alver, müsilajın genel-
likle durgun deniz sularında,
aşırı avlanma, evsel ve sanayi atıkları ile kanalizasyon
sularından kaynaklanan çevre kirliliği ile aşırı oranda
çoğalan fitoplanktonlar ve mikroorganizmaların üret-
tiği toksik etkili salgıların artışı ile meydana geldiğini
belirtti.Müsilajın güneş ışınlarının suyun alt tabakala-
rına girişini engelleyerek dipte bulunan ve suyun arıtı-
mında önemli görevleri olan deniz canlılarının
ölmesine yol açtığına da dikkat çeken Alver, “Müsilaj
nedeniyle suyun oksijen oranında önemli düşüşler de
meydana geldiğinden suyun kalitesi azalacaktır. Eğer
kısa zamanda önlem alınmazsa, ilerleyen dönemlerde
su kıtlığına ve beslenmede önemli yeri olan balık türle-
rinin azalmasına yol açabilir” dedi.

Tekrarlama riski var

Aşırı avlanma ve av yasağına uyulmamasının da müsi-
laj oluşumunda büyük etkisi olduğunu belirten Alver,
“Aşırı avlanmanın balık popülasyonunu baskılamasıyla
fitoplankton ve mikroalglerde aşırı çoğalma meydana
gelir ve salgılanan kimyasal birleşikler deniz suyuna
daha yüksek oranda karışır. Bu durum da deniz kirliliği
ile yoğun bir müsilaj üretiminin meydana gelmesine
sebep oluyor. Deniz ekosistemi dengesinin değişme-
mesi adına av yasağına uyulması ve aşırı avlanmadan
kaçınılması gerekli. Aksi takdirde müsilaj tabakası tek-
rar tekrar meydana gelecektir” ifadelerini kullandı.
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H er şey çok güzel başlıyor ama
bir anda bakıyorsunuz ki flör-
tünüz ilişkiye dönmüyor ya da

sevgililik döneminiz kısa sürüyor. Bugün
en sık rastlanan ilişki problemlerinden
biri ne yazık ki bu, düzgün bir ilişkim ol-
muyor sendromu! Etrafımda çoğu insan
yolunda giden, duygusal olarak tatmin
olduğu, yeterli ve değerli hissettiği bir
ilişkisinin olmadığından yakınıyor. Kısa
flörtlerin ardından ilişkiye geçemeyen
durumlardan yada ilişkiye dönüşse bile
ilişkinin çabucak bitmesinin nedenlerini
Uzman Psikolog Melda Yakupoğlu 10
madde ile anlattı. 

Kararsızlık

Öncelikle ne istediğinizi biliyor musu-
nuz? Yani hayatınızda birisinin olması
sizi mutlu edecek mi? Birçok insan ha-
yatında güzel bir ilişkinin olmasını iste-
diğini söyler ancak böyle bir ilişkisi
olduğunda da sıkılır, sorumluluk alamaz
ve bunun getirdiği yük ile ilişkisini bitirir.
Özellikle nasıl bir ilişki istediğinize karar
verin. Örneğin, kısa süreli mi yoksa ger-
çekten uzun süreli duygusal bir birlikte-
lik mi aradığınızı netleştirin. Kafanızda
bu durumu netleştirirseniz, sizinle ben-
zer şekilde ilişki kurmaya eğilimli olan
insanları hayatınıza çekeceksiniz. “Ger-
çekte ne istiyorum” sorusunu cevapla-
malısınız. Bazı insanlar nasıl birileri ile
birlikte olursa mutlu olabilirler bunu az
çok öngörebilirler. Ne istediklerini bilip
kararlı davranabilirler. Bazı insanlar da
nasıl kişilerle ilişki kurarlarsa anlaşabilir-
ler bunu kestiremeyebilirler. 

Doyumsuzluk

Ne istediğini bilememenin en kötü tesiri
de göz açlığına neden olmasıdır. İlişkide
ne aradığını bilmeyen insan, mutluluğun
hep başka yerde olduğunu düşünüp
başkalarına yönelir. Özellikle ne istedi-
ğini bilemeyen kişiler sosyal medyadan
yada yakın çevreden yeni yeni insanlarla
tanışma, flörtleşme eğilimi gösterirler.
Bu açgözlü bir hal gibi tatminsizlik gibi
hep bir diğer ilişkinin daha iyi olduğunu
düşündürür. Herkesin ilgisi hoşuna
gider. İlişki sorumluluğu almaktan kaça-
bilirler ve dolayısıyla hayalini kurduğu-
nuz uzun süreli ilişki biçimine bu tip
özelliklere sahip kişilerle geçememeniz
çok normaldir.

Kendini ifade edememe

İletişim iki taraflı olan bir diyalog halidir.
Sadece sizin kendinizi anlatmanız yet-
mez bir de karşınızdaki kişinin ne anla-
dığını, sizi doğru anlayıp anlamadığı
önemlidir. Siz nasıl bir ilişki istediğinizi,
kendinizi ifade etseniz bile karşınızdaki

kişinin sizinle ilgili ne düşündüğünü kes-
tiremeyebilirsiniz. En sık kopmalar iki
tarafın kendini iyi ifade edememesi yü-
zünden görülür. Özellikle flört dönemi
başlarında insanlar kendilerini ifade
ederken zorlanabilirler. Karşılıklı yanlış
anlaşılmalar görülebilir. Hele de mesaj-
laşma, sanal mecralardan konuşma yo-
luyla iletişim kuruluyorsa kişilerin
birbirini yanlış anlaması, fikir ayrılıkla-
rına düşmesi olasıdır. Bu fikir ayrılıkları
ve ters düşmeler de mesaj yoluyla ger-
ginliklere neden olur. İlişkinizin başlaya-
bilmesi için, flörtün sevgililiğe dönmesi
için tavsiye edilen şey,  başlarda sık sık
görüşmeler ayarlanmasıdır. Zamansal
olarak ara çok fazla açılmadan görüş-
meler ayarlamak paylaşımı arttıracağı
için pozitif etki yaratır. Hoşlanma ve ta-
nıma isteği geldikten sonra mümkünse
kısa zaman içerisinde yüz yüze görüş-
meye çalışmalı, önemli ciddi konuları
mesajla konuşmamalı, yüz yüze konuşa-
bilme imkanı yoksa görüntülü konuş-
mak yada arama tercih edilmelidir.  Fikir
ayrılıkları ve farklılıklar görüldüğünde ilk
zamanlar bu konuların üzerine detaylıca
gidip karşıdaki kişiyi zorlamamak gere-
kir. Bu noktalarda özellikle yanlış anla-
şılmalardan, olmadığınız gibi
yargılanmaktan kaçınmak gerekir. İlk za-

manlar buluşma sıklıkları kısa olursa ve
güzel sohbetlerle vakit geçirilirse kişilerin
birbirine bağlanma olasılığı artacağı için,
mümkün mertebe başlarda problem çı-
karmamaya, kavga etmemeye özen gös-
terin.

Uyarıları dikkate almama

Flört döneminde ve ilişki içerisinde in-
sanlar belirli aralıklarla rahatsız olduk-
ları şeyleri dile getirirler ve o durumun
yeniden tekrarlamamasını umut ederler.
Rahatsız edilen durum devam ettikçe
karşınızdaki kişide gerginlik oluşturursu-
nuz ve artık size geri bildirim vermeden
uzaklaşmaya başlayabilir. Bu sebeple
konuşmaya başladığınız andan itibaren
dikkatli bir gözlemci olup karşı taraftan
gelen sinyalleri, mesajları yakalamanız
önemlidir. Bazen bunu espri ile karışık
söyleyebilir, bazen açık açık rahatsızlık-
larını dile getirebilir bazen de beden du-
ruşundan yada mimiklerinden bir
olaydan hoşlanmadığını yakalayabilirsi-
niz. Bozulduğunu anladığınız davranışı
tekrarlamamanız onu anladığınızı gös-
termeniz ve nezaketli davranmanız iliş-
kiye yaklaşmanıza neden olur. Bu
davranışlara duyarsızlık, kaale almama,
özensizlik gibi tavırlar ilişkinin başlama-
dan sonlanmasına neden olur.

Ortaklık kuramama

Flörtünüzün ilişkiye dönmemesinin
yada ilişkinizin kısa sürmesinin nedenle-
rinden biri de benzer zevkler, benzer
yaşam olayları ve yaşantılar arasındaki
bağlantıdır. Eğer karşınızdaki kişiyle ko-
nuşmaya başladığınız andan itibaren ya-
kınlık kurabildiyseniz, samimiyet
hissettiyseniz, benzer ilgi alanlarınız ve
konuşacak paylaşacak konularınız varsa
ilişkinin sürme olasılığı artacaktır. Bir şe-
kilde baştan benzerlikler bulmanız fay-
danıza olacaktır, bazen bu benzerlik
mesleki olabilir, bazen bir yaşam olayı
olabilir, bazen ailevi olabilir. Farklılıklar
başlarken cazip gelse de ilişkiyi sürdür-
mek için yeterli değildir.

Yaşam alanının tümüne girmek

Daha çok yeni flört dönemindeyken kar-
şınızdaki kişinin yaşam alanının tümüne
girmişseniz bu da yine korku yaratacak-
tır ve hoşlandığınız kişinin bir adım ge-
ride durmasına neden olacaktır.
Üstünde böyle bir baskı oluşturmamak,
yaşamıyla ilgili özel detaylar için zaman
tanımak, özel konulara birden hızlı giriş
yapmamak gerekir. Hızlı davranışlar in-
sanları ürkütebilir ve flört evresi güzel
bile gitse ilişki başlamayabilir.

Emek vermemek, 
tahammülsüzlük

Günümüz ilişkilerinde yolunda gitme-

yen bir özellik görüldüğünde artık herkes
kolayca kestirip atabiliyor. Emek vermek,
sürdürme isteği en baştan yok. Bu iliş-
kiyi sürdürdüğünde aslında nasıl bir
şeyle karşılacağı konusunda en baştan
kafasında bir imaj bırakmanız olanları
ve olacakları etkiliyor. Örneğin ilişkinin
devamında kendisine katkı sağlayabile-
ceğinizi düşündüğü şeyler varsa bunu
sürdürmek için çabalayacaktır. Ancak
sürdürse de aynı sürdürmese de aynı
şeklinde düşünüyorsa o zaman emek
göstermek istemeyecektir.  Son zaman-
larda bu konuda terapilerde sık sık dile
getiririm “emek vermek ilişkilerde çok
önemlidir” diye. İnsanlar kalıplaşmış
bazı davranışlarını değiştirmezler bazı-
ları da ilişki içerisinde esnetilebilir. Hangi
davranışın değişebilir hangi davranışın
ise değişmez olacağını anlamak gerekir.
Değişmeyeceğini anladığınız davranışlar
için ya karşınızdaki kişiyi kabullenin
yada ilişkiyi sürdürmeyin. Bu tarz
zaman kayıpları “neden düzgün ilişkim
yok” sorusunu gayet iyi açıklar. Yanlış
insanlara gereğinden fazla değer göster-
diğiniz için doğru insanlara yeterince
vaktiniz kalmaz. Sadece dikkat etmeniz
gereken şey emek verdiğiniz insanın
doğru insan çıkması. 

Yanlış insanlarla vakit kaybetme

Birçok insan sadece duygularla ilişkiye
karar verir. Birçoğu da sadece man-
tıkla… Aslında ikisinin harman yapıldığı
hem duygu hem mantığın kullanıldığı
ilişkiler ideal ilişkilerdir. Bazı aşklar ne
yazık ki mantığınıza uymaz ve siz sadece
duygunuz olduğu için olmayanı oldur-
maya çalışarak, uzatarak gereksiz emek
harcarsınız. Yanlış ilişkiler içerisinde
vakit harcarsınız. Size uygun birisi olup
olmadığını anladıktan sonra ilişkiyi
devam yada bitirme kararı almalısınız.
Aslında biteceğini bildiği halde ilişkile-
rini sürdürmeye çalışan, zorlayan birçok
insan var. Eninde sonunda aynı noktaya
varıyorlar ancak bu durumu pek kabul-
lenmek istemiyorlar çünkü karşı tarafa
duygularının olduğunu söylüyorlar.
Böyle bir durumda toksik ilişkide vakit
kaybetmeyin.

Empati yoksunluğu

Her türlü ilişkinin bitme sebebi bu olabi-
lir. İlgi gösterdiğiniz kişinin size ilgi vere-
bilmesi için empati yapabilir olması çok
önemlidir. Sevgi, şefkat ve merhamet
gibi duygular ilişkinizde yapıcı etki sağ-
lar. Bu duyguları empati yoksunluğu ya-
şayan kişiler vermekte çok zorlanırlar.
Sizi anlamayan neyi neden yaptığınız
konusunda fikir sahibi olmayan biriyle
ilişkilerinizin çok uzun sürmesini bekle-
yemezsiniz. Kimden ne beklediğinize
dikkat etmelisiniz.

Müsilaj
hasta ediyor
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BURAK ZİHNİ

Marmara Bölgesi başta olmak üzere
Karadeniz ve kısmen Ege sahillerine
yayılmaya başlayan müsilajın insan
bedeni için ciddi bir tehlike.  Mikro-
biyolog Dr. Öğr. Üyesi İpek Ada Alver,
'Müsilajın olduğu yerde denize giren-
lerde ağız, mide-bağırsak, cilt
enfeksiyonları ve kadınlarda vajinal
enfeksiyonlar yaşanabilir' dedi.

Dünya üzerinde yaşayan milyonlarca insanın sorunlarından bir tanesi ilişkiler... Kısa süren, istenildiği
gibi gitmeyen ya da bitirilmek zorunda kalan birliktelikler yepyeni problemleri de beraberinde getiriyor.
Ancak yaşanan olumsuzlukları minimuma indirmek ve yolunda bir ilşkiye sahip olabilmek mümkün.
Uzman Psikolog Melda Yakupoğlu'na kulak verin ve hayatınızdaki değişikliklere yelken açın

Bencİllİk - 
Ben merkezcİlİk

Sadece kendisini düşünen,
büyüklenmeci tavırlar göste-
ren, ilgiyi hep kendine bekle-
yen insanlarla da ilişki kısa
sürer.  Özetle anlatmak istedi-
ğim durum şu, bu özelliklere
sahip insanlarla karşılaşır 
onlarla ilişki deneyimlemek
isterseniz ya flört döneminden
kopacak ilişkiye geçemeye-
ceksiniz ya da ilişkiniz başla-
dıktan sonra sürdürmekte
zorlanacaksınız. Bu sebeplerle
olan ayrılıkları kendi üstünüze
alınıp kendinizi sorgulamaya
başlayacak ve “neden hep bu
tarz insanları kendime çekiyo-
rum” diye kendinizi suçlaya-
caksınız. Sonunda da düzgün
ilişkim olmuyor diye üzülecek-
siniz. Baştan bu özellikleri
gördüğünüzde bitme sebebi-
nin sizinle ilgisi olmadığını
anlayıp yolunuza devam edin. 

Sınav sonucu
öncelik olmasın

Sınava hazırlık döneminin son derece
zorlayıcı geçtiğini ifade eden İstanbul Ru-
meli Üniversitesi Uzman Klinik Psikolog

Sevgi Umuç, “Süreci sonuna kadar getirebilen tüm
adayları tebrik etmek gerekiyor. Sınavları bekledikleri
gibi geçsin veya geçmesin şu an ihtiyaçları olan tek
şey dinlenmek. Özellikle, sınavdan sonra yaparım
deyip de erteledikleri ne varsa onlar için en uygun
zaman olabilir. Hele ki sonuçlar açıklanana kadar ki
süre onlar için oldukça kıymetli bir zaman. Sonrası
malum, emeklerinin karşılığını almak için karar
verme sürecini içeren koşuşturma evresi” ifadelerini
kullandı.

Değerin öncüsü değil

YKS sonuçlarının açıklanacağı zaman görülen so-
nuçların beklenildiği gibi olabileceğini veya olamaya-
bileceğini belirten Psikolog Umuç, “Unutmayın ki
alacağınız puan emeğinizin karşılığınızı yansıtacak
olsun veya olmasın bu sınavın sizin çalışmanızın kar-
şılığını yansıttığını, değerinizin öncülüğü olmadığını
unutmayın. Size ait bir sınav puanına sahip olacaksı-
nız ve artık verdiğiniz emeklerin karşılığını almak için
harekete geçme zamanında olacaksınız” açıklamasını
yaptı. Uzman Klinik Psikolog Sevgi Umuş sözlerine
şöyle devam etti: "Yaşamınızın daha nitelikli, doyu-
rucu geçmesi için meslek seçiminin önemli bir payı
vardır. Seçeceğiniz bölümün sizin ilerideki yaşamını-
zın çok büyük bir bölümünü şekillendireceğini söyle-
yebilirim. Bölüm tercihinizin kendi ilgi, istek ve
yeteneklerinizle uyumlu olmasını dikkate alarak se-
çimlerinizi yapabilirsiniz. Bu konuda ailenizden, öğ-
retmenlerinizden de destek alabilirsiniz." DHA
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esenyurt'ta, bir kişi tartıştığı İbrahim
A.'yı züccaciyeden çaldığı bıçakla çocuk
parkının ortasında bıçakladı. İbrahim A.

hayatını kaybederken, şüphelinin yakalanması için
çalışmalar sürüyor. Olay önceki akşam saatlerinde
Esenyurt Yenikent Mahallesi'nde bulunan bir çocuk
parkında meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim A.
ile bir kişi parkta tartışmaya başladı. Sözlü tartış-
manın ardından çılgına dönen adam, bir zücaciye
dükkanına girerek kurban kesimlerinde kullanılan
bıçağı çaldı. Parkta oturan İbrahim A.'nın yanına
dönen şüpheli, genç adamı göğüs ve karın bölgesin-
den bıçaklayarak kaçtı. Kanlar içinde yerde kalan
İbrahim A.'ya çevredeki vatandaşlar müdahale
ederken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık
ekipleri geldi. Yapılan müdahalenin ardından İbra-
him A., ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını
kaybetti. Polis ekipleri ise olay yeri ve güvenlik ka-
merası incelemelerinin ardından şüpheliyi yakala-
mak için çalışma başlattı. Şüphelinin züccaciyeden
bıçağı çaldığı anlar ise işyerinin güvenlik kamera-
sına yansıdı.

Müdahale etmek istedim

Olay anında yaralıya ilk yardım yapan bir vatandaş,
"Olayın nasıl olduğunu görmedim. Uzaktan ba-
kınca bir olay olduğunu anladım ve geldim. Müda-
hale etmek istedim, ilk yardım yapmak istedim.
Polis ve ilkyardım ekipleri gelince de benlik bir şey
kalmadı. Olmaması gereken bir şeydi, yakınlarına
baş sağlığı dilerim" dedi.

istanBul'da Fetullahçı Terör Örgütü
Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ /
PDY) yönelik, örgüt içinde saklanma ev-

leri "Gaybubet evi" olarak bilinen 23 ayrı hücre
evine operasyon düzenlendi. Şüpheliler arasında
yer alan yazılım mühendisi S.S. aramalarda bulun-
duğu dairenin çatı katında saklanırken yakalandı. O
anlar kameraya yansıdı. 

19 şüpheli gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İs-
tanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele
Şube Müdürlüğü ekiplerince, Fetullahçı Terör Ör-
gütü Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY)
yönelik, örgüt içinde saklanma evleri "Gaybubet evi"
olarak bilinen hücre evlerine bugün eş zamanlı ope-
rasyon düzenlendi. FETÖ / PDY soruşturmaları /
kovuşturmaları kapsamında firar durumda bulunan,
kamudan ihraç edilmiş çeşitli meslek gruplarından
oluşan ve FETÖ / PDY soruşturmaları / kovuştur-
maları kapsamında firar durumda aranması bulu-
nan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 19
şüpheli gözaltına alındı. 23 Gaybubet Evi'ne yapılan
baskınlarda, çok sayıda dijital materyal ve yüklü mik-
tarda para ele geçirildi. Polis ekiplerince, yapılan ope-
rasyonda firari durumda olan ve adreslerinde
bulunamayan 4 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürü-
düğü öğrenilirken, gözaltına alına şüpheliler sorgu-
lanmak üzere emniyete götürüldü. DHA

arnavutköy'de bir apartmanın 3. ka-
tında oturan yabancı uyruklu Betül Dali id-
dialara göre evinin balkonunda halı

silkelerken dengesini kaybederek yere düştü. Ağır yara-
lanan kadın önce Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kal-
dırıldı. Buradan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir
Hastanesi'ne sevk edilen kadının tedavisinin devam et-
tiği öğrenildi.

Ciddiyetini koruyor

Olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy Anadolu
Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 25 yaşın-
daki Betül Dali isimli yabancı uyruklu kadın, balkonda
halı silkelemek istedi. Oturduğu apartamanın 3. ka-
tında bulunan evinin balkonunda halı silkeleyen kadın
dengesini kaybederek düştü. Kaldırıma düşen Dali'yi
ailesi ve komşuları, otomobile bindirerek Arnavutköy
Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan ilk mü-
dahalenin ardından yaralı kadın Başakşehir Çam ve
Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. 25 yaşındaki
Dali'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğre-
nilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. DHA

Brezilya'da yetkili makam-
lara teslim olan ve Türkiye'ye
getirilmesinin ardından Ana-

dolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hak-
kında 4 günlük  gözaltı süresi verilen
Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk' la-
kaplı Mehmet Aydın'ın ifade vermesi
yaklaşık 2 gün sürdü. Emniyetteki iş-
lemlerinin tamamlanmasının ardından
Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na
getirilen Aydın'ın emniyet ifadesi ortaya
çıktı.  Aydın'ın emniyetteki ifadesinde
Çitlik Bank projesini öncelikli bir inter-
net oyunu olarak tasarladığını söylediği,
oyuna yüksek katılımcı şirket kurmaya

karar verdiği, sistemi Kıbrıs'ta kurduğu
şirket üzerinden yönetmeye başladığını
söylediği öğrenildi. 'Çiftlik Bank Proje-
sinde' zamanla şarküteri ve çiftlikler aç-
tığını ve bazı kişilerin para istemesine
üzerine eşiyle yurt dışına çıktığını ve
geri gelmediğini kaydeden Mehmet Ay-
dın'ın yurtdışında bulunduğu süreçte de
çeşitli ülkelerde firmalar açtığını belirt-
tiği kaydedildi.

Mağduriyeti karşılayacak!

Türkiye'deki Çiftlik Bank işlerinin ise
çalışanlarınca yürütüldüğünü öne süren
Aydın'ın Çiftlik Bank sisteminde kim-

seye kesin kazanç vaadinde bulunmadı-
ğını, onlara sadece sistem herhangi bir
şekilde kapanırsa sadece ana para ia-
desi garantisi verildiğini, oyuna üye
olanların gerçek çiftliklerde payı olma-
dığının söylendiğini iddia etti. Ayrıca
Aydın'ın ifadesinde binlerce üyenin de
oyunda kazandığı paraları nakit olarak
teslim aldığını, Çiftlik Bank'ın mucidi ve
kurucusu olduğunu, bu sistemi asla do-
landırıcılık amacıyla kurmadığını ve her
zaman iyi niyetli davrandığını iddia et-
tiği kaydedildi. Aydın'ın tüm malvarlığı-
nın bu sistemden zarar görenlerin
mağduriyetinin giderilmesi için kullanıl-

masını istediğini, basından soruştur-
mayı takip ederken Çiftlik Bank mağ-
durlarının 64 milyon lira zarara
uğradığının haber yapılması üzerine
Türkiye'de kurulu Çiftlik Bank organi-
zasyonundaki şirketlerin mal varlıkları-
nın 200 milyon lira civarında
olmasından ve bu mağduriyeti karşıla-
yacağından dolayı teslim olmaya karar
verdiğini söylediği öğrenildi. 

Bu bir film değil tamamen gerçek!
Arnavutköy'de, uzun namlulu silahlarla oto tamircisine yapılan ve 4 kişinin yaralandığı
baskınının, film sahnelerini aratmayan güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

ŞiŞli'de 25 Haziran günü, Devrim G. iş merkezinin
önünde tartıştığı kişiler tarafından silahla ateş edile-
rek kasığından yaralandı. Devrim G. kaldırıldığı

hastanede tedavi edilirken, polis olaya ilişkin çalışma başlattı.
İfadesi alınan Devrim G., husumetli olduğu Cihan Ç. ve Ferdi
Ç. ile kendisini silahla vuran kimliğini bilmediği kişiden şika-
yetçi olduğunu söyledi.

Çatışma yaşanmış

Soruşturma kapsamında arşiv taraması yapan polis ekipleri,
Devrim G.'nin grubu ile Arnavutköy'de oto tamirciliği yapan
Cihan Ç. ve Ferdi Ç.'nin grubu arasında husumetin bulundu-
ğunu ortaya çıkardı. İki grup arasında Arnavutköy'deki oto ta-
mircide 1 Aralık 2020 tarihinde, 4 kişinin yaralandığı çatışma
yaşandığı tespit edildi. Devrim G. grubunun, oto tamircisine
uzun namlulu silahlarla baskını yapan taraf olduğu ve yapılan
baskın üzerine iki grup arasında çatışma yaşandığı anlaşıldı.

Savaş sahnesi gibi

Arnavutköy'deki oto tamirciye Devrim G. grubunun uzun
namlulu silahlarla yaptığı baskın ve içeride yaşanan çatışma
anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntü-
lerde, Devrim G.'nin de aralarında bulunduğu yaklaşık 15 ki-
şilik grubun oto tamircisine geldikleri, içeridekilerle aralarında
bir süre tartışma yaşandığı ve bir grubun uzun namlulu silah,
diğer tarafın tabancayla ateş etiği görülüyor. Vurularak yere
düşen kişinin başına ve vücuduna tekmeler savuran saldırgan
gruptakilerin bir süre sonra oto tamirciden çıkarak, gittikleri
kameraya yansıyor. Görüntülerde çatışmanın ortasında kalan
köpeğin sağa sola koşturduğu yer alıyor. DHA

Parkta dehşet!

Çatı katında 
yakalandı

Halı silkelerken
3. kattan düştü

Bulaşıkçılık yapıyormuş!

M erkez Mahallesi'ndeki telefon
satış mağazasına gelen ve işyeri
sahibi ile konuşan ve dikkatini

dağıtan iki şüpheliden biri tezgaha elini
uzatarak 3 telefon çalarken, arkadaşı bir
ara eline aldığı cihaz ile kendi fotoğrafını
çekip sildi. Şüphelilerin ayrılmasından
sonra incelenen 5 güvenlik kamerasında
selfie çeken şüphelinin cep telefonundaki
son silinenler klasöründeki sildiği fotoğra-
fını yok edemediği anlaşıldı. Yüzünde
maske olmasına rağmen bilmeden en net
fotoğrafını bırakan iki şüpheliyi yakalaya-
bilmek için harekete geçen Avcılar Emniyet
Müdürlüğü ekipleri, yüksek çözünürlüklü
selfie fotoğrafının da yardımı ile bu kişileri
araştırdı. İki şüpheliin hırsızlık yapılan
caddedeki bir işyerine gittikleri belirlendi.
Bunun üzerine bu işyerine giden ekiplere
kapıyı açan Türk vatandaşı Şevki Y., selfi
çektiren kişinin içeride olmadığını ancak,
hırsızlığı yapan kişinin burada bulundu-
ğunu söyledi. 

Bir tanesini satmışlar

Polis, kimlik ve pasaportunu ibraz edeme-
yen Türkmenistan uyruklu Rahmankul
B.'yi gözaltına aldı. Bu kişi selfie çeken ar-
kadaşının yine Türkmenistan uyruklu Oraz
M. olduğunu, nereye gittiğini bilmediğini
öne sürdü. Çalınan üç elefondan birisinin
satıldığı, diğer ikisinin ise buradaki işye-
rinde olduğunu belirterek bunları teslim
etti. Gözaltındaki şüpheli ve onu yanında

bulunduran kişinin sorgusu sürerken, ara-
nan selfie çektiren diğer suç arkadaşının da
yakalanabilmesi için çalışmaların devam
ettiği belirtildi. İşyeri sahibi Yusuf Şakar,
bu kişilerin Türkmenistan vatandaşı olduk-
larını ilk andan itibaren anladıklarını, poli-
sin şüphelileri kısa sürede yakalamasına
çok sevindiklerini söyledi.

Polisle hareket ettik

İşyeri sahibi Yusuf Şakar, şüphelilerin ya-
kalanmasına çok sevindiklerini söyledi.
Şakar, şüphelilerin görüntülerinin med-
yada yayınlanmasının  ardından birkaç
mağdurdan daha telefonlar aldıklarını be-
lirterek, şöyle dedi: "Arayanlardan birisi
gaspa uğramıştı. Birisini eşinin yanında
gasp etmişler. Suçluları; polis ile haberleşe-
rek ve bilgi alışverişi yaparak bulduk. Çal-
dıkları telefonlarımdan birini satmışlardı.
Selfie çeken kişi kaçmış. Ancak, her şeyi
belli aranıyor. Telefonları çalan ikinci kişi
ile bunlara ev temin eden kişi ile yakalandı.
Şüpheliler;Türkmenistan vatandaşı. Uyuş-
turucu gibi kullandıkları hareketlerinden
belli. Telefonların bulunmasını beklemiyor-
dum. Başka insanlara zarar vermeden ya-
kalanmalarını istiyordum. Firar eden de
belli. Bu telefonların 5 bin TL gibi değeri
var. Diğeri çalınmış parası yenilmiş. Bunla-
rın yakalanarak başkalarına zarar verme-
sini önleyebildiğimiz için çok memnunum."
Yakalanan Türkmenistan vatandaşı şüp-
heli bu sabah adliyeye sevk edildi. DHA

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Aydın'ın ifade-
sinde mağdurların, mağduriyetini gidermek için teslim olduğunu söylediği öğrenildi.
Aydın'ın 10 yıl önce bir eğlence mekanında bulaşıkçılık yaptığı ortaya çıktı

SELFIE MERAKLISI 
HIRSIZ ARANIYOR!
Avcılar'da girdikleri telefon mağasında işyeri sahibini oyalayarak üç cep telefonu çalan ve biri deneme
bahanesi ile eline aldığı telefon ile selfie yapan iki şüpheliden biri yakalandı, kimliği tespit edilen şüp-
helinin de yakalanabilmesi için çalışma başlatıldı. Aranan kişinin selfie çeken hırsız olduğu öğrenildi

Arnavutköy'deki oto tamirciye Devrim G. grubunun uzun namlulu silahlarla yaptığı
baskın ve içeride yaşanan çatışma anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



BüyükçEkmEcE Mehmet Akif Ersoy
İlk ve Ortaokulu öğrencilerine Belediye
Başkanı Dr. Hasan Akgün'den talep et-

tikleri bisikletleri teslim edildi. 
Okulda öğrencilere bisiklet eğitimi verebilmek ve
bisikleti sevdirebilmek adına okul başkanının talep
ettiği bisikletleri gören öğrenciler sevinç içinde bi-
sikletlere bindi. Çocuklar, bisikletlerine kavuşma-
nın ve binmenin mutluluğunu yaşarken bir
yandan da okulda profesyonel eğitim alıyorlar.
Çocukların spor aktivitelerinde daha çok bulun-
maları ve eğitim almalarını desteklediğini belirten
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan
Akgün, "Çocuklarımız bizler için çok kıymetli. 
Onların mutluluğu hepimizin mutluluğu. Yeni bi-
sikletleriyle çocuklarımız hep ileriye pedal çevir-
sinler. Tüm çocukların gözlerinden öpüyorum"
dedi.

S ilivri Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı ön-
cesinde kurban ibadetini yerine getirmek isteyen
vatandaşlar ve hayvan satıcılarının huzurlu bir

bayram geçirmelerine yönelik çalışmalara başladı. Se-
limpaşa Mahallesi 610. Cadde üzerinde bulunan
30.000 metrekare alana, Silivri Belediyesi tarafından;
60 büyükbaş, 60 küçükbaş hayvan çadırı kapasiteli bir
satış ve kesim yeri kuruldu. Satış için alana getirilen
kurbanlıklar; İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Veteri-
ner Hekimleri, Belediye Veteriner Hekimleri, Müftülük
Görevlisi ve kolluk kuvvetleri tarafından oluşturulan
denetim ekibi tarafından kontrol ediliyor. Belediye
ekipleri kurbanlıklara dış parazit ilaçlaması da yapıyor.
Güvenlik kameralarıyla 24 saat boyunca izlenen alanın
içerisinde sosyal çadır, veteriner hekim odası, zabıta
noktası, mescit, tuvaletler ve duşlar yer alıyor. Silivri
Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü de oluşturduğu
Hayvan Yakalama Timleri ile kaçan kurbanlıklara karşı
önlem alıyor. Silivri Belediyesi ayrıca, ilçede belirlenen
95 adet kurban satış ve kesim alanında gerçekleştirdiği
temizlik, düzenleme ve denetleme çalışmalarına da
devam ediyor.

Muayenesi de yapılacak

Silivri Belediyesi kurban satış ve kesim alanında, has-
talık şüphesi oluşan kurbanlıkların karkasların muaye-
nesi kesim sonrasında veteriner hekimler tarafından
yapılacak. Muayene sonucunda imha edilmesine karar
verilen kurbanlıklar ise tutanak hazırlanarak usulüne
uygun bir şekilde bertaraf edilecek. Kendi alanlarını
kurban kesimi yapmak üzere hizmete açmak isteyen
vatandaşların yerleri, İlçe Kurban Komisyonu tarafın-
dan görevlendirilen Silivri Belediyesi Veteriner İşleri
Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Vete-
riner Hekimleri tarafından değerlendirildi. 2021 yılı
Kurban Tebliğine göre yapılan değerlendirmeler son-
rasında 95 adet kesim yeri, İlçe Kurban Komisyonu ta-
rafından uygun bulunarak İl Kurban Komisyonuna
havale edildi. Silivri Belediyesi, sorumluluğunda bulu-
nan kurban satış ve kesim noktalarına canlı hayvan
baskülü yerleştirdi. Kilo usulü kurban almak isteyen
ilçe sakinleri belediyenin kurduğu tartım cihazlarından
ücretsiz olarak faydalanabilecek.

Vatandaş bilgilendirilecek

Kurban ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaş-
lar için Silivri Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, İs-
tanbul Veteriner Hekimler Odası Gıda Hijyeni ve Halk
Sağlığı Çalışma Birimi ortaklığında bir bilgilendirme
broşürü hazırlandı. Kurban kesimi öncesi, kesim sırası
ve sonrasında dikkat edilmesi gerekenler konusunda
bilgilerin yer aldığı broşürler Silivri Belediyesine ait
satış ve kesim yerlerinde dağıtılacak. Kurban satış ve
kesim yerlerinde yapılan çalışmalar hakkında açıkla-
malarda bulunan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yıl-
maz, “Cömertliğin, rahmetin ve bereketin yoğun bir
şekilde kendini hissettireceği Kurban Bayramı’nın ön-
cesinde, Selimpaşa Mahallemizde bulunan 30.000
metrekare alan üzerine 120 hayvan çadırı kapasiteli bir
satış ve kesim yeri oluşturduk. Yine ilçemizde belirle-
nen 95 adet kurban satış ve kesim yerine yönelik temiz-
leme, düzenleme ve denetleme faaliyetlerimizi
sürdürüyoruz. Yaptığımız çalışmalarla hem vatandaş-
ların dini vecibelerini sorunsuz bir şekilde yerine getire-
bilmelerini hem de hayvan sahiplerinin konforlu ve
hijyenik bir ortamda satış yapabilmelerini sağlamayı
hedefliyoruz. Ben şimdiden tüm vatandaşlarımızın
Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor,
Cenab-ı Allah’tan ibadetlerimizi kabul etmesini niyaz
ediyorum.” dedi.
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İçİşlErİ Bakanlığı tarafından ‘Yayalar
Kırmızı Çizgimizdir’ sloganı ile uygula-
maya konulan yaya önceliği seferberliği

kapsamında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ula-
şım Dairesi Başkanlığı da, Yaya geçitlerindeki çizgi-
lerin bir veya ikisini kırmızıya boyayarak, trafikte
yaya önceliğine dikkat çekmeyi amaçlıyor. Tekirdağ
il genelinde yaya geçitlerini yenileme çalışmalarına
devam ettiklerini belirten Tekirdağ Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Kadir Albayrak, “Trafiğin Kırmızı
Çizgisi Yayalar”, "Öncelik hayatın, öncelik yayanın"
sözleri ile başlayan trafikte yaya önceliği seferberli-
ğine biz de Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak
destek veriyoruz. Başlattığımız yeni uygulama ile
ışıksız yaya geçitlerindeki orta şeritler sembolik ola-
rak kırmızıya boyanıyor. Böylece sürücülere ''Yaya
önceliği kırmızı çizgimizdir'' mesajını vermeyi
amaçlıyor ve sürücülerden bu konuya hassasiyet
göstermelerini istiyoruz” dedi. Yatay işaretleme ve
yaya geçitlerini yenileme çalışmalarının yanı sıra
yol çizgi çalışmaları da devam ediyor. Tekirdağ Bü-
yükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekip-
leri, il genelinde büyükşehir yol ağlarında yol çizgi
çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.  

YAYAlAr 
kIrMIZI 
ÇiZGiMiZDir

Öğrencilerin
bisiklet 
sevinci

Silivri Belediyesi, yaklaşan
Kurban Bayramı öncesi;

Selimpaşa Mahallesi 
610. Cadde üzerinde bulunan

30 bin metrekare alanda 
60 büyükbaş, 60 küçükbaş
hayvan çadırı kapasiteli bir

satış ve kesim yeri kurdu.
Silivri Belediyesi ayrıca ilçede

belirlenen 95 adet kurban satış
ve kesim alanında

gerçekleştirdiği temizlik,
düzenleme ve denetleme

çalışmalarına devam ediyor

Bulut camii ibadete açıldıEsenyurt Belediye Başkanı Kemal
Deniz Bozkurt’un, 2019 yılında

Süleymaniye Mahallesi’nde
temelini attığı Bulut Cami

tamamlanarak ibadete açıldı.
Tasarımında klasik ve modern 

mimariye ait motiflerin
kullanıldığı cami, 580 kişilik

namaz kılma alanı, taziye 
evi, dernek, kütüphane gibi 

alanlardan oluşuyor

EsEnyurt Belediye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt’un, 2019
yılında Süleymaniye Mahallesi

Ispartakule Caddesi’nde temelini attığı
Bulut Cami’nin yapımı tamamlandı. Bin
456 metrekare alan üzerine inşa edilen ca-
mide; 580 kişilik namaz kılma alanı, taziye
evi, çay ocağı ve kütüphane bulunuyor.
2018 yılında kullanılma elverişli olmadığı
için yıkılan Bulut Camii’nin alanına inşa
edilen yeni cami, klasik ve modern mimari-

nin izlerini bir arada barındırıyor. İç ve dış
cephesi doğal taşlarla kaplanan Bulut Ca-
mii’nde kullanılan mermer işleri ise özel
mermer ustaları tarafından makine değ-
meden el oyması şeklinde yapıldı.

Özel olarak çalışıldı

Bulut camisinin iç ve dış cephesinin tama-
men doğal taşlarla kaplandığını söyleyen
Fen İşleri Müdürlüğü Üst yapı Şefliği
Mimar Şeyma Çelik, “580 kişilik namaz

kılma alanına sahip olan camimizde taziye
evi, dernek çay ocağı ve kütüphane gibi
alanlarımız mevcut. Klasik ve modern mi-
mariyi bir arada kullanarak tasarladığımız
camimizin tüm detayları bu cami için özel
olarak çalışıldı. Giriş kapıları geleneksel
Türk sanatlarının en güzel örneklerinden
biri olan kündekari kapı yöntemiyle yapıla-
rak, içeride ve dışarıda kullanılan anıtsal
aydınlatmalarla camiye tarihi bir hava ka-
tıldı” dedi.

95 KURBAN
SATIŞ YERİ
95 KURBAN
SATIŞ YERİ
95 KURBAN
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SATIŞ YERİ
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95 KURBAN
SATIŞ YERİ
95 KURBAN
SATIŞ YERİ

Bağcılar pilot oldu
Bağcılar Belediyesi, Avrupa Birliği, Almanya Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma
Bakanlığı tarafından ortak finanse edilen dev proje için pilot belediye seçildi. Projeyi
yürütecek olan Litvanya Cumhuriyeti Merkezi Proje Yönetimi Ajansı ile Bağcılar 
Belediyesi yaptıkları toplantı neticesinde çalışmalarla ilgili mutabakata vardı

AvrupA Birliği (AB) ve Almanya Federal Ekono-
mik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı tarafından or-
taklaşa finanse edilen “Enerji Dönüşümü için AB:

Batı Balkanlar ve Türkiye’de Belediye Başkanları Sözleşmesi
Projesi (EU4 Energy Transition Convenant of Mayors in the
Western Balkans and Turkey) için Bağcılar Belediyesi destek
almaya hak kazandı. Bu kapsamda Bağcılar Belediyesi’nin
daha önce iklim değişikliği etkilerinin azaltılması konusunda
imzaladığı “Başkanlar Sözleşmesi” ve “Sürdürülebilir Enerji
ve İklim Planı”nın geliştirilmesine destek verilecek.
Tasarının detaylarını ve planını görüşmek için projenin Tür-
kiye ayağını yürütecek olan Litvanya Cumhuriyeti Merkezi
Proje Yönetimi Ajansı (Central Project Management
Agency – CPMA) ile Bağcılar Belediyesi yetkilileri bir araya
geldi. Bağcılar Belediyesi yeni hizmet binasında gerçekleşen
toplantıya Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Lit-
vanya Cumhuriyeti Büyükelçiliği Müsteşarı Vaida Stankevi-
ciene, Litvanya Büyükelçiliği İkinci Sekreteri Gediminas
Danisas, EU4 Enerji Dönüşümü Projesi Türkiye Takım Li-

deri Daive Matoniene, Türkiye Enerji ve İklim Politikaları
Uzmanı İpek Gülkaya Taşgın, belediye başkanı yardımcıları
ve ilgili birim müdürleri katıldı.

Vizyonunuzdan etkilendik

Toplantıda detaylar görüşüldükten sonra imzalanacak söz-
leşme konusunda anlaşmaya varıldı. Proje, Batı Balkanlar ve
Türkiye’de enerji dönüşümünü sağlamayı ve iklim değişikli-
ğiyle mücadele etmeyi amaçlıyor. Projenin tüm canlıları ilgi-
lendirdiğini söyleyen Başkan Çağırıcı, “Çok önemli bir proje.
Birlikte mücadele ederek bu konularla ilgili sonuç alabiliriz.
Çalışmalarda başarılar diliyorum” dedi. Matoniene ise
“Sizin özellikle vizyonunuzdan ve gerçekleştirdiğiniz çalış-
malardan çok etkilendik. Birlikte yapacağımız işbirliğiyle
Bağcılar’ı diğer kurumlara örnek olması adına bir çalışma
içerisinde olacağız” diye konuştu. Bağcılar Belediyesi, daha
önce imzaladığı Başkanlar Sözleşmesi gereği ilçedeki kar-
bondioksit salınımını 2030 yılına kadar yüzde 40 oranında
azaltmayı vadetmişti.

95 KURBAN
SATIŞ YERİ

Tema Park 10 Temmuz’da yeniden açılıyor
Türkiye’nin dünya standartlarındaki
ilk tema parkı iSFAnBUL Tema Park,
açık havada eşsiz bir eğlence yaşamak
isteyenler için 9 aylık bir aradan sonra
10 Temmuz Cumartesi kapılarını tekrar
açıyor. Hijyen önlemleri doğrultusunda
misafirlerini sınırsız eğlenceye davet
eden iSFAnBUL Tema Park, açılışa özel

indirimli 99 TL’lik erken bilet satış kam-
panyasıyla gün boyu macera severlere
ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Adrenal deneyimi

konuya ilişkin yapılan yazılı açıkla-
mada, “Hafta içi 11.30-20.00, hafta
sonu 11.30-21.00 saatleri arasında hiz-

met verecek olan iSFAnBUL Tema
Park’ta birbirinden eğlenceli ve aynı za-
manda bilgilendirici 30’u aşkın eğlence
ünitesi yer alıyor. 3 saniyede tam 110
km’ye ulaşan “nefeskesen”, dünyanın
en iyi 4’üncü roller coaster’ı olması sa-
yesinde gerçek bir eğlencenin kapısını
aralıyor. Büyük-küçük herkese unutul-

maz dakikalar yaşatan Adalet kulesi
gökyüzünde yükselirken, bütün iSFAn-
BUL Tema Park’ı kuşbakışı seyretmenin
keyfine varılabiliyor. 15 metreden aşa-
ğıya beklenmedik anda düşerek heye-
canı maksimuma çıkaran Viking ünitesi
ise sulu eğlenceleri sevenler için bire-
bir” bilgilerine yer verildi.DHA



ÇEVRE ve HUKUKİ HAKLARIMIZ

Utku KIZILTAN

utkukiziltan@gmail.com 
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Biz insanlar böyle yaşarsak
daha neler göreceğiz!

S evgili Okurlar, Saygıdeğer Hocalarımdan aldı-
ğım bilgileri sizinle paylaşıp vatandaşlık gör-
evimi yapmaya çalışıyorum. Geçtiğimiz

Yıllarda “Yediğimiz Gıdalardan Zehirleniyoruz Suya
da Dikkat” konulu iki makale yazdım. Sonra su da-
macanalarındaki tehlike ortaya çıktı. “Orman Yan-
gınlarını” konu ettim. Bodrum, Burdur, Bilecik,
Göksu, Antalya’da yangınlar yaşadık. Bir zamanlar,
Belgrad’tan başlayıp tüm Trakya’yı kapsayan Belgrat
Ormanlarının, “Şehir Ormanları Projesiyle” “Muha-
faza Ormanı” statüsünden çıkarıldığını gördük. Böy-
lece talana kapısı açıldı. 

Tüm çevreciler bunlardan illallah etti. Bana sen
falcı mısın? Demeyin. Tüm ülke çevrecileri ve Üniver-
siteleri ile iletişim içindeyim. Bu olaylardan sonra,
geçen yıl 7 Mayısta Türkiye Su Vakfında sevdiğim
hocam, İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteo-
roloji Müh. Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mikdat Kadı-
oğlu’nun konferansına katılmıştım. Tuttuğum notları
gözden geçirdim. İlginç söylemleri bu yazıma konu
ettim. Sizlerle paylaşıyorum. Yoğun yağış ve sel tehli-
kelerinden bahsetmişti. Yaşadık yaşıyoruz. Bu hoca
kendini bilimsel araştırma ve istatistik çalışmalara
vermiş. Bakın geçen yıl ki konferansında neler diyor.
Göçler, isyanlar, kargaşa, kıtlık hep iklim değişiklikle-
rinden olmuştur. 

Toprak katmanları, buzullar, ağaç kesitleri hep
geçen yıları ve o yıllardaki iklim değişikliğini gösterir.
Okumayı bilene. 1816 yılı yazsız yıl olarak geçti. Kıt-
lık açlık getirdi. 2010 yılı en sıcak yıldı ama patla-
malar minimumdu. 1850-2001 yılı arasında dünya
bir derece ısındı. 150 bin yılda olan ısınma, şimdi
150 yılda gerçekleşti ağaç katliamları hızla sürüyor.
Halbuki ağaçlar, karbondioksiti alıp gövdelerinde
karbon olarak saklarlar. 2030’larda kışlar bile kurak
olacak ve dünyayı çölleşmeye doğru hızla götürecek.
Sağlık, tarım, orman, su kaynakları, kıyı alanları,
canlı türleri ve doğal alanlar bundan etkilenecek. Son
yıllarda meteorolojik afetler 3 kat artmış. Önümüz-
deki yıllar Daha sıcak olacak, şiddetli yağışlar, kurak-
lık olacak, tropikal fırtınalar Akdeniz’den itibaren
görülecek. 

Sıtma gibi hastalıklar artacak. 2100 yılı civarında
deniz seviyesinde 60 cm. yükseliş olacak, kıyılar yak-
laşık 60 metre su altında kalacak. Kar yağışı çok
önemli ama gittikçe azalıyor. Şehirler betonlaşma yü-
zünden ısı adası oldu. Kırsal alanlara göre 2-3 derece
daha sıcak. Sıcaklık bir derece artınca tahıl %10 ek-
siliyor diyor. Sevgili Hocam. Ben devam edeyim.
Bizde afetler artıyor ama tedbirlerde artış yok. Or-
manlarımız maden ocakları, derelerimiz HES’lerle,
pisliklerle talan ediliyor. Gidip 3 gün yaşadığım doğa
harikası Rize, Çayeli, İkizdere, Senoz vadisindeki
Melikom ve Uzundere-2 HES projelerine bölge insa-
nının karşı çıkmasına karşılık, bakanımız problem
yok demişti bir zamanlar rafting şampiyonalarının
yapıldığı İkizdere şimdi kuruyor. Etrafındaki canlılar,
bitkiler, hayvanlar, ve köylüler çaresiz. Ve Bakanımız
“Türkiye’yi ağaçlandırma bakımından dünya lideri
yaptık diyor.” Gel de inan. Biz bu günleri 40-50 yıldır
atmosferde yaptığımız değişikliklerin sorunları yü-
zünden yaşıyoruz. Böyle giderse torunlarımız 40-50
yıl sonra neler yaşayacak düşünemiyorum. Sağlıklı
kalmanız dileklerimle.

M armara Denizi’nde başlayan,
Ege ve Karadeniz için de tehdit
oluşturan müsilaj sorunu, Türki-

ye’nin ana gündem maddeleri arasındaki
yerini koruyor. İklim krizinin bir sonucu
olarak deniz sıcaklığının yükselmesi ve kir-
lilik gibi nedenlerle ortaya çıkarak deniz-
deki canlı çeşitliliğinin azalmasına yol açan
müsilajın önüne geçmek içinse çözüm ara-
yışları sürüyor. Deniz yüzeyindeki müsila-
jın temizlenmesine yönelik çalışmalar hız
kazanırken, gözler deniz canlılarının maruz
kaldığı tahribatın önüne geçecek kalıcı uy-
gulamalara çevriliyor. Son olarak İSKİ, İs-
tanbul’un atık sularını biyolojik
yöntemlerle arıtarak İstanbul Boğazı’nı
yılda 70 bin ton çamurdan arındıracak Bal-

talimanı Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ni
hayata geçireceğini duyurdu. Edinilen bil-
gilere göre, dış cephesi 15 bin metrekare
olan 4 adet tankın dış cephelerinin yalıtım
malzemelerini ise Eryap Grup’un Bonus
Yalıtım markası temin edecek.

Mutluluk duyuyoruz

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Eryap
Grup CEO’su Emrullah Eruslu, “Geliştir-
diğimiz Bonus Taş Yünü ürünü, Baltali-
manı Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin
tanklarının yalıtımında kullanılacak. Bu
proje, Bonus Yalıtım olarak oldukça önem
verdiğimiz bir proje. Başta Marmara Deni-
zi’mizin mücadele ettiği müsilaj felaketinin
çözülmesinde de kilit rol oynayacak bir

proje. Bu tesis yalnızca denizlerimizi müsi-
laj felaketinden kurtarmakla kalmayıp,
enerji verimliliğini en üst düzeyde tutarak
ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına da
destek olacak. Sakarya Hendek’teki yüzde
100 Türk sermayeli ve yüksek teknolojiye
sahip tesislerimizde ürettiğimiz Bonus Taş
Yünü ürünü, çevreye ve insanlığa hizmet
edecek değerli ve önemli bir tesisi koruya-
cağı için gurur ve mutluluk duyuyoruz”
diye konuştu.

Kullanıcı dostu

Taş yünü ile yalıtımın genellikle konutlarda
gerekli olduğuna yönelik yanlış bir algı ol-
duğuna da dikkat çeken Eruslu, “Taş yünü
doğal elyaf içeren, yangına karşı dayanıklı,

su itici özelliği olan bir ısı ve ses yalıtım
malzemesidir. Çevreye ve insanlığa faydalı
büyük tesisler için de kullanılıyor. Üstelik
bu gibi tesisler için yalıtım, gerek kullandık-
ları doğal kaynaklar gerekse taşıdıkları risk-
ler bakımından daha da önemli.
Mühendislerimizin geliştirdiği Bonus Taş
Yünü ise yurt içindeki konutlardaki kullanı-
mının yanı sıra, çeşitli ülkelere ihraç ettiği-
miz ve AB normlarına uygunluk anlamına
gelen CE standartlarına sahip, enerji ve-
rimliliğini de garanti eden üst düzey bir
ürün. 0.036 W/mK gibi düşük ısıl iletkenlik
katsayısı, çeşitli yoğunluk ve kalınlıkları ve
tozuma yapmama özelliğiyle de kullanıcı
ve uygulayıcı dostu” ifadelerini kullandı.
DHA

Hayata geçirilmesi beklenen Baltalimanı Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi için geri sayım başladı. Tesisin 4 tankının dış cephe
yalıtımında imzası olacak Bonus Taş Yünü ürünleri için Eryap Grup CEO’su Emrullah Eruslu, “Tesisin yalnızca denizlerimizi 
kurtarmakla kalmayıp enerji tasarrufunu artırarak ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına da destek olmasını sağlayacağız” dedi
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Baltalimanı 
Biyolojik Atıksu 

Arıtma Tesisi, enerji 
tasarrufunu da 

artıracak. 

Hem yurt içinden hem de yurt dışından
turistler tarafından yoğun talep gören
Gökçeada, son yıllarda ‘serbest dolaşan kuzu
eti’ ile dikkat çekiyor. Gökçeada'da, balık ve
deniz ürünlerinin aksine kuzu ve oğlak
etinin daha çok tüketildiğini söyleyen Seydi
Bozkurt, “Önceki yıllarda yalnızca
Gökçeada'da satılan kuzu eti, gelişen
teknoloji sayesinde Gökçeada sınırlarını
aşarak, Türkiye'nin birçok noktasındaki 
zincir marketlerde satılıyor” dedi

GökÇeada'da uzun süredir hayvancılık ve
kasaplık mesleklerini birlikte sürdüren Seydi
Bozkurt, Gökçeada kuzusu eti yiyen turistle-

rin farkı anladığını ve olumlu dönüşler yaptıklarını be-
lirterek, "Gökçeada kuzusu, özellikle son zamanlarda
çok popüler olmaya başladı. Adamıza gelen turistler,
bu eti yedikten sonra çok kaliteli bir et olduğunu söy-
lüyor.  Yılın 12 ayını dışarıda geçiren, dağda kendi ba-
şına, kendi halinde, canı istediği zaman otlayabilen,
adaya özgü bir İmbros (Gökçeada) koyunu, sağlık
açısından çok faydalı çünkü hiçbir suni yemle beslen-
miyor. Aynı zamanda kuzularımız, kekik başta olmak
üzere doğadaki otlardan beslendiği için eti de çok lez-
zetli" diye konuştu.

Merak edip geliyorlar

Bölgeye ve adaya özgü özel bir ürün olan Gökçeada
kuzusunu soğuk zinciri bozmadan Türkiye'nin her
bölgesine gönderebildiklerini belirten Bozkurt, "Ada-
dan et alıp, bunu eşine dostuna ikram edenler oluyor,
bu etleri yiyenler de adayı merak edip adaya geliyorlar.
Adamız, son 5 yılda turizm akımına uğradı. Herkes
Gökçeada'yı tanımak, dolaşmak istiyor. Oğlak ve kuzu
etine, Gökçeada dışından da internetten sipariş verip
bize ulaşabilirler, strafor kutuyla jel buz aküleriyle etle-
rimizi güzelce paket yapıp soğuk zinciri kırmadan Tür-
kiye'nin her yerine eti ulaştırabiliyoruz" diye konuştu.
Bozkurt, Gökçeada kuzusunun zincir marketlerde sa-
tıldığını da ifade ederek şöyle konuştu: "Gökçeada’ya
has olan ve özel barkod numarası ile satılan tek kır-
mızı et olması ile dikkat çeken bu özel etimiz, zincir
market raflarında yer aldığı gibi yine bu zincir market-
lerden online alışveriş ile de satın alınabiliyor. Ayrıca
birçok internet satış sitesinden de Türkiye'nin her ye-
rine korunaklı ve güvenli bir şekilde Gökeçada kuzusu
eti gönderebiliyoruz." DHA
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Müsilaj 3’te 2 azaldı
İstanbul'da son zamanlarda çevre felaketine dönüşen müsilajın etkisi Marmara Denizi'nin yüzeyinde 
azalmaya başladı. İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cem
Gazioğlu, "Son 4 ayın müsilaj uydu görüntülerine göre Marmara Denizi yüzde 1'i oranında müsilaj ile
kaplıyken şu an ise bu ortalama yüzde 30 seviyesine kadar geriledi " dedi

Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığının 22 maddelik,
'Marmara Denizi Koruma

Eylem Planı' kapsamında 8 Hazi-
ran'da başlattığı girişimle, müsilajı te-
mizleme çalışmaları devam ediyor.
Marmara Denizi'nde müsilajın hızla
azaldığını belirten İstanbul Üniversi-
tesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği
Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cem
Gazioğlu, "Marmara Denizi'nde mü-
silajın azalmasını bizler uydu görün-
tüleri ile çok rahat bir şekilde tespit
edebiliyoruz. Son 4 ayın müsilaj uydu
görüntülerine göre Marmara Denizi
yüzde 1'i oranında müsilaj ile kaplıy-
ken şu an ise bu ortalama yüzde 0,3
seviyesine kadar geriledi. Şu an alınan
önlemlerle ciddi bir şekilde Marmara
Denizi'nde müsilajın azaldığı belirgin.
Şu an sadece denizin yüzey alanında
ölçüm yapabiliyoruz. O yüzden Mar-
mara Denizi'nin yüzey alanında 3'te 2
oranında bir azalma olduğunu söyle-
yebilirim" dedi. 

Etkisi 2 yıl daha sürer

Tedbirlerin artırılarak devam ettiril-

mesi gerektiğini belirten Prof. Dr.
Gazioğlu, "Müsilajı doğuran pek
çok faktör var. Bu faktörlerden biri
besin kaynakları. Müsilajın azalma-
sında şu an bu besin kaynaklarının
azalması neden oldu. Yine müsilaj
ile ilgili alınan önlemlerin çok
büyük etkisi var. Özellikle Susurluk
ve Ergene'de burada çalışmalar

daha da artırılmalı. Bu tür çevre fe-
laketleri görülmediği sürece unutul-
maya yüz tutar. Şu anda görmüş
olduğumuz köpüklü yapıyı yakında
unutabiliriz. Ancak müsilajın balık-
çılık üzerine etkisi 2 yıl daha sürer.
Çünkü denizin dibinde bulunan je-
limsi yapı, o kadar kolay yok olmu-
yor" ifadelerini kullandı. DHA

Şişli’yle uzlaştılar
Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel
Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin, 
İSMEK'in eski yöneticisi kadınlara hakaret ettiği
iddiasıyla "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin
kullanılmasını engelleme" suçundan yargılandığı
davada, 19 mağdurdan 18'i şikayetinden vazgeçti
İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün gö-
rülen duruşmaya, mağdur İlknur Özdemir ve Aile Ba-
kanlığı avukatı katılırken, sanık Yeşim Meltem Şişli'yi
de avukatı Dilek Helvacı temsil etti. Hakim, 18 mağ-
durun avukatları aracılığıyla şikayetlerinden vazgeçtik-
lerine dair feragat dilekçesi sunduklarını belirtti. Sanık
Yeşim Meltem Şişli'nin avukatı Dilek Helvacı, şikaye-
tinden vazgeçen mağdurların katılan sıfatlarının kaldı-
rılmasını talep etti. Talebi kabul ederek şikayetinden
vazgeçenlerin katılan sıfatlarının kaldırılmasına karar
verdi. Duruşma tanık dinlenmesi için ertelendi.

Davanın geçmişi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 27 Ocak 2020'de
işten çıkarılan İSMEK bölge sorumlusu 19 kadın, sav-
cılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Yeşim Meltem
Şişli'nin 19 Ağustos 2019'da İBB Saraçhane binasında
bölge sorumlularıyla gerçekleştirdiği toplantıda, ağır ve
rencide edici hakaretlerde bulunarak müştekileri aşağı-
ladığı iddia edilmişti. Şikayet üzerine hakkında soruş-
turma başlatılan Yeşim Meltem Şişli ise "Kesinlikle
sözlerimle ve davranışlarımla tahkir edici herhangi bir
eylemde bulunmadım" diyerek suçlamaları reddet-
mişti. Savcılıkça hakkında dava açılan Yeşim Meltem
Şişli hakkında "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin
kullanılmasını engelleme" suçundan 3 yıldan 9 yıla
kadar hapis cezası talep ediliyor. DHA
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Y urt içinde ve yurt dışında
AVM’lere proje, konsept geliş-
tirme, kiralama ve yönetim hiz-

meti veren KDM AVM Danışmanlık
şirketi, Türkiye’nin AVM haritasını yeni-
ledi. Her yıl yayınlanan ve Türkiye’de ge-
nelinde bulunan AVM sayısı ve
kiralanabilir metrekare alanına yönelik
bilgileri içeren raporun sonucunu şirketin
kurucusu Murat İzci açıkladı. Türki-
ye’nin AVM yolculuğunun 1988 yılında
Galleria ile başladığını söyleyen İzci, 33
yılda ciddi bir yol kat edildiğini aktardı.
Kiralanabilir alanlarda da anlamlı bir
büyüklüğe ulaşıldığını dile getirdi.

AVM sayıları yeterli seviyede 

Hazırladıkları raporla AVM’lerin harita-
sını çıkarmayı hedeflediklerini anlatan
İzci, “AVM’ler insan hayatının tam orta-
sında, sosyalleştiğimiz, kültürel ihtiyaçla-
rımızı karşıladığımız ve alışveriş
yaptığımız alanlar. Pandemi nedeniyle
kısmı kesintiler oldu ve hayatımızda nasıl
bir yeri olduğunun farkına vardık.
AVM’ler Türkiye’deki perakende sektörü-
nün gelişmesi için de inanılmaz katkı
sundu. Şu anda 5’inci nesil AVM’ler tar-
tışılıyor ama ben şimdilik 4’üncü nesille
sınırlı kalacağını düşünüyorum. Türkiye
AVM adedi ve metrekaresinde de bugü-
nün ihtiyaçlarını karşıladığını düşünüyo-
rum. Bugün açık AVM’lerin
hazmedilmesi ve daha verimli hale geti-
rilmesi gerekiyor. Avrupa’da bin kişiye
düşen kiralanabilir alan 206, Türkiye ne-
redeyse 161’e ulaştı. Bakıldığında gidile-
cek yol var gibi görünüyor ama 2020
yılının sonunda bizde milli gelir 8 bin 599
dolar, Avrupa’da 36 bin dolar. Yeni AVM
yatırımı yapacak kişilerin bunu göz
önünde bulundurması lazım. Mevcut
AVM’ler de pandemi sürecinden tecrübe
edinerek teknik anlamda dönüştürülmek
zorundadır. Açık ve yeşil alanların ya-
nında havalandırma sistemlerinin reviz-
yonunun yapılmasının ivedi olduğunu
düşünüyorum” dedi.

Yüzde 20 azalma var

İzci, “Büyük şehirlerdeki AVM’lerde
yazın ziyaretçi sayısı düşer, kışın daha
iyidir. Kısıtlamaların kalktığı ilk hafta
sonu 2019 yılına göre, kapı giriş sayıları
yüzde 20 daha düşüktü. Ama ticari an-
lamda 2019 yılının ciro rakamları vardı.
Hatta bu cironun yüzde 10 daha fazlası
oldu diyebilirim. Aşılamanın etkisiyle yaz

sonunda AVM’lerin cirolarını 2019 yılı-
nın üzerinde kapatacağını düşünüyo-
rum” diye konuştu.

Kayseri dikkat çekiyor 

Toplam kiralanabilir alan sıralamasının
başında İstanbul olduğunu belirten İzci,
“Onu Ankara ve İzmir takip ediyor. Bin
kişiye düşen metrekare listesinde ise sıra-
lama İstanbul, Ankara ve Kayseri olarak
değişiyor. İlçelere bakıldığında bin kişiye
düşen kiralanabilir alanın en yüksek ol-
duğu yerler İstanbul Bakırköy, İzmir Bal-
çova, İstanbul Şişli” açıklamasında
bulundu.

Geri dönüş yüzde 20 ötelendi 

Pandemi kısıtlamalarının hafifletilmesiyle
ticaret hacminin 2019 yılının aynı döne-
mine göre yüzde 80’i geçtiğini söyleyen
İzci, “Yoğun aşılama programı sayesinde
yaz sonunda eski normallere dönmüş
oluruz. Planlanan AVM’ler kendilerini
yeni kazandığımız pandemi tecrübesine
göre uyarlamak durumundadır. AVM ya-
tırımlarının geri dönüşü pandemi ile en
az yüzde 20 oranında ötelendi” ifadele-
rini kullandı.

Hijyen ön plana çekildi 

İzci, raporunun sonuçlarının önemine
dikkat çekerek, “2006-2015 yılları ara-

sında 278, 2016-2020 yılları arasında ise
80 AVM açıldı. Şu anda 442 AVM hiz-
met veriyor. Ekonomi, 59 milyar dolarlık
yatırımla 530 bin nitelikli istihdam barın-
dırıyor. Tematik özellikleriyle yarı açık &
yarı kapalı 4’üncü nesil AVM dönemini
yaşadığımız süreçte ülke geneli toplam
AVM kiralanabilir alan 13 milyon 426
bin 898 metrekare. Pandemi süreci ile
havalandırma sistemleri, açık hava alan-
ları, hjyen özellikleriyle daha teknik de-
tayların ön plana çıkacağı AVM’ler
önümüzdeki süreçte bizi bekliyor” dedi.

Aşılama iyi gelecek

Pandemi ile sektörün şu anda hasar tes-
pit çalışması yaptığını belirten İzci, “Aşı-
lama bu hızla devam ederse toparlama
olacak ve sonbaharda pandemi öncesi
rakamlara ulaşılacaktır. Sektör için en
önemli ayaklardan biri ülkeye olan turist
girişiydi. Ziyaretçilerinin önemli bir kısmı
turist olan AVM’ler oldu son yıllarda. Ci-
rolarının yüzde 20’si turistten geliyordu.
Bizim topladığımız verilerde 1 turist yerli
müşterimizin 10 katı kadar alışveriş yapı-
yordu. Pandemi kaynaklı gelmeyen turist
ziyaretçi Perakendeciler için bu Yüzde
20’lik ciro kaybı anlamına geldi. Aşılama
ve kontrollü serbestlik sonrası yaz sonu,
pandemi öncesi rakamları yakalamış olu-
ruz” diye konuştu.

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER, Av. Mustafa ENGİN
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YAYIN TÜRÜ:  Ye rel Süre li Yayın

Geçmişte sabit bir rakam üzerinden belirle-
nen bedelli askerlik tutarı, kalıcı bedelli uygu-
lamasına geçilmesiyle memur maaş

katsayısına endekslendi. 2011 yılında 30 bin lira, 2014'te
18 bin lira, 2018 yılında da 15 bin lira olarak belirlenen
bedelli askerlik tutarı, son yasayla altı ayda bir artıyor.

Resmi gazetede yayınlandı 

Bedelli askerliği kalıcı hale getiren kanun 26 Haziran
2019 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu yasa
kapsamındaki ilk bedelli celbi 2020 yılında yapılmaya
başlandı. 26 Haziran 2019 tarihinde 31 bin 343 TL olan
bedelli tutarı, daha yasanın mürekkebi kurumadan 1
Temmuz 2019 tarihinde 33 bin 230 liraya yükseldi.

Yüzde 38'lik bir artış var 

2020'nin ilk yarısında 35 bin 54 TL, ikinci yarısında 37
bin 70 TL olan bedelli tutarı bu yılın ocak–haziran dö-
neminde 39 bin 788 TL olarak uygulandı.  Haber-
türk'ün haberine göre, 2021 bedelli askerlik tutarı, 1
Temmuz'dan geçerli olmak üzere de 43 bin 150 liraya
çıktı. Yasanın çıkartıldığı tarihte bedelli askerlik tutarının
31 bin 343 TL olduğu dikkate alınırsa, o tarihten bu
yana olan iki yıllık dönemdeki artış yüzde 38 oldu. 2018
yılında bedelli askerlik tutarı 15 bin lira iken kışla zorun-
luluğu yoktu. Bugün askerliği bedelli yapan gençler üç
yıl önceki tutarın yaklaşık üç katını ödeyip, bir ay da kış-
lada temel eğitimden geçecekler.

Döviz yatıracaklar 

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları ile yabancı ban-
dıralı gemilerde çalışan denizciler de artık altı ayda bir
artan tutara göre döviz üzerinden ödeme yapıyorlar.
Gurbetçilerin kanunun ilk halinde, ödemeyi ne zaman
yaparlarsa yapsınlar yılın ilk mesai günündeki euro kuru
üzerinden döviz yatırmaları gerekiyordu. Bu yıl yapılan
değişiklikle bu uygulamaya son verildi. Gurbetçiler artık
ödeme yaptıkları tarihteki kur üzerinden döviz yatıra-
caklar. Değişiklik yapılmamış olsaydı yeni başvuruda
bulunan gurbetçi 4.911 euro yatırması gerekir iken, ya-
pılan değişiklikle dünkü kur üzerinden 4.774 euro yatıra-
cak. 137 euroluk kayıptan kurtulmuş olacak.

Kaçaklar yararlanamıyor

7179 Sayılı Asker Alma Kanunu'nun 9. maddesinin 6.
bendine göre, yoklama kaçağı olanlar bedelli askerlik
hakkından yararlanamıyorlar. Kanunun bu hükmü,
hem kanun çıktığı tarihteki hem de sonraki dönemde
yoklama kaçağı durumuna düşenlerin bedelli askerlik
yapmasını yasaklıyor. Kanunun çıktığı tarihte yoklama
kaçağı olanlar af çıkması için iki yıldır seslerini duyur-
maya çalışıyorlar. Askerlik süresi gelmemiş gençlerin
yoklama kaçağı durumuna düşmemeleri için aşağıda
anlatacağım hususlara dikkat etmeleri gerekiyor. Asker-
lik yükümlülerinin sağlık muayenelerinin yapılarak as-
kerliğe elverişli olup olmadıkları, öğrenim durumları,
meslekleri ve niteliklerinin tespiti işlemi "Yoklama" ola-

KDM Alışveriş Merkezleri Kiralama ve Yönetim Danışmanlık’ın kurucusu Murat İzci, Haziran 2021
itibarıyla ülke genelinde AVM sayısını 442, pazar değerinin ise 59 milyar dolar olduğunu söyledi.
Hazırlanan rapora göre Türkiye'de 81 ilin 67'sinde AVM var ve 530 bin kişiye istihdam sağlanıyor. 

442 AVM’MIZ OLDU!
Bedellilere
kötü haber 
6 ayda bir artan bedelli askerlik
tutarında yeni rakam belli oldu. Buna
göre, 2021 Temmuz ayı itibarıyla be-
delli askerlik ücreti yüzde 38'lik bir
artışla 43 bin 150 liraya yükseldi.

Toplam kiralanabilir
alan sıralamasında
İstanbul 4 milyon
754 bin m2 ile başı
çekerken onu 1 mil-
yon 687 bin m2 ile
Ankara ve 783 bin
m2 ile İzmir takip

ediyor. Ancak bin kişiye düşen met-
rekare listesinde ilk 3 şehir İstan-
bul, Ankara ve Kayseri olarak
sıralanıyor. 120 AVM’nin yer aldığı
İstanbul’da bin kişiye düşen m2 ise
304. Ankara’da 42 AVM yer alırken
1000 kişiye düşen m2 rakamı ise
298. Türkiye geneline bakıldığında
ise bin kişiye düşen kiralanabilir
alan 160,58 m2 olarak gerçekleşi-
yor. İstanbul’un 39 ilçesinin
34’ünde AVM yer alıyor.  İstanbul
genelinde en yüksek AVM m2’sine
sahip ilçe 400 bin m2 ile Bakırköy.
Bakırköy’ü Ataşehir, Şişli ve Esen-
yurt takip ediyor. İstanbul ilçelerde
bin kişiye düşen m2 sıralamasında
da yine birinciliği Bakırköy alıyor.
İstanbul’un Avrupa ve Anadolu ya-
kası karşılaştırıldığında ise 14 ilçeli
Asya yakasında 40 AVM yer alırken
bin kişiye düşen m2 ise 295 olarak
gerçekleşiyor. 25 ilçeli Avrupa ya-
kasında ise 80 AVM bulunuyor ve
bin kişiye düşen m2 rakamı 314.

ARAŞTIRMANIN
DETAYLARI

Bilindiği üzere senenin ikinci
bayramında da vatandaşlara be-
lirlenen miktardaki bu ücret sağ-

lanmış olacak. Geçtiğimiz bayramda 1000
TL’lik ikramiyenin 100 TL zamlandığı bili-
niyordu. Hal böyleyken milyonlarca kişi
“Kurban bayramı emekli bayram ikrami-
yesi ne zaman, ayın kaçında yatacak, ne
kadar kaç TL?” soruları yanıt aramaya
başladı. Zammın belli olmasının ardından
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat
Bilgin yaptığı açıklama ile bayram ikrami-
yelerinin tarihini  de duyurdu. Temmuz
emekliler için ikramiye ve zam ayı olacak.
Tüm emekliler Kurban Bayramı öncesi bin
100 lira ikramiyeyi cebine koyacak.

Yeni emeklilerde yararlanıyor 

İkramiyeden sadece mevcut emekliler değil,
yeni emekliler de yararlanacak. İkramiye-
den yararlanmak için bayramın içinde bu-
lunduğu ayda emekli aylığının bağlanması
gerekiyor.Bu yıl Kurban Bayramı 20-23
Temmuz'a denk geliyor. Bu kapsamda Kur-
ban Bayramı ikramiyesi, Temmuz'da
emekli aylığı bağlananlara da ödenecek.
Emekli aylığı Temmuz'dan sonra bağla-
nanlar ise önümüzdeki yıldan itibaren ikra-
miye almaya başlayacak.

Ne zaman yatacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat
Bilgin, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kur-
ban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Tem-
muz tarihleri arasında ödeneceğini söyledi.
Emekli ve hak sahiplerinin Kurban Bay-
ramı İkramiyeleri ile birlikte zamlı olarak
emekli aylıklarının; SSK emeklileri için 13-
14 Temmuz tarihleri arasında , Bağ-Kur
emeklileri için de 16 Temmuz'da hesaplara
yatırılacağını söyleyen Bilgin, Emekli San-
dığı kapsamında olan vatandaşların ise
Temmuz ayı farkının, Ağustos aylıklarının
ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin 15
Temmuz'da birlikte ödeneceği bilgisini
verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Vedat Bilgin, yaklaşık 12 milyon emeklinin
Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16
Temmuz tarihleri arasında ödeneceğini
söyledi.

Kime, ne kadar ödenecek?

Emekli: 1.100 TL
Ölüm aylığı (yüzde 25): 275 TL
Ölüm aylığı (yüzde 75): 825 TL
Ölüm aylığı (yüzde 50): 550 TL
Sürekli iş göremezlik ödeneği alana:

İş göremezlik derecesi oranında.

BİN 100 LİRA İKRAMİYE
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin
13-16 Temmuz tarihleri arasında ödeneceğini söyledi. Emekliler bin yüz lira emekli ikramiyesi alabilecek. 

Girişim Kulübü tarafın-
dan düzenlenen “Geleceğin
Sektörleri” konulu konfe-

ransta konuşan ekonomist Önder Ta-
vukçuoğlu, yazılım, siber güvenlik, akıllı
şehirler, nesnelerin interneti, yapay
zeka, veri depolama alanları gibi sektör-
lerin hızlı büyüyebileceğini ifade etti.

Konferansta, 1950’li yıllarda başlayan
ve ardından 90’lı yıllarda hızlı bir ge-
lişme yakalayan otomotiv, beyaz eşya,
bilgisayar, mobil telefon gibi sektörlerin
yerini yazılım, siber güvenlik, elektrikli
araç, yeşil enerji, e-ticaret sektörlerinin
aldığına dikkat çekildi. Ekonomist Ta-
vukçuoğlu, “5G, teknoloji sektörü için

yeni bir değişimin başlangıcı olacak.
Yazılım, siber güvenlik, akıllı şehirler,
nesnelerin interneti, yapay zeka, veri de-
polama alanları çok daha hızlı büyüye-
cek” diye konuştu. 5G’nin teknoloji ve
yazılım sektörü için elektriğin icadı gibi
önemli ve her sektörü etkileyen bir konu
olduğuna vurgu yapan Tavukçuoğlu,

sözlerini şöyle tamamladı:“Bu her sek-
törü etkileyecek bir konu. Her zaman
söylüyorum bazı şeyler zorunlu olarak
büyümeye devam edecek. Piyasa düşer
çıkar ancak bazı sektörler aradaki farkı
hızlı kapatır. Yıllar önce nasıl otomotiv,
beyaz eşya, bilgisayar, mobil telefon
gibi sektörler hızlı büyüdüyse ve dönü-
şüme girdiyse şimdi de yazılım, siber
güvenlik, elektrikli araç, yeşil enerji, e-ti-
caret, tarım, gıda ve madencilik hızlı
büyüyecek ve dönüşüm geçirecektir.”

Güvenlik sektörü yerli olmalı
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Adalet iktidara 
kurban edilemez

Spekülatif 
açıklamalar!

Partisinin grup toplantısında konu-
şan İYİ Parti Genel Başkanı Meral

Akşener, iktidara sert eleştiriler
 yöneltti. "Sokağa çıkma yasakları,

kısıtlamalar varken memlekette
herkes canının derdine düştü"
diyen Akşener, "Üreticimiz bu 

sürede hazırlıklarını yapamadı.
Şimdi utanmadan çıkmış, "Süreç 1
Temmuz’da başladı hepinizi yaka-

rım" diyorsun. Böyle vefasızlık,
devlet insanlığı olmaz" dedi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Sinop’ta partisi-
nin 1. Olağan Gerze İlçe Kongresi’nde konuştu. Babacan,
"Ömer Faruk Gergerlioğlu yaklaşık yüz gündür tutukluydu.
Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı verince bu yanlış dü-
zeltildi. Ama daha alt mahkemeye karar gitmeden küçük
ortak konuşmaya başladı. Bahçeli dün Anayasa Mahkeme-
si’ni hedefe koydu. Kimse kusura bakmasın, bu ülkede çar-
pık da olsa azıcık işleyen bir adalet varsa, az da olsa işleyen
bir yargı mekanizması varsa bunu bugünkü iktidara ve or-
taklarına kurban edemeyiz" dedi. 

Yanında olduk, olacağız

Babacan, "Krizlerin ortağı sayın Bahçeli’ye sesleniyorum.
Güçler ayrılığını yok sayarak ihlal ettiğiniz mevcut anaya-
sada bile ‘Anayasa Mahkemesi kararları herkes için bağla-
yıcıdır’ diyor. İstisnası yok, hele Anayasa’da ‘Bahçeli hariç’
diye bir hüküm hiç yok. Güç koşullarda görevini yapmaya
çalışan hakimleri Meclis kürsülerinden hedef alanlara artık
yeter dememiz gerekiyor. Biz haksız yere özgürlükleri kısıt-
lananların, tutuklananların yanında olduk, olacağız. Hak
ihlali kararlarının altına imza atan cesur hakimlerin de ya-
nında olacağız. Bu vesileyle Gergerlioğlu’na geçmiş olsun
dileklerimi iletiyorum" diye konuştu. 

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Mil-
let İttifakı'nın tek aday çıkarıp çıkarmayacağına ilişkin açık-
lamlarda bulundu. Karamollaoğlu, CHP Genel Başkan
Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun "Adayımız Kılıçdaroğlu"
ifadesini de değerlendirdi. Karamollaoğlu, "Bu noktada
seçim sathı mahalline girmeden, bunlar tabii açıklamalar-
dır diye görüyorum. CHP'nin kimi aday göstereceğini bil-
miyorum. Şu andaki açıklamalar hep spekülatif oluyor
genelde, onun için de bir yorum yapmayı doğru bulmuyo-
rum" dedi.

Bana pek garip gelmedi

Karamollaoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin,
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik sözlerinin hatır-
latılması üzerine de "Ben burada, Sayın Soylu'nun kendisi-
nin aklanması babında da 'ya madem bu kadar iddianız
var işte ben çekiliyorum, dışımda bir makam gelsin iddia-
ları araştırsın.' demesini beklerdim şahsen. Demek ki ken-
disinin böyle bir niyeti yok. Bahçeli'nin, Soylu'ya sahip
çıkmasını garipsemiyorum. Bahçeli, yerine göre mafya li-
derlerine sahip çıkıyor. O kadar ileriye gidebildiğine göre şu
andaki İçişleri Bakanına sahip çıkması pek de garip gel-
mez" diye konuştu.  Seçim Kanunu'nda partilerin ittifak
yapmaya zorlandığını belirten Karamollaoğlu, "Çünkü siz
bir ittifakta yer almadığınız takdirde, baştan alacağınız oya
nispetle çıkaracağınız milletvekili adeti düşük olacak mana-
sına geliyor" ifadelerini kullandı. 

İ Yİ Parti Genel Başkanı Meral Ak-
şener, partisinin TBMM’deki grup
toplantısında konuştu. "Milletimi-

zin iktidarı denetleme görevi verdiği biz-
ler bu görevi layıkıyla yerine getirmeye
çalışıyoruz" diyen Akşener, "Ekonomi-
den adalete, kadın haklarına, gençlerimi-
zin sorunlarından, esnafımızdan,
memurlarımıza her bir vatandaşımızın
iktidar karşısında hakkını, hukukunu sa-
vunmaya çalışıyoruz. Hayatın her ala-
nında ağır sorunlar yaşadığımız bir
gerçek. Son dönemde bunlara sayın Er-
doğan’ın da ruh hali eklenmiş bulunu-
yor. Sabah söylediğini akşam
yalanlayan, 5-6 hatta 11 maaşlı kifayet-
siz danışmanlarının elinde adeta oyun-
cak olan, milletimiz mağdur, ülkemizi de
mahçup eden, bir gün çıkıp şurada bir
hata yaptık diyemeyen bir garip ruh hali
ile karşı karşıyayız. Bunun son yansıma-
sını aşı meselesinde yaşadık. Erdoğan,
“Batılı ülkelerde aşı ücretli yapılıyor”
dedi. Bunun üzerine Avrupa’dan kah-
kaha sesleri yükseldi. Biz duyduk, ken-
disi adına utandık ama sayın Erdoğan
düştüğü gülünç durumdan hiç utan-
madı. Ben size doğrusunu anlatayım.
Küçük bir ülke hariç dünyanın bütün ül-
keleri aşıyı ücretsiz yapıyor. Bununla kal-
mıyor, gelişmiş ülkeler aşı yaptırmaları
için gençlerine bir de ödül veriyor. Esna-
fına, işçisine, memuruna pandemide
ayakta kalabilsinler diye nakit desteği
sağlıyor" ifadelerini kullandı. 

Böyle tezgah olabilir mi?

Erdoğan'a seslenen Akşener, "Sayın
Erdoğan aslında aşıyı sen vatandaşına
parayla satıyorsun. Hem de bunu ak-
lınca vatandaşa hissettirmeden yapı-
yorsun. Tahsilata da insanlarımız daha
ikinci doz aşısını olmadan yapıyorsun.
Önce elektriğe yüzde 15, ardından da
doğalgaza yüzde 12 zam yaptın.  4 ki-
şilik bir aile bir sene boyunca yeni zam
yapılmazsa yılda 600 lira fazladan
para ödemek zorunda kalacak.
DMO’nun açıklamasına göre, bir doz
BionTech aşısının Türkiye’ye maliyeti
12 dolar yani 100 lira. Yani 4 kişilik ai-
lemiz, kişi başı 100 liralık ikinci aşı için
600 lira ödeyecek. Böyle bir tezgah ola-
bilir mi?  Böyle bir devlet yönetimi ola-
bilir mi? Pandemi döneminde, senden
başka elektriğe ve doğalgaza, yani
temel ihtiyaçlara, zam yapan bir başka
hükümet başkanı var mı? Bir etrafına
bak bakalım. Bak da utan. Yazıklar
olsun" eleştirisinde bulundu. 

Canının derdine düştü

AK Parti kongrelerini eleştiren Akşener,

"Lebaleb kongrelerinde, viyadük 
açılışlarında pandemi seni teğet geçmiş
olabilir. Sokağa çıkma yasakları, kısıt-
lamalar varken memlekette herkes ca-
nının derdine düştü. Üreticimiz bu
sürede hazırlıklarını yapamadı. Şimdi
utanmadan çıkmış, “Süreç 1 Tem-
muz’da başladı hepinizi yakarım”
diyorsun. Böyle vefasızlık, devlet insan-
lığı olmaz. Bu millet seni sandıkta öyle
bir yakacak ki şaşırıp kalacaksın. "Faiz
sebep enflasyon sonuçtur" anlayışının
ülkeyi getirdiği nokta ortada. Daha
dün gibi hatırlıyorum. 2018 genel 
seçimlerinde, dolar 4 liraya, avro da 
5 liraya yükselmişti. Aynı uyarıları o
zaman da yapmıştık. "İş bilmez dama-
dından, ekonomi bakanı olmaz, 
Türkiye'nin altını oyuyorsun" dedik.
"Demokrasi olmadan, ekonomi düzel-
mez" dedik. Aradan üç sene geçti;
Bugün dolar, 8.7 liralara, Avro da, 10
buçuk liralara geldi. Türkiye, üç yıl ön-
cesini bile, mumla arar oldu. Keşke ol-
masaydık ama; o zaman da haklıydık,
bugün de haklıyız, yarın da haklı çıka-
cağız. Bu gerçek artık tescillenmiştir"
açıklamasında bulundu. 

Adaylığa açık kapı!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin Hal Kompleksi’ni gezdi, esnafın sorunlarını dinledi.
Kılıçdaroğlu, girdiği bir iş yerinde Alime Hatı isimli vatandaş tarafından “İşte Cumhurbaşkanımız”
diye karşıladı. Vatandaşa teşekkür eden Kılıçdaroğlu, “Hele bir dur bakalım” ifadelerini kullandı.
Bir dizi temasta bulunmak üzere
Mersin'e gelen CHP Genel Baş-
kanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün
gece Adana Havalimanı'nda coş-
kulu partililer tarafından meşale-
ler ve “Halkın Umudu
Kılıçdaroğlu” sloganları ile karşı-
landı. Kılıçdaroğlu'nun ilk ziya-
reti Mersin Büyükşehir
Belediyesi'nin yetiştirdiği gelece-
ğin başarılı sporcu adayları olan
Kır Çiçekleri'ne oldu. Kır Çiçek-
leri, Kılıçdaroğlu'nu sürpriz bir
müzik gösterisi ile karşıladı. Kı-
lıçdaroğlu sabah erken saatlerde
ise Mersin programına başladı.
Kılıçdaroğlu, hal esnafını ziyaret
edip, sıkıntılarını dinledi. Kılıçda-
roğlu, gittiği her yerde büyük ilgi
gördü, bu nedenle zaman zaman
izdiham yaşandı.

Sorunlarını dinledi

CHP lideri Kemal Kılaçdaroğlu,
Akdeniz ilçesinde yer alan Hal
Kompleksi'ni ziyaret etti. Kılıçda-
roğlu'na Genel Başkan Yardım-
cısı Seyit Torun, Büyükşehir
Belediye Başkanı Vahap Seçer,
CHP Mersin Milletvekilleri Cen-
giz Gökçel, Ali Mahir Başarır,

Alpay Antmen, Mezitli Belediye
Başkanı Neşet Tarhan, Yenişehir
Belediye Başkanı Abdullah Özyi-
ğit, Tarsus Belediye Başkanı
Haluk Bozdoğan ve il başkanı
Adil Aktay eşlik etti. Hal esnafı
Kılıçdaroğlu'na ilgi gösterirken,
kimisi de öz çekim yaptı. Esnafın
sorun ve yakınmalarını dinleyen
Kılıçdaroğlu, zaman zaman da
satılmak için bekleyen ürünleri
alıp inceledi.

Okul arkadaşını buldu

Kılıçdaroğlu, hal gezisini sürdür-
düğü sırada güvenlik çemberini
aşarak yanına kadar giren bir va-
tandaş, okul arkadaşı olduğunu
kendisine söyledi. Maskesini çı-

kardıktan sonra Elazığ'da okur-
ken okul arkadaşı olan Hüseyin
Bülbül'ü tanıdı. Bülbül, okul ar-
kadaşı Kılıçdaroğlu'na sarıldıktan
sonra hatıra fotoğrafı çektirdi. Kı-
lıçdaroğlu ve beraberindekiler
daha sonra Hastane Caddesi'ne
geçerek burada esnafı ziyaret etti.
Caddede bulunan iş yerlerine gi-
rerek çalışanlarla sohbet eden Kı-
lıçdaroğlu, sorunlarını dinledi.
Kılıçdaroğlu girdiği bir pasiteride
kendisine ikram edilen simidi yi-
yerek ayran içti. Kılıçdaroğlu, gir-
diği bir iş yerinde ise Tuncelili
hemşerisi Alime Hatı tarafından
karşılandı. Alime Hatı, “İşte
Cumhurbaşkanımız” diyerek ken-
disini karşıladı. Hemşerisinin elini

tutarak kendisine
teşekkür eden 
Kılıçdaroğlu,
“Hele bir dur ba-
kalım” dedi. Kılıç-
daroğlu, girdiği
her iş yerinde es-
nafın sorunlarını
dinlerken, kendi-
sine gösterilen 
ilgiden dolayı 
teşekkür etti.

BUYUK BIR 
VEFASIZLIK

ERDOĞAN GİTMEDEN TÜRKİYE ZENGİNLEŞEMEZ
"Sayın Erdoğan gitmeden, Türkiye zen-
ginleşemez" diyen Akşener, "Sayın Er-
doğan ve arkadaşları gitmeden, Türkiye
özgürleşemez. Bu iktidar değişmeden,
Türkiye düze çıkamaz. Bu değişimi ne
kadar önce yaparsak, ülkemiz adına o
kadar hayırlıdır" dedi. Akşener, "Dünya
dijital çağda hızla ilerliyor. Türkiye bu
yeni dünyada yerini almadığı taktirde
iktidarın zenginlik masallarını dinle-
meye maalesef devam edeceğiz. Bu de-
ğişimleri sonradan yakalamaya
çalışmanın maliyeti çok yüksek. 2025
yılında 5G bağlantı sayısının
ülke nüfuslarına oranı Japon-
ya’da yüzde 83, Kore’de yüzde
71, ABD’de yüzde 55, Çin’de
ve Rusya’da ise yüzde 32 ola-
cak. Türkiye için beklenti sa-
dece yüzde 13. Gelişmiş
ülkelerin vatandaşları internete
gelirlerinin yüzde 0,5-1,5 ödü-
yorlar. Biz de bu yavaş inter-
nete bile gelirimizin yüzde

2’sini ödüyoruz. Yapılan araştırmalar
gösteriyor ki internet hızı ile ekonomik
büyüme arasında çok yakın bir ilişki
var. Kafayı betona takmış bu iktidar ge-
ciktikçe Türkiye kaybetmeye devam
ediyor. Yetersiz internet altyapısına yal-
nızca makro ekonomi ve istihdam üze-
rinden bakmak da yeterli değil. Dünya
değişiyor, yeni ekonomide gençler inter-
net üzerinden yeni bir dünya kuruyor.
Hayatımızda yepyeni kavramlar var.
Dijital göçebelikten bahsediyoruz, yeni
medyadan, yeni nesil eğlence platform-

larından bahsediyoruz. Bu
düşük internet hızı ile küresel
trendleri yakalayamayız. Varsın
onlar beton ekonomisine kafa
yorsun biz yeni ekonomiye
odaklanacağız. Biz gençlerimi-
zin dertlerine odaklanacağız.
Çünkü Türkiye, dijital göçebe-
lik endekslerinde, en yaşanabi-
lir ülkeler arasında 106. sırada"
diye konuştu. 

"Milletimizin iktidarı denetleme
görevi verdiği bizler bu görevi la-
yıkıyla yerine getirmeye çalışıyo-
ruz" diyen Akşener, "Ekonomiden
adalete, kadın haklarına, gençle-
rimizin sorunlarından, esnafımız-
dan, memurlarımıza her bir
vatandaşımızın iktidar karşısında
hakkını, hukukunu savunmaya
çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
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S on 3-4 aydır Türkiye Sedat Peker'in
önce youtube kanalından paylaştığı 
videolarında geçen iddialarla, videolar

kesildikten sonra da twitter paylaşımları ile
çalkalanıyor.
Şimdiye kadar Peker yüzlerce iddiada bu-
lundu. İlk defa bir kişi savcılığa giderek di-
lekçe verdi ve bu iddiaların araştırılmasını
istedi.
O kişi Esenyurt'ta 3 dönem belediye başkanı
olduktan sonra görevden uzaklaştırılan Eski
Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğ-
lu'nun yerine atanan eski Esenyurt Belediye
Başkanı Ali Murat Alatepe  oldu.

*
Yazımın başında Sedat Peker'e seslenerek "Siz
ilk başlarda kendi bildiklerinizi, emin olduğu-
nuz iddiaları açıklıyordunuz ve kamuoyunda
inandırıcılığınız böyle oluşmaya başladı. Ne
yazık ki Esenyurt olayında 25 iddianızın en
fazla yüzde 10'u doğruya yakın. Onlar da
tam doğru değil. Bilin istiyorum" diyerek
bundan sonra kendisine gelen iddialarla ilgili
daha emin olması gerektiğini söylüyorum.
Zira kendisi ailesine ve çocuklarına yapılan
haksızlıktan dolayı her şeyi göze aldığını söy-
lerken, asılsız iddialarla başkalarına da aynı
haksızlığın yapıldığını gözden kaçırmamalı.

*
Bu yazıya başlamadan önce Esenyurt'un eski
iki belediye başkanı Necmi kadıoğlu ve Murat
Alatepe ile uzun uzun konuştum.
25 yılı aşkındır gazetecilik yaptığım bölge
olan Esenyurt arşivimi açtım, gözden 
geçirdim.
En az benim kadar Esenyurt'un geçmişini iyi
bilenlerle görüştüm.
20 yıldan fazla günlük yayınlanan gazetemi-
zin eski adı HABERDAR arşivine baktım, şu-
anda haftanın her günü yayınladığımız
İstanbul'da 10 bin tirajı yakalamış DAMGA
gazetesinin arşivine göz attım.
Sedat Peker'in Esenyurt ile dile getirdiği 25
soruya cevap aramaya çalıştım.
Buyurun her sorunun cevabını verelim ve
sonra sizler karar verin.
Sedat Peker, Esenyurt ile ilgili gündeme getir-
diği iddilarda ne kadar doğru söylüyor ne
kadar afaki konuşuyor görelim.
İşte Sedat Peker'in iddiaları ve gerçekler;
Sedat Peker: "Kıymetli dostlarım, Esenyurt
eski belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu’nu
kadın tezgahı ile istifaya zorlayıp yerine geçen
Ali Murat Alatepe isimli eski belediye başkanı
organize şubeye giderek beni yalanlamış. Siz-
lerin de bileceği üzere ben yalanlama işini hiç
sevmem."
- Necmi Kadıoğlu'na santaj yapılan kaset
2017 yılında ortaya çıktı ancak 2014 yerel se-
çimleri hemen sonrası bu santajı yapanlar ka-
seti elden ele dolaştırdılar. İstediklerini
alamayınca medyaya sızdırdılar. Bu kasetten
dolayı aralarında gazeteci ve siyasetçi olan
çok kişi aracı oldu. Santaj yapan iki kadın şu-
anda cezaevinde yatıyor. Ali Murat Alatepe,
Kadıoğlu'ndan boşalan koltuğa Harun Özer,
Gazanfer Karakaş, Mustafa Akboğa ve Ali
Susuz'u Ak Parti Esenyurt'un temayül yokla-
ması sonrası belirlemesiyle ve bu beş aday
arasından yüz yüze görüşme sonucu Ak Parti
Genel Başkanı Erdoğan'ın ataması ile geti-
rildi. Bu görüşmeye dönemin Ak Parti İstan-
bul İl Başkanı Selim Temurcu, Ak Parti
Esenyurt İlçe Başkanı ve bir de milletvekili şa-
hitlik etti.
Sedat Peker: "Bu şahıs kendinin masumiye-
tini, dürüstlüğünü anlatmış ya, şimdi ben size
gerçekte kim olduğunu anlatayım. Bu şahıs
Esenyurt 2316. Sokak Çağdaş kent 4. Blok 5.
Kat daire 24’te kiracı olarak oturuyordu.
Oturduğu daire ucuz bir daire olmasına rağ-
men orada kiracıydı çünkü hiç parası yoktu.
Ayrıca da çok eski bir model, mavi renkli
Ford marka araban vardı. Bu şahıs meclis
üyesi seçildikten sonra YÜCE ALLAH ona
yürü ya kulum dedi. Şu anda Büyükçekmece
tepekent villalarında oturuyor. Oradaki villa-
ların fiyatı 5 milyon tl ile 12 milyon tl arası
değişiyor (ne güzel dünya). Bu şahıs belediye
meclis üyeliklerinin haricinde 2012 - 2019 yıl-
ları arasında siteler ve toplu konutlardan so-
rumlu belediye danışmanlığı da yaptı (bu
danışma işleri çok bereketli geçmiş)."
-Ali Murat Alatepe'nin hiç Ford marka ara-
bası olmadı. Alatepe, Aralık 2017 yılında be-
lediye başkanı oldu, Tepekent'teki evi başkan
olmadan önce 2015 yılında natamam aldı.
Alatepe'nin belediye başkanlığından önceki ve
şimdiki mal varlığını da belgeleri ile
yayınlıyoruz.
Sedat Peker: "Şu anda oğlu Renault’un Cap-
tur model jipine biniyor. Kız evladının arabası
yine Renault marka. Kendisi de Renault’un
Koleos model jipine biniyor. Bunlar da pahalı
araçlar ancak bu araçların markasını şu se-
beple söyledim. Bu araçların hepsi ekrem
görçekerin sahibi olduğu… Esenyurt Renault
bayisinden alındı. Tesadüf bu ya, ekrem gör-
çeker isimli şahıs bu kişinin belediye başkanı

olduğu dönemde belediyenin tüm araçlarını
kiralayan şahıs. Ekrem Görçeker isimli şahıs
Büyükçekmece Ak Parti ilçe başkanlığı da
yaptı."
-Ali Murat Alatepe 16 ay belediye başkanlığı
yaptığı sürede belediyenin araçlarını Ekrem
Görçeker'in şirketinden değil başka bir şirket-
ten kiraladı. Alatepe belediye başkanı olma-
dan önce de Renault’un Koleos model
arabasına binmekteydi. Burada asıl Necmi
Kadıoğlu zamanında, hangi gazeteciler,
hangi hukukçular, hangi siyasiler belediye ta-
rafından Ekrem Görçeker'in şirketinden kira-
lanan araçlara bindi, aracın mazotunu da
belediyeye ödetti onları araştırmak lazım...
Sedat Peker: "Ekrem Görçeker şu anda da Ak
Parti Genel Merkez teşkilat başkan yardım-
cısı İç Anadolu bölge sorumlusu. Şimdi bun-
lar işin eğlence kısmıydı, ciddi konulara
gelmek lazım. Esenyurt’un en işlek bölgesin-
deki gurme restorantı eniştenin üzerine yap-
san da herkes biliyor sahibi sensin. Eniştenin
üzerine yaptığın bu lüks mekanda enişten
Adem Örenci'yle ortak. O bölgede büyük
projeler yapan Eval İnşaat var. Eval İnşaat'ın
sahibi Aydın Arvas. Adem Örenci ve Medet
Anlı, Aydın Arvas ve avukatını vurmaktan 1.5
- 2 sene cezaevinde kaldılar..."
- Bu soruyu Alatepe'ye sordum işte cevabı:
"Adem Örenci ile hiçbir akrabalığım yok.
Benim enişteme dair kesinlikle böyle bir res-
toran yok." Diğer açıklamalarında bazı özel
isimler geçmekte. Aralarında evli olan var, bo-
şanan var, öldürülenler var. Onun için bu ko-
nuya değinmeyeceğim.
Sedat Peker: "Adem Örenci’yle gurme resto-
ranttaki o samimi resimleri internetin her ye-
rinde var. Bizim masum belediye başkanının,
kısa sürede zengin olmanın haricinde adam
vurdurma yeteneği de var. Kıymetli dostlarım
daha bitmedi, Adem Örenci isimli şahsın is-
mini siz muhalif gazeteci Ali Tarakçı’nın si-
lahlı yaralama olayından da biliyorsunuz. Ali
Tarakçı’nın bilmediği ya da bilip de söyleme-
diği şey şudur, Adem Örenci’nin azmettireni
Ali Murat Alatepe isimli Esenyurt belediye
başkanının olduğudur. Ancak hiçbir şey gizli
kalmaz."
- Ali Tarakçı ile ben 5 ay öncesine kadar or-
taktım. 6 yıl DAMGA gazetesini ortak yayın-
ladık. Tarakçı vurulduğunda gece gündüz
yanındaydım. Vurulma olayını defalarca
manşet yaptık, emniyet güçleri çok yönlü
araştırdı, kamera kayıtları, bağlantılar ortaya
çıktı. Tarakçı’yı vuranlara 35 yıl hapis cezası
verildi. Tetiği çeken Veysel Kızılkula 10 yıl 9
ay, aracı kullanan Turgay Evren 10 yıl 9 ay 15
gün, tetikçiye para ödeyen Rahmi Yıldırım 10
yıl 9 ay, tutuksuz yargılanan Metin Erad ise 2
yıl 9 ay 22 gün cezaya çarptırıldı. O yıl-
larda Ali Murat Alatepe etkisiz bir mec-
lis üyesiydi. Ali Tarakçı'ya defalarca
'En iyi sen bilirsin seni kimlerin
vurdurduğunu' diye sordum, çok
kişiden şüphelendiğini söyledi,
Ali Murat Alatepe ismi hiç
ama hiç gündeme gelme-
diği gibi Tarakçı bir ya-
yında Peker'in
iddialarından
sonra kendi de
söyledi; 'Ben
Alatepe'nin
beni vur-
durdu-
ğunu

düşünmüyorum. Şayet Sedat Peker bu ko-
nuda bir şey biliyorsa veya belgesi varsa lüt-
fen açıklasın' diye.
Sedat Peker: "Gazeteci Ali Tarakçı silahlı sal-
dırıya uğradığında kendisini ilk ziyaret eden
kim biliyor musunuz? Necmi Kadıoğlu
(kadın tuzağı ile görevden düşürülen baş-
kan). Ali Tarakçı, bunları benden öğrendikten
sonra nasıl bir açıklama yapacağını gerçekten
merak ediyorum."
- Ali Tarakçı 20 Kasım 2017 tarihinde vurul-
duğunda yanına ilk giden bendim. Beylik-
düzü, Büyükçekmece, Esenyurt'tan çok
sayıda siyaset adamı geldi. Belediye başkanı
geldi. Necmi Kadıoğlu 22 Kasım 2017 günü
hastanede ziyarete geldi. Sedat Peker bu id-
diasında 'Kadıoğlu da Tarakçı'yı Alatepe'nin
vurdurduğunu bildiği için ilk o ziyaret etti'
demek istiyor ama gerçek çok farklı. Aksine
Tarakçı, bir süre Necmi Kadıoğlu'ndan şüp-
helendi. Kadıoğlu kendisine ziyarete gelmek
için basın danışmanını bize gönderdi. Tarakçı
bu ziyaretin gerçekleşmesine karşı çıktı ben
ise kendisine 'madem şüpheleniyorsun o
zaman yarın manşeten yazalım: Şüpheli Ka-
dıoğlu diye' söyledim. Tarakçı tamam gelsin
dedi ve Kadıoğlu ile beraberinde basın danış-
manı, başkan yardımcısı ile birlikte hastaneye
ziyarete geldi. Hatta bu konua Ali Tarakçı
DAMGA'da birçok köşe yazdı ve şüphelen-
diği yönünde de twit attı.
Sedat Peker: "Binlerce konutluk siteler yapan
müteahhitler, müteahhitin avukatı ve muhalif
gazeteciler silahla vuruluyor. Milyon nüfuslu
ilçe seks skandallarıyla Dallas’a çevrilirken
diğer taraftan da Teksas gibi herkesi silahla
vurarak korkutuyorlar."
-Evet bu yorumun altına imzamı atarım.
Esenyurt konrtolsüz bir şekilde büyüdü. 100
binlerden milyonları geçen nüfusa sahip
oldu. Gün geçmiyor ki hala Esenyurt'ta olay-
sız bir durum yaşansın. Bir an önce bu kent
ya ikiye üçe bölünmeli veya devlet bir şekilde
el atmalı. Tabi burada taksi durakları, fırınlar,
usuülsüz imarlar, ruhsatsız cafeler olayında
da el atmak gerek.
Sedat Peker: "Müteahhitler, gazeteciler, avu-
katlar vuruluyor. Bazen de ters tepip parasına
çökmek istedikleri onları öldürüyor ve meclis
üyesi maaşından başka hiçbir şeyi olmayan,
bir anda zenginleşen Ali Murat Alatepe (be-
lediye başkanı) tüm bunların içinde olduğu
halde bana iftiracısın diyip dava açıyor. Kıy-
metli kardeşlerim, bizim gençliğimizin ilk yıl-
larında sokaklarda şöyle bir söz vardı “Çayır
bayır bize de ayır”. Bunlar çalarken çevrele-
rindekilere göz hakkı vermedikleri için, “Çayır
bayır hep kendine ayır” yaptıkları için bu
olaylara şahit olanlar, yani yamayı görüp pay

alamayanlar delilleri ile beraber bana anlatır-
lardı. Gelecekte de mahkemelerde anlatacak-
lar. Her şey çorap söküğü gibi çözülecek.
Vallahi bunların hepsi cezaevine girecek ve
tüm malları da devlete geçecek."
- Sedat Peker, 16 aylık Ali Murat Alatepe dö-
nemine çok değinmiş fakat 15 yıllık Necmi
Kadıoğlu dönemini es geçmiş. Esenyurt'un
kurucu belediye başkanı Gürbüz Çapan
çamur deryasından aldığı, köy olan Esen-
yurt'u (1989-2004 yılları arasında) Uluslar-
arası ödüllere sahp bir kent olarak devretti
Kadıoğlu'na. Kadıoğlu bu kenti 2004 – 2019
yılları arasında- beton kente çevirdi. Kadıoğlu
dün konuştuğumuzda kendi söyledi: “250 bin
konut yaptım. 450 müteahhit vardı. Bu kenti
idare etmek kolay değil” diye. İyi de ne gerek
vardı bu rakama. 25 bin konut yapılsa 
olmaz mıydı?
İnşallah Sedat Peker'in dediği gerçekleşir.
Haksız kazanç sahibi olan kim varsa adalet
önünde hesap verir ve mallarına da devlet el
koyar.
Sedat Peker: "Kıymetli dostlarım, eskiden
gençliğimizin ilk yıllarında bazı filmler vardı.
Belediye başkanı, bir iki tane kötü iş adamı ve
silahlı grupla iş birliği yaparak bir kasabayı
tamamen rehin alırlardı. Dışarıdan gelen
kimseye bir şey anlatılmazdı. Kim anlatmaya
kalkarsa da onları da vururlardı. Vallahi 2021
senesinde bunun Esenyurt ilçe-
sinde yaşanıyor olması bir film
değil, tarihi skandaldır."
Tabi bu konuda Sedat Peker
eminim bizden çok çok daha
fazla bilgi ve tecrübe sahibi.
Bu iki soruya cevabımız bu
olmakla birlikte tarih hata-
sını düzeltelim. Bahse konu
iddialar 2021 yılı öncesine
ait. 2021 yılında henüz
Esenyurt'ta müteahhit,
gazeteci, hukuçu öldürül-
medi. Esenyurt'un şim-
diki belediye başkanı
Kemal Deniz Bozkurt ve
henüz hakkında bir
iddia, skandal duymadık.
Bozkurt bir iki tane kötü
iş adamı ve silahlı
grupla iş birliği yapar
mı derseniz? Ben ya-
parsam Kemal Deniz
Bozkurt da yapar.
Sedat Peker: Bir de in-
ternette şöyle bir şey gö-
rüyorum. Esenyurt’ta
başka bir tane özyurtlar
firması var, Tamer Öz-
yurt. Bu da süslü sülünün ekibinden.
Bu firmanın amblemi şaha kalkmış bir at.
Yani süslü sülünün eski partisinin amblemi.
Bu firmanın diğer özyurtlarla bir ilgisi yok di-
yorlar. Bunlar da ayrı bir versiyon Necati Şaş-
maz’ın reklamlarında oynadığı bir inşaat
firması vardı, adamlara 14 kat imar vedikleri
için adamlar iflas ettiler. Sonra yarım kalan o
inşaatları, Sadık Soylunun devreye girmesiyle
imarı 42 kata çıkardılar. Tabi Tamer Özyurt
satın aldıktan sonra. Yani yine devletin para-
sını çaldılar."
- Sanırım bu iddiada da Sedat Peker'e eksik
bilgi verilmiş. Ve Orhan Özyurt ile Tamer Öz-
yurt karışıklığı olmuş. Tamer Özyurt Gazian-
tep'lidir. Geçmişte MHP'de – 1996-1997
yılları- siyaset yaptı. Firmasında at amblemi-
nin olması buradan geliyor. Süleyman Soylu
ile uzaktan yakından irtibatı yoktur. Ali
Murat Alatepe ile de bir araya gelmişliği yok-
tur. Ancak Necmi Kadıoğlu ile 10 yıl birlikte
çalıştı. Birlikte Esenyurt'a binlerce daire yaptı-
lar. Orhan Özyurt ise Trabzon'ludur. Necmi
Kadıoğlu ile O da çok iş yaptı. Esenyurt Üni-
versitesi'ni birlikte kurdular. Şuanda Kadıoğlu
üniversiteye kapıdan içeri alınmıyor. Orhan
Özyurt çok kişi ile papaz halinde.

SEDATPeker'in iddialarına cevap verir-
ken kendi izlenimlerim yanında iddia-
larda isimleri geçen; Necmi Kadıoğlu,
Ali Murat Alatepe ile de görüşerek onla-
rın cevaplarından da yararlandım.
Peki burada dillendirilen iddialar kime
yarar dersiniz?
Hani derler ya 'bayram değil, seyran
değil, eniştem beni niye öptü?'
Ortada seçim yok, fol yok yumurta yok.
Tamam Sedat Peker ilk başlarda ciddi
iddialar ile ülkeyi sarstı.
Kendisine inanılmaz bir kitle yarattı.
Ancak sonraları ortaya koyduğu birçok
iddianın altını doldurulamadı.
Esenyurt'ta olduğu gibi.
Bir; Ali Murat Alatepe 16 ay görev yaptı,
Necmi Kadıoğlu 15 yıl. Alatepe ile or-
taya konan iddialar doğru ise bunların
çok daha fazlası Kadıoğlu zamanında
da yapıldı.
İki; Eski ortağım, Ali Tarakçı'nın vurul-
ması olayının Alatepe'ye bağlatılmaya
çalışılmasının tamamen bir hayal ürünü
olduğunu düşünüyorum. Sanırım bu-
rada birileri iz kaybettirmeye çalışıyor ve
ne yazık ki Sedat Peker'e bu konuda
yalan yanlış bilgi gitmiş.
Üç; Alatepe zamanında 16 ayda bele-
diye bütçesinin ortaya konulmasıyla ma-
aşları öde, belediyenin zaruri giderlerini
öde, geriye para kalıyor mu merak edi-
yorum. Üstelik Alatepe ‘benim zama-
nımda bir kişiye ruhsat verilmedi’ diye
bas bas bağırıyor.
Kurbanlık yerini resmi hale getirerek 
belediyeyi 8 milyon kara geçirdim diyor.
Son iki yıldır kurbanlık yerinin yine eski
düzene döndüğünü kaydediyor.
Peki bu adam usulsüz ve aşırı zengin 
olduysa, 16 ayda bu parayı kimlerden
neye karşılık aldı?
Dört; Necmi Kadıoğlu ile telefonla 
konuştum. "Ben zaten tacize uğramış
mağdur olmuş bir kişiyim. Hukuk ne
derse o olur. Bana şantaj yapanlar şu-
anda cezaevinde. Kim yaptı neden yaptı
bilmiyorum. Sedat Peker'in ortaya koy-
duğu iddiaları ben de merak ediyorum.
Allah bilir, doğru mu değil mi? Devleti-
mizin kurumları bilir. Ben resmi evrak-
lara bakarım, onun ötesindekine şüphe
ile bakarım. DGM'ler var, savcılar ha-
kimler var. Çıkarsınlar ortaya kimin ne
günahı varsa hesabını versin" dedi.
Benim de bu yorumdan anladığım Ka-
dıoğlu hem olayı yakından izliyor hem
de işin boyutu giderek bana bulaşmasın
diye dua ediyor.
Beş; Ali Murat Alatepe ise; "Meclis üyesi
olmadan öncesi ile mal varlığımda
artma değil azalma oldu. Belediye baş-
kanlığı zamanında da azaldı. Size belge-

lerini göndereceğim' diyerek
Sedat Peker'in

iddiaları
ispat edilirse
Esenyurt
Meydanında
kendimi ya-
kacağım. 22
Aralık 2017,
bıraktığım
tarih 12
Nisan 2019.
Bu tarihler 
içerisinde
Esenyurt sınır-
ları dahilinde
emsal transferi
yaptırdığım, bir
tane gökdelen
izni verdiğim,
bir tane imar ar-

tışı sağladığım bir
yer varsa, bu
Hayat Park Pro-

jesi de dahil olarak
söylüyorum, 
Esenyurt Meyda-
nında, tam mey-
danda bir tane

heykel var. Ben sa-
ğımı solumu kesme-

yeceğim, döküp benzini kendimi
yakacağım. Ama bir tane ispat ederse-
niz. Savcı ispat ederse, bir tane mülkiye
müfettişi ispat ederse" diye konuşarak
iddiların gerçeği yansıtmadığında ısrar
ediyor.
Altı; Sedat Peker Esenyurt iddialarını
dile getirdiğinde ben yurt dışındaydım ve
dönünce bu konuyu yazacağımı söyle-
dim. Umarım bu yazdıdan sonra Esen-
yurt iddiaları ile ilgili biraz daha fikir
sahibi olursunuz. Sedat Peker’e yazımın
başında yaptığım serzenişi tekrar ediyo-
rum. Siz artık Türkiye'de birçok basın
organından daha etkili güce sahipsiniz.
Size gelen bir iddiayı en az üç yere doğ-
rulatmanız gerekiyor. Ortada resmi
evrak ve belge varsa eyvallah. Yoksa
bizim meslekte bir tarafın iddiasının
haber değeri yoktur. Mutlaka o iddiasını
güçlendiren doneler gerekmekte. Ailem
haksızlığa uğradı diyerek her şeyi göze
aldınız. Ya asılsız iddialarla başkalarının
ailelerine, onuruna, şerefine de haksızlık
olursa. Bunun vebalını kim ödeyecek?

Mehmet MERT
MERTÇE

twitter.com/MehmetMert1

SEDAT PEKER’İN ESENYURT 
İDDİAlARı VE VERİlEN CEVAPlAR

Sedat Peker'in
Esenyurt iddiları

kime yarar?

ARŞİV



İ BB Meclisi'nden oy birliği ile
geçen kararla Silivri Gümüş-
yaka Mahallesi'ndeki mez-

baha arazisine İETT garajı
yapılması kararı alınmıştı. Konuyu
Silivri Meclisi'nde gündeme getiren
Belediye Başkanı Volkan Yılmaz
kararın alındığı gün mecliste olma-
dığını söyleyerek İBB'nin arazinin
oldu bittiye getirilmesine izin ver-
meyeceklerini, ilgili yerin mezbaha
aalanı olarak kalması için hukuki
süreç başlatacaklarını duyurdu.
Damga'nın da “İBB'de evet Siliv-
ri'de ret” başlığıyla duyurduğu ha-
berin yankıları ise hala bitmedi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu
“Bize neden hiçbir şey danşılmı-
yor” diyerek eleştiren Volkan Yıl-
maz'a cevap CHP Gurup
Başkanvekili Melih Yıldız'dan geldi.

Atla deve değil!

Damga'ya konuşan CHP Gurup
Başkanvekili Melih Yıldız, konu-
nun abartıldığını söyledi. Yıldız,
“Bizim bu karardan haberimiz
vardı. Zaten söz konusu yer yıllar

önce mezbaha alanı olarak ayrılmış
ama bugüne kadar hiçbir şey yapıl-
mamış. İBB burayı atmıyor, satmı-
yor, peşkeş çekmiyor. Bu feryat
neden? Atla deve değil ki. Değir-
menköy'de ki mezbahayı kapatan
zihniyet bunların zihniyeti değil
miydi?  Kaldı ki Çatalca Kestane-
lik'te bir mezbaha var. Ayrıca Siliv-
ri'de mezbaha alanı olarak
gösterilecek yer mi yok? Öyle bir sı-
kıntı da söz konusu değil” açıkla-
masını yaptı. 

Tribünlere oynuyorlar 

“Boşuna tribünlere oynamasınlar.
Bu madde meclis öncesi hepsinin
önüne gitti” diyen Yıldız, “Hepsi
evet oyu verdi mi; verdi. Kaldı ki
Büyükşehir'in Gümüşyaka'ya
yaptğı bu cep otogarının örnekleri
Büyükçekmece'de de var mesela.
Bu cep otogarları sayesinde yeni
yapılanmayla kilometre bazında ta-
sarruf sağlanıyor. Ortada yanlış bir
uygulama, usulsüz bir uygulama
da yok. İBB'ye ait otobüslerin sefer
sonrası tekrar Silivri'den başlangıç
noktalarına dönmesi sorundu ve
maddi olarak da külfetti. Bu otogar

sayesinde hem bu araçların park
sorunu ortadan kalkacak hem de
tasarruf sağlamış olacağız” ifadele-
rini kullandı. 

Kimse kusura bakmasın!

Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın
o gün ki İBB Meclisi'ne gelmeme-
sini bahane olarak gösterdiğini sa-
vunan Melih Yıldız, “Kimse kusura
bakmasın. Büyükşehir Belediye
Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğ-
lu'nu 'bizimle istişare yapmadı' diye
suçluyor; fakat aynısını göreve gel-
diği günden beri kendisi yapıyor.
Bu durumdan sadece biz değil
Cumhur İttifakı meclis üyeleri de
dertli diye düşünüyorum. Biz bele-
diye başkanıyla sadece meclisten
meclise görüşüyoruz. Önemli bir
konu olduğunda hepimizi davet
eder, gider görüşürüz bir ortak akıl
yürütürüz ama olmuyor. Zaten
bunun örneğini Kavaklı Mahalle-
si'nde yaşanan yer tahsisinde gör-
dük. Aylar öncesinden konuyla ilgili
bilgisi olmasına rağmen arazinin
ilaç firmasına tahsisi ile ilgili hiçbi-
rimizle bir araya gelmedi” diye 
konuştu.  
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BASKAN YILMAZ 
BAHANE URETIYOR!
Silivri Gümüşyaka Mahallesi'nde mezbaha alanı olarak ayrılan yerin İETT'ye cep otogarı olarak tahsis edilmesi ile ilgili 
yankılar sürüyor. CHP Gurup Başvekii Melih Yıldız Damga'ya konuştu ve “Belediye Başkanımızın 'İBB meclisinde gelmedim'
demesi bahaneydi. Tribünlere oynuyorlar. Bizimle göreve geldiği günden beri bir kere oturup istişare yapmadı” dedi

MÜGE CESUR ÖZMEN 

BİZİM DE EKSİKLİĞİMİZ VAR!
Damga'ya konuşan Ak Parti Silivri Belediye
Meclisi Gurup Başkanvekili Filiz Güler ise öze-
leştiri yaparak, “Bizim de eksikliğimiz var,
amenna. Objektif olarak konuşmam gerekirse
konuyla ilgili istişare yapmadık. Zaten hiçbiri-

mizin de bilgisi yoktu. CHP gurubu öncesinde
nasıl bir görüşme yaptı bilemiyorum ama
bizim eksikliğimizdir diye düşünüyorum. Özel-
likle yapılan bir iş olmadığını da belirtmek is-
terim. Büyükşehir meclislerinde vakit darlığı

nedeniyle maddelerin içeriği okunmadan sa-
yıları söylenerek geçer. Bu da o şekilde oldu.
Başkanımız söylediği konuda haklıdır. Böyle
bir konuda kendisiyle de irtibata geçilip isti-
şare yapılmalıydı” ifadelerini kullandı. 
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Yüzde 65’i 
tamamlandı
Yüzde 65’i 
tamamlandı
Yüzde 65’i 
tamamlandı
Yüzde 65’i 
tamamlandı
Yüzde 65’i 
tamamlandı
Yüzde 65’i 
tamamlandı
Yüzde 65’i 
tamamlandı

İBB, Unkapanı Kavşağı’ndaki
çalışmalarını sürdürüyor. Projede, şu
ana kadar çalışmaların yüzde 65’i
tamamlandı. Proje kapsamında 2
açıklıklı yeni bir köprü ve Alibeyköy
Tramvay Hattı’nı Eminönü ile
buluşturacak 350 metrelik bir alt
geçit çalışması yapılıyor

istAnBul Büyükşe-
hir Belediyesi (İBB),
13 Mayıs’ta yıkımına

başladığı Unkapanı Kavşağı’nı
hızla yenilemeyi sürdürüyor. İlk
kazmanın vurulmasından itiba-
ren geçen 2 aydan kısa bir sü-
rede çalışmanın çoğu bitirildi.
Geri kalan yüzde 35’lik bir kıs-
mının da hızla tamamlanması
için ekipler, geceli gündüzlü
mesai yapıyor. Yurttaşların yıl-
lardır yakındığı sorunun çözü-
münde sona geliniyor. 

Araç kapanı olmuştu

Yıllarca bölge esnafın ciddi şikâ-
yetlerine konu olan kavşak, ka-
muoyunun gündemine sıkça
taşıt sıkışmaları ile geliyordu.
Köprünün alçak olmasından
dolayı özellikle kamyon ve oto-
büs sıkışmaları yoğun olarak ya-
şanıyordu. Kavşak bir anlamda
araçlar için bir kapan gibi ol-
muştu. Yine yapısal sorunlardan
dolayı bölge, su baskınları ile de
anılıyordu. Suya batan araçlar
ve itfaiye ekipleri tarafından oto-
mobillerden kurtarılan kazaze-
deler, hemen her yoğun yağıştan
sonra karşılaşılan görüntüler
arasında yer alıyordu. Aynı za-
manda kavşak, hatalı yapısı do-
layısıyla güzergâhtaki trafiği de
yoğunlaştırıyordu.

Trafik hiç kesilmedi

İBB, bu kritik bölgede yaptığı
çalışmada çok titiz bir planlama
yaptı. Tam kapanma dâhil, ele
geçen bütün olanakları güzer-
gâhtaki çalışmanın hızlandırıl-
ması için harekete geçirdi.
Bölgedeki tüm alternatif yolları
kullanarak, trafiği bir gün bile
kesmedi.  Ekonomik ömrünü
tamamlayan ve olası bir dep-
remde yıkılma riski taşıyan Un-
kapanı Köprüsü’nün yıkımı için
trafik sirkülasyonu bir ada oluş-
turarak sağlandı. Kavşağın kol-
ları geçici olarak kaldırılarak
trafik dönel kavşak şekline dön-
üştürüldü. İBB Genel Sekreter
Yardımcısı Arif Gürkan Alpay,
süren çalışmalar hakkında şöyle
konuştu: "Şu anda işlerimiz
programladığımız şekilde, gün
aksamadan devam etmektedir.
Kavşak çalışmamızda ise şu
anda 60-65 mertebesinde
devam ediyoruz. Köprünün
ayakları bitti. Yan duvarlarda
çalışmalar devam ediyor ve 10-
15 gün içerisinde de köprü kiriş-
lerini üstüne koyup bayrama
kadar aslında betonarme siste-
mini bitirmiş olacağız. Dolayı-
sıyla 31 Temmuz’da araç
trafiğine açmış olalım köprüyü
ve alt aksını."       

Yüzde 65’i 
tamamlandı

Satış noktalarında denetim yapıldı 
Tuzla’da 45 farklı noktada bulunan kurbanlık satış ve kesim noktaları, Tuzla Belediyesi Zabıta
Ekipleri, Tuzla Belediyesi Veteriner Ekipleri, Tuzla Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlisi ve
Tuzla Müftülüğü görevlisinden oluşan komisyon tarafından sıkı denetim altında tutuluyor

istAnBul'dA 5 Tem-
muz itibarıyla kurban-
lık sevkiyatına izin

verilmesiyle birlikte Kurban
Bayramı hazırlıkları da resmen
başlamış oldu. Anadolu'nun çe-
şitli noktalarından getirilen bü-
yükbaş ve küçükbaş hayvanlar,
İstanbul’un birçok noktasında
bulunan denetim noktalarından
geçtikten sonra kurban satış
noktalarına dağıtılıyor. Tuzla’da
da kurban satış noktalarına da-
ğıtımı yapılan kurbanlıklar alıcı-
larını bekliyor.

İzin vermiyoruz

Denetimlere katılan Tuzla Bele-
diyesi personeli Filiz Aksu,” Ko-
misyon olarak geldiğimiz ikinci
denetimimiz. Komisyonun içeri-
sinde Tuzla Belediyesi Zabıta
Müdürlüğü, Tuzla Belediyesi
Veteriner ekipleri, Tuzla Tarım ve
Orman Müdürlüğü, Tuzla Müf-
tülüğü’nden görevliler yer al-

maktadır. Buraların, satış ve
kesim alanı olup olamayacağı,
kurbanlığın kapak atıp atmadığı,
çevre hijyenine, çevreye her-
hangi bir atık olup olmadığını
kontrol ediyoruz. Bu şartlar sağ-
lanmadığı takdirde onay izni
vermiyoruz” dedi. Kurbanlıkla-
rının tamamını sattığını belirten

Süleyman Çelik,” Biz satışları-
mızı bitirdik. İnşallah bitirme-
yenler de satışlarını bitirirler.
İyiydi. Kendi insanlarımız gelip
alıyorlar. Tuzla Belediyesi, kur-
banlıkların pasaportlarına, ev-
raklarına, aşılarına hepsine
baktılar. Güzel bir uygulama”
dedi. DHA

Zabıta olabilmek 
için ter döktüler
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce (İBB)
zabıta memurluğu alımı için yapılan yazılı
sınavda bin 386 aday ter döktü. İki
sınavdan aldıkları puanlar ile başarıya
ulaşan 278 aday, eğitimlerini
tamamladıktan sonra İBB Zabıta Daire
Başkanlığı'nda göreve başlayacak

iBB, 278 zabıta memuru alımı için yazılı
sınav yaptı. KPSS, puanına göre seçilen
bin 386 aday, Yenikapı Dr. Mimar Kadir

Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapılan sınava
girdi. Sınava giren adayların aileleri ise dışarıda bek-
ledi. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen adaylar, dün
yapılan yazılı sınavın ardından, uygulamalı sınava
girecek. İki sınavdan aldıkları puanlar ile başarıya
ulaşan 278 aday, eğitimlerini tamamladıktan sonra
İBB Zabıta Daire Başkanlığı'nda göreve başlayacak. 

Liyakati önemsiyoruz

İBB Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy, sınavda li-
yakata önem verdiklerini vurgulayarak, "İBB olarak,
278 zabıta memuru alım sınavı yapıyoruz. Bunun
için 36 binin üzerinde müracaat oldu. Bu müracaat-
lardan, 22 bin civarında geçerli müracaat var. 278'in
beş katı personel, KPSS sıralamasına göre bugün
buraya yazılı sınava davet edildi. Bu yazılı sınavdan
sonra beden eğitimi uygulama sınavı var. Mülakat
yok. Bütün sınav baştan sona eşit ve adil bir şekilde
yürütülmektedir. Bu sınavda dışarıdan bir etki yok.
Herkes kendi liyakatiyle, kendi başarısıyla ve kendi
emeğiyle İBB'ye zabıta olacak. Teşkilatımıza ve İs-
tanbul'a nitelik olarak büyük bir katkı sunacak. Biz,
bu sınav serisinde gençlere bir umut ışığı olmayı
amaçlıyoruz. Herkesin kendi liyakati ve yeteneğiyle
bir yerlere gelebileceği örnek bir sınav yapmaya çalı-
şıyoruz" dedi.

Gazilere özel
doğum günü
AK Parti İstanbul Teşkilatı, Kıbrıs Barış
Harekatı'nın 47. ve Kore Savaşı'nın 71. yıl
dönümü nedeniyle Kıbrıs ve Kore gazileri ile
bir araya geldi. Yapılan konuşmaların
ardından 91 yaşına giren Kore gazisi Ahmet
Aydın ile 70 yaşına giren Kıbrıs gazisinin
doğum günleri pasta kesilerek kutlandı

AK PArti İstanbul İl Başkanlığı'nda Kıbrıs
Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü ve Kore
Savaşı'nın 71. yıl dönümü nedeniyle düzen-

lenen program saygı duruşundan bulunulması ve İs-
tiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Program daha
sonra Kur'an-ı Kerim okunmasıyla devam etti. Türkiye
Muharip Gaziler Derneği Sirkeci Şube Başkanı Ahmet
Gendikel, KKTC İstanbul Konsolos Birsen İkizer Kal-
faoğlu ve 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı
Turunç ve çok sayıda Kıbrıs ve Kore gazisinin ile ya-
kınlarının katıldığı buluşmada konuşan AK Parti İstan-
bul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Türkiye'nin
bugün dünyaya SİHA ihraç eden bir ülke haline geldi-
ğini söyledi. 

Sizler daha iyi bilirsiniz

"Türkiye'mizin içinde bulunduğu huzur ve refahın en
temel sağlayıcısı siz değerli gazilerimizin Kıbrıs'ta, Kur-
tuluş Savaşı'mızda, Suriye'de, Irak'ta, Kore'de canlarını
feda etmek için yaptıkları mücadelelerdir" diyen Ka-
baktepe, "Kıbrıs'ı, Kore'yi canlı olarak yaşayan büyük-
lerimiz olarak sizler daha iyi biliyorsunuz. Kıbrıs'ta bir
harekat var. Uçaklarımız var uçaklarımızı havalandırıp
askerlerimize yardım etmek istiyoruz ama eskiyen te-
kerleklerimizi yenilememiz lazım o tekerlekleri satan il-
kelerin uçakların kalmaması için tekerlek
satmadıklarını bugün de ülkemize yönelen terör eylem-
lerine karşı mühimmatı satalım mı, satmayalım mı
diye aynı tavrı gösterdiklerine şahit oluyoruz. O gün te-
kerleğini alamayan bir ülkeden bugün dünyaya SİHA
ihraç eden, kendi milli muharip uçağını da yapabilecek
seviyeye gelen bir Türkiye'nin mimarı da sizlersiniz. O
yüzden sizlere çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kul-
landı.  Yapılan konuşmaların ardından düzenlenen
programda 91 yaşına giren Kore gazisi Ahmet Aydın
ile 70 yaşına giren Kıbrıs gazisinin doğum günleri
pasta kesilerek kutlandı. 

CHP’li Melih Yıldız, Volkan Yılmaz’ın göreve geldiğinden
beri kendileriyle istişarede bulunmadığını söyledi. 



T ürkiye'nin ilk 'Bizans sanat tarihi' uzmanı ve Türk ve Bizans
sanatları konusunda dünyanın sayılı alimlerinden olan Prof.
Dr. Semavi Eyice'nin Bostancı'daki evinde bulunan paha bi-

çilmez tablo ve eşyaların, Eyice'nin 3 üvey kızı tarafından 200 bin li-
raya satıldığı ortaya çıktı. Prof. Dr. Eyice'nin tabloları ve eşyaları,
Fatih Belediyesi tarafından tashih edilen bir köşkte Prof. Dr. Semavi
Eyice'nin, 'hatıra evi' olarak sergilenmesi planlanıyordu. Ancak Prof.
Dr. Eyice'nin ölümünde 2 yıl sonra tablo ve eşyalar İstanbul'da bulu-
nan bir antikacıya satıldı. Paha biçilmez tablo ve eşyaların izini
süren DHA ekibi İstanbul Kadıköy'de bulunan o antikacıya gitti. İd-
diaları doğrulayan antikacı, "Prof. Dr. Semavi Eyice'nin çeşitli eşya-
ları satmamız için hocanın kızları bize geldi. Biz de eşyaları satın
aldık. 10- 15 gün içinde hocanın bütün eşyaları satıldı. Şu an eli-
mizde Prof. Dr. Eyice'nin sadece birkaç bakır eşyası kaldı" dedi. Aynı
zamanda Prof. Dr. Semavi Eyice'nin 3 üvey kızı hocanın eşyalarını
sattıklarını kabul etti.

Çok sayıda eser var

Müzeye bağışlanması beklenen eserler arasında, "Hamit Aytaç ait
Besmele, Şevket Dağ ait yağlı boya tablo, Fransa La Légion D'Hon-
neur Devlet Nişanı ve belgesi, Belçika Kraliyet Akademisi Nişanı,
Humboldt Ödülü, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Nişanı,

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi Hizmet Ödülü, Nadide
Hat Eserleri, Sultan II. Abdülhamid'in 1300 / 1882-1883 Tarihli

Tuğrası (Zerendud), Türkiye Bilimler Akademisi Ödülü,
Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Hizmet

Ödülü, Mekteb-i Tıbbiye'nin Galatasaray'daki Bi-
nasını Gösterene Tek Nüsha, 1928 Tarihli Top-

kapı Sarayı Babüssaade Kapısı'nı Gösteren
Yağlı Boya Tablo, İstanbul Panoraması

Gösteren Orijinal Bir Gravür, Orijinal
Bez Haritalar, Semavi Eyice'nin Baba-
sından Kalma Askeri Eşyalar" yer
alıyor.

Birkaç bakır eşya kaldı

Tabloları ve eşyaları satın alan antikacı
Kamil Yavuz, "Prof. Dr. Semavi Eyi-

ce'nin çeşitli eşyalarını satmamız için ho-
canın kızları bize geldi. Biz de Prof. Dr.

Semavi Eyice'nin eşyalarını satın aldık. Ancak o eşyalar
arasında Prof. Dr. Semavi Eyice'nin önemli bir tablosu yoktu.

Bize gelen eşyaların hepsi de 10- 15 gün içerisinde satıldı. Zaten bize
verilen eşyalarda çok değerli bir eşya yoktu. Şu an sadece Prof. Dr.
Semavi Eyice'nin birkaç bakır eşyası kaldı. Onun haricinde pek bir
eşya kalmadı. Hepsi satıldı" dedi. DHA
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Türkiye'nin ilk 'Bizans sanat tarihi' uzmanı Prof. Dr. Semavi Eyice'nin tabloları ve eşyalarının, Fatih Belediyesi
tarafından hazırlanan köşkte sergilenmesi planlanıyordu. Ancak Eyice'nin Bostancı'daki evinde bulunan paha
biçilmez tablo ve eşyalarının, Eyice'nin 3 üvey kızı tarafından 200 bin liraya satıldığı ortaya çıktı. Tabloları ve eşyaları
satın alan antikacı Kamil Yavuz, “Eyice'nin eşyalarını satmamız için kızları bize geldi. Biz de satın aldık” diye konuştu
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SEMAVi EYiCE’YE
BUYUK VEfASIZLIK!

3 ÜVEY KIZI 
İLE GÖRÜŞTÜK
Prof. Dr. Semavi Eyice'nin Bizans sanatı konusunda
dünya çapında bir olduğunu söyleyen Sit Alanları Alan
Yönetimi Kurucu Başkanı İhsan Sarı ise, "Prof. Dr. Se-
mavi Eyice, 2018 yılında rahmetli oldu. Hocamız devlet
riyaset makamının talimatları doğrultusunda Fatih Ca-
mii'ne defnedildi. Aradan çok uzun bir süre geçmeden
dünya çapında bir akademisyen olan hocamız için bir
hatıra evi yapmak istedik. Bu durumla ilgili bazı görüş-
melerimiz oldu. Hocamızın Ayvansaray ile ilgili maka-
lesi olduğunu bildiğimiz için Fatih civarında
belediyemizin tarafından bir köşk bize tahsis edildi.
Amacımız bu köşkte Prof. Dr. Semavi Eyice, hatıra evi
oluşturmaktı. Bu hatıra evi ile ilgili hocamızın 3 üvey kızı
ile görüştük. Hocamıza ait eşyaların bu köşkte sergilen-
mesini hep birlikte uygun gördük. Ancak şu an geldiği-
miz noktada hocanın evindeki bütün tabloların ve
kullandığı eşyaların 200 bin liraya kızları tarafından sa-
tıldığını öğrendik" diye konuştu.  

HOCANIN MANEVİ 
ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ
Prof. Dr. Semavi Eyice'nin evinde bulunan 150'ye yakın
kıymetli tablonun ve bütün eşyalarının satılmasına çok
üzüldüğünü belirten Sarı, "Satılan tablo ve eşyalar ara-
sında çok kıymetli eserler var. Bu eserler arasında, Prof.
Dr. Semavi Eyice'nin Fransa'dan aldığı Fransa La Légion
D'Honneur Devlet Nişanı, Belçika Kraliyet Akademisi Ni-
şanı ve Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi Hizmet
Ödülü gibi birçok bulunuyor. Prof. Dr. Semavi Eyice, 28
Mayıs 2018 tarihinde öldü. Ancak bilin ki hocamız tablo-
ları ve eşyaları satılarak hocanın manevi ölümü de ger-
çekleşmiş oldu. Şu an hocamız ile ilgili herhangi bir hatıra
kalmadı" ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Semavi Eyice'yi tari-
hin karanlık noktalarına sevk etmeye kimsenin hakkı ol-
madığı vurgulayan Sarı, "O tablolar ve eşyalar bırakın 200
bin lirayı paha biçilmez eserlerdi. Bu eserlerinin her biri-
nin arkasında Prof. Dr. Semavi Eyice'nin kaşesi yer alı-
yordu. Ancak bu eserler satılınca anı müzesinin hiçbir
anlamı kalmadı. Prof. Dr. Semavi Eyice'nin yasal mirasçısı
olan bu 3 kızından bu eserleri bir şekilde geri alıp müze
evine geri getirmesini rica ediyorum" dedi.

Prof. Dr. Semavi Eyice, Türk Bizantolog ve sanat tarihçisi. Bizans ve Osmanlı sa-
natına ilişkin çalışmaları ile tanınmış bilim insanı. Bini aşkın kitapta makale, an-
siklopedi maddesi ve araştırması yayımlanan Eyice, Türkiye’de Bizans sanatının
tanınmasında ve Osmanlı sanatı ile karşılaştırılmasında önemli rol oynadı. 
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31 ülkede tespit 
edilen Lambda
varyantı alarm 
zillerinin bir kez 
daha çalmasına yol
açtı. Son dönemin 
en baskın varyantı
konumundaki Delta
için ise İsrail'den kötü
bir haber geldi.

D elta varyantıyla mücadele eden
bilim insanları şimdi de Peru'da or-
taya çıkan ve 30 ülkeye yayılan

Lambda varyantına çözüm arıyor.  New
York Üniversitesi Grossman Tıp Fakülte-
si'nde görev yapan bilim insanları, labora-
tuvar çalışmalarında, mRNA aşıları
tarafından tetiklenen antikorların Lambda
varyantına karşı işe yaradığını tespit etti. 

Daha kolay yayılıyor 

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine
göre; bu, Türkiye'de yaygın olarak kullanı-
lan BioNTech ile Moderna aşılarının mutas-
yonu kesinlikle engellediği anlamına

gelmiyor. Fakat bilim insanları mRNA te-
melli bu aşıların işe yaradığı konusunda
emin. Lambda mutasyonunu izleyen dok-
torlar, bunun Delta dahil olmak üzere diğer
varyantlara göre daha kolay yayılmasından
endişe ediyor. BioRxiv'te yayınlanan yeni
bir çalışma, Lambda'nın dünya genelinde
etkili olan diğer mutasyonlardan daha fazla
tehlikeli olmayabileceğine dair bir umut
yarattı. Araştırmacılar, Lambda varyantı ör-
neklerini aşının sağladığı antikorlar ve de-
neysel tedavilerde kullanılan güçlü ilaçlar
karşısında test etti. Lambda varyantı
MRNA temelli aşılar tarafından üretilen an-
tikorlara 'kısmi direnç' gösterse de, bu di-

rencin enfeksiyona karşı korumada ciddi
bir eksiklik yaratmasının mümkün olmadı-
ğını ortaya koydu.New York Üniversitesi'nin
bu çalışmasına imza atan yazarlar, "Sonuç-
lar mevcut kullanımdaki aşıların Lambda
varyantına karşı koruyucu olacağını ve mo-
noklonal antikor tedavisinin etkili olacağını
gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Koruma oranını düşürdü

Öte yandan Hindistan'dan çıkan en yaygın
varyant konumuna yükselen Delta  cephe-
sinden de bir haber  geldi. Pfizer-BioNTech
aşısının Delta'ya karşı koruyuculuğu azaldı
Reuters'ta yer alan bilgiye göre, İsrail, yeni

enfeksiyonları ve semptomatik vakaları ön-
lemede Pfizer-BioNTech  Covid aşısının et-
kinliğinin azaldığını ancak ağır vakaları
önlemede hâlâ oldukça etkili olduğunu
açıkladı. 
Daha önce İsrail Kamu Yayın Kuruluşu
(KAN), İbrani Üniversitesinin Delta 
varyantına karşı Pfizer-BionNTech aşısının
Delta varyantına karşı yüzde 70 etkili oldu-
ğunu belirlediğini duyurmuştu. Geçtiğimiz
haftalarda ise Pfizer'de görev alan İsraili
yetkililer aşılarının Delta'ya karşı yüzde 95
etkili olduğunu açıklamıştı. Başka bir de-
yişle son araştırma ile aşını koruyuculuk
oranı düştü. 

Dünya bu dahi
çocuğu konuşuyor
'Dahi çocuk' olarak adlandırılan 11 yaşındaki
Laurent Simons, Belçika'daki Anvers Üniver-
sitesinin 3 yıllık fizik bölümünü 1 yılda bitirerek
en iyi dereceyle mezun oldu. Simons'ın, yaz 
sonunda yüksek lisansa başlayacağı ifade edildi

BelçikA'dA Laurent Simons adlı 11 yaşın-
daki çocuk, Anvers Üniversitesinin 3 yıllık
fizik bölümünü 1 yılda bitirerek en iyi dere-

ceyle mezun oldu. Anvers Üniversitesi, Simons'un Mart
2020'den beri fizik bölümünde okuduğunu, diğer öğren-
cilerin hepsini geride bırakarak lisans diploması almaya
hak kazandığını bildirdi. Simmons'un lisans derslerine
devam ederken aynı zamanda yüksek lisans dersleri al-
dığı ve yaz sonunda yüksek lisans programına başlaya-
cağı belirtildi.

Hedefim ölümsüzlük

Belçika basınına konuşan Simmons ise klasik mekanik ve
kuantum fiziğine odaklandığını, bu konulardaki her şeyi
bir an önce öğrenmek istediğini söyledi. Simmons, "He-
defim ölümsüzlük. Vücutta mümkün olduğunca fazla
sayıda parçayı mekanik parçalarla değiştirmek istiyorum.
Bunun için bir yol hazırladım. Bulmacanın ilk parçası
kuantum fiziği." dedi. Hedefine ulaşmak için dünyanın
en iyi profesörleriyle çalışmak istediğini dile getiren Sim-
mons, "Onların beyinlerinin içine bakmak ve nasıl dü-
şündüklerini öğrenmek istiyorum." diye konuştu.

Kraliçeye 
tazminat talebi 
İngiliz Milletler Topluluğu üyesi ülkelerinden
Jamaika, İngiltere'nin transatlantik köle
ticaretindeki rolü nedeniyle kurbanlar ve 
aileleri için Kraliçe 2. Elizabeth'ten tazminat
talep etmeye hazırlanıyor.

JAmAikA hükümeti, köleliğin zarar verici etki-
lerinin hala devam ettiğini belirterek Kraliçe 2.
Elizabeth ve İngiltere'ye sunulmak üzere taz-

minat dilekçesi hazırlayacaklarını bildirdi. Kültür, Top-
lumsal Cinsiyet, Eğlence ve Spor Bakanı Olivia Grange,
yaptığı açıklamada, "Transatlantik köle ticaretinin kur-
banları ve torunları için telafi edici adalet arayışına yöne-
lik çabamızda daha fazla adım attığımızı duyurmaktan
özellikle memnuniyet duyuyoruz." dedi. Söz konusu taz-
minat dilekçesi adımı, Jamaika'daki muhalefet partisi
Halkın Ulusal Partisi (PNP) tarafından da desteklendi.
PNP lideri Mark Golding, muhalefetin kölelik tazminatı
çağrısını oldukça uzun zamandır desteklediği açıklama-
sında bulundu. İngiliz tahtının sahibi, İngiliz Milletler
Topluluğu üyesi ülkelerde devlet başkanı görev ve yetkile-
rini, kendisi tarafından atanan Genel Valiler aracılığı ile
sürdürüyor. İngiliz Milletler Topluluğu üyesi ülkelerde
hükümet programı, Başbakanlar tarafından hazırlansa
da Kraliçe'nin temsilcisi olarak Genel Valiler tarafından
okunuyor. Bu durum, Devlet Başkanı olduğu için hükü-
metin "Kraliçe'nin hükümeti" olarak kabul edilmesinden
kaynaklanıyor. İngiltere'de de Başbakan tarafından ha-
zırlanan programı Kraliçe bizzat kendisi okuyor.

YENI KABUS:
LAMBDA!
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi
temaslarda bulunmak üzere geldiği

Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta 4. Ukrayna 
Reform Konferansı’nda konuştu. Çavuşoğlu,

“Kırım Tatarlarını yerli halk olarak kabul ettiği
için Ukrayna liderliğini ve parlamentosunu

tebrik ediyoruz” dedi. 

BAkAn Çavuşoğlu, 4. Ukrayna Reform
Konferansı’nda yaptığı konuşmada, Uk-
rayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’i

ve hükümeti başlattıkları reformlar konusunda takdir
ettiklerini ifade ederek, “Bu reformları sürdürmek için
basitlik ve etkili uygulama olmak üzere iki temel unsur
vardır. Ukrayna ve halkı için reformların somut sonuç-
larını görmekten memnunuz. Reform bürokrasinin
tüm seviyelerine inmek zorundadır. Bu bağlamda,
başlattıkları reformlardan dolayı Cumhurbaşkanı Ze-
lenskiy'i ve hükümeti takdir ediyoruz. Kırım Tatarlarını
yerli halk olarak kabul ettiği için Ukrayna liderliğini ve
parlamentosunu tebrik ediyoruz” diye konuştu. 

Gelişmeye ihtiyaç var 

Bakan Çavuşoğlu, bu reformların Ukrayna’nın Av-
rupa-Atlantik Ortaklık Konseyi’yle entegrasyonunu
geliştirdiğini belirterek, “İyi reforme edilmiş bir Uk-
rayna ile Donbass ve Kırım krizinin sonuçlarının üste-
sinden gelmek çok daha kolay olacaktır. Ukrayna
büyük güvenlik ve ekonomik zorluklar yaşadı. Bu zor-
luklara rağmen, Ukrayna hükümeti iddialı bir reform
gündemi başlattı. Bunlar, Ukrayna'nın Avrupa-Atlan-
tik ailesiyle entegrasyon çabalarını geliştiren adımlar-
dır. Ancak, Ukraynalı dostlarımızın da kabul ettiği gibi,
birçok alanda hala gelişmeye yer var. Reform sürekli
bir çabadır çünkü değişim de süreklidir. Bu nedenle
süreklilik, başarılı bir reform gündeminin önemli bir
unsurudur. Ancak, her zaman iç ve dış zorluklar var-
dır. Güçlü bir yargı ile yatırımcıların haklarının korun-
ması önemlidir. Yolsuzlukla mücadele de bir diğer
kritik konu” dedi.

Bağımsızlık için önemli 

NATO-Ukrayna iş birliğinin, ülkenin bağımsızlığı için
önemli bir unsur olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu,
“NATO-Ukrayna iş birliği, güçlü ve daha bağımsız bir
Ukrayna inşa etmek için önemlidir. Avrupa Konseyi ve
Avrupa Birliği'nin Ukrayna ile daha iyi angajmanı
devam eden reformlar için çok önemlidir. Ukrayna'nın
egemenliğini ve toprak bütünlüğü için kendi halkına
güçlü bir şekilde güvenmesini istiyoruz” diye konuştu.

Çavuşoğlu’ndan

Ukrayna’ya
tebrik 

AB'den Türkiye'ye orantılı ilişki mesajı
AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Liderler Zirvesi sonrası  Türkiye'ye yönelik politikayı yüz
yüze, orantılı ve geri çevrilemez biçimde ilişki kurma üzerine inşa etmeye devam edeceklerini belirtti

AvrupA Birliği (AB) Kon-
seyi Başkanı Charles Michel,
Türkiye'ye yönelik politikayı

yüz yüze, orantılı ve geri çevrilemez bi-
çimde ilişki kurmak üzerine inşa et-
meye devam edeceklerini söyledi.
Michel, 24-25 Haziran’da düzenlenen
AB Liderler Zirvesi'nin sonuçlarıyla il-
gili Avrupa Parlamentosu’nda düzenle-

nen oturumda milletvekillerine 
hitap etti. 
Zirve toplantısında Kovid-19, göçün
dış ilişkiler boyutu, ekonomik iyileşme
ve temel haklar ile hukukun üstünlüğü
konularının ele alındığını söyleyen Mic-
hel, Doğu Akdeniz'de tansiyonun düş-
mesinin iyiye işaret olduğunu belirtti.
Michel, Birliğin Türkiye'ye yönelik poli-

tikasını yüz yüze, orantılı ve geri çevri-
lemez biçimde ilişki kurmak üzerine
inşa etmeye devam edeceğini vurguladı.
Gümrük Birliği'nin güncellenmesine
yönelik çalışma başlatıldığını anımsa-
tan Michel, AB Komisyonu'nun Türki-
ye'ye ev sahipliği yaptığı Suriyeliler için
ek fon sağlanması üzerinde anlaşıldı-
ğını da hatırlattı.
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Müze Güzhane 
kapılarını açıyor 
Bir asır boyunca İstanbul’a hizmet veren, sonra atıl bırakılan tarihi Hasanpaşa
Gazhanesi’nin restorasyonu tamamlandı. Yeni bir konseptle kentin kültür-sanat
yaşamına kazandırılan tesisin açılışını yarın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yapacak. 

osmanlı endüstriyel mirasının
önemli örneklerinden biri olan Ha-
sanpaşa Gazhanesi, 1891 yılında

Anadolu Yakası’nın havagazı ihtiyacını karşı-
lamak amacıyla açıldı. 1993 yılında İstan-
bul’da doğalgazın kullanılmaya başlamasıyla
üretime son vererek atıl halde bırakıldı. Gaz-
hane’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
tarafından 2015 yılında başlatılan restorasyon
çalışmaları, yeni dönemde tamamlandı.

Tiyatro, kütüphane, sergi

Aslına uygun olarak restore edilen tarihi yapı-
lar, 9 Temmuz 2021 Cuma günü saat
19:00’da Müze Gazhane ismiyle ve yeni bir
konsept ile İstanbulluların hizmetine sunulu-
yor. Tarihi alan, İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu ile kültür-sanat ve medya dünyasının
tanınmış isimlerinin katılımıyla hizmete açıla-
cak. Davetlilere alanın gezdirileceği açılış tö-
reninde, İstanbul Kent Orkestrası da bir
konser verecek. Program, tarihi makinelerin
çalışması, ışık ve lazer gösterisiyle son bula-
cak.Toplam 31 bin 500 metrekarelik bir alanı
kapsayan 130 yıllık endüstri mirasında; iklim
ve karikatür müzesi, bilim merkezi, sergi alan-
ları, tiyatrolar, kütüphaneler, oyun ve etkinlik
alanı ile diğer sosyal alanlar yer alıyor.

AGLAMAKTAN 
KORKMAYIN!
Gülmenin, kahkaha atmanın insan sağlığına etkisi büyük. 
Birçok doktor daha uzun yaşamak için daha fazla gülün diyor.
Peki, ağlamak kötü mü? Tabii ki hayır! Göz sağlığından ruh
sağlığına ağlamanın insan vücuduna yararları bile var

İ nsanlar sevinçten olsun üzün-
tüden olsun zaman zaman ağ-
larlar. Gülmenin erkeği kadını

nasıl olmuyorsa ağlamanın da
olmaz. Erkekler ağlamaz diye bir
erkek kendini saçma bir kanı ile kası-
yorsa ona büyük zararları dokunu-
yor haberi olsun. Ağlamak
salgılanmasına neden oluyor. En-
dorfin insana neşe veren bir hor-
mondur ve zaten mutluluk
hormonlarından bir tanesi olarak bi-
linir. Endorfinin neşe vermenin yanı
sıra sağladığı bir fayda da ağrıları
azaltmasıdır.

Duyguları dışa vurur

Psikologların her zaman nasıl çalış-
tıklarını düşünün. Size sürekli anlat-
tırırlar; derdinizi, çocukluğunuzu,
aklınıza takılanları ve sizi üzen şey-

leri... Çünkü bu hem doktorun sizi
tanımasını sağlar hem de içinizde bi-
riken sorunları birine anlattığınızda
rahatlamanıza yardımcı olur. Sürekli
içe atılan dertler ve baskılanan duy-
gular ilerki safhalarda inanılmaz bir
şekilde patlayarak sizi psikolojik so-
runlara kadar götürebilir. Ağlamak,
yüzleşmekten kaçmayıp gözlerinizin
önüne getirdiğiniz bir gerçeği anlatıp
kurtulmak gibidir. Ağlamaktan kork-
mayın.

Ruh sağlığı 

Sosyal ve Klinik Psikoloji Dergi-
si’nde yapılan bir çalışmada ağlayan
insanların ruh sağlığının çok daha
çabuk düzeldiği saptandı. Özellikle
bir mutluluk sonrası gelen ağlama-
nın ruh sağlığına pozitif yönde mak-
simum etki yaptığı görüldü.

Sakinleştirir

Ağlamak bir sakinleştirici ilaç gibidir.
En doğal ve en etkililerinden. Genel-
likle insanlar ağladıktan sonra uyu-
mak isterler. Çünkü sakinleştirici
vücuda zerk edilmiştir ve insan ken-
dini halsiz hissedebilir. Bu da her-
hangi bir şekilde kendine veya
çevresine zarar verebilecek olan bir
bireyin sakinleşmesini sağlar.

Gözleri temizler

Vücudunuzun bir çok toksini göz
yaşlarınız ile atabildiğini biliyor
muydunuz? Ağlamak hem vücudu-
nuzdaki kimyasalların dışarı atımına
yardımcı olur hem de gözünüzü
bakterilerden arındırıp temizler. Öy-
leyse ağlamak istiyorsanız, kimseyi
umursamayın ve ağlayın!

enver Toksay’ın kaleme
aldığı, otobiyografik öğe-
ler barındıran romanı

"Beni Tanıdın mı?" Notabene etike-
tiyle raflarda yerini aldı. Kitap,
1970'li yıllardan günümüze kadar
yaşamını devrimci mücadele içeri-
sinde geçirmiş Toksay’ın yaşam hi-
kâyesini olduğu kadar, Erzincan’dan
Erzurum ve Tunceli dağlarına, ora-
dan da Avrupa'daki sürgünlük yılla-
rına uzanan doğrudan mücadele
tanıklığını da barındıran bir roman
özelliği taşıyor. “Beni Tanıdın mı? ilk
romanım” diyen Toksay “Biraz da
tarihe ve yoldaşlarıma karşı duydu-
ğum sorumluluktan kaynaklı, geç-
mişte yaşanıp da kaybolan değerleri
savunmak için bu romanı hazırla-
dım” diyerek; popüler bir roman ha-
zırlama iddiasında olmadığını
anlattı.  Toksay, 'Tanıklık ettiğim ve
yakın geçmişte yaşanan gerçeklere
bir de kendi penceremden yanıt ara-
mak ve vermek içindi. Kaybolan bir
tarihsel süreci yaşanmışlığıyla bel-
leklerden ve söylemlerden çıkarıp bir
belgeye dönüştürmekti amacım. Ya-
şadıklarım toplumsal hafızayı besle-

diği gibi yüzleşmenin gerçekleşme-
sine de katkıda bulunacak, onu zen-
ginleştirecek bir değer olarak
gördüğüm için yazdım. Hem de be-
delini fazlasıyla ödemiş bir sürgü-
nün kaleminden. İniş ve çıkışlarıyla
kendi biyografimden kesitler sun-
maya çalıştım. Aanılarımı kelimelere
döktüm' dedi. 

İstanbul Havalimanı İç
Hatlar Terminali'ne kurulan
serginin açılışına İGA Hava-

limanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı
ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu,
Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem
Kınık, Devlet Hava Meydanları İşlet-
mesi İstanbul Havalimanı Başmüdürü
Sadık Sürücü ve İstanbul Havalimanı
Emniyet Şube Müdürü Hüseyin Ağca
katıldı. Açılışta bir konuşma yapan
İGA İcra Kurulu Başkanı Kadri Sam-
sunlu, "İstanbul Havalimanı olarak
milli değerlere sahip çıkmak en önemli
hedeflerimizden biri. Bu doğrultuda
ülkemizin kültürel yaşamına zenginlik
katan bu projelere ev sahipliği yapmak
bizim için oldukça değerli. Tük Kızı-
lay'ın öyküsüne şahitlik edeceğimiz bu
özel sergiyi yolcularımız ziyaretine aç-
maktan dolayı mutluyuz" dedi. 
Kızılay'ın 50'yi aşkın ülkede aktif ola-
rak çalıştıklarını ifade eden Türk Kızı-

lay Genel Başkanı Kerem Kınık ise bu
sergilerin daha evrensel boyutlarda ve
farklı temalarda devam edeceğini söy-
ledi. Kınık, "Bu sergilerin daha evren-
sel boyutta farklı temalarda devam
edecek. Bu arada havadan insana yar-
dım, arama kurtarma, hasta nakli gibi
süreçlerde Hilal'i Ahmer'in 1910'larda
kendi uçaklarıyla bunları yaptığı ve bu
çerçevede havacılık sektörüne Kızı-
lay'ın o yıllardan bulunduğunu ifade
etmek istiyorum" diye konuştu.

70'li yıllardan bugüne, yaşamını devrimci
mücadele içerisinde geçirmiş Enver Toksay'ın
ilk kitabı çıktı. 'Beni tanıdın mı?' adını
taşıyan kitap, Toksay'ın yaşam hikayesini ve
Avrupa'daki sürgünlük yıllarını anlatıyor.'

Beni Tanıdın mı?

Genco Erkal'ın, Ahmed Arif'in şiir, söyleşi
ve mektuplarından yola çıkarak uyarladığı,
yönettiği ve rol aldığı yeni müzikli gösterisi

"Şahdamarım", 14 Temmuz Çarşamba akşamı Kü-
çükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu'nda sahnelenecek. Küçük-
Çiftlik Bahçe Tiyatrosu, bu yıl da ziyaretçileri açık
havada tiyatroyla buluşturmayı amaçlıyor. KüçükÇift-
lik Bahçe Tiyatrosu’nun programı, Genco Erkal’ın 14
Temmuz 2021 Çarşamba akşamı Avrupa yakasında
ilk kez sahneleyeceği yeni müzikli gösterisi ''Şahdama-
rım'' ile başlayacak. Ahmed Arif'in ölümünün 30'uncu
yılında, anısına bir armağan olarak hazırlanan oyun,
Dostlar Tiyatrosu tarafından sahneye konuyor. Sahne
tasarımının, Duygu Sağıroğlu tarafından yapılan
oyunda, ozanın şiirlerinden bestelenen şarkıları sah-
nede Ercan ve Gökhan Çağıran kardeşler yorumlu-
yor.Yalnızca online biletleme sisteminin kullanıldığı,
kapıda bilet satışının yapılmadığı etkinliklerde, bilet fi-
yatlarının 60-180 TL arasında değişiklik gösterdiği
oyunların kapı açılış saati 18.30, başlama saati ise
21.00 olarak biliniyor. Biletler oyun başlayana kadar
online olarak Biletix'ten temin edilebilecek. 

Ahmet Arif Anısına; Şahdamarım 153 yıllık iyilik hareketi
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T ürkiye Basketbol Ligi'nde ve basket-
bolun Avrupa'daki 1 numaralı ku-
pası olan Euroleague'de zafere

ulaşan Ataman, "Dışarıda, özel hayatımda
oyuncularla arkadaş gibiyimdir ama sa-
haya çıktığım zaman şunu herkes bilir;
patron benim" ifadelerini kullandı. Progra-
mın 'O mu, bu mu?' bölümünde Kasapoğ-
lu'nun "EuroLeague'i oyuncu olarak
kazanmak mı yoksa hoca olarak kazan-
mak mı?" sorusuna Ataman, "Hoca ola-
rak. Oyuncu olarak bu zevki tadamadım
ama hoca olarak tattım. O sorumluluk, o
hep birlikte kazanan grubun lideri olarak
kazanma hissi bana göre çok güzel. Tabii
ki oyuncularım için de çok güzeldir ama
ben hiçbir zaman profesyonel olarak oy-
namadım oyunu. Onun için de tadama-
dım. Onu, artık kazanan oyuncularımıza
sormak lazım" şeklinde yanıt verdi. 

ÇOK ÖNELİ BİR OKULDU

Bakan Kasapoğlu ile Ergin Ataman ara-
sında geçen sohbet şu şekilde gerçekleşti:

Mehmet Kasapoğlu: Tabii azmetmek,
hayal etmek, peşinden koşmak ve tabii ki
çok çalışarak başarmak. Bunlar çok de-
ğerli kavramlar, hayati kavramlar. Siz de
bunu en güzel şekilde ortaya koyan ve ba-
şarıyı da en anlamlı şekilde gösteren isim-
siniz. Ben bu anlamda size sormak
istiyorum, sürdürülebilirliği yakalama ve
bu çerçevede azmin, inancın, hırsın
önemi?

Ergin Ataman: Burada önemli olan iyi bir
temeli alabilmek. Yani boş bir öz güvenin
bence bir anlamı yok. Benim en büyük
şansım ben çok genç yaşlarda basketbol
oynadım ama profesyonel olarak oyna-
madım. Çok genç yaşta antrenörlüğe baş-
ladım ve başladığım okul çok önemli bir
okuldu. Efes'te Aydın hocanın yanında
başladım. Efsane hocamız Aydın Örs'ün
yanında. Orada her kategoride çalıştım.
Minikler, yıldızlar, gençler neredeyse işin
böyle çıraklığından geldim. Ondan sonra
da kendim A takım, biz 96'da Aydın hoca
ile beraber Koraç Kupa'sını kazandık. O
sene ben daha 30 yaşındaydım. Karar ver-
dim. Aydın hocaya dedim ki bana mü-
saade edin artık ben kendim bu işe
soyunmak istiyorum. Çok genç yaşta, an-
trenörlükte normalde 40'larda falan baş-
larlar. Biraz üzüldü ayrılacağım için ama
Türk Telekom'da başladım. İlk yılımda ben
Anadolu Efes'in karşısına finalist olarak
çıktım. Bu bana çok büyük öz güven verdi
daha ilk yılımda. O öz güveni alırken biri-
kimim çok iyiydi. Basketbol adına aldığım
eğitim çok iyiydi. Ondan sonra da benim
daha önce çocukluk yıllarımda İtalya'da
yaşamış olmam, burada İtalyan Lisesi'nde
okumuş olmam hep Aydın abinin yanın-
dayken de dünya basketbolunu takip eder-
dim. Onlarla yakın iletişim içindeydim.
Gerek İtalya'da olsun gerek dünyada
Amerika takımları ile olsun. Daha sonra
Türkiye'deki ilk yıllarımda çok başarılı
olunca bu sefer de İtalya'dan teklif geldi.

2000 yılında Siena'ya gittim. Oraya gitti-
ğim zaman da Türkiye'de başarmış bir an-
trenör olarak gittim. Daha 34
yaşındaydım gittim ve orada ben buraya
geldiysem şampiyon olmak için geldim
dedim. Onlar için bir şeydi bu. Yani ha-
yalci koç falan dediler. Hatta ertesi gün ga-
zetelerde çıktı. Hayalci koç ne kadar
kalacak burada? İlk kez bir Türk koç yurt
dışında antrenörlük yapıyordu. Biz o sene
şampiyon olduk. Avrupa şampiyonu, o
zaman iki numaralı kupa Saporta Kupa-
sı'ydı. Bütün bunlar bana çok genç yaşta
büyük bir öz güven verdi. Ondan sonra da
hedefi hep böyle yukarıya doğru baktım.
Ondan sonra Beşiktaş'ta EuroChallenge
kupasını kazandım. Galatasaray'a geçtim.
İlk geçtiğim zaman Türkiye Şampiyonu
olduk 27 yıl sonra.

TEK BAŞINA BİR ŞEY OLMAZ

Mehmet Kasapoğlu: Tüm kupaları kazan-
dınız, kazandırdınız.

Ergin Ataman: En son bu Efes'teki hika-
yede yani geldiğimiz son EuroLeague
şampiyonluğu da herkes şunu söylüyordu;
Tamam Ergin Hoca başarılısın ama en
büyük kupayı da kazanmadın. Tamam,
peki en büyük kupanın da zamanı geldi.
Geçen sene biliyorsunuz kazanmak üze-
reydik pandemi sebebiyle EuroLeague
durduruldu sonra oynanmadı. Bu sene de
buna ulaştık. Ben şuna çok inanıyorum.
Önce kendin inanacaksın sonra yönetimi
inandıracaksın o da çok önemli. Yönetimi
inandıracaksın ki ona göre bir kadro kur-
duracaksın. Sonra ekip arkadaşların
çünkü tek başınıza hiçbir şey yapamıyor-
sunuz. Ondan sonra da oyuncularınıza ilk
günden itibaren en büyük hedefe doğru
inandıracaksınız ama bunu da boş yap-
mayacaksınız yani sizin yaptığınız çalış-
malarla ortaya koyduğunuz metotla ona
gidebileceklerini onlara göstereceksiniz.
Bir de şu var biliyorsunuz EuroLeague'de
41 maç sonunda şampiyon oluyorsunuz.
Çok uzun bir sürecin sonunda şampiyon
oluyorsunuz. Onun içinde şimdiye kadar
böyle geldik tabii hedefler bitmiyor.

YÜZDE 100 KATILIYORUM

Mehmet Kasapoğlu: Hedefler hep daha
ileri hedefler. Sizin hikayenize baktığı-
mızda en başından beri hayal kurma var
ve o hayalin içini doldurma ve her geçen
gün o çıtayı yükseltme tabii günümüzde
de hakikaten rekabet her alanda güçlü bir
şekilde önümüze çıkıyor. Sporda da haya-
tın diğer alanlarında da gençlerimize belki
buradan en büyük çıkarımlarımızdan biri
de hakikaten hayal kurma ruhunu en
güçlü şekilde kazanmak ve bunun bize
sağlayacakları hayatın her alanında ciddi
bir başarıyı, başarı hikayelerini belki de ge-
tiriyor. Sizden anladığım bu.

Ergin Ataman: Yüzde 100 katılıyorum.
Bazen gençlerimiz ümitsizliğe düşüyorlar.
İşte biz başaramayız, yapamayız. Tabii ki
şartlar Türkiye'nin şartları, ekonomik şart-

lar hayır böyle bir şey yok. Önce bir kere iyi
bir eğitim almaları lazım. Ondan sonra da
hedeflerini hep yukarıya doğru tutup inançla
çalışacaklar. Lokal kalmayacaklar. Bu çok
önemli. Dünyada kendi alanlarında başarılı
olan insanlar oralara nasıl gelmişler? Neleri
yaparak gelmişler? Ondan sonra işte başarı-
yoruz. Bu işte Türk, Alman, İtalyan, Ameri-
kalı diye bir kavram yok. Ben onu hep
söylediğimden beri insanlar eşit doğuyor.
Ondan sonra insanlar farklılaşıyor. Herkes
için böyle geçerli. Ondan sonra kendimizi en
öne geçirmek için ileriye atmak için çalışaca-
ğız. Tabii çalışan insana Allah da yardım
eder. Şans da bazen insana lazım ama şansı
hak ediyorsan yanında olur. Yoksa bir anda
öbür türlü piyangodan çıktı. O 10 milyonda
bir kere olur. Çalıştığın zaman ve iyi bir eği-
tim aldıysan o zaman Allah da sana yardım
eder, şans da yardım eder ileriye doğru gider-
sin. Bizimki de öyle oldu.

BAŞARIYA GİDECEKSİN

Mehmet Kasapoğlu: Şans başarıya aşıktır
diye bir ifade vardır. Söylediğiniz sözü çok
güzel destekliyor. Yani çalışmadan şans da
yok, başarı da yok. O yüzden her şeyin teme-
linde hakikaten inanmak çalışmak ve pes et-
memek var. Benim anladığım bu.

Ergin Ataman: Başarının sana gelmesini
beklemeyeceksin. Sen başarıya doğru gide-
ceksin. Bir maçta da bu böyledir. Beklersen
gelmez, maçı kazanmayı beklersen... Hayır
maçı kazanmak için sen sonuna kadar mü-
cadele edeceksin ama o iş sadece 40 daki-
kada değil. Onun hazırlığı var. Onun
hazırlığını iyi yapacaksın ki o mücadelenin
de sonucunu alabilesin. 

YOK DESEM BANA UYMAZ

Mehmet Kasapoğlu: Az önce bahsettiğimiz
gibi EuroLeague 41 maç sonrası bir başarı.
Burada tabii bazı maçlar zor, bazı maçlar
belki çok daha zor, bazıları kolay siz küçük
maç büyük maç zihninizde bu şekilde bir
ayrım var mı?

Ergin Ataman: Yok desem bana uymaz. Bili-
yorsunuz ben hep dobra konuşan, doğruları
konuşan bir insanım. Tabii ki artık belli bir
seviyeye geldiğiniz zaman ya sonuçta biz bu
EuroLeague'de de bir önceki sezonun lider
takımı 2019'un finalisti olarak çıktığımız
zaman Khimki ile Alba Berlin ile karşılaştı-
ğımız zaman bir Barcelona ile CSKA ile
karşılaştığınızdan farklı oluyor. Bu oyun-
cularda da farklı oluyor. Sizde de farklı
oluyor. Aynı hazırlığı yapıyor musu-
nuz? Evet tabii ki. Teknik olarak aynı
hazırlığı yapıyorsunuz ama mental
olarak bazen daha rahat oluyorsunuz.
Mesela ben genelde maçları akşamları
evde 2-3 saat çalışırım. Rakip şayet
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DHA

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu'nun sosyal medya hesabında yayınlanmaya başla-
yan 'yepyeni' programına Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman konuk oldu. Bakan Kasapoğ-
lu'nun sorularını yanıtlayan Ataman, "Bana, 'başarılısın ama en büyük kupayı da kazanmadın'
diyorlardı. Önce kendin inanacaksın sonra da yönetimi inandıracaksın" ifadelerini kullandı

İŞİMDEN ÇOK
KEYİF ALIYORUM
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Sertaç yaptı. Üçüncü
pivot iken takımın 2
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yan oyuncusu

iken en iyi
oyuncusu du-
rumuna
geldi.
Şimdi
transfer
yaptı. Bar-
celona'ya
gitti.
Onun için
kim iyiyse
o oynar
bizim sis-

temde. Bu
da çok
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metot.
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"Adanmışlık, cesaret ve vizyon kendini kısıtlama-
mak kendinden daha önde olanları izleyip takip
edip onları yakalayıp onları geçmeye çalışmak"
didye konuşan Ergin Ataman, "Örneğin Türki-
ye'ye Obradovic geldi. Avrupa'nın en başarılı, en
kariyerli antrenörü. Ben ondan çok şey öğren-
dim. İlk başlarda kaybediyordum sonra yenmeye
başladım. Benim takımım şampiyon olmaya baş-
ladı. Amerika'ya gittim San Antonio Spurs'te Po-
povic'in yanında 2-3 ay kaldım. Ne yapıyorlar
diye izledim. Ergin Ataman olarak orada niye se-
yirci gibi oturup izliyorsun? İnsan hangi ko-
numda olursa olsun her meslekte başarılı
insanları kendine rol model ondan sonra kendi
üzerine koymalı. Hiçbir zaman o kompleks içine
girmemeli" ifadelerini kullandı. Kasapoğlu'nun,
"Türk antrenörün NBA de takım çalıştırmasını
artık hayal olmadığını düşünüyorum. Siz ne di-
yorsunuz?" sorusuna da cevap veren Ataman,
"Basketbolla ilgili gençlik hayallerimin tamamını
gerçekleştirmiş bir Hoca olarak şimdi artık

önümde de bir NBA'de hocalık hayali var. Şimdi
tabii NBA'ye biz Türkiye'den de çok oyuncu ihraç
ettik. Avrupa'dan da o birçok oyuncu gidiyor ama
hocalık çok farklı. Yani hoca olduğu zaman siz o
kulübü temsil ediyorsunuz ve teksiniz. Hoca tek
ama oyuncu 15 oyuncudan 1 tanesi 2 tanesi Av-
rupalı olabiliyor. Bugüne kadar NBA'de Avrupa'da
başarılı olmuş hiçbir hocayı almadılar. Bu benim
için bir 'challenge'. Benim hayatım hep böyle
challenge'lar ile geçti. Avrupa Şampiyonu olabilir
misin? Evet olurum. Yabancı bir takımda olabilir
misin? Evet, olurum. Peki EuroLeague'i alamadın
bugüne kadar onu da alacağım. Onu da aldım.
Bugüne kadar hiçbir Avrupalı koç bırakın Türk'ü
Avrupalı koç Avrupa'daki başarısından sonra
NBA'de baş antrenör olamamış. Peki benim için
bir challenge. O zaman ben de diyorum ki bu
sene ben Avrupa'nın en iyi hocası oldum. Önü-
müzdeki 1-2 sene daha bu sürdürebilirliği devam
ettirebilirim. Ondan sonra da onlar gelirler ve
ben bundan çekinmem" cevabını verdi. 
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Florya Metin oktay Tesisleri Jupp Derwall antren-
man Sahası'ndaki antrenmana dinamik ısınmayla
başlandı. Daha sonra 5'e 2 dar alanda pas ve top
kapma oyunu oynandı. antrenmanın ana bölümünde
6'ya 6 dar alan oyunları üzerinde duruldu. antren-
man, dayanıklılık koşusunun ardından tamamlandı.

Terim konuşma yaptı

Sarı-kırmızılılarda Mostafa Mohamed, takımla bir-
likte çalışmalarda yer aldı. yılbaşında evinde yaşa-
dığı havai fişek kazasında gözlerinden yaralanan ve
operasyonel süreçleri devam edecek olan omar
elabdellaoui de dün bugün ilk kez takımla birlikte ça-
lışmalara katıldı. Teknik direktör Fatih Terim, antren-
man öncesi tüm takıma Norveçli oyuncuyu bir kez
daha takdim ederken omar için bir konuşma yaptı.
Sakatlıkları bulunan Taylan antalyalı ve Jimmy Dur-
maz'ın ise sağlık ekibi kontrolünde rehabilitasyon
süreçleri devam ediyor. Galatasaray, yeni sezon ha-
zırlıklarını bugün Florya Metin oktay Tesisleri'nde
gerçekleştireceği çift antrenmanla sürdürecek. Dha
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Fenerbahçe, Vitor Pereira ile yeni bir döneme girdi. 2021/22 sezonuna
iyi başlayıp şampiyon olmak isteyen Sarı-Lacivertli ekipte Vitor Pereira
kanunları devreye girdi. Portekizli teknik adam, futbolcularına bir dizi
kurallar koydu ve bunları uygulamaya başladı

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil ve
Manchester City'nin sol beki Oleksandr Zinchenko,
Ukrayna'da ihtiyaç sahibi çocukları ameliyat ettirdi

ÇOCUKLARA EL UZATTILAR

bigShoe adındaki yardım der-
neği altında her ay farklı ülkede
ihtiyaç sahibi çocukların sağlık ih-
tiyaçlarını karşılayan ve ameliyat-
larını gerçekleştiren Mesut Özil,
bu ay ise Ukraynalı futbolcu Zinc-
henko ile birlikte ülkesindeki ço-
cukların ameliyatını üstlendi. Her

ay belirlenen ülkeye doktorlarla
giden BigShoe ekibi, iki hafta bo-
yunca çocuklarla ilgilenip, onların
ameliyatlarını gerçekleştiriyor.
Aynı ekip bir sonraki ay ise yine
farklı ülkelerdeki çocukların yardı-
mına koşuyor. İlk olarak 2006 yı-
lında yardımlarına başlayan

dernek, 2014'te Brezilya'da düzen-
lenen Dünya Kupası'nda Mesut
Özil'in 11 ihtiyaç sahibinin sağlık
ihtiyaçlarını karşılamasıyla ismini
duyurdu. Dernek gelecek ay ise
Kamerun'da belirlenen çocukların
ameliyatlarını gerçekleştirecek.
DHA

VITOR PEREIRA 
KANUNLARI!

F enerbahçe Teknik Direk-
törü Vitor Pereira’nın ilk
dikkat çeken isteği disiplin

oldu. Portekizli Teknik Adam
takımına ve teknik heyete bir
dizi kurallar getirdi. İlk olarak
kahvaltı,öğle ve akşam yemek-
lerine katılım artık zorunlu. Tec-
rübeli Teknik Adam yemek
saatlerinde herkesin aynı anda
salonda bulunması şartını or-
taya koydu. Yemek alımı süreci
de programa dahil. Pereira da-

kikası dakikasına tam yemek
saatinde oyuncularının toplu
olarak yemek almasını istiyor.
Futbolcularına tamamı yemek-
lerini alıp masalarına geçtikten
sonra sıra teknik heyete geçiyor.
Yemeklerde olduğu gibi yatış
saatlerinde de kurallara uymak
zorunlu. Antrenman tempo-
suna göre belirlenen uyku saat-
leri gönderilen program
içerisinde oyunculara tebliğ
ediliyor.

Fenerbahçe 'nin yeni hocası Vitor Pereira, gele-
cek sezon planlamasında hızlı adımlar atmaya

çalışırken, daha önce Shangai SIPG'den eski
öğrencisi golcü futbolcu Marko Arnauto-

vic'i istemişti. 32 yaşındaki santrfor ile
görüşmeler sürerken, Portekizli teknik
adam da transfer konusunda çalışma-
larını harıl harıl sürdürüyor. Sarı-Laci-
vertliler'in gündemine gelen yeni isim
ise yine Vitor Pereira'nın eski öğrenci-
lerinden... 52 yaşındaki başarılı çalış-
tırıcı, halen Shangai'in formasını
giyen tecrübeli sol kanat oyuncusu

Ricardo Lopes'in transfer edilmesi ko-
nusunda talepte bulundu. Kariye-

rinde daha önce Avrupa
macerası bulunma-

yan Brezilyalı
futbolcunun

da takımdan
ayrılmaya
sıcak bak-
tığı belir-
tildi. İlk
etapta
mena-
cerler
aracılığı
ile Lo-

pes'le te-
masa

geçilecek.
2022 Ara-
lık'a kadar
sözleşmesi
bulunan
Lopes ile
uygun şartların
sağlanması için
girişimler başla-

yacak. Bu arada
Fenerbahçe Yö-
netimi'nin Marko
Arnautovic ve
Ricardo Lopes
transferlerini bir
arada bitirmek is-
tediği de edinilen
bilgiler arasında
yer alıyor. 
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Fenerbahçe Kulübünün kuruluşundan bugüne
kadar unutulmaz anlarının fotoğraflarla anlatıl-
dığı Vakt-i Fener adı verilen tablonun tanıtımı ya-
pıldı.Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden
yapılan açıklamaya göre, başkan Ali Koç ve yöne-
tim kurulu üyelerinin de katıldığı tanıtım, Ülker
Stadı 1907 tribününde gerçekleşti.  Fenerbahçe
USA Derneği ve Sanatçı Burak Karavit'in ortak
projesi olarak hayata geçen Vakt-i Fener eseri bir
yılda tamamlandı. Eserin 2 milyona yakın fotoğ-
raf arasından seçilen 7 bin 840 fotoğrafla yapıl-
dığı belirtildi. Kronolojik olarak saat mekanizması
tekniği kullanılarak hayata geçirilen eserin orta-
sında bulunan Fenerbahçe logosunun soldan
sağa doğru Atatürk resmine dönüşmesi ilgi çekti.
Projenin orijinal bir eser olduğunu söyleyen baş-
kan Ali Koç yaptığı konuşmada, "Amerika Fener-
bahçeliler Derneği'ne, hem başkanına hem de
yönetim kurulundan bütün üyelerine kadar böyle
bir projeye vesile oldukları için özellikle teşekkür
ederim. Hem projenin çok orijinal olması açısın-
dan hem de Fenerbahçe'nin hem ülke çapında
hem de dünyaya yayılmış derneklerin çok sevdik-
leri; aşkla, sevdayla, tutkuyla bağlı oldukları ku-
lüplere katkı sağlaması açısından da örnek bir
proje. Pek çok derneğimiz kıymetli işler yapıyor
ama ilk defa böyle bir işle karşı karşıyayız. Burak
beye gelince, bu projeyi o kadar kalben, gönülden
yapmış ki, yaşamış, içselleştirmiş sanki bundan
önceki hayatında bu tarihin bir parçasıymış gibi
bize bunları anlatıyor" diye konuştu.

VAKT-i FENER
TABLOSU 
TANITILDI

Galatasaray'a 
Omar müjdesi
Galatasaray, 2021-2022 sezonu
hazırlıkları kapsamındaki çalışmalarına
dün akşam yaptığı antrenmanla devam
etti. Yılbaşında evinde yaşadığı havai
fişek kazasında gözlerinden yaralanan
Omar Elabdellaoui bugün ilk kez
takımla birlikte çalışmalara katıldı

Siyah-beyazlılar, dün sabah sağanak altında
yaklaşık 1 buçuk saat süren idmanda yarım sahada
kontrol pas çalışması ve kondisyon koşuları gerçek-
leştirdi. akşamki idman da yine sağanak yağış al-
tında 1.5 saate yakın sürdü. ikinci başkan adnan
Dalgakıran ile asbaşkan, Futbol a Takımı ve Ümra-
niye Nevzat Demir Tesisleri Sorumlusu yönetim Ku-
rulu Üyesi emre Kocadağ da idmanın bir bölümünü
izledi. Teknik direktör Sergen yalçın yönetiminde ya-
pılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.
antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istas-
yon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas
çalışması, minik kale maç ve kontrol pas çalışması
yapıldı. antrenman, taktik programının yer aldığı ça-
lışmalar ve yarım sahada üç takımla yapılan turnuva
maçları ile sona erdi. beşiktaş, yeni sezon hazırlıkla-
rına yarın saat 10.30 ve 18.00'de basına kapalı ya-
pacağı antrenmanlarla devam edecek. Dha

Beşiktaş çift 
idman yaptı
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı
çift antrenmanla sürdürdü.



B eylikdüzü Belediyesi, Yaşam
Vadisi 1. etap içerisinde yapı-
mına başladığı Pazar İstanbul

projesinde sona yaklaştı. 22 bin 995
metrekarelik inşaat alanında hayata
geçirilen pazar yeri aynı zamanda çe-
şitli sportif faaliyetlere de imkân su-
nacak. Yaklaşık bin 500 tezgâhın yer
alacağı pazar katı, belirlenen günle-

rin dışında bisiklet yolu, yürüyüş ro-
tası, basketbol sahası ve masa tenisi
gibi fonksiyonlarıyla spor tesisi özel-
liği de taşıyacak. 
Teras katında yiyecek ve içecek dük-
kanları bulunurken otopark katında
deneme kabinleri, mescit, abdest-
hane, asansör ve wcler hizmet vere-
cek. Tüm detayları özenle tasarlanan
projede bulunan 276 araç kapasiteli
otopark alanı aynı zamanda olası bir

afet durumunda lojistik merkezi ola-
rak kullanılacak. 

Muazzam bir iş çıktı

Pazar alanını ziyaret ederek incele-
melerde bulunan Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık, "Beylikdü-
zü’ne yeni bir pazar alanıyla birlikte
kapalı spor salonu olarak da kullana-
bilecek bir alan kazandırıyoruz. Bu-
rası aynı zamanda olası bir afet

anında lojistik merkez olarak da kul-
lanılabilecek ve de Türkiye’nin en
güzel pazarlarından bir tanesi ola-
cak. Burada muazzam bir iş çıktı.
Emek veren herkese teşekkür ediyo-
rum" ifadelerini kullandı. Ziyareti sı-
rasında basketbol potalarında atış
yapan Çalık, alanın açılmasıyla bir-
likte gençlerin NBA standartlarında
potalarda basketbol oynayabileceğini
belirtti.  

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE 8 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE

Herkesin gıpta ile baktığı fiziğiyle dikkat çeken Deniz
Akkaya, her gün yüzlerce mesaj aldığını dile getirerek,
fiziğinin ve sağlıklı yaşamanın sırrını açıkladı.  Hafta-
nın 6 günü spor yapan Deniz Akkaya, "Üç gün boks,
üç günde atletizm ve fitness antrenmanlarım var. Sıfır

alkol, çok arada kendime ödül tatlı ve protein ağırlıklı
3 öğün besleniyorum" dedi. Ara öğünü kesinlikle kal-
dırdığını ifade eden Akkaya, "Ara öğünlerin yanlış bir
uygulama olduğunu anladım. Bol su ve sabah kalkar
kalkmaz kereviz sapı suyu içiyorum" diye konuştu. 
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Beylikdüzü Belediyesi tarafından Cumhuriyet Mahallesi’nde hayata geçirilen Pazar İstanbul projesi hızla sona yaklaşıyor. Yaşam
Vadisi 1. etap içerisinde yer alan pazar yeri, belirlenen günlerin dışında vatandaşların sportif faaliyetlerde bulunabileceği bir alan
olarak da tasarlandı. Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Türkiye’nin en güzel pazarlarından bir tanesi olacak” dedi
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BARIŞ KIŞ

BELİRLENEN GÜNLERDE VATANDAŞLAR
SPORTİF FAALİYETLERDE DE BULUNABİLECEK

Kan ter içindeyim!
Üsküdar Belediyesi gençlerin E-Spor sektörüne artan ilgisi üzerine
Çavuşdere Spor Sarayı’nda oluşturduğu E-spor Merkezi’ni hizmete açtı.
Gençlerle buluşarak oyun oynayan Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Öyle
heyecanlı ve öyle hızlı bir merkez açtık ki, şuanda ter içerisindeyim" dedi
Geçmiş yıllarda Türkiye’de bir
kamu kurumu olarak ilk kez ve gör-
kemli bir şekilde E-Spor eğlencesini
düzenleyen Üsküdar Belediyesi bu
kez de E-Spor Merkezi projesini ha-
yata geçirdi. Üsküdar Belediye Baş-
kanı Hilmi Türkmen’in desteği ile ilk
kez bir kamu kuruluşu tarafından
kullanıma sunulan ilk E-Spor Mer-
kezi olma özelliği taşıyan ve oyun
severlerin kıyasıya mücadele edeceği
bu merkez, Çavuşdere Spor Sa-
rayı’nın asma katında son teknolojik
cihazlarla donatıldı. Açılıştan sonra
aynı zamanda büyük bir çekişmeye
ev sahipliği yapan merkez, sosyal
medya fenomenleri ve Üsküdarlı
gençleri bir araya getirerek en sev-
dikleri oyunları oynama fırsatı
sundu. Üsküdar Belediye Başkanı
Hilmi Türkmen de E-Sporcu
gençlerin arasına katılarak,
gençlerle birlikte oyun oynadı.

Bir ölçü birimi yok

Gençlerle bolca vakit geçi-
ren Üsküdar Belediye Baş-
kanı Hilmi Türkmen çok
keyif aldığını belirterek,
“Öyle heyecanlı ve öyle
hızlı bir merkez açtık ki,
şuanda ter içerisinde-
yim. Bu gençlerin hı-
zına yetişmek
mümkün değil.
Zaten e spor mer-
kezlerinin en
önemli özelliği de

çok hızlı, inanılmaz hızlı, zamanı ne
ile ölçeceğiz, bir ölçü birimi yok bu-
rada. Dolayısıyla çok önemli ve özel
bir merkezi.. Bura aynı zamanda bir
akademi. Burası bir eğitim merkezi
öyle düşünebiliriz. Burada önemli
kavramlarımız hız centilmenlik, tatlı
bir rekabet, kolektif akıl, gençler bu-
rada akıl oyunları ile takım arkadaş-
ları ile birlikte ortak akıl yürütecekler
ve çok hızlı karar verecekler. En
önemli kavram hızdır burada. Ke-
sinlikle bu e-spor merkezleri, çocuk-
ların ve gençlerin zamanını
öldürmez. Aksi tartışmalara kesin-
likle katılmıyorum. Gelip görsünler
ki gençler burada hızlıca karar verip
başarı yakalama adına, mantıklı işle-
rimizi nasıl yürütürüz onun müca-
delesini veriyorlar.” diye konuştu.
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Türk Sineması, bu yıl salonlara geri dönen Cannes Film Festivali’nde Kültür ve
Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve Boğaziçi
Kültür Sanat Vakfının iş birliğinde organize edilen Türkiye standında tanıtılıyor
Dünyanın en prestijli film festivali ola-
rak kabul edilen ve geçtiğimiz yıl Kovid-
19 nedeniyle gösterimleri iptal edilen
Cannes Film Festivali, açılış filmi olan
Leos Carax’ın “Annette” filminin göste-
rimi ile başladı. Geçtiğimiz sene seçkisini
açıklamış olmasına rağmen film göste-
rimlerini iptal eden Cannes Film Festi-
vali, Fransa’nın sinema salonlarını açma
kararıyla birlikte bu yıl Temmuz ayına er-
telenmişti. Sosyal mesafeli ve küresel sal-
gın koşullarına uygun olarak gerçekleşen
74. Cannes Film Festivali, yarışma, ya-
rışma dışı seçkiler ve film marketiyle sine-
maseverlerle sektör profesyonellerini
ağırlayacak. 

Rekabet gücü artacak

Marché du Film kapsamında bu yıl Kül-
tür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm
Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve
Boğaziçi Kültür Sanat Vakfının iş birli-
ğinde organize edilen Türkiye standında

Türk Sinemasının uzun metraj, kısa met-
raj ve belgesel türlerindeki en yeni ve ge-
liştirme aşamasında olan projeleri
tanıtılırken Türk filmleri uluslararası are-
nada görücüye çıkacak. Festivalde bilgi
ve teknoloji aktarımı, yerel fon kaynakla-
rına erişim, potansiyel pazarlar oluştu-
rulması ve tanıtım faaliyetlerinin
gelişmesi gibi sebeplerle sinema sektö-
ründe oldukça önemli hale gelen ortak
yapım ve proje imkanları da görüşülecek.
Cannes Film Festivali’nde ayrıca yeni si-
nema yasası ile yürürlüğe giren, yabancı
film yapımcılarına uzun metraj film, bel-
gesel ve televizyon dizileri için Türkiye’de
harcadıkları tutarın yüzde 30’una kadar
iade edilebilmesine imkân sağlayan “Ya-
bancı Film Yapım Desteği” uluslararası
film yapımcılarına anlatılacak. Destek ile
doğal plato özelliğine sahip Türkiye’nin
bu alandaki rekabet gücünün artacağı ve
önemli film çekim merkezlerinden birisi
olacağı öngörülüyor. 

Türk Sineması
görücüye çıkıyor
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