
SAVCILAR NEREDE?

Lağım kokusu
dünyaya yayıldı

CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu, "Türkiye'yi te-

melden sarsan bir sürü açıklama var,
Saray'dan tek bir açıklama yok. Bu
kadar lağım kokusu dünyaya yayıl-
mışken neden kimse konuşmuyor?
Neden savcılar harekete geçmiyor?
Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir ka-
bile devleti mi? Nerede bu savcılar?"
diye sordu. Kılıçdaroğlu, “Kara para
aklayanları bizzat
serbest bırakıyorlar,
yurtdışına çıkarı-
yorlar. Bunu yapan
kim? Her şey büyük
bir yanlıştan ibaret.
Bunların derhal dü-
zeltilmesi lazım”
şeklinde konuştu.
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Sağlığı
zehirlemeyin!

Zeynep BALA
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Müsilaja karşı oluşturulan topye-
kun eylem birliği, Caddebostan’da

hayata geçti. Çevre ve Şehircilik Bakanı
Murat Kurum ve İstanbul Valisi Ali Yerli-
kaya'nın da katıldığı etkinlik öncesi İBB
Başkanı Ekrem İmamoğlu, önemli açıkla-
malarda bulundu. Gazetecilerin kendisine
yönelttiği, “Ulaştırma Bakanı’nın bir uya-
rısı oldu. ‘Kanal İstanbul, deniz salyasının
ilacı olur’ dedi. Bunu nasıl değerlendirirsi-

niz” sorusuna, “Nereden malum oldu bil-
miyorum. Biraz malum olmuşa benziyor.
Bir makale mi var, bir araştırma mı var?
Akşamdan sabaha herhalde insan rüya-
sında görmüştür; sabah da böyle bir şey
aklına gelmiştir diye düşünüyorum. De-
ğerli arkadaşlar; mesele, ciddi bir mesele-
dir. Ciddi meseleleri önce bilim ele alır, bir
zemine oturur, tartışılır. Bize, varsa bir 
makale onu, göndersin” yanıtını verdi.
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MAKALE VARSA GÖNDERSİN

Caddebostan sahilinde yapılan mü-
silaj temizliğine ilişkin de konuşan

İmamoğlu, “Bizim Marmara'ya borcumuz
var. Kim için? Geleceğimiz için, yaşam
için, çocuklarımız için. Bu manada, bu
ortaya çıkacak stratejik planı çok
önemsediğimizi, en üst seviyede de
katkı sunacağımızı belirtmek istiyo-
rum. Dünyanın en güzel kentinin, en
güzel denizinin içindeyiz, kıyısındayız.
Hakkını vermeliyiz. Bizim minnet bor-

cumuz vardır. Bu şehrin binlerce yıllık tari-
hinin içinde kim var ise, onlara minnet bor-
cumuz vardır. Bundan sonra gelecek olan

gelecek nesle minnet borcumuz vardır.
Bu kenti fetheden Fatih Sultan Meh-
met'e, bu şehri işgalden kurtaran 
Mustafa Kemal Atatürk'e ve bütün
ceddimize, atamıza minnet borcumuz
vardır. Bunu ödememiz gerekir. Onun
için buradayız. Seferberlik duygusu
içerisinde buradayız” diye konuştu.
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MARMARA’YA BORCUMUZ VAR

Çatalca'da devam eden Spor
Adası isimli proje hakkında bil-

giler veren Çatalca Belediye Başkanı
Mesut Üner, Spor Ada'sının Avrupa’ya
açılan kapı olan Çatalca'ya büyük bir
renk katacağını söyledi. Üner, “Her
vakit ifade ettiğim gibi İstanbul’un 
Avrupa’ya açılan kapısı Çatalca’mızda
yaptığım tüm projelerin merkezinde
yarınlarımızın teminatı çocuklarımız ve

gençlerimiz olacak. Bu anlamda ta-
mamlandığında İstanbul’un spor baş-
kenti olacak ‘’Spor Adası’’ şantiyemize
yerinde denetimlerde bulundum. Sev-
gili gençler ‘’Spor Adası’’ projemizin en
önemli etaplarından biri olan ve dört
mevsim hayallerinize kulaç atacağınız
Kapalı Yüzme Havuzumuzun yapı-
mını tamamladık. Çok yakında açılışını
yapıp sizlere teslim edeceğiz” dedi.
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Esenyurt'tan başlayan Haramidere'nin Battal Gazi ve Örnek Mahallesi'ni
ayıran bölümünde, suyun rengi, atıklar nedeniyle önce laciverte sonra ise
siyaha döndü. Çevreye koku yayan dere nedeniyle pencerelerini açamadık-
larını, balkona çıkamadıklarını söyleyen mahalle sakinleri, çözüm istedi

Kemal Kılıçdaroğlu

AHMET ŞIK’A YÜKLENDİ

Bu hain hesap
vermeyecek mi?

Partisinin grup toplantısında
konuşan MHP lideri Bahçeli,

Türkiye Cumhuriyeti devletinin yıkıl-
ması çağrısında bulunan TİP Millet-
vekili Ahmet Şık'ı hedef aldı. Şık için
"Hain, alçak, soysuz, suçlu, aşağılık"
ifadelerini kullanan Bahçeli, “Devlete
katil diyen bu hainin dokunulmazlı-
ğını kaldırıp adalete teslim etmeye-
cek miyiz? Suçu teşfik edilmiş
PKK’lı milletvekil-
leri adaletin önüne
ne zaman çıkarıla-
caktır? Daha neyi
bekliyoruz? Bölü-
cülüğün hesabını
soracaksak şayet
hukuk devletinin
varlığını gösterecek-
sek gün bu gündür”
dedi. I SAYFA 7
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Devlet Bahçeli

ARISOY'UN TEMENNİSİ

Çevre felaketi
yaşanmasın

Zeytinburnu Belediyesi, deniz
ve su varlıklarının korunması

ile kirliliğe engel olmak için Çevre ve
Şehircilik Bakanlığınca yürütülen
"Sıfır Atık Mavi" projesine dikkati
çekmek amacıyla ilçede deniz ve kıyı
temizliği yaptı. Deniz dibinde çok
fazla cam şişe ya da metal aksam
bulundu. Zeytinburnu Belediye Baş-
kanı Ömer Arısoy,
“Marmara Deni-
zi'nin şu anda karşı
karşıya bulunduğu
çevre felaketinin ön-
lenmesi için bir ve-
sile olmasını
temenni ediyorum”
diye konuştu. 
SAYFA 4
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Ömer Arısoy

Komşu Kart
nefes aldıracak

Şişli Belediyesi, 31 özel sağlık
kuruluşu ile Şişli Komşu

Kart Sağlık Protokolü’ne imza attı.
İmza töreninde konuşma yapan
Belediye Başkanı Muammer Kes-
kin, “Aralık ayı itibarıyla 33 bin 708
komşumuzu evlerinde ziyaret ede-
rek, 13 bin 68 adet Şişli Komşu
Kartı hanede bulunan kadınları-
mıza teslim ettik. İhtiyaç sahibi 
ailelere verilen ayni nakdi yardımla-
rımızı Ocak 2021’de Şişli Komşu
Kart’a taşıdık ve bugüne kadar
1.558 ihtiyaç sahibi komşumuza
sosyal destek özelliği taşıyan 
kartımızı elden ulaştırdık” dedi.
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DERE YUZUNDEN
NEFES ALINMIYOR

Çevre sakinlerinden Muhlis Karakoç,
Battal Gazi ile Örnek Mahallesi'ni bölen

derenin, Avcılar'daki Ambarlı Atık Su Tesisi'ne
bağlandığını belirterek, ıslah edilmesi ya da üze-
rinin kapatılması için İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesi'nden yardım beklediklerini söyledi.
Karakoç, "Az ileride oturuyorum. Yetkililer
zaten bu kokuyu duyuyorlardır. Fabrikaların pis
suyu akıyor. Buna bir çare bulmalılar, böyle ol-
maması lazım. Kokudan çocuğumuzla bal-
konda oturamıyoruz. Yakında kurban mevsimi

gelecek. Herkes derisini, pisliğini gelip buraya
atıyor. O daha pis bir koku. Bir-iki ay çekiyor.
İnsanlar bir yağmur yağsa da o koku bitsin diye
bekliyor. Belediye mi, kim ise buna bir çözüm
bulmaları lazım" dedi. I SAYFA 8
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CATALCA’YA SPOR
ADASI YAPILIYOR

İstanbul Valiliği ve İBB ev sahipliğinde düzenlenen
“Müsilaj Temizliği Seferberliği Programı” öncesi konu-
şan İmamoğlu, Karaismailoğlu'nun “Kanal İstanbul,
Marmara'daki deniz salyasını bitirecek” şeklindeki açık-
lamasına “Akşamdan sabaha herhalde insan rüyasında
görmüştür, böyle rüyalar görüyorlar; sabah da böyle bir
şey aklına gelmiştir diye düşünüyorum” yanıtını verdi

Esenyurt 500
kişiye iş buldu
Esenyurt 500
kişiye iş buldu
Esenyurt 500
kişiye iş buldu
Esenyurt 500
kişiye iş buldu
Esenyurt 500
kişiye iş buldu
Esenyurt 500
kişiye iş buldu
Esenyurt 500
kişiye iş buldu

Esenyurt’taki işsizlik sorununa çözüm
üretmek için çalışan ve bugüne kadar

binlerce vatandaşın iş sahibi olmasını sağlayan
Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM),
500 vatandaşı daha iş sahibi yaptı. Belediye Baş-
kanı Kemal Deniz Bozkurt, benzer çalışmaların
titizlikle devam edeceğini söyledi. I SAYFA 4
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
ve Çevre Şehircilik Bakanı Murat

Kurum'un katılımıyla, Marmara Deni-
zi'nde başlatılan temizlik seferberliğine
ünlü isim Pınar Altuğ'dan da destek
geldi. Altuğ, “Bu kirliliğin üstesinden ge-
lebileceğimizi düşünüyorum. Tamamen
yok edemeyeceğiz ama artmasını engel-
lemek, birazcık baskılamak mümkün
olacak. Denizler hepimi-
zin. Doğa hepimizin.
Ona saygı göstermek
durumundayız. Biz
sadece kullanıp
gitmeyeceğiz,
bizim arkamız-
dan da nesiller
geliyor"
dedi.
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Tabiat için
el ele verelim

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan “Kanal İstanbul, Marmara'daki
deniz salyasını bitirecek” diyen Bakan Adil Karaismailoğlu'na yanıt; 

HERHALDE RUYA
GORUYORLAR!

MÜGE 
YÜCETÜRK

HABER

SALMAN’A DESTEK

Göreve iadesini
talep ediyoruz

Maltepe Belediye Başkanı Ali
Kılıç, görevden alınan eski

Yalova Belediye Başkanı Vefa Sal-
man'ın duruşmasına katılarak, Sal-
man için destek mesajı verdi.
Salman'ın hızlı bir şekilde göreve
iade edilmesinin ve mevcut adalet-
sizliğin ortadan kaldırılmasının şart
olduğunu kaydeden Kılıç, “Haksız
ve hukuksuz yere görevinden uzak-
laştırılan Vefa başkanımızın göreve
derhal iadesini talep ediyoruz. Ya-
lova halkının iradesine saygı duyul-
ması ve demokrasiye olan inancın
pekiştirilmesi için bunu elzem ola-
rak görüyoruz” diye konuştu.
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KERİMOĞLU MÜJDE VERDİ

El emeği pazarı 
için geri sayım

Bakırköy Belediye Başkanı Dr.
Bülent Kerimoğlu, pandemi

döneminde evlerine ekonomik katkı
sağlamakta sıkıntı yaşayan ve maddi
zorluklarla boğuşan ev kadınlarına
güzel bir haber verdi. Kerimoğlu,
“Pandemi döneminde zorluk çeken
Bakırköylü kadınlarımıza destek
olmak, üreten kadının el emeğini ka-
zanca dönüştürmek amacıyla Kadın
El Emeği Pazarı’nı 25-26 Haziran’da
açıyoruz” diye konuştu.
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Otobüslerde cam
filmi yasaklandı

Fatma Mavi için adalet!

İBB UKOME, yolcu taşımacılığı
yapan araçların camlarının renkli ol-

ması ve cam film kullanılması yasaklandı.
Ancak İstanbul trafiğinde otobüs ve mini-
büs sürücüleri bu yasağa uymadan yolcu
taşımaya devam ediyor. Yol ve Sürüş Gü-
venliği Uzmanı Mert İntepe ise "Araca dı-
şarıdan bakan herkes aracın içini görmek
zorunda. Bu nedenle cam filmlerin kulla-
nılması çok riskli" dedi. I SAYFA 5

Bahçelievler'de geçen yıl 31 yaşındaki
Fatma Mavi'nin boğularak ve ben-

zinle yakılarak öldürülmesine ilişkin 2 tu-
tuklu sanık 'Tasarlayarak canavarca hisle
kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış
müebbet hapis istemiyle hakim karşısına
çıktı. Mahkeme öncesi konuşan Fatma Ma-
vi'nin ailesi, “Kızımız için, öldürülen tüm
kadınlar için adalet istiyoruz” dedi. I SAYFA 3
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Pınar
Altuğ

Bakan Karaismailoğlu’nun gerçek dışı şeyler
söylediğini anlatan Ekrem İmamoğlu, “Bu konuda

yazılmış bir makale var mı? Yok. Resmi bir 
araştırma var mı? O da yok. Kendisi de kendisi

gibi düşünenler de ezbere konuşuyor” dedi.



H emen herkesin vücudunda bir 
veya birkaç tane bulunan benler 
bazı durumlarda deri kanserine 

dönüşebiliyor! Yazın uzun süreli güneşe 
maruz kalmaktan kalıtsal özelliklere dek 
bir çok etkenin yol açabildiği benleri takip 
altında tutmak ve kimi zaman ayna karşı-
sında kontrol etmek gerekiyor. Acıbadem 
Maslak Hastanesi Deri Hastalıkları Uz-
manı Prof. Dr. Sedef Şahin “Pandemi sü-
recinde hastane ve diğer sağlık 
merkezlerine gitmeye çekinilmesi, benlerin 
muayene ve takibinin de göz ardı edilme-
sine neden oldu. Yeni tanılar dışında, pan-
demi öncesi tanı almış ve takipte olan 
melanom hastalarının da rutin kontrolle-
rini aksatabilmesi, hastanın sağlığını ciddi 
şekilde riske atabilmekte. Benlerdeki olası 
değişiklerin göz ardı edilmesi, ne yazık ki 
pandemi sonrası hayatı tehdit edebilen 
deri kanserinde gecikmiş tanı ve gecikmiş 
tedavi şeklinde karşımıza çıkacak” diyor. 
Ben takibinde ABCDE kuralının büyük 
önem taşıdığını vurgulayan Prof. Dr. Sedef 
Şahin, bendeki değişimleri bu kurala 
uygun olarak takip ederek, bazı değişiklik-
ler ya da özellikler gözleniyorsa bir derma-
toloğa başvurulması gerektiğini söylüyor. 
Deri Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sedef 
Şahin, benleri takip ederek hayat kurtaran 
ABCDE kuralını anlattı, önemli uyarılar ve 
önerilerde bulundu.  
• A (Asimetri) 
Renk ve/veya şekil olarak benin bir yarısı-
nın diğer yarısına benzememesi. 
• B (Border=Sınır) 
Benin sınırlarının (yüzeyi değil) düzensiz 
(girintili-çıkıntılı) olması 
•C (Color=Renk) 
Benin renk dağılımının homojen olmaması 
(kahverengi, siyah, gri, beyaz, kırmızı gibi 
farklı renklerin, birden fazla sayıda bir 
arada bulunması) 
• D (Diameter=Çap) 
Benin çapının 6 mm’den büyük olması 
(kabaca bir kurşunkalem silgisinin çapın-
dan büyük olması) 
• E (Evolving=Değişim) 
Var olan bir bende meydana gelen boyut, 
şekil değişiklikleri; bende kaşıntı, kanama, 
kabuklanma gibi belirtilerin ortaya çık-
ması.

TÜRKİYE’NİN ilk vakıf üniver-
sitelerinden biri olarak 1996 
yılında kurulan İstanbul Bilgi 

Üniversitesi bu yıl eğitim hayatında 25. 
yılını doldurdu. Üniversitenin 25 yılda 
Türkiye’de eğitime kazandırdıklarını de-
ğerlendiren İstanbul Bilgi Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. M. N. Alpaslan Par-
lakçı, “BİLGİ, 25 yıldır ülkemizin bilim-
sel ve entelektüel hayatında saygın ve 
güçlü bir duruşu temsil ediyor. Kurulu-
şundan bu yana alanlarında çok değerli 
akademisyenleri aynı çatı altında buluş-

turan ve uluslararası standartlarda nite-
likli bir eğitim sunan Üniversitemiz, 
Türkiye’nin eğitim hayatına ve bilgi top-
lumu olma yolundaki gelişimine özgür-
lükçü, barışçıl, şeffaflık temelli açıklık ve 
yenilikçilik yaklaşımlarıyla önemli katkı-
lar sundu” diye konuştu.  “Okul için 
değil, yaşam için öğrenmeli” anlayışını 
25 yıl boyunca bir eğitim felsefesi ola-
rak sürdürdüklerini belirten Prof. Dr. 
Parlakçı; “BİLGİ’nin temel mottosu 
olan bu anlayıştan yola çıkarak eğitim 
hayatımız boyunca öğrenmeyi yalnızca 

okul ortamında değil; hayatın içinde 
keşfederek, deneyimleyerek gerçekleşe-
bilecek bir süreç olarak gördük. Bu 
doğrultuda her bir öğrencimizin 
BİLGİ’de edindiği donanım ve kazan-
dığı değerlerle sorgulayan, toplumsal 
sorunlara duyarlı, özgür ve sorumlu bi-
reyler olarak yetişmesi için çalışıyoruz” 
dedi.  

Toplumsal fayda üretmeyi ilke edindik 

BİLGİ’nin toplumsal sorunlara duyarlı-
lığıyla Türkiye’de akademi ve eğitimin 
ötesinde de bir etki meydana getirmeyi 
başaran nadir üniversitelerden biri ol-
duğunu belirten Prof. Dr. Parlakçı; 
“BİLGİ, bir ‘kent üniversitesi’ olarak 
her zaman toplumun farklı kesimlerinin 
yaşamlarına dokundu ve toplumsal 
fayda sağlamayı ilke edinen bir üniver-
site oldu. İlk kampüsümüzün yer aldığı 
Kuştepe’de yürüttüğümüz sosyal so-
rumluluk çalışmalarıyla başlayan bu 
süreç BİLGİ’nin temel bir ilkesi olarak 
güçlenerek devam etti. Dolapdere’de 
Hukuk Bölümü öğrencilerimizin halka 
sunduğu hukuki destek, Mimarlık Bö-
lümü öğrencilerimizin inşa ettikleri ana-
okulları, göç, insan hakları, sivil 
toplum, çevre ve sürdürülebilirlik gibi 
alanlarda sürdürdüğümüz çalışmalar, 
entelektüel birikime katkı veren üniver-
site yayınlarımız, tarihi mirasa sahip 
çıktığımız santralistanbul Kampü-
sü’müz BİLGİ’nin toplumsal etkisini 
gösteren en güzel örneklerden. Her yıl 
öğrenci ve mezunlarıyla büyüyen; yeni-
likçiliğiyle toplumsal gelişime katkı 
sunan Üniversitemizin bu üzerine titre-
diği değerleriyle Türkiye’nin yükseköğ-
retim hayatındaki seçkin konumunu 
koruyacağına yürekten inanıyorum” 
dedi. 

KORONAVİRÜS pandemisinde süre uza-
dıkça vücut sistemimiz de olumsuz etkilen-
meye devam ediyor. Günlük yaşam 

alışkanlıklarımızın yerini evde, özellikle de çalışanlar 
için masa başında bilgisayar karşısında geçirilen 
uzun saatlere bırakması en başta omurga sistemini 
etkiliyor. Pandemi sürecinin belirsizliği devam eder-
ken bu hareketsizliğe ve yol açtığı sağlık sorunlarına 
karşı önlem almak isteyen pek çok kişi evde egzersiz 
programlarına başladı. Acıbadem Maslak Hastanesi 
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Meral 
Bayramoğlu, günde üç-dört kez 15-20 dakikalık eg-
zersiz yaparak önemli faydalar sağlanabileceğini, 
ancak sakatlanmalara yol açmamak için bazı kural-
lara çok dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor. Fizik 
Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Meral Bay-
ramoğlu, evde egzersiz yaparken dikkat edilmesi 
gereken kuralları anlattı, önemli uyarılar ve 
önerilerde bulundu. 

Önce mutlaka ısınma hareketleri yapın 

Birbuçuk yılı aşkın süredir evde hareketsiz geçirilen 
uzun saatler nedeniyle kasların esnekliklerini azaldığı 
için ısınma hareketlerini mutlaka yapın. Özellikle ileri 
yaş grubundaysanız ya da hipertansiyon, kalp gibi 
kronik hastalığınız varsa kendinizi zorlamadan vücu-
dunuzu ısındırın. Kolları yanlara, yukarıya kaldırıp in-
dirme, hafifçe çömelme, sandalyeye oturup kalkma, 
otururken bacakları düz kaldırma gibi basit görünen 
ama çok faydalı olan bu hareketleri yapın. 

Egzersiz süresini planlayın 

Egzersizin günlük süresini iyi planlayın. Bir anda vü-
cudunuza kaldıramayacağı şekilde yüklenmeyin. Tek 
seferde yaklaşık 1 saat yoğun spor yapmak yerine, 
günde 3-4 kez 15-20 dakikalık egzersizler yapın. Aksi 
takdirde uzun süredir hareketsiz kalmış olan kaslar 
ve eklemler aşırı zorlanma ile fayda yerine zarar 
görebilir. 

Egzersizin derecesini kademeli artırın 

Isınma hareketleri ile vücudun esnekliğini oluştur-
maya başladıktan sonra, hareketlerin sayısını ve sü-
reyi kademeli olarak artırın. Aksi takdirde kalp damar 
sistemine aşırı yüklenmeler olabilir. Herhangi bir 
sağlık sorununuz yoksa da, sakatlıklara neden olma-
mak için mutlaka eklemlerin esneklik kazanması için 
hafif hareketlerle ısınarak başlayın. Egzersizin 
sıklığını ve tekrar sayısını yavaş yavaş artırın. 

Soğuma hareketlerini ihmal etmeyin 

Pek çok kişiye, egzersiz bitirilirken soğuma hareket-
lerini yapmak gereksiz gibi görünebiliyor ancak ak-
sine çok önemli. Tıpkı egzersize başlamadan yapılan 
ısınma hareketleri gibi, egzersizin bitişinde de so-
ğuma hareketlerinin yapılması sonradan oluşabile-
cek kas ağrılarının önlenmesine yardımcı oluyor.   

Ortamı uygun şekilde havalandırın 

Tüm yaş ve hasta/sağlıklı bireyler için spor yaparken 
dikkat edilmesi gereken kurallardan biri de, ortamın 
uygun şekilde havalandırılması. Spor için ideal ortam 
sıcaklığı 20-24 derece olmakla birlikte, sizi doğrudan 
etkilemeyecek şekilde bir pencerenin açılarak içeriye 
temiz hava, bol oksijen girmesine özen gösterin. Siz 
de egzersiz yaparken nefesinizi tutmamaya, düzenli 
nefes alıp vermeye dikkat edin.  

Egzersizden iki saat önce yemek yiyin 

Egzersiz sırasında midenin çok boş veya dolu olma-
ması önemli olduğundan egzersizden yaklaşık 2 saat 
önce yemek yenmelidir. Egzersiz sırasında yanınızda 
su bulundurun ancak su ile midenizi çok doldurma-
yın. Günde 2 litre su içmeyi de ihmal etmeyin.  
Egzersiz yapmak için giydiğiniz giysilerin pamuklu 
olması, terinizi emmesi açısından önemli.  
Ayrıca egzersiz sırasında yanınızda bir havlu  
bulundurarak, terinizi silin.
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Egzersiz yaparken 
dikkat! 

Deri Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sedef Şahin, benleri takip ederek hayat 
kurtaran ABCDE kuralını anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu

“Okul için değil, yaşam için öğrenmeli” mottosuyla Türkiye’nin ilk vakıf üniversitelerin-
den biri olarak kurulan İstanbul Bilgi Üniversitesi, bu yıl 25. yılını kutluyor

SADECE BEN DEMEYIN!

2021 Türkiye Karting Şampiyo-
nası ilk yarışı, 05-06 Haziran 2021 
tarihlerinde Tuzla Belediyesi katkı-
larıyla Tuzla Motorsporları Ku-
lübü tarafından İstanbul Tuzla 
Karting Park’ta gerçekleştirildi.  
39 sporcunun katılımıyla gerçekle-
şen sezonun ilk randevusunda, 
Cumartesi günü Formula Junior 
üç yarışı ile mini, senior ve micro 
kategori ilk yarışları koşulurken, 
pazar günü de mini, senior ve 
micro ikinci ve üçüncü yarışları 
gerçekleştirildi. Mini Kategoride 
birinciliği 10 yaşındaki İskender 
Zülfikari kazanırken, Teoman 
Hoşkin ikinci ve Erin Ünlüdoğan 
da üçüncü oldular. Mini Kadın-
larda ise Melek Dorum birinciliği, 
Zeynep Büyükpınar ikinciliği ve 
Ada Karayel üçüncülüğü elde etti-
ler. Formula Junior'da Hakkı 
Dorum ilk sırayı elde ederken, 
hafta sonunu Sarp Arhan Or 
ikinci ve Yağız Topal da üçüncü  
sırada tamamladı. 

Karting  
sezonu açıldı

Deri Hastalıkları Uzmanı Prof.  
Dr. Sedef Şahin, bazı kişilerin ben-
lerinin muayene ve takibi konu-
sunda çok daha hassas 
davranmaları gerektiğini belirtir-
ken, deri kanseri açısından riskli 
grupta olanları şöyle sıralıyor; 
• Açık tenli kişiler 
• Çilli, renkli gözlü kişiler 
• Vücudunda çok sayıda (75-100 
veya daha fazla sayıda) beni  
olanlar 
• Ailesinde (özellikle 1. derece  
akrabalarında –anne, baba,  
kardeş) melanom öyküsü olanlar 
• Çocukluk çağında su toplayacak 
düzeyde güneş yanığı öyküsü 
olanlar 
• Geçmişinde deri kanseri (bazal 
ve skuamöz hücreli kanser) öyküsü 
olanlar 
• Bağışıklık sistemi baskılanmış  
kişiler

Son yıllarda benlerin dijital olarak daha de-
taylı görüntülenmesi ve değerlendirilmesine 
olanak sağlayan dermoskopi yönteminin, 
erken teşhiste büyük fayda sağladığına dik-
kat çeken Prof. Dr. Sedef Şahin “Özellikle 
çok sayıda beni olan kişilerin mevcut benle-
rinin bilgisayar ortamında fotoğraflanıp sak-
lanmasına olanak tanıyan bu yöntem, takip 
sürecinde benlerde meydana gelen değişik-
likleri erken ve objektif şekilde fark etmemizi 
sağlıyor. Risk grubunda olan hastalarımıza, 

yine bilgisayarlı dermoskopi yöntemi ile tüm 
vücut ben haritalandırılması yapıp onları bu 
şekilde takip ediyoruz. Ancak bu tabii ki, sa-
dece hastaların düzenli olarak muayene ve 
takibe gelmeleri ile mümkün. Ne yazık ki 
pandemide hastalarımızın bir kısmının 
COVID-19 bulaşma endişesi nedeniyle bu 
süreci aksattıklarına şahit olduk. Bunun 
olumsuz sonuçlarını dilerim pandemi son-
rası süreçte gecikmiş tanı ve gecikmiş tedavi 
şeklinde gözlemlemeyiz” diyor.

Dijital yöntem hayat kurtarıyor, ama! 

Bu kişilerde deri  
kanseri riski yüksek!

DİKKAT! 

Okul için değil yaşam için öğren

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı 
Prof. Dr. Meral Bayramoğlu, evde egz-
ersiz yaparken dikkat edilmesi gereken 

kuralları anlattı, önemli uyarılar ve 
önerilerde bulundu
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o anlar cep telefonu kamerasına yan-
sıdı. Olay dün akşam saatlerinde Arna-
vutköy'deki Bolluca Döküm Sahası'nda

meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle hafri-
yat kamyonlarından birinde yangın çıktı. Sahada
çalışanların müdahale etmesine rağmen yangın bü-
yüdü ve kamyonu sardı. Alev topuna dönen kam-
yon için itfaiye ekiplerine haber verildi. O sırada
döküm sahasında bulunan kepçeyle kamyona kum
dökerek müdahale edildi. Kısa sürede olay yerine
gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Kamyon
kullanılamaz hale geldi. Yangın başladığı sırada
kamyonda olan şoförün son anda kamyondan ken-
dini dışarı attığı öğrenildi. Hafif şekilde yaralanan
şoför ambulans ekipleri tarafından hastaneye kaldı-
rıldı. Şoförün sağlık durumunun iyi olduğu öğre-
nildi. Polis yangınla ilgili olarak inceleme başlattı.

EsEnyurt'ta, sitenin otoparkında
park halinde bulunan otomobilde
çıkan yangın itfaiye ekiplerince sön-

dürüldü. Yangına müdahale etmek isteyen 3
kişi ise dumandan etkilendi. Esenyurt Cumhu-
riyet Mahallesi 1979. Sokakta bulunan sitenin
otoparkında park halinde bulunan otomobilde,
saat 11.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir ne-
denle yangın çıktı. Otoparktan çıkan dumanları
görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirirken,
bazı site sakinleri de yangını kendi başına sön-
dürmeye çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekip-

leri yangını kısa sürede söndürdü. Yanan oto-
mobilde hasar meydana gelirken, yangını sön-
dürmeye çalışan 3 site sakini dumandan
etkilendi. Dumandan etkilenenler sağlık ekipleri
tarafından tedavi edildi.Yangına müdahale
eden site sakini, "Aşağıya indiğimizde araç ya-
nıyordu. Söndürmeye çalıştık. İtfaiyeye haber
verdik. Geldiler söndürdüler. İnip bakacağız,
biz de dumandan göremiyoruz ne olduğunu.
Bir tane aracın yandığını gördük. Biz de müda-
hale ettik. Arkadaşlarımız müdahale ederken
zehirlendi" ifadelerini kullandı. DHA

Yangına kepçeyle
müdahale edildi

asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık
Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, çalıntı otomo-
biller ile hırsızlık yapan çetenin peşine düştü.

Yapılan teknik ve fiziki takip ile şüphelilerin kimlikleri
ve adresleri tespit edildi. Takip sırasında çete üyelerinin
çaldıkları otomobiller ile tur attıkları sokaklarda belirle-
dikleri otomobillerin camlarını kırarak ya da kapılarını
açarak, ön konsollarını çaldıkları da saptandı. Yapılan
takip sonunda da polis ekipleri, 4 Haziran 2021 günü
Bakırköy, Bahçelievler, Avcılar ve Esenyurt ilçelerindeki
6 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda
çete üyeleri Seyit Ö., Mert D., Çetin D., Recep D., Veli
E. ve E.Ö. gözaltına alındı. Yaşı 18'den küçük olan
E.Ö. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Polis,
9'u operasyondan önce 3'ü operasyon sırasında olmak
üzere 12 çalıntı otomobi ele geçirdi. Daha önceden oto
hırsızlığı, otodan hırsızlık suçlarından polise geliş ka-
yıtları bulunan şüpheliler adliyeye sevk edildi. DHA

Esenyurt'ta otoparktaki otomobilde yangın

Hırsızlık çetesi çökertildi

Bahçelievler'de geçen yıl 31 ya-
şındaki Fatma Mavi'nin boğularak
ve benzinle yakılarak öldürülme-
sine ilişkin 2 tutuklu sanık 'Tasar-

layarak canavarca hisle kasten
öldürme' suçundan ağırlaştırılmış

müebbet hapis istemiyle hakim
karşısına çıktı. Mahkeme öncesi
konuşan Fatma Mavi'nin ailesi,

“Kızımız için, öldürülen tüm ka-
dınlar için adalet istiyoruz” dedi

İstanbul'da park halindeki otomobilleri çalan çeteye yönelik düzenlenen operasyonda, 6 şüpheli gözaltına
alındı, çalıntı 12 otomobil ele geçirildi. Şüphelilerin çalıntı bir otomobille gelerek, park halindeki bir 
otomobilin hava yastıklarının bulunduğu ön konsolu çalma anları, güvenlik kameralarına yansıdı

Arnavutköy Bolluca Döküm
Sahası'nda hafriyat kamyo-
nunda çıkan yangına kepçeyle
kum dökülerek müdahale edildi 

Bosna Hersek uyruklu bir kişi gözaltına
alınırken, operasyon anı kameraya yan-
sıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narko-

tik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri,
2 Haziran Çarşamba günü Kapıkule Sınır Kapı-
sı'ndan giriş yapan TIR’ın dorsesinde uyuşturucu
madde taşıdığı bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler,
sınır kapısından giriş yapan TIR'ı Çatalca'da dur-
durdu. Polis ekiplerince durdurulan TIR’ın dorse-
sinde 'Alex' isimli özel eğitimli köpeğin yaptığı
aramalarda 56 kilo 780 gram hint keneviri ve hint
keneviri bitki parçaları ele geçirildi. Operasyonda,
Bosna Hersek uyruklu 1 şüpheli gözaltına alınırken,
operasyon anı kameralara yansıdı. Ele geçirilen
uyuşturucu maddeler İstanbul Emniyet Müdür-
lüğü’nde sergilendi. Emniyetteki işlemleri tamamla-
nan şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kahraman
köpek Alex

Çatalca'da Kapıkule Sınır Kapısı’ndan giriş
yapan TIR’a uyuşturucu operasyonu dü-
zenlendi. Operasyonda narkotik köpeği
'Alex'in TIR’ın dorsesinde yaptığı ara-
mada 56 kilo 780 gram hint keneviri ve
hint keneviri bitki parçaları ele geçirildi

EsEnyurt'ta, kaldığı otelin 3'üncü katın-
daki odanın penceresinden düşen Mazhar
A., hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili in-

celeme başlattı. Olay, dün sabah saatlerinde Esenyurt
Namık Kemal Mahallesinde bulunan bir otelde ya-
şandı. Edinilen bilgiye göre, Mazhar A. bir gün önce
otele gelerek 3'üncü katta bulunan bir odaya yerleşti.
Sabah saatlerinde ise Mazhar A., 3'üncü katta bulu-
nan odasının penceresinden düştü. Olay gören otel
çalışanları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan
adamı hastaneye kaldırdı. Mazhar A., kaldırıldığı
hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Hayatını kaybeden Mazhar A.'nın kesin ölüm nedeni
yapılacak otopsi sonrası belli olacak. Polis ekiplerinin
olay ile ilgili incelemesi devam ediyor.

Otelin camından
düşerek öldü

B akırköy 13. Ağır Ceza Mahkeme-
si'nde görülen duruşmada tu-
tuklu sanık Ergin Aktürk hazır

bulundu. Diğer tutuklu sanık Ali İlkay
Sarı ise SEGBİS aracılığıyla duruşmaya
katıldı. Maktul Fatma Mavi'nin ailesi ile
taraf avukatları da duruşmada hazır bu-
lundu. Duruşmadaki savunmasında kır-
tasiye dükkânı olduğunu söyleyen sanık
Ergin Aktürk, "Pandemi sebebiyle dükkâ-
nın kirasını ödeyemediğim için, internet
üzerinden korsan taksiciliğe başladım.
Fatma Mavi'yle de bu şekilde tanıştık.
20-25 günlük bir tanışıklığımız vardı.
Olaydan bir gün önce Fatma bana mesaj
attı. Esenyurt'ta oturan Nevin isimli bir
arkadaşını 23.00'te almamı söyledi. Ben
de gittim, aldım. Dönüşte Şirinevler'de
Fatma'yı da aldım. Son olarak Etiler'den
de bir kız arkadaşını daha aldık. Onları
Taksim'de bir otele bıraktım. Onlar yu-
karı çıkarken Fatma bana, 'Biraz bekler
misin? Torbacı gelecek, 5 gram kokain
verecek' dedi. Torbacı geldi, alacaktım ki
torbacı bana "Ben parasını almadan malı
vermem' dedi. Ben de Fatma'yı aradım.
Fatma geldi ve dolar olarak ödemesini
yaptı. Fatma, kendisi taş içiyordu. Bu ne-
denle para biriktiremiyordu. O yüzden
harcamamak için elinde kalan 100 doları
bana verdi. Onun parasını ben biriktiri-
yordum" dedi.

Nevin'i beğenmiştim

Daha sonrasında maktul Fatma'nın ken-
disine işinin uzun süreceğini, eve gidip
dinlenmesini söylediğini belirten Aktürk,
hâkimin 'Evin anahtarı sen de ne arı-
yordu?' sorusu üzerine "Evin tek anah-
tarı vardı. Ben Fatma'nın evine sürekli
girip, çıkıyordum. Hatta kaldığım da ol-
muştu. Hastalandığı zaman ben onu
hastaneye götürüyordum" şeklinde yanı-
tını verdi. Bunun üzerine hâkimin "İlişki-
niz var mıydı?" sorusuna da "Bana
hoşlandığını söylemişti. Bana karşı ilgisi
vardı. Fakat kesinlikle ilişkimiz yoktu.
Ben zaten nişanlıyım. Ben eve dönüş yo-
lundayken Fatma beni aradı 'Gel bizi al'
dedi. Ben de 'Tamam' dedim. Yolda
küçük bir kaza yaptım. Alması için Ertan 
ağabeyi onlara yönlendirdim. O arada
da Fatma'ya taksi ve viski parası için 300
lirayı Ertan ağabeyle yollamasını iste-
dim. Sonra aklıma Esenyurt'a bırakıla-
cak kız geldi. Ben de para kazanırım diye
Ertan ağabeye 'Onu ben bırakıyım'
dedim. Fakat kız benim bırakmamı iste-
medi. Esenyurt'taki kızı beğenmiştim.
Hatta Fatma'ya güzel kızmış demiştim 

ve onun için şu an bu ortamda söyleme-
yeceğim bir söz söylemişti" diye konuştu.

Elimi çaydanlıkta yaktım

Esenyurt'ta oturan Nevin isimli kişiyi bı-
rakmak isteyince Fatma'nın buna çok si-
nirlendiğini anlatan Aktürk, "Bunun
üzerine Fatma bana mesajlar yazmaya
başladı. 'Sen gelip beni nasıl almazsın?'
diyerek küfürler etti. Alkol ve uyuşturu-
cunun etkisinde olduğum için çok salla-
madım. Ben de ona 'Akşam gelince
konuşuruz' dedim. O sırada çok tuvale-
tim gelmişti. Dükkanın anahtarını almak
için Ali İlkay Sarı'yı aradım. Ali 'Alo alo'
deyip, yüzüme kapattı. Onun uykusu
ağır olur. O yüzden eve gideyim dedim.
Fatma bana 'Gelirken, 4 bin 750 liramı
getir. Bir daha seninle görüşmek istemi-
yorum' diye mesaj attı. Ben o arada eve
gidip, duş aldım. Bir gün öncesinde iş
yerinde çaydanlıkta elimi yakmıştım.
Hatta duştayken sıcak su elime zarar
verdi. Babam gördü. Babam çok agresif
olduğu için benzinlikte koluma benzin
döküldüğü ve buna bağlı olarak yandı-
ğımı söyledim. Sonrasında uyuyakaldım.
Fatma o esnada bana 2 mesaj daha at-
mıştı. Uyuşturucu kullanmıştım. Ben
öğlen saat 2 gibi uyandım. Evde annem

ve babam yoktu. Kız kardeşim 'Ağabey
kapıda polis var' diyerek beni uyandırdı.
Ben ailesine yüzlerine karşı, gözlerinin
içine bakarak böyle bir şey yapmadığımı
söylüyorum. Ben bir şey yapmadım, vic-
danım rahat. Allah katında da rahatım.
Suçsuzum" dedi.

Sanık suçlamaları reddetti

Diğer tutuklu sanık Ali İlkay Sarı, "Ceza-
evinde yeni çıktığım için ara ara dük-
kânda yatardım. Olay günü de Ergin
ağabey beni aramış ama ben uykum ağır
olduğu için 'Alo alo' deyip kapatmışım.
Akaryakıt istasyonuna ben hiç gitmedim,
benzin de almadım. Yalan efendim" diye-
rek suçlamaları kabul etmedi.

Önce boğdular sonra yaktılar

Maktulün babası Mustafa Mavi ise,
"Ölen öz kızımdır. Kızımın parası vardı,
parası için öldürdüklerini düşünüyorum.
Kızım önce boğuldu, sonra yakıldı. Kızı-
mın katillerinin en ağır şekilde cezalandı-
rılmalarını istiyorum" dedi. Mahkeme
heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin
devamına karar verirken, benzinlikten
alınan kamera görüntülerinin incelen-
mesi ve tanıkların dinlenmesi için 
duruşmayı erteledi. DHA

FATMA MAVI
ICIN ADALET!

İDDİANAME
Bakırköy Cumhuriyet savcılı-
ğının düzenlediği iddiana-
mede ticari amaçla usulsüz
şekilde yolcu taşımacılığı
yapan sanık Ergin Aktürk'ün
olay tarihinden bir ay önce 
tanıştığı maktul Fatma Ma-
vi'yi de gideceği yerlere ara-
cıyla götürüp-getirdiği ve ikili
arasında bu süreçte güvene 
dayalı bir ilişki oluştuğu be-
lirtildi. Şüpheli Ergin Aktürk
ile maktul arasında, 1 Kasım
2020 günü gece saatlerinden
itibaren başlayarak saat
08.47' ye kadar whatsapp
isimli uygulama üzerinden
münakaşa hâlinde oldukları,
maktul Fatma Mavi'nin şüp-
heliye emanet etmiş olduğu
parayı alamayacağına kanaat
getirmesiyle anlaşmazlığın
daha da arttığı anlatıldı. Şüp-
heli Ergin Aktürk'ün akşam
geleceğini söylemesine rağ-
men bir yandan da otoparkta
çalışırken tanıştığı diğer şüp-
heli Ali İlkay Sarı ile akarya-
kıt istasyonuna gittiği,
Sarı'nın buradan bir bidon
benzin aldığı, sonrasında bir-
likte Aktürk'ün evine gittik-
leri, evden yaya olarak ayrılıp
minibüse bindikleri kayde-
dildi. Aktürk'ün maktulün
evine tek başına gittiği saat
08.50 - 09.00 arasında şüpheli
Ergin Aktürk'ün maktulü bir
süre elleriyle boğduğu, aka-
binde de evi ateşe verip, evden
ayrıldığına yer verildi. Maktul
Fatma Mavi'nin yanarak ve
dumandan boğularak öldüğü
öncesinde de boğazına bası
uygulanmış olduğu belirtildi.
İddianamede şüpheliler Ergin
Aktürk ve Ali İlkay Sarı'nın
"Tasarlayarak canavarca hisle
kasten öldürme" suçundan
ağırlaştırılmış müebbet ile
'Mala zarar verme' suçundan
8'şer aydan 6'şar yıl hapis ce-
zasına çarptırılması isteniyor.



S on günlerde, Nişasta bazlı şeker 
kotasının (NBŞ) artırılmasının gün-
deme gelmesi ile NBŞ’nin korkunç 

zararları ise tekrar gün yüzüne çıktı.
Cumhurbaşkanı imzası ile nişasta bazlı şe-

kerlerin kotası yüzde 100 arttırılarak, yüzde
2,5’dan yüzde 5’e çıkarıldı. ABD başkanı Joe
Biden’nın ziyareti öncesinde alınan bu karar
bazı kesimlerin tepkisine yol açıp,Bursa da
faaliyet gösteren ve NBŞ tekelini elinde bu-
lunduran Cargill şirketine verilmiş bir kıyak
gibi algılanmasına neden oldu.

Şimdi biraz bu zehir gibi insan sağlığına
aşırı derecede zarar veren NBŞ’teyi incele-

yelim isterseniz. Nişasta bazlı şeker yani 
kısaca NBŞ olarak bilinen madde sıvı 
şekerdir. Mısır şurubu olarak da bilinen
NBŞ,mısırın yanı sıra patates, buğday,ka-
sava gibi bitkilerden elde edilir. Nişasta
bazlı şeker, endüstriyel olarak üretilmiş 
gıdaların hemen hemen hepsinde bulunur.
Meyve suları,gazlı içecekler,gofretler, bis-
küviler,dondurmalar, hazır reçeller, salata
sosları ve hazır halde satılan paketli çorba-
larda bulunuyor. HFCS (Hugh Fructose
Corn Şurup) ibaresi gördüğünüz ürünlerin
içeriğinde nişasta bazlı şeker
bulunduğunu anlayabilirsiniz.

Nişasta bazlı şekerlerin
insan vücuduna verdiği zararlar bildiğimiz-
den ne yazık ki daha fazla. Yoğun olarak 
tüketilmesi sonucu karaciğer yağlanması,
pankreas kanseri, fibrozis,siroz, insülin has-
talıkları,eklem iltihabı, hipertansiyon, 
koroner kalp hastalıkları ve türevi 
hastalıkların meydana gelebileceği 
bilimsel çalışmalarla kanıtlanmıştır.

Ayrıca tokluk hissi vermeyen ve kanser

dahil olmak üzere birçok kronik rahatsızlığa
yol açtığı ileri sürülen nişasta bazlı şeker,
Hollanda,Fransa ve İngiltere de yasak-
landı.Bağımsız bilim adamlarının “Mısır-
dan elde edilen nişasta bazlı şekerde yüksek
oranda fruktoz (meyve şekeri) var. Fruktoz
tokluk hissi uyandırmaz aksine yedikçe yedi-
rir.Kronik hastalıklar salgına dönüşmeden
önlem alınmalı”dediği nişasta bazlı şeker
Türkiye de ise neredeyse sınırsız kullanıma
ulaştı yeni kararla.

Daha önce Sağlık Bakanlığı bu konu 
üzerine,her biri alanında uzman 12 bilim
adamı ile toplanmış ve dünya çapında yapı-
lan bilimsel araştırmalar neticesinde,nişasta
bazlı şekerlerin zararları ile çarpıcı sonuçlar
içeren raporunu bakanlığa sunmuştu. Ancak

görüyoruz ki ülkenin ihtiyacından fazlası 
giderek artırılmaya devam ediyor maalesef.

Halkın ve özellikle gelecek neslin sağlığı-
nın Devlet eli ile tehlikeye atılması korkunç
bir gerçektir.Bir çok şeker fabrikamız bu-
lunmasına ve şeker pancarı üretecek verimli
topraklarımız bulunmasına rağmen, nişasta
bazlı şekerlerin kullanımına yönelik bu
karar çok tehlikelidir ve acilen bu kadardan
dönülmelidir.

Sonra mazallah halk hastalanıp hastane-
lere akın ettiğinde,anne karnındaki doğma-
mış bebeklere zarar geldiğinde bu kez de
“SGK’nın yükü arttı” diye yine biz halkın
tepesine binersiniz,zira NBŞ’nin sigaradan
bir farkı yok.

Umutla, sağlıcakla kalın.

GELECEK NESİLLERİN SAĞLIĞINI ZEHİRLEMEYİN!
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UğUrMumcu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Ro-
botik Kodlama Eğitim Salonu’nun açılış törenine; Kartal
Belediye Başkan Yardımcısı Adem Uçar, Uluslararası
Lions 118-Y Yönetim Çevresi Federasyonu Genel Yö-
netmeni Belma Bozyiğit, Uluslararası Lions 118-Y Yö-
netim Çevresi Federasyonu Kodlama ve Robotik Hedef
Lideri Hale Özşahin, bağışçı Fatih Tunga ve çok sayıda
davetli katıldı. Atölyenin kurulmasında ‘eğitimde fırsat
eşitliği’ anlayışından yola çıkıldı. 8-12 yaş arasındaki mi-
niklere; sorun çözme, takım duygusu, yaratıcı sanatlar ve
analitik düşünme gibi pek çok alanda beceri kazandır-
mak hedefleniyor.

Eğitimler 2 ay sürecek

Açılış konuşmasına Kartal Belediye Başkan Yardımcısı
Adem Uçar, “Teknolojinin bu denli gelişmiş olduğu gü-
nümüzde, çocuklarımıza fırsat eşitliği sağlanabilmesi için
böyle bir projeyi oluşturmaya karar verdik. Bu proje tabii
ki, bizim için çok değerli. Projedeki katkılarından dolayı,
değerli Lions Kulübü’ne sonsuz teşekkür ediyoruz. Kar-
tal Belediye Başkanımız Gökhan Yüksel’in vizyonu doğ-
rultusunda, teknolojinin ve sanatın, bilimin, sporun
başkenti olma hedefiyle çıktığımız bu yolda, bugün yap-
tığımız açılış bizler için çok değerli” ifadelerini kullandı.
Uluslararası Lions 118-Y Yönetim Çevresi Federasyonu
Kodlama ve Robotik Hedef Lideri Hale Özşahin ise
“Hedefimiz burada, 8-12 yaş arası grubundaki öğrenci-
lerimize geleceğin teknolojisi olarak yetiştirebileceğimiz
bir ortamı sunuyoruz. İki aylık sürelerde, oluyor bu eği-
timler. Önce kodlama eğitimi alıyorlar. Biz çocuklarımızı
21. Yüzyıl teknolojileri dediğimiz eleştirel düşünme algo-
ritma mantığı, analitik düşünme bir araya gelerek birden
fazla çocuğun problem çözme yeteneğini ve aynı za-
manda bilgisayarlarını programlamalarını ve yaratıcılık-
larını geliştirmelerini sağlayan eğitimler veriyoruz” diye
konuştu.

Ölümsüzleştirmek istedik

Babasını geçen yıl 5 Temmuz’da koronavirüs nedeniyle
kaybeden Bağışçı Fatih Tunga da “Babam Mehmet Tun-
ga’yı kaybettiğimiz zaman onun adına yakışır şekilde
bağış yapma düşüncemiz vardı. Babamın adını ölüm-
süzleştirmek istedik. Babam teknolojiye çok önem ve-
rirdi, hayatı boyunca birçok öğrenciye burs verdi. İki
duyguyu birleştirmek istedik yeni dönemin teknolojisi ro-
botik ve kodlama laboratuvarının kurulmasına vesile
olmak istedik. Ülkemizin dünya genelinde gurur duya-
cağı, çağa ayak uyduran genç nesiller yetişmesine babam
adıyla aracı olmayı amaçladık. Burada eğitim alacak
gençler, Mehmet Tunga adını girişte bir kere okumaları
bile ailesi olarak bizim için yeterli olacaktır” dedi. DHA

Pandemi sürecinde istihdam sağlama çalış-
malarına devam eden ESBİM, ilçede faaliyet
gösteren sektörün öncü firmalarından birinin
talebi üzerine işe alım sürecini başlatarak, 500
kişinin mülakatını tamamlayıp işe yerleştirdi.
Sabahın erken saatlerinde başlayan mülakat-
larda yaşanabilecek herhangi bir sağlık soru-
nuna karşı, Esenyurt Belediyesi Hasta Nakil
Ambulansı, sağlık çalışanları ve zabıta ekipleri
alanda hazır bulundu. Firma yetkililerinin va-
tandaşlarla yaptığı sözlü mülakatlar sonu-
cunda adaylardan uygun bulunan 500 kişi işe
yerleştirildi.

Çözüm üretiyoruz

Esenyurt Belediyesi Yerel Hizmetler Müdürü
Orhan Ayyıldız ise “ESBİM’in faaliyetleri sü-
reklilik arz etmekte ve yılın her günü mülakat
yapmaktayız. Pandemi kuralları çerçevesinde
faaliyetlerimizi yürütüyoruz. İş arayanlara
umut olmaya, işveren ile iş arayanları buluş-
turmaya çalışıyoruz” diye konuştu. Türki-
ye’nin kanayan yarası olan işsizliğe yerelde
çözüm üretmek için 2 bine yakın firmayla ça-

lıştıklarını söyleyen ESBİM Sorumlusu
Murat Boduroğlu, “İlçemizde giyim sektörü-
nün öncü firmalarından birinin mülakatını
gerçekleştiriyoruz. 700 kişinin katılım sağlaya-
cağı mülakatta 500 kişilik alım gerçekleşecek.
Malumunuz pandemi iş sektörünü etkiledi.
Türkiye’nin kanayan yarası olan işsizliğe ye-
relde çözüm üretmeye çalışıyoruz. 2 bine
yakın firmayla çalışıyoruz saha ekibimiz her
gün firmaları ziyaret ederek personel taleple-
rini alıyor. Bu talepleri sosyal medya hesapla-
rımızdan ilanlar açarak paylaşıyoruz. ESBİM
olarak, her gün bünyemizde mülakatlarımız
devam ediyor. İşveren ve iş arayan vatandaş-
larımızı ESBİM’e bekliyoruz” dedi.

Kurallara uyuldu

Esenyurt Belediyesi Nene Hatun Kültür Mer-
kezi’nde yapılan mülakatlarda Koronavirüs
önlemleri kapsamında, vatandaşlar salona
ateşleri ölçülerek ve HES koduna bakılarak
alındı. Kişiye özel kalem, su gibi ürünlerin da-
ğıtıldığı mülakatlarda oturma düzeni sosyal
mesafe kuralına uygun olarak ayarlandı.

Adını okusunlar
bu bile bize yeter

B elediye tarafından, "5-11 Hazi-
ran Çevre Koruma Haftası" kap-
samında Kazlıçeşme sahilinde

gerçekleştirilen etkinlikte, Zeytinburnu
Belediyesi Arama Kurtarma Dalgıç Ekip-
leri deniz dibinde, Zeytinburnu Gençlik
Merkezi üyeleri de kıyıda temizlik çalış-
ması yürüttü. Denizden plastik, cam şişe-
ler, içecek kutuları, plastik kavanoz, cep
telefonu, otomobil lastiği gibi çeşitli atık
malzemeler çıkaran dalgıçlar, etkinlik so-
nunda "Sıfır Atık Mavi" yazılı pankart
açtı. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer
Arısoy, konuşmasının ardından "Sıfır
Atık Mavi Sözü"nü imzaladı. Vinçli tekne
ile gemilerden denize düşen lastiklerin de
temizlendiği etkinlikte, su altından ve kı-
yıdan toplanan atıklar farkındalık oluş-
turmak amacıyla yunus şeklindeki
maketin içerisinde sergilendi.

Farkındalık olsun

Etkinliğe katılan Zeytinburnu Belediye
Başkanı Ömer Arısoy, basın mensupla-
rına yaptığı açıklamada, ilçelerinde "Sıfır
Atık" projesine yönelik çalışmaları
2016'dan beri sürdürdüklerini, bugün de
"Sıfır Atık Mavi" projesine dikkati çekmek
istediklerini dile getirdi. Çevre konusu-
nun, üzerinde sürekli durulması, herkesin
özen göstermesi, hayatın tamamına ya-
yılması gereken bir iş olduğunu belirten
Arısoy, "Öncelikli hedefimiz denizlere kir-
liliğin akmaması. Ama aktığında da te-
mizliğini gerçekleştireceğiz. 
Zeytinburnu'nda 'sıfır atık' projesine des-
tek veren bütün hemşerilerime teşekkür
ediyorum. Etkinliğimizin, Marmara De-
nizi'nin şu anda karşı karşıya bulunduğu
çevre felaketinin önlenmesi için bir vesile

olmasını temenni ediyorum" ifadelerini
kullandı.

Çöpleri tespit ettik

Sosyal medya fenomeni İsa Şahintürk ise
“Daha öncede Zeytinburnu sahilde dalış
yapmıştım. Lastik ve çöplerin yoğun ol-
duğu yerleri tespit ettik. Çevre Haftası
nedeniyle çöplerin çıkartılmasını sağlaya-
cağız. Şu anda yaptığımız etkinlik sadece
bilinçlendirme amaçlıdır. Çünkü canlılar
yaşadığı için denizin dibi sürekli temizle-
nemez. Denizdeki çöpleri çıkartarak in-
sanlara göstererek çöplerin denize
atılmaması gerektiğini anlatmaya çalışı-
yoruz” ifadelerini kullandı. Dalgıç Birkan 
Erdem ise  “Önemli olan denizlerimizi
korumamız. Denizlerde yaşan salya so-
rununun çevreye karşı duyarsızlıktan
kaynaklandığını düşünüyorum. İnsanlar 

bilinçsizce ellerine geçen çöpleri doğaya
atıyor. Bunların azaltılması için bugün
buradayız. Umarım bundan sonra her
şey daha güzel olur” şeklinde konuştu.

Aşağısı çok kötü

Dalış eğitmeni Şeyda Yörük de umduk-
larından daha kötü durumda olan de-
nizde, ciddi manada atıklar
bulunduğunu ifade etti. Deniz dibinde
çok fazla cam şişe ya da metal aksam
bulduklarından bahseden Yörük, bazı
dalışlarda market arabası ve bisiklet gibi
birçok farklı eşyayla karşılaştıklarını an-
lattı. "Atıyoruz, gözümüz görmüyor, gön-
lümüz rahat oluyor ama aşağısı için
maalesef durum öyle değil" diyen Yörük,
sıfır atık konusunda bilinçli olunması ve
dikkat edilmesi gerektiğini sözlerine 
ekledi. DHA

Koronavirüs nedeniyle geçen yıl babasını
kaybeden Fatih Tunga’nın bağışları Kar-
tal Belediyesi, ve Lion kulübünün birli-
ğiyle Robotik Kodlama Eğitim Salonu
açıldı. Törende konuşan Tunga, babası-
nın adını ölümsüz kılmak istediklerini
söyleyerek, "Burada eğitim alan gençler,
girişte bir kere onun adını okusa ailesi
olarak bize yeter” diye konuştu

Esenyurt’taki işsizlik sorununa çözüm üretmek için çalışan ve bugüne kadar binlerce vatandaşın iş sahibi
olmasını sağlayan Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), 500 vatandaşı daha iş sahibi yaptı

Zeynep BALA 
z_bala@anadolu.edu.tr
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Zeytinburnu Belediyesi, deniz ve su varlıklarının korunması ile kirliliğe engel olmak için Çevre
ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen "Sıfır Atık Mavi" projesine dikkati çekmek amacıyla ilçede
deniz ve kıyı temizliği yaptı. Deniz dibinde çok fazla cam şişe ya da metal aksam bulundu

500 vatandaş iş sahibi oldu

KadıKöy Belediyesi’nin her yıl 5 Hazi-
ran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kap-
samında, Selamiçeşme Özgürlük
Parkı’nda düzenlediği Kadıköy Çevre
Festivali, ülkemizi de etkileyen Korona-
virüs salgını nedeniyle bu sene çevrimiçi
platformlara taşındı. Bir dizi atölye ve
seminerlerin yer aldığı festivalde bir de
tohum ve kompost paylaşımı yapılıyor.

Kadıköy Belediyesi’nin Atıksız Yaşam
Hareketi’nin bir parçası olan Atıksız
Yaşam Dükkanı’nda pandemi koşulları
gözetilerek yapılan paylaşım 12 Hazi-
ran'a kadar sürecek. 

Az atık çok kompost

Geçtiğimiz yıl, 5 Haziran Dünya Çevre
gününde açılışı yapılan ve Kadıköy Be-

lediyesi Atıksız Yaşam Hareketi’nin bir
parçası olan Atıksız Yaşam Dükkan’ı
1’inci yılını tamamladı. Çevre Festivali
kapsamında, yerli ve atalık tohumlarla
birlikte organik atıklardan üretilen kom-
postlar Atıksız Dükkan’da alışveriş
yapan tüm çevre dostu ziyaretçilerine
Çevre Festivali kapsamında hediye edili-
yor. Feneryolu Atıksız Yaşam Paza

rı’ndaki Atıksız Dükkan’da tohum ve
kompost paylaşımı 12 Haziran’a kadar
saat 10.00 – 19.00 saatleri arasında
devam edecek.  Atıksız Dükkan, tek kul-
lanımlık ürünler yerine uzun ömürlü,
ambalajsız ve ekolojik ürünlere erişim
imkanı sunuyor; döngüsel ekonomiyi
destekliyor; kadın girişimcilerin, koope-
ratiflerin, yerel üreticilerin ürünlerini tü-
keticilerle buluşturuyor. Dükkan’da
gıda, günlük yaşam, kişisel bakım, mut-
fak, temizlik ürünleri gibi 200’ün üze-
rinde ürün bulunuyor. 

Yerli tohum ve kompost paylaşımı



ANADOLU Kavağı Mahalle-
si'nin 8 yıllık muhtarı Serdar 
Lüleburgaz, yakalandığı koro-

navirüs nedeniyle 6 Nisan'da, 57 ya-
şında hayata veda etti. Eşini kaybeden 
Sevim Lüleburgaz da 22 yıldır işlettiği 
büfeyi kapatıp, muhtar adayı oldu. Lü-
leburgaz, geçen pazar günü, İstanbul'un 
14 mahallesinde yapılan muhtarlık se-
çimlerinde eşinin yerine aday oldu. 
Sevim Lüleburgaz, seçimde sandıktan 
464 alarak,muhtarlık koltuğuna oturdu. 
Tek rakibi Ömer Küçük'ün 116 oy aldığı 
seçimden zaferle çıkan Sevim Lülebur-
gaz, ilk iş olarak mahalleye muhtarlık 
binası yaptıracağını söyledi. 

Kadınlarla çalışacağım 

Kadınlarla çalışacağını vurgulayan 
Sevim Lüleburgaz,  "Muhtarlık eşimin 
vefatı ile bana geçti, keşke böyle bir olay 
yaşamamış olsaydık. Ama Kavak halkı 
da bize vefasını gösterdi. Onların isteği 
ile buraya geldim. Çok mutlu oldum 
ama böyle bir olayla buraya geldiğim 
için çok üzgünüm aynı zamanda. 'Ağa-
beyimizin mirasını devam ettirmeni isti-
yoruz' dediler. Bende kıramadım onları 
açıkçası. Bende burada bir esnaftım ve 
tanınıyordum, biliniyordum halk tara-
fından. Seviliyormuşuz ki öyle bir ta-
lepte bulundular, ağabeylerini çok 
seviyorlardı, ben de onları kıramadım ve 
buralara geldik" dedi. 

İlk icraat muhtarlık binası 

Lüleburgaz, "6 Nisan'da eşim vefat etti. 
Çok kısa bir dönemde kaybettim, 5 gün-
lük bir süreçte kaybettik kendisini. Bana 
göre eşim gitmedi. Ben sadece başka bir 
boyuta geçtiğini düşünüyorum ve bi-
zimle olduğunu düşünüyorum. Bu sü-
reçte de yanımda olduğunu biliyorum, 
eminim. Mutlu olduğuna inanıyorum" 
ifadelerini kullandı. Lüleburgaz, mahal-
lede muhtarlık binası olmadığını belirte-

rek, "Şimdi Kavak halkı, gençlerimiz sağ 
olsun, spor salonumuz var orada bir 
oda ayarlıyorlar. Ama tabi ki ilk icraatla-
rımızdan birisi muhtarlık binası edin-
mek olacak. Ondan sonra kadınlarla bir 

araya gelerek ne yapmak istediğimize 
karar vereceğiz. Ben özellikle kadınlarla 
bir şeyler yapmak istiyorum. Kavağın 
gelişmesi ve güzelleşmesi için de bir şey-
ler yapmak istiyoruz" dedi. DHA 
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EŞiNiN YERiNE MUHTAR SEÇiLDi 

İSTANBULLULARA kaliteli 
hizmet ve seçkin lezzetler 
sunan BELTUR, hamburger 

konseptiyle İstanbulluların karşısına 
çıktı. Menüsünde 18 çeşit hamburger 
ürünü bulunan “BELTUR Burger”, 
Pendik’te hizmet vermeye başladı. İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) gas-
tronomi ve turizm iştiraki BELTUR, bir 
süredir üzerinde çalıştığı “hamburger” 
konseptini hayata geçirdi. Pendik’teki bir 
BELTUR noktası yenilenerek “BEL-
TUR Burger”e dönüştürüldü. Birçok 
hamburger çeşidinin yer aldığı BELTUR 
Burger’de vejetaryenler ve çocuklar için 
de özel ürünler de bulunuyor. 

Büyük bir emeğin ürünü 

BELTUR Genel Müdürü Cenk Akın, 
“BELTUR Burger” konseptinin büyük 
bir emeğin ürünü olduğunu ifade ede-
rek, “Amacımız her zaman güvenle tüke-
tilebilecek ürünleri İstanbullularla 
buluşturmaya devam etmek” dedi. 
BELTUR Burger menüsünde 18 ham-
burger çeşidi bulunduğunu paylaşan 
Akın, vejetaryen beslenen misafirler ve 
çocuklar için de ürünlere yer verdiklerini 
söyledi. Yeni konseptlerinin ayrıca hot 
dog, çıtır brokoli ve salata çeşitleri ve tat-
lılar gibi 10 çeşit yan ürünü içerdiğini ak-
taran Akın, “Pendik BELTUR Burger’in 
çok kısa bir sürede, başta yakın çevre 
olmak üzere, tüm İstanbul için önemli 
bir uğrak noktası olacağına inanıyoruz. 
Bu konsepti çok yakın zamanda başka 
lokasyonlarda da açmayı planlıyoruz” 
ifadelerini kullandı.

Beykoz'a bağlı Anadolu Kavağı Mahallesi Muhtarı Serdar Lüleburgaz'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesi 
üzerine yerine aday olan Sevim Lüleburgaz (54), sandıktan 464 oy alarak, eşinden boşalan koltuğa oturdu.

BELTUR BURGER 
HİZMETE GİRDİ

TÜRKİYE Değişim Partisi Beylikdüzü İlçe 
Başkanlığı kongresini gerçekleştirdi. Parti 
binasında yapılan kongrede mevcut Başkan 

Alev Keser yeniden başkan seçildi. Kongre öncesi 
açıklamalarda bulunan Keser, "Çok heyecanlıyım. 
Beylikdüzü'nde birçok şeyi değiştirebileceğimize ina-
nıyorum. Bundan dolayı çok çalışıyorum. Beni bu 
onurlu göreve layık görürseniz çok mutlu olurum. 
Partimizi en iyi şekilde temsil edeceğime söz veriyo-
rum. Atanmış bir ilçe başkanıydım. Eğer bugün seçlir-
sem seçilmiş bir ilçe başkanı olacağım. Beni seçin 
diyorum" dedi.  

Güzel işler yapacağız 

Türkiye Değişim Partisi İstanbul İl Başkanı Yusuf 
Polat da "Beylikdüzü ilçe kongremize hoş geldiniz. 
Alev başkanımız ilk atamasını yaptığımız ilçe başkan-
larımızdan biridir. Bundan sonra da çok güzel işler 
yapacağız. Türkiye Değişim Partisi'nde siyaset yap-
mak zordur. Başka partilere benzemez. Aktif olmanız 
gerekiyor. Sahada olmanız gerekiyor. Sokakta olma-
nız gerekiyor" açıklamasında bulundu. BARIŞ KIŞ 

Sahada olmanız  
gerekiyor

KARA KUTULAR  
YINE YOLLARDA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME), yolcu taşımacılığı yapan araçların 
camlarının renkli olması ve cam film kullanılması yasaklandı. Ancak İstanbul trafiğinde otobüs ve minibüs sürücüleri 
bu yasağa uymadan yolcu taşımaya devam ediyor. Yol ve Sürüş Güvenliği Uzmanı Mert İntepe ise "Araca dışarıdan 

bakan herkes aracın içini görmek zorunda. Bu nedenle cam filmlerin kullanılması çok riskli" dedi. Türkiye Değişim Partisi Beylikdüzü ilçe  
kongresi gerçekleşti. Alev Keser yeniden ilçe 

başkanlığına seçilirken İl Başkanı Yusuf 
Polat, "TDP'de siyaset yapmak zordur. 

Başka partilere benzemez. Aktif olmanız 
gerekiyor. Sahada olmanız gerekiyor.  

Sokakta olmanız gerekiyor" dedi 

BAŞAKŞEHİR Belediyesi, belediyecilikte yeni 
bir model anlayışıyla inşa ettiği kültür ve 
yaşam parklarına bir yenisini daha ekliyor. 

Kayaşehir ve Fenertepe’nin ardından ilçenin üçüncü 
kültür ve yaşam parkı olacak Başakşehir Kültür ve 
Yaşam Parkı’nda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 
Hafriyat çalışmaları tamamlanan kültür ve yaşam par-
kında incelemelerde bulunan Başakşehir Belediye Baş-
kanı Yasin Kartoğlu, yetkililerden bilgi aldı. 
Başakşehir’e harika bir kültür ve yaşam parkı daha ka-
zandıracaklarını ifade eden Başkan Kartoğlu, “Komşu-
larımıza söz verdiğimiz bir projenin daha çalışmalarına 
hızla devam ediyoruz. Başakşehir Kültür ve Yaşam 
Parkı toplam 10 bin 500 metrekare inşaat alanı üzerine 
kurulacak ve 6 bin metrekare alanda peyzajla bütünle-
şik tasarım olacak. İçerisinde; Başakşehir Kadın Akti-
vite Merkezi (BAKMER), bilgievi, gençlik merkezi, 
kapalı spor salonu, fitness salonu ve çocuklarımız için 
jimnastik salonu olacak. Ayrıca, komşularımızın isteği 
üzerine kültür ve yaşam parkımıza bir de yarı olimpik 
yüzme havuzu yapıyoruz.” dedi. 

Başakşehirliler faydalanacak 

Modern mimari anlayışıyla inşa edilecek Başakşehir 
Kültür ve Yaşam Parkı’nın mutluluğun şehrine çok 
yakışacağını belirten Başkan Kartoğlu, “7’den 70’e 
tüm Başakşehirlilerin faydalanacağı kültür ve yaşam 
parkımızda müzik, ebru, resim, yabancı dil dallarında 
sanat atölyeleri ve sınıfları da yer alacak. 500 kişilik 
çok amaçlı salon ve sergi alanı, etüt alanı, çocuk parkı 
ile kafeterya bulunacak. Kitap kurtlarımız için ise çok 
güzel bir semt kütüphanesi olacak.” diye konuştu. 
 

Başakşehir için 
dev hizmet 

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, 
hafriyat çalışmaları tamamlanan Başakşehir 
Kültür ve Yaşam Parkı’nın şantiye sahasında 
incelemelerde bulundu. Birçok aktiviteyi tek 
çatı altında toplayacaklarını belirten Başkan 

Kartoğlu, “Komşularımızın isteği üzerine 
kültür ve yaşam parkımıza bir de yarı  
olimpik yüzme havuz yapıyoruz” dedi 

İ stanbul'da koronavirüs tedbirleri 
kapsamında yolcu sayısının kısıtlan-
masının ardından koyu cam filmleri 

ile içi görünmeden fazla yolcu ile ilerle-
yen İETT ve minibüsler dikkat çekmişti. 
Mart ayında yapılan UKOME toplantı-
sında toplu ulaşımda cam filminin ya-
saklanmasının ardından İBB Başkanı 
Ekrem İmamoğlu'nun da onaylamasıyla 
yasak, yaklaşık iki hafta önce başladı. 
Ancak cam filmleri ile içi görünmez hale 
gelen İETT otobüsleri ve minibüsler sa-
yıları artarak seferlerine devam ediyor. 
Araçlar İstanbul trafiğinde adeta kara 
kutu gibi içi görünmez halde ilerliyor.  

Aracın camı kırılması lazım 

Yol ve Sürüş Güvenliği Uzmanı Mert İn-
tepe, "Toplu taşımalarda ayakta yolcu 

yasak ve cezası var. Bazı sürücü arkadaş-
larımız 'koyu bir cam yapalım içerideki 
yolcu görünmesin ve trafik cezasından 
kurtulalım' diye düşünüyor. Eskiden 
toplu taşımalar da polis görünce sürücü 
arkadaşlar eğilin derdi şimdi ise polis 
kalktı cam filmler geldi. Bir de sürücü ar-
kadaşlar araçlardaki klimaların yetersiz 
olmasından kaynaklı bu filmleri yapıştırı-
yor" dedi. İntepe, "Trafik güvenliği der ki, 
araca dışarıdan bakan herkes aracın içini 
görmek zorunda. Bu cam filmlerin kulla-
nılması çok riskli. Özellikle yağmurlu ha-
valar da sürücüler bu filmlerden dolayı 
dışarı göremiyor. Bu sebepten trafik gü-
venliği riske giriyor. Türkiye'de araç sa-
hipleri bu cam filmlerini özenerek 
yaptırıyor. Araç sürücüleri trafik güvenli-
ğini ne kadar etkilediğinin farkında değil" 

diye konuştu. "Bir kaza olduğunda yol-
cuların arabadan dışarı çıkması için ara-
cın camı kırılması lazım" diyen İntepe, 
"Ancak cama kırılmaz film yapıştırıldığı 
için camı kırmak çok zor. Kısacası kaza 
esnasında yolcu cam film yüzünden ara-
cın içerisinde çıkamıyor" şeklinde ko-
nuştu. 

Fabrikadan böyle geliyor 

Bazı araçların fabrikadan filmli geldiğini 
söyleyen otobüs sürücüsü Şaban Sezer, 
"Bazı araçlar fabrikadan böyle geliyor. 
Camlara film yapmamızın sebebi ise 
yazın klimanın daha aktif çalışmasını 
sağlamak. Güneş aracın içine ne kadar 
az girerse klima o kadar rahat çalışır. 
Bizim sıkıntımız fazla yolcu almak değil. 
Trafik polisi durdurduğu zaman aracın 

içine zaten bakıyor" dedi. Otobüs sürü-
cüsü Hasan Azar ise, "Yazın klima kul-
landığımız için bu filmler sıcağı içeri 
almıyor. Biz de bu yüzden kullanıyoruz. 
Filmler aracın daha çabuk soğumasına 
neden oluyor. Bu filmleri söksem klima-
nın bir faydası olmuyor" diye konuştu. 
Dışarıdan içi görünmeyen otobüslere 
binmediğini söyleyen Hasan Saldırıcı, 
"Otobüslerinin camlarının filmle kaplı 
olması bence tamamen otobüs şoförleri-
nin özel isteği. Genellikle filmle kaplı 
otobüsler 500T hatlarında var. Bu film 
belki yolcuları güneşten koruyor olabilir-
ler ama doğru bulmuyorum. Cam film-
ler yüzünden otobüslerin karanlık olması 
sağlık açısından güvenli değil. İçerisinin 
görünmemesi tehlikeli" İfadelerini kul-
landı. DHA 
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2 021 yılı Nisan ayında şimdiye kadar
gördüğü en yüksek değer olan 64
bin 895 dolar seviyesini gören Bit-

coin Mayıs ayını çok yüksek değer kaybı ile
geçirdi. Kripto para piyasasında yaşanan
dalgalanmalar sadece Bitcoin’i değil tüm
kripto para piyasalarını etkiledi. 20 Mayıs
tarihinde ABD Hazine Bakanlığı vergi
uyumluluğu planına kripto paralarla yapı-
lan ödemeleri de dahil etti ve 10 bin dola-
rın üzerindeki kripto para transferlerinin
Vergi Dairesine bildirilmesini talep edece-
ğini duyurdu. Aynı zamanda ABD Merkez
Bankası da kripto para birimlerinin finan-
sal istikrar için oluşturduğu risklere dikkat
çekerek kripto paraların tehlikelerine dikkat
çekti. 21 Mayıs 2021 tarihinde Çin Başba-
kan Yardımcısı Liu Hı, Bitcoin madenciliği
konusunda sıkı tedbirler alacaklarını açık-
ladı. Mayıs ayına 58 bin dolar seviyele-
rinde giriş yapan Bitcoin’in değeri 34 bin
500 dolara kadar geriledi. Çin diğer yan-
dan da ülke içindeki yerel finans kurumla-
rının ve ödeme sistemlerinin kripto paralar
ile hizmet vermesini yasakladı. Buna göre
Çin’de kripto para yatırımcıları artık bor-
salarda işlem yapamayacak. Bu yasak Bit-
coin’in değerini bir günde yüzde 30
düşürdü. Ayrıca bu yasak sadece Bitcoin
değil, tüm kripto paralar için geçerli oldu-
ğundan diğer bir kripto para olan Ethe-
reum bir günde yüzde 45 değer kaybı
yaşadı. Fakat gün içinde gelen tepki alım-
ları bu kayıpları bir nebze de olsa telafi etti
ve gün sonunda Bitcoin’deki değer kaybı
toplamda yüzde 11,4 ve Ethereum’da
yüzde 26,2 olarak kaldı. Çin’den gelen
açıklamaların ardından 27 Mayıs tari-
hinde de İran kripto para madenciliğine
dört aylık bir süre için yasaklama getirdi-
ğini duyurdu. 2021 yılı Şubat ayında 1,5
milyar dolar değerinde Bitcoin aldığını
açıklayan ABD’li otomotiv ve teknoloji şir-
keti Tesla 2021 yılı Mart ayından itibaren
Bitcoin ile ödemeleri kabul etmeye başla-
mıştı. Ancak 12 Mayıs’ta Bitcoin’e bir

darbe de Elon Musk’tan geldi ve Elon
Musk Bitcoin üretimi sırasında kullanılan
enerji miktarının fazlalığı nedeniyle Tes-
la'nın araba satışlarında Bitcoin ile ödeme-
leri kabul etmeyeceğini açıkladı. Esasen
Bitcoin madenciliğinin aşırı miktarda
enerji tüketerek yapıldığını en başından
beri herkes biliyordu. Bu noktada Elon
Musk'ın hangi amaçla böyle bir karar de-
ğişikliğine gittiği akıllarda bir soru işareti
olarak kaldı. Musk’ın bu kararı Bitcoin fi-
yatını 58 bin dolar seviyesinden 46 bin do-
lara geriletti. Bu açıklamaları takip eden
günlerde ise Tesla CEO’su, Kuzey Ameri-
kalı Bitcoin madencileriyle madencilik faa-
liyetinde daha fazla yenilenebilir enerji
kullanımı konusunda görüştüğünü açık-
ladı ve Bitcoin Madencilik Konseyi’nin ku-
rulacağı duyuruldu. Bitcoin’in Tesla
satışlarında kullanılmayacak olması ikti-
satçıların kripto paralara getirdiği genel
eleştiriyi bir kez daha yinelemiş oldu:
Kripto paralar para gibi değişim aracı ola-
rak her zaman her yerde kullanılamaz, bu
nedenle aslında para olarak değerlendirile-
mez.

Kripto para transferlerine neden
yasaklar geliyor?

Çin’in Ulusal İnternet Finansman Birliği,
Bankacılık Birliği ve Ödeme ve Takas Plat-
formu ortak bir yazılı açıklama yaparak
kripto paralarda yaşanan çok sert düşüş ve
yükselişlerin spekülatif kripto işlemlerini
artırdığını belirtti. Bu açıklamaya göre var-
lık güvenliği kripto para işlemleri ile tehlike
altına giriyor, sonuç olarak da iktisadi ve fi-
nansal düzen aksıyor. Geriye dönüp bakıl-
dığında Çin’in bu endişeleri Bitcoin’in çok
fazla değer kazandığı ve popüler olmaya
başladığı 2017 yılında da taşıdığı görülü-
yor. Yani Çin’in Bitcoin’e karşı olan pozis-
yonu son beş yılda değişmiş değil. Çin
otoriteleri en başından beri kontrol edilme-
yen kripto para piyasalarının kara para ak-
lama, uyuşturucu ticareti, kaçakçılık ve

yasadışı faaliyetlerde kullanılan araçlar
olabileceği konusunda halkı uyarmaya
devam etmişti. Çin Bitcoin’e ve arkasın-
daki blok zinciri teknolojisine prensipte
karşı olmadığını, ancak devletin yönetebi-
leceği bir kripto piyasa oluşturmak istedi-
ğini her zaman belirtmişti. 2021 yılı Mayıs
ayında Çin, ABD, İran ve Tesla’dan gelen
açıklamalar kripto para piyasalarında
büyük değer kaybı ve daralma yaşanma-
sına neden oldu. Bitcoin fiyatlarında yaşa-
nan bu volatilite, yani herhangi bir
açıklamaya bağlı olarak fiyatlarda çok
yüksek düşüş ve yükselişler olması kripto
paralara olan güvensizliğin ve onlara karşı
alınan devlet tedbirlerinin temel sebebi ola-
rak yorumlanmalıdır. Değerde yaşanan
ani değişiklikler bu varlıklara ümit bağla-
yan ve elindeki bir miktar parasını daha
fazla kazanma hırsı ile tamamen kripto
paralara yatıran insanların ve ailelerin bir
hayli zor durumda kalmasına sebep olu-
yor; hem mali hem de sosyal ve psikolojik
problemlere yol açıyor. Çin otoritelerinin
de dediği gibi özellikle fiyatlarda yaşanan
ani düşüşler bu piyasalarda yatırım yapan
insanların servetinde çok ciddi kayıplar ya-
şanmasına neden oluyor.

Kripto paradan zengin olma sevdası

Herhangi bir merkez bankası tarafından
çıkarılmayan ve merkeziyetçi olmayan bir
yapısı bulunan kripto paralar şimdiye
kadar ciddi bir şekilde kontrol altına alına-
madı ve onlar aracılığıyla yapılan ödeme-
ler de vergilendirilemedi. Bu kontrol
edilmeme durumu kripto paraların resmi
olmayan ve hatta karanlık işler için de kul-
lanılmasına fırsat veren bir unsur oldu. Bu
durum belirli çevreler tarafından bir avan-
taj olarak kullanılsa da devletler en başın-
dan beri kripto paraları nasıl kontrol altına
alacaklarını ve vergilendireceklerini düşün-
meye devam etti. Bir yandan da yatırım
yapmak isteyen insanların yüksek kazanç
iştahını fırsata çeviren kişi ve firmalar

kripto paraları dolandırıcılık için kullan-
maya ve “coin” kelimesini kullanarak türlü
türlü yeni kripto paralar icat ederek küçük
yatırımcının parasını almaya başladı. El-
deki verilere göre Türkiye’de kripto para
piyasalarında işlem yapan 300 ila 500 bin
insanın mağduriyet yaşadığı biliniyor.
2013 yılında Türkiye’de Bankacılık Düzen-
leme ve Devlet kurumu (BDDK) tarafın-
dan yapılan bir açıklama zaman zaman
diğer devletler tarafından da yapıldı.
Kripto paraların devlet tarafından kontrol
edilemediği ve işlemler sonucunda eğer
zarar edilirse bunun sorumlusunun sadece
“bu riski alan birey” olacağı defaatle açık-
landı. Fakat bu açıklamalar risk alan ve
daha fazla kazanmak isteyen insanların
risk iştahını kontrol altına alamadı. Finans
otoriteleri tarafından spekülatif varlık veya
bir balon olarak tanımlanan Bitcoin ve
diğer kripto paralar, para gibi ne bir değer
saklama aracı ne de bir değişim aracı ve
bunları alıp satanlar da aslında tüm 
risklerin farkında.
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Günümüzün ve geleceğin bir gerçeği olan kripto paraları Çin gibi külliyen yasaklamaktan 
ziyade kontrol edilebilir bir düzleme çekmek ve regüle etmek daha gerçekçi bir önlem olabilir

Petrol piyasası değişiyor
enerji Piyasası Düzenleme
Kurumunun "Petrol Piyasası
Lisans Yönetmeliğinde Deği-

şiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i,
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe
girdi. Buna göre, dağıtıcı, ihrakiye teslimi,
madeni yağ ve bayilik lisansı başvurula-
rına ilişkin taleplerin yerine getirilmesi
için başvuru sahibinin Sosyal Güvenlik
Kurumuna vadesi geçmiş prim ve idari
para borcu ile vadesi geçmiş borcunun
bulunmaması zorunlu olacak. Başvuru
sahibinin vadesi geçmiş borcu bulunup
bulunmadığına ilişkin bilgiler kurum tara-
fından Gelir İdaresi Başkanlığı ile Sosyal
Güvenlik Kurumundan temin edilecek.
Borç bilgilerine ilişkin itirazlar borcun
kapsamına göre Sosyal Güvenlik Kuru-
muna veya Gelir İdaresi Başkanlığına ya-
pılabilecek ve bu konuda başvuru sahibi
tarafından kuruma yapılan itirazlar veya
sunulan bilgi ve belgeler incelemeye alın-
mayacak. Borç bilgilerinin teminine iliş-
kin usul ve esaslar kurum ile Sosyal
Güvenlik Kurumu ve Gelir İdaresi Baş-
kanlığı arasında gerçekleştirilen veri pay-

laşımı protokolleriyle belirlenecek. Dağı-
tıcı lisansı sahiplerinin, lisans alınmasını
takip eden ikinci takvim yılında asgari 20
bin ton, üçüncü yıl 30 bin, dördüncü yıl
40 bin ve beşinci yıldan itibaren ise 60 bin
ton beyaz ürün satışı yapması zorunlu
olacak. Asgari satış yükümlülüğünü ye-
rine getirmeyen dağıtıcı lisans sahibinin
lisansı sona erdirilecek.

Ödeme yoksa iş de yok

Asgari satış yükümlülüğünün yüzde 10
veya daha az sapmayla yerine getirileme-
mesi durumunda ise lisans sona erdiril-
meksizin izlemeye alınacak. Bir sonraki
takvim yılında asgari satış yükümlülüğü-
nün yerine getirilememesi durumunda il-
gili lisans yine sona erdirilecek. Asgari
satış yükümlülüğünün değerlendirilme-
sinde, dağıtıcıların kendi aralarında yap-
tıkları akaryakıt ticareti ve diğer mevzuat
kapsamında yapılan akaryakıt ihracatına
ilişkin miktarlar dikkate alınmayacak.
Geçmiş dönemlere ilişkin gelir payı borcu
olanların lisans alma, tadil ve süre uza-
tımı başvuruları ile ulusal marker temin 

talepleri
söz konusu bor-
cun, kurumca yapılacak
bildirimden itibaren 10 iş günü içe-
risinde ödenmemesi halinde yapılmamış
sayılacak. EPDK'nin yine Resmi Gaze-
te'de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapı-
lacak Denetimlerle Ön Araştırma ve
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişik-
lik Yapılmasına Dair Yönetmeliği'ne göre,
yanıltıcı belge düzenleme veya bu belge-
leri kullanma, belgelerin asıl veya suretle-
rini tamamen veya kısmen sahte olarak
düzenleme veya bu belgeleri kullanma
suçlarının işlenmesi ve cumhuriyet baş

savcılığı ile
kuruma da bildiril-
mesi halinde, kurum tara-
fından rafineri hariç her türlü
tesiste lisansa tabi tüm faaliyetler ko-
vuşturmaya yer olmadığına dair karar
veya mahkeme kararı kesinleşinceye
kadar geçici olarak durdurulacak. Yö-
netmelik, yayımlandığı tarihten itibaren
yürürlüğe girecek.

Bitcoin dijital
altın olabilir mi?
2021 yılının başlarında, Bitcoin’in dijital altın olduğunu
iddia eden söylemler, JPMorgan’ın Bitcoin’in altına rakip
olacağı öngörüsüyle destek bulmuştu. Ancak altın Bitcoin
gibi çok ani yükseliş ve çok hızlı bir değer kaybı yaşamıyor,
yani Bitcoin kadar dalgalı bir seyir izlemiyor. Bu nedenle
Bitcoin’i dijital altına benzeten söylemler 2021 yılı Mayıs
ayındaki fiyat hareketleriyle önemini yitirdi. Ünlü İktisatçı
Nourel Roubini’ye göre Bitcoin ve diğer kripto paralar
yüksek volatiliteden dolayı sabit bir değer saklama aracı
ve varlık olamaz, Bitcoin’in bir balon olarak tanımlan-
ması için de ana fiyatının belirli olması gerekir; ani artış ve
düşüşler böyle bir ana değerin belirlenmesini bile imkân-
sız kılıyor. Sonuç olarak, 2021 yılı Mayıs ayında Bitcoin
özelinde kripto para piyasasında yaşananlar bir sürpriz
değil, bunlar 2017 ve 2018  yıllarında işaret edildiği gibi
kripto paralara devlet kontrolü getirilmeye başlanırsa veya
herhangi bir sebepten talep azalırsa yaşanılması çok nor-
mal gelişmelerdi. Bununla beraber günümüzün ve gelece-
ğin bir gerçeği olan kripto paraları Çin gibi külliyen
yasaklamaktan ziyade kontrol edilebilir bir düzleme çek-
mek ve regüle etmek daha gerçekçi bir önlem olabilir.

Petrol piyasasında asgari satış yükümlülüğünü yerine getirmeyen dağıtıcı lisans sahibinin lisansı sona erdirilecek. Dağıtıcı, ihrakiye teslim, madeni
yağ ve bayilik lisans taleplerinin yerine getirilmesi için başvuru sahibinin vadesi geçmiş prim ve idari para borcunun bulunmaması gerekecek

Küresel piyasaların
durumu karışık

Küresel piyasalarda, enflasyonist baskılar
ve para politikalarının geleceğine ilişkin belir-
sizliklerle karışık bir seyir izleniyor. Yeni tip ko-

ronavirüs salgını sonrası ekonomilerdeki toparlanma ve
oynaklığı yükselen emtia fiyatları enflasyon endişelerinin
devam etmesine neden olurken, gelişmiş ülke merkez
bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizlikler de pi-
yasalarda fiyatlamaları zorlaştırıyor. Artan belirsizliklerle
yön bulmakta zorlanan pay piyasalarında, veri gündemi-
nin de sakin olmasının etkisiyle dün karışık bir görünüm
izlendi. Hafta sonu ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın
"daha yüksek bir faiz seviyesinin hem ABD Merkez Ban-
kası (Fed) hem de toplumun faydasına olacağını" söyle-
mesinin ardından para politikalarına ilişkin tartışmalar
ve belirsizlikler artarken, ekonomik büyümeye ilişkin
iyimserlik ise satış baskısını sınırlayan faktör olarak dik-
kati çekti. ABD'de bu gelişmelerle dün Dow Jones en-
deksi yüzde 0,36 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,08
gerilerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,49 değer kazandı.

Dolar endeksi ise 90 sevi-
yesinin hemen üzerinde
yatay bir seyir izledi. Av-
rupa borsalarında, Al-
manya hariç yükselişler
görüldü. Yatırımcıların
perşembe günü açıklana-
cak Avrupa Merkez Ban-

kası'nın faiz kararı ve ABD’nin enflasyon verisine
odaklanması ile pay piyasalarında görece sakin bir seyir
izlendi. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 artışla 1,2190'a
çıktı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,12, Fran-
sa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,43 ve İtalya'da FTSE
MIB 30 endeksi yüzde 0,99 değer kazanırken, Alman-
ya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,10 düşüş kaydetti. Bugün
Japonya'da açıklanan verilere göre ülkede Gayrisafi Yurt
içi Hasıla (GSYH) ilk çeyrekte, önceki çeyreğe göre
yüzde 1, yıllık ise yüzde 3,9 geriledi. Veri sonrası, Japon-
ya'da Nikkei 225 endeksi yatay bir seyir izlerken, Güney
Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 ve Çin'de Şanghay bile-
şik endeksi yüzde 0,8 değer kaybetti. Analistler, asgari
vergi konusundaki gelişmelerin, Çinli teknoloji devi şirket
hisseleri üzerinde baskıya neden olduğunu bildirdi. 
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Mafyaya sıfır
soruşturma
HDP Eş Genel Başkanı
Buldan, "İktidarın anayasa
ve hukuku rafa kaldırması
bugünler içinmiş; mafyaya
sıfır soruşturma, HDP'ye
kapatma" diye konuştu

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti devletinin yıkılması çağrısında
bulunan TİP Milletvekili Ahmet Şık'ı hedef aldı. Şık için "Hain, alçak, soysuz, suçlu, aşağılık" ifadelerini kulla-
nan Bahçeli, "Devlete katil diyen bu hainin dokunulmazlığını kaldırıp adalete teslim etmeyecek miyiz?" dedi

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, par-
tisinin grup toplantısında konuştu. Buldan,
"Demokrasinin, hukukun üstünlüğünün,
şeffaf, denetlenebilir bir yönetimin olmadığı
sistem; çete-mafya düzeninden başka bir
şey değlidir. Türkiye bugün çürüyen ve çü-
rüten bir sistemle yüzleşme sürecini yaşa-
maktadır.  Birbirlerine sokakta dahi
söylenmeyecek ağır sözler sarf edenler,
savaş, rant, talan ve Kürt düşmanlığında
birleşerek hukuksuzluk, gasp, yolsuzluk,
yoksulluk üreten bir talan düzeni kurdular.
Organize suç örgütleri mafyayı Susurlukçu-
ları, darbecileri, ırkçıları satılmış medyayı,
kadın katillerini bu düzenin ortağı yaptılar.
Türkiye ile sınırlı kalmadılar. Suriye'de El-
Nusra, IŞİD, ÖSO çetelerini bu düzenin dış
ayağı yaptılar. Erdoğan 2007'de derin dev-
leti minimize etmek, mümkünse yok etmek
bunu başarmak gerekiyordu ya, tam tersini
yaptı. Mafyanın itirafında olduğu gibi her
suçta beraber oldukları büyük bir geniş aile
kurdular. Bunun adı yerli ve milli suçlular
itirafıdır. Mafya ve çeteleri öyle güçlendirdi-
ler ki, suç örgütlerini ve Susurluk takımını
devletin başına adete kayyım yaptılar" dedi. 

Akıllarına HDP geliyor

"Suç örgütlerinin üzerine gitmeyen yargı
HDP hakkında yeniden kapatma davası
açarak mafyatik düzene bir kez daha kalkan
oldu" diyen Buldan, "Ne zaman pislikleri
ortaya dökülse akıllarına HDP, Kürtler geli-
yor. Bu iktidarın anayasa ve hukuku rafa
kaldırması bugünler içinmiş. Mafyaya sıfır
soruşturma, HDP'ye kapatma. Tam da 7
Haziran'ın yıl dönümünde. 7 Haziran 2015
seçimlerinin yıl dönümünde HDP'ye bir kez
daha kapatma davası açtılar. Kobani kum-
pas davasında olduğu gibi kirli, siyasi bir
operasyonla karşı karşıyayız. Bugünkü maf-
yatik düzenin bir kırılma noktasıdır 7 Hazi-
ran.  Onca baskı ve zulüme rağmen
halklarımızın değişim umudunu tüketeme-
diler, halk iradesini teslim alamadılar, hazi-
ran dayanışmasını ve ruhunu yenemediler.
HDP'ye kurulduğu günden bu yana perva-
sızca saldırdılar, saldırmaya devam ediyor-
lar. Binlerce yönetici ve üyemizi tutukladılar
ama bize geri adım attıramadılar. HDP, eşit
ve özgür yaşam fikriyle tüm Türkiye'ye
açıldı. HDP'nin rüzgarı her yerde esti, her-
kese nefes oldu" ifadelerini kullandı. 

P artisinin grup toplantısında konu-
şan CHP Genel Başkanı Kemal Kı-
lıçdaroğlu, organize suç örgütü

lideri Sedat Peker’in iddiaları sonrası
gündeme gelen konularla ilgili açıklama-
larda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Türkiye’yi
temelden sarsan bir sürü açıklama var,
Saray’dan tek bir açıklama yok. Ak Par-
tili, MHP’li kardeşlerime sesleniyorum.
Bu kadar lağım kokusu dünyaya yayılmış-
ken neden kimse konuşmuyor? Neden
savcılar harekete geçmiyor? Türkiye Cum-
huriyeti Devleti bir kabile devleti mi? Ne-
rede bu savcılar?" tepkisini gösterdi. 

Can güvenliği yoktur

"İktidar kendisini kurtarmak istiyor, gün-
dem değiştirmek istiyor" diyen Kılıçda-
roğlu, "Gırtlağına kadar lağım çukuruna
düşmüşler. Açık ve net ifade ediyorum.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk
devleti olmaktan çıkmıştır. Yargı asla ve
asla tarafsız ve bağımsız değildir. Tali-
matla iş yapan bir yargı vardır. Türkiye’de
hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur.
Ben lağım borusu patladı dedim. Meğer
lağım çukurundalarmış bunlar. Saray ko-
kuyu hissetmiyor. Türkiye’yi temelden sar-
san bir sürü açıklamalar var. Saray’dan
tek cümle bile yok. Niçin? Gerekçe yarat-
mak istiyorlar onda da batıyorlar. Gerekçe
bile bulamıyorlar. İstifa diye bir müessese
var. Onurlu insanların başvurduğu istifa
diye bir müessese var" ifadelerini kul-
landı. Yeraltı dünyasının önemli bir aktö-
rünün açıklama yaptığını belirten

Kılıçdaroğlu, "Gazeteler, TV’ler tartışıyor.
İktidar sahibinden tık yok. Sen her ko-
nuda konuşuyordun. “Dış güçlerin
oyunu” diyorlar. O zaman 19 yılın so-
nunda ülkeyi dış güçlerin oyuncağı haline
sen getirmedin mi?  Rüşvet alan siyasetçi-
lerden söz ediliyor, siyasi destekle uyuştu-
rucu kaçakçılığı yapanlar var, tık yok.
Savcılar korkudan soruşturma açamıyor-
lar. Kara para aklayanları bizzat serbest
bırakıyorlar, yurtdışına çıkarıyorlar. Bunu
yapan kim? Meclis Başkanı’na geçen salı
günü çok ağır konuşmuştum, doğru. Ko-
nuşması lazımdı. 600 milletvekilini kimse
töhmet altında tutamaz! Sonunda ko-
nuştu. “Mektup gönderdim” dedi, “O si-
yasetçinin ismini istiyorum” dedi. İçişleri
Bakanı isim verecek mi, asla vermez.
Atanmış bakan, seçilmiş Meclis Baş-
kanı’nın sorusuna cevap vermezse bu
nasıl karşılanacak?" diye sordu. 

10 bin dolar alan kim?

"Peki göndermediği zaman atanmış bir
bakan, seçilmiş bir TBMM Başkanı’nı
sorduğu soruya cevap vermeyerek aşağıla-
masını nasıl karşılayacak?" diyen Kılıçda-
roğlu, "Cevap vermiyorum sana, istediğin
kadar yaz diyecek, göreceksiniz. Sayın
Başkan’a mektup yazdığı için teşekkür
ederim. 10 bin dolar alan siyasetçi kimdir,
açık ve net ortaya çıkması lazım. Biz bili-
yoruz, herkes biliyor. O kişide acaba yüz,
ahlak var mı? Kire bulaşmış insanlar, 
yaşamları boyunca kirli gezmekten 
hoşlanırlar" aaçıklamasını yaptı. 
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lerden söz ediliyor, siyasi destekle uyuştu-
rucu kaçakçılığı yapanlar var, tık yok.
Savcılar korkudan soruşturma açamıyor-
lar. Kara para aklayanları bizzat serbest
bırakıyorlar, yurtdışına çıkarıyorlar. Bunu
yapan kim? Meclis Başkanı’na geçen salı
günü çok ağır konuşmuştum, doğru. Ko-
nuşması lazımdı. 600 milletvekilini kimse
töhmet altında tutamaz! Sonunda ko-
nuştu. “Mektup gönderdim” dedi, “O si-
yasetçinin ismini istiyorum” dedi. İçişleri
Bakanı isim verecek mi, asla vermez.
Atanmış bakan, seçilmiş Meclis Baş-
kanı’nın sorusuna cevap vermezse bu
nasıl karşılanacak?" diye sordu. 

10 bin dolar alan kim?

"Peki göndermediği zaman atanmış bir
bakan, seçilmiş bir TBMM Başkanı’nı
sorduğu soruya cevap vermeyerek aşağıla-
masını nasıl karşılayacak?" diyen Kılıçda-
roğlu, "Cevap vermiyorum sana, istediğin
kadar yaz diyecek, göreceksiniz. Sayın
Başkan’a mektup yazdığı için teşekkür
ederim. 10 bin dolar alan siyasetçi kimdir,
açık ve net ortaya çıkması lazım. Biz bili-
yoruz, herkes biliyor. O kişide acaba yüz,
ahlak var mı? Kire bulaşmış insanlar, 
yaşamları boyunca kirli gezmekten 
hoşlanırlar" aaçıklamasını yaptı. 

P artisinin grup toplantısında konu-
şan CHP Genel Başkanı Kemal Kı-
lıçdaroğlu, organize suç örgütü

lideri Sedat Peker’in iddiaları sonrası
gündeme gelen konularla ilgili açıklama-
larda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Türkiye’yi
temelden sarsan bir sürü açıklama var,
Saray’dan tek bir açıklama yok. Ak Par-
tili, MHP’li kardeşlerime sesleniyorum.
Bu kadar lağım kokusu dünyaya yayılmış-
ken neden kimse konuşmuyor? Neden
savcılar harekete geçmiyor? Türkiye Cum-
huriyeti Devleti bir kabile devleti mi? Ne-
rede bu savcılar?" tepkisini gösterdi. 

Can güvenliği yoktur
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düşmüşler. Açık ve net ifade ediyorum.
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asla tarafsız ve bağımsız değildir. Tali-
matla iş yapan bir yargı vardır. Türkiye’de
hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur.
Ben lağım borusu patladı dedim. Meğer
lağım çukurundalarmış bunlar. Saray ko-
kuyu hissetmiyor. Türkiye’yi temelden sar-
san bir sürü açıklamalar var. Saray’dan
tek cümle bile yok. Niçin? Gerekçe yarat-
mak istiyorlar onda da batıyorlar. Gerekçe
bile bulamıyorlar. İstifa diye bir müessese
var. Onurlu insanların başvurduğu istifa
diye bir müessese var" ifadelerini kul-
landı. Yeraltı dünyasının önemli bir aktö-
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diye bir müessese var" ifadelerini kul-
landı. Yeraltı dünyasının önemli bir aktö-
rünün açıklama yaptığını belirten

Kılıçdaroğlu, "Gazeteler, TV’ler tartışıyor.
İktidar sahibinden tık yok. Sen her ko-
nuda konuşuyordun. “Dış güçlerin
oyunu” diyorlar. O zaman 19 yılın so-
nunda ülkeyi dış güçlerin oyuncağı haline
sen getirmedin mi?  Rüşvet alan siyasetçi-
lerden söz ediliyor, siyasi destekle uyuştu-
rucu kaçakçılığı yapanlar var, tık yok.
Savcılar korkudan soruşturma açamıyor-
lar. Kara para aklayanları bizzat serbest
bırakıyorlar, yurtdışına çıkarıyorlar. Bunu
yapan kim? Meclis Başkanı’na geçen salı
günü çok ağır konuşmuştum, doğru. Ko-
nuşması lazımdı. 600 milletvekilini kimse
töhmet altında tutamaz! Sonunda ko-
nuştu. “Mektup gönderdim” dedi, “O si-
yasetçinin ismini istiyorum” dedi. İçişleri
Bakanı isim verecek mi, asla vermez.
Atanmış bakan, seçilmiş Meclis Baş-
kanı’nın sorusuna cevap vermezse bu
nasıl karşılanacak?" diye sordu. 

10 bin dolar alan kim?

"Peki göndermediği zaman atanmış bir
bakan, seçilmiş bir TBMM Başkanı’nı
sorduğu soruya cevap vermeyerek aşağıla-
masını nasıl karşılayacak?" diyen Kılıçda-
roğlu, "Cevap vermiyorum sana, istediğin
kadar yaz diyecek, göreceksiniz. Sayın
Başkan’a mektup yazdığı için teşekkür
ederim. 10 bin dolar alan siyasetçi kimdir,
açık ve net ortaya çıkması lazım. Biz bili-
yoruz, herkes biliyor. O kişide acaba yüz,
ahlak var mı? Kire bulaşmış insanlar, 
yaşamları boyunca kirli gezmekten 
hoşlanırlar" aaçıklamasını yaptı. 
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LAGIM KOKUSU
DUNYAYA YAYILDI
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HDP’ye yeniden açılan kapatma davası hak-
kında da konuşan Kılıçdaroğlu, "Türkiye’yi bu
bataktan çıkaracağız. Ülkemize temiz, ahlaklı
siyaseti, dayanışma kültürünü yeniden getirece-
ğiz. Farklı görüşler, farklı siyasi anlayışlar
kavga konusu değil zenginlik olmalı. Demokra-
sini var olduğu bir ortamda siz bir partiyi kapa-
tamazsınız. Şiddet, baskı uyguluyorlarsa

kapatın. Zaten savcı harekete geçer. Ama savcı
siyasi otoritenin tavrıyla harekete geçiyorsa
orada demokrasiyi yok ediyorsunuz demektir.
Milli iradeye duyduğum saygı sadece HDP için
değil. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
zorla istifa ettirildiğinde de onların haklarını
savunduk. Birisi kameraların karşısında ağlaya-
rak istifa etti, onun da hakkını savunduk" dedi. 
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Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih 
Bulu'yu hedef alan Kemal Kılıçdaroğlu, "Melih
Bulu’ya söylüyorum. Sen o üniversiteye bırak
rektör olmayı, orada ders verecek kapasiteye
bile sahip değilsin. Sende onur varsa istifa et. İs-
tifa bir erdemdir. Hocaların görevine son veriyor.
Niçin? Hangi akılla, hangi mantıkla? Üniversite-
nin rektörü bilime düşman olur mu? Düşünün
rektör bilime, bilim insanına düşman" dedi. 

SENDE ONUR
VARSA İSTİFA ET!

Eski HDP'li, yeni TİP Milletvekili
Ahmet Şık, katıldığı bir yayında Tür-
kiye Cumhuriyeti devletinin yıkıl-
ması çağrısı yaptı. Şık "Bu devlet
katildir ve bu devleti yıkmamız gere-
kiyor" dedi. Şık'ın bu sözlerine büyük
tepkiler gelirken, bir sert tepki de
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçe-
li'den geldi. Partisinin grup toplantı-
sında konuş an Bahçeli, "TİP’li bir
milletvekilinin ‘Bu devlet katil bu
devleti yıkmamız gerekiyor’ iftiraları
karşısında ne yapacağız. Bu hainin
dokunulmazlığını kaldırıp doğruda
adalete teslim etmeyecek miyiz? Dü-
şünebiliyor musunuz böyle bir alçak
TBMM’de bizimle aynı havayı te-
neffüs ediyor. Devlete katil diyen bu
soysuz devletin her imkanından isti-
fade ediyor, hazinesinden maaşını
alıyor. HDP’lilerin fütursuzluğun-
dan cesaret alan bu suçlu bilmelidir
ki TC devleti katil olsaydı bugün bu-
lunduğun yer TBMM değil mezarlık
olurdu. Bunlara müsamaha göstere-
meyiz bu aşağılık tiplere tahammül
edemeyiz" dedi. 

Serok'un filikası su aldı

Konuşmasını, "Geçmişine sırt
dönüp çıkarlarının peşine düşenlerin
görünürlüğü artmıştır. Dün birlikte
olduklarını bugün karalamaları mü-
nafıklık alametleridir" şeklinde 
sürdüren Bahçeli, "Türkiye’de baş-
bakanlık yapmış bir şahsın sırları
döküp saçması bariz bir delildir.
Gizlemesini bilmeyenin yönetmesi
mümkün değildir. Serok Ahmet

böyle birisidir. Aynı şey selamsız Ba-
bacan için de geçerlidir. Serok için
deniz bitmiş, filikası su almıştır. Zillet
ittifakının asıl ve yedek kadrosunu
teşkil eden davası ve devası olmayan
partinin başkanlarının iddia ve itiraf-
ları esas itibariyle düşünce namusu
bakımından utanç vesikasıdır. De-
mokrasinin bekası iki ucu keskin
bıçak gibi parlayan hassasiyete bağ-
lıdır. Serok ve devasızların diğer zillet
ortaklarıyla buna riayet etmeyecekle-
rini biliyoruz" dedi.

Türkiye'ye karşı siyaset

İsmet İnönü'nün, "Eğer iktidar kar-
şısına geçen muhalefet partileri dev-
leti ve milleti kötülemeye pahasına
da olsa her şeyi kötülemek yoluna
çıkarsa, iktidarla muhalefet arasın-
daki husumet soysuzlaşırsa demo-
kratik rejimin atisi yoktur" sözlerini
hatırlatan Bahçeli, "İlerleyen yıllarda
İnönü’nün yerinde yeller estiği de
bir başka konudur. CHP’nin hali
tamı tamına budur. Zillet ittifakı si-
yasetini Türkiye’ye karşı konumlan-
dırmıştır. Organize suç örgütlerine
sözcülük yapan kişiliksiz bir muha-
lefet vardır. Bu vatan düşmeyecek,
Türk milleti zillete boyun eğmeye-
cektir. CHP ve İP’in siyasi idaresi
güdümlüdür. Bunların rotasını be-
lirleyen temelsiz isnatlar, küresel se-
naryolardır. CHP ile İP’in gizli
ortağı HDP, cumhurbaşkanlığı se-
çimi konusunda ortak aday çıkar-
manın ciddi bir ortaklık olacağını
ortaya çıkarmıştır. HDP, CHP ile

İP’i çoktan kafeslemiş, üzerlerine de
kilidi vurmuştur. Bunların ayağa
kalkmaya mecalleri kalmamıştır. Şu
anda kamuoyunu hazırlama süreci
devrededir. HDP’nin CHP ile İP’i
bir karara zorlaması son zaman-
larda iyice yoğunlaşmıştır. 2023 se-
çimlerinde ne olacağından daha
önce çözümü milli ve hukuki aciliyet
olan devasa bir sorun vardır" açıkla-
masını yaptı. 

Daha neyi bekliyoruz? 

HDP'ye açılan kapatma davasını da
değerlendiren Bahçeli, "Yargıtay
Cumhuriyet Başsavcılığı AYM tara-
fından iade edilen HDP’nin kapatıl-
masını esasa alan iddianamenin
eksikliklerini gidererek beklenen da-
vayı dün tekrar açmıştır. HDP’ni ey-
lemleri devletin bağımsızlığına ülkesi
ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne
insan haklarına aykırı bulunmuştur.
Bu bölücü partinin hemen hemen
tüm organları üyeleri ve teşkilatları
vasıtasıyla suç işlediği işlenmesini
tahrik ve teşvik ettiği somut delillerle
belirtilmiştir. Bundan sonra bütün
gözler AYM’ye çevrilecektir. Bu
mahkemenin iddianameyi ikinci kez
iade seçeneği de kalmamıştır. Tür-
kiye vatan topraklarında ve sınır öte-
sinde terör örgütlerine karşı
kazanmış olduğu muazzam üstün-
lüğü TBMM’de kaybedemez hiç
kimse de bu kayba hizmet edemez.
Bununla bağlantılı olmak üzere ce-
vabını aradığımız sorular da şunlar-
dır; bölücü milletvekillerinin

dokunulmazlık dosyalarının
TBMM’de görüşülüp karara bağ-
lanması neden gecikmektedir. Suçu
teşfik edilmiş PKK’lı milletvekilleri
adaletin önüne ne zaman çıkarıla-
caktır? Daha neyi bekliyoruz? Bölü-
cülüğün hesabını soracaksak şayet
hukuk devletinin varlığını göstere-
ceksek gün bu gündür" dedi.

Bu hain hesap vermeyecek mi?
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Ç evre sakinlerinden Muhlis Karakoç,
Battal Gazi ile Örnek Mahallesi'ni
bölen derenin, Avcılar'daki Ambarlı

Atık Su Tesisi'ne bağlandığını belirterek,
ıslah edilmesi ya da üzerinin kapatılması
için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden
yardım beklediklerini söyledi. Karakoç,
"Az ileride oturuyorum. Yetkililer zaten
bu kokuyu duyuyorlardır. Fabrikaların
pis suyu akıyor. Buna bir çare bulmalılar,
böyle olmaması lazım. Kokudan çocu-
ğumuzla balkonda oturamıyoruz. Ya-
kında kurban mevsimi gelecek. Herkes
derisini, pisliğini gelip buraya atıyor. O
daha pis bir koku. Bir-iki ay çekiyor. İn-
sanlar bir yağmur yağsa da o koku bitsin
diye bekliyor. Belediye mi, kim ise buna
bir çözüm bulmaları lazım" dedi. 

Lağım kokuları geliyor

Köprü üzerinden akan pis suyu gösteren
Furkan Şanlı ise "Sürekli lağım kokuları
geliyor. Fabrika atıkları da olabilir. Teks-
til, ayakkabı fabrikaları yukarıda" diye
konuştu. Aynı bölgede oturan bir kadın
da atık su deresinin çok pis koktuğunu
ifade ederek, "Pislik kokuyor. Evlerin
pencerelerini açamıyoruz. Başka söyleye-
cek bir şeyim yok. Nereden baksan 15-20
yıldan beri burası böyle. Az ileride oturu-
yoruz. Dereye de yakınız. Camları koku-
dan açamıyoruz. Yetkililere sesimizi
duyurmak istiyoruz ama duymuyorlar"
ifadelerini kullandı. DHA

Kendin üret 
kendin ye!
Süleymanpaşa Belediyesi, kırsal 
mahallelerdeki tarlalarda geçen yıl
başladığı yemlik bitki ekimi ve bak-
liyat üretimini arttırarak sürdürüyor

büyüKşehir Kanununda yapılan
değişiklikler neticesinde köylerin
statüsü kırsal mahalleye dönüştürü-

lerek, buralarda yer alan taşınmazlar ilçe bele-
diyelerinin bünyesine geçirilmişti.
Süleymanpaşa Belediyesi, bu alanlarda tarım-
sal üretim yaparak elde edeceği tohumluk yem
bitkilerini üreticilere dağıtacak. Geçen yıl pilot
uygulaması gerçekleştirilen çiftçilere destek
projesi kapsamında bu yıl, tarım arazilerinde
yaklaşık 1000 dönümlük yulaf tohumu, 2500
dönümlük arpa tohumu, 500 dönümlük fiğ
tohumu üretilecek.

Vatandaşa dağıtılacak

Süleymanpaşa Belediyesinin aşevinde hazırla-
nan yemeklerde kullanılan pirinç, fasulye,
nohut, mercimek, sıvı yağ ve un gibi gıdalar,
belediye bünyesinde bulunan tarım arazilerin-
den elde edilecek. Ayrıca ihtiyaç sahibi vatan-
daşlara dağıtılan erzak kolilerinin içinde yer
alan ürünlerin birçoğu Süleymanpaşa Beledi-
yesinin tarlalarından elde edilecek. Tarımsal
üretim çalışmaları hakkında açıklama yapan
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yük-
sel: “Gönül Belediyeciliği hizmet anlayışıyla
çıktığımız yolda Süleymanpaşa Belediyesi ola-
rak, belediye tarlalarımızda tarımsal faaliyetle-
rimizi sürdürerek kendi ürünlerimizi
üreteceğiz.” dedi

Öncü olmak istiyoruz

Süleymanpaşa Belediyesine ait tarlalarda ger-
çekleştirilecek üretimin yanı sıra, seracılık faali-
yetlerine de başlayacaklarını belirten
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel;
“Pilot olarak 60 dönümlük alanda kuracağımız
seramız ile yaş sebze ve meyve üretimi konu-
sunda da öncü olmayı istiyoruz. Meyve ve sebze
ihtiyacını ağırlıklı olarak Akdeniz ve Ege Böl-
gesi’nden karşılayan İstanbul’un yanı başında
bulunan bir ilçeyiz. Böylesine devasa büyüklük-
teki bir şehrin ihtiyaçlarını karşılama noktasında
çalışmalar yürütüyoruz.” ifadelerini kullandı.

esenyurt Belediyesi, çocukların
erken yaşta sporla tanışmalarını
sağlayarak, fiziksel ve zihinsel geli-

şimlerine yardımcı olmak, sağlıklı bireyler
yetiştirmek için çalışmalarına devam ediyor.
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tara-
fından düzenlenen ‘Spor Okulları’ kayıtları,
İçişleri Bakanlığınca yayımlanan ‘Haziran
Ayı Normalleşme Tedbirleri’ genelgesi kap-
samında kapılarını Esenyurtlulara açtı. Ala-
nında uzman eğitmenler, Atletizm, Karate,
Teakwondo, Futbol, Basketbol, Kung-fu,
Masa Tenisi, Jimnastik, Kick Boks, Voleybol,
Güreş, Boks, Kort Tenisi, Bisiklet ve Kadın-
Erkek Fitness dersleri verecek. ‘Spor Okulla-
rı’na başvuru yapmak isteyen vatandaşlar
0212 699 51 55’i arayarak kayıt yapabilecek.
Kayıtlar 25 Haziran’a kadar devam edecek.
Selahaddin Eyyubi Mahallesi Muhsin Yazı-
cıoğlu Parkı’nda bulunan spor tesisleri de
randevulu sistemle sporseverler ile buluşa-
cak. Tesis, 7-14 yaş aralığındaki çocuklara
yönelik basketbol, futbol ve voleybol branş-
larında da hizmet verecek.

istanbul Üniversitesi Fen Fa-
kültesi Biyoloji Bölümü Hidrobi-
yoloji Anabilim Dalı Plankton

Araştırma Laboratuvarı'nda, 23 gün önce
Marmara Denizi'nin çeşitli bölgelerinden
alınan deniz salyası örnekleri incelendi. İn-
celenen salyada çok sayıda evsel atık, bak-
teri ve müsilaja sebep olan tek hücreli
canlılar tespit edildi. Tek hücreli canlıların
müsilajı arttırmada büyük rol oynadığı sap-
tandı. Bu tespit ile birlikte, deniz sularında
hali hazırda bulunan bu tek hücreli canlıla-
rın neden bu sene bu denli fazla müsilaja
sebep olduğu da araştırılacak, incelemede
farklı bir tür de keşfedildi. Laboratuvarda
yapılan incelemelerde İlk izlenimlere göre
bu seneki artışın evsel atıklar gibi dış etken-
lerin bu canlıları strese soktuğu, dolayısıyla
tek hücreli canlıların daha fazla müsilaja
neden olduğu belirlendi. Aynı zamanda
yanlış avlanma gibi etkenler de tek hücreli
canlıların üremesine yol açarak, müsilajın
artmasına sebep olduğu açıklandı. 

Yeni bir canlı türü

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji
Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Baş-
kanı Prof.Dr. Neslihan Özdelice, "2007-
2008 yıllarında gözlemlediğimiz türlerin
çoğu, yine bu sene de müsilajdan sorumlu
olan türler baskın. Onların dışında farklı

olarak bir tür daha gördük. Bu türlerle de-
nemeler yapacağız. Canlıyı belli bir sıcaklık,
azot, fosfor kullanarak strese sokarak hangi
şartlarda, hangi noktada müsilaj salgıladı-
ğını belirleyeceğiz. 2007-2008'de görmedi-
ğimiz bir tür daha aktif hale gelmiş halde.
Bu senelerden sonra yoğun bir girdi olmuş
ki, gerek yağışlarla tarımsal alanlardan
girdi, gerek evsel atık oranlarıyla evsel atık-
lardaki oran da yükselmiş ki, biz bu yapıyı
yoğun olarak bu sene görüyoruz" şeklinde
konuştu.

Yapacağımız en kötü şey

Neslihan Özdelice, "Bu canlılar zaten suda
olması gereken canlılar, suya oksijen veren
canlılar. Buradaki olay bu canlıları strese
sokan bir faktör var. Bu nedenle dışarıya
müsilaj salınımı gerçekleşiyor. Bu algleri
yok etmek yapabileceğimiz en kötü şey
olur. Çünkü bunlar fotosentez yapan or-
tama oksijen veren canlılar. Bizim bunları
strese sokan faktörleri yaratmamız gereki-
yor" dedi. Özdelice, "En çok azot, fosfor
dediğimiz yükün fazla olması sorun. 2 se-
neye yakın hepimiz evde kaldık, yoğun de-
terjan kullandık. Deterjan içeriklerinde
yoğun fosfor var. Koronavirüs dönemi he-
pimiz evde yoğun deterjan kullandık. Yeme
içme alışkanlığı bile arttı bunlar bile etken"
diye konuştu. DHA

ONCE LACIVERT 
SONRA SIYAH!
Esenyurt'tan başlayan Haramidere'nin Battal Gazi ve Örnek Mahallesi'ni ayıran bölümünde, suyun
rengi, atıklar nedeniyle önce laciverte sonra ise siyaha döndü. Çevreye koku yayan dere nedeniyle
pencerelerini açamadıklarını, balkona çıkamadıklarını söyleyen mahalle sakinleri, çözüm istedi

Pandeminin salyaya etkisi
İÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Plankton Araştırma Laboratuvarı, deniz salyasında
ilk incelemesini tamamladı. Prof. Dr. Neslihan Özdelice, "2 seneye yakın hepimiz evde kaldık, yoğun deterjan
kullandık. Deterjan içeriklerinde yoğun fosfor var. Yeme içme alışkanlığı bile arttı, bunlar bile etken" dedi

Rock müzik grubu
Redd Maçka

Parkı'nda konser
verdi. Çok sayıda

kişinin katıldığı kon-
serde bazılarının
sosyal mesafe ve
maske kuralına

uymadıkları görüldü

Koronavirüsle mücadele kap-
samında bir yılı aşkındır konserler
yasaklanmıştı. Redd adlı rock

müzik grubunun solisti Doğan Duru, sosyal
medya hesabından Maçka Park'ında konser
yapacaklarını duyurmuştu. Saat 19.00'da baş-
layan konsere İstanbul'un çeşitli ilçelerinden
gelen çok sayıda kişi katıldı. Yaklaşık bir saat
süren konserdekilerden bazılarının sosyal me-
safe ve maske kuralına uymadıkları görüldü.

Ruhen kaybettik

Grubun solisti Doğan Duru "Bugüne kadar
niye buluşmadığımız konusunda bir sürü şey

söyleyebilirim. Bizim sektör bu işi bilen bir
sektör, havalarda ısındı, açık havada konser
yapmamak için hiçbir neden yok. Bu konser-
ler nizami şekilde yapılır. Hijyen maske ve her
türlü önlemi alırlar. Bu işi halı sahadakilerden
daha iyi biliyorlar. Bu konserlerin bir an önce
olması lazım. Birçok arkadaşımızı hem bede-
nen, hem ruhen kaybettik. Bizim sektördeki
ekonomiyi ancak biz düzeltiriz. Yardımlarla,
desteklerle düzelecek bir şey değil. Hiçbir
kampanya bu kadar çok insanı kapsayamaz,
biz sahneleri istiyoruz. Zaten insanlar bura-
dalar, parklardalar, sokaktalar. Havalar sıcak
keyiflerine bakıyorlar. Biz de uzakta bir yerde 

müzik yaptık. Bunun hiçbir sakıncası olma-
dığını gördük. Bir an önce aşılar gelirse, bu
işin daha hızlı bir şekilde çözüleceğini düşü-
nüyorum" dedi. 

Şaşırmadım açıkçası

Konsere gelen Nevzat Coşkun "Uzun zaman
sonra herkes özlemişti zaten, milletin de ihti-
yacı var zaten buna. En ufak fırsatta da
olanları görüyorsunuz. Zaten sevdiğim bir
gruptu, kalabalığa da şaşırmadım açıkçası"
dedi. Ezgi Daryürek ise "Açık havada bu-
laşma oranı zaten çok düşük olduğunu araş-
tırmalar da söylüyor. O yüzden böyle şeylere
herkesin çok ihtiyacı var. Çok güzel vakit 
geçirdik. Zaten Maçka Parkı insanların çok
güzel sosyalleştiği bir yer haline gelmişti.
Umarım daha fazla konser olur Maçka 
Parkı'nda" diye konuştu. DHA

Lebaleb konser!

Spor salonları
kapılarını açtı

Prof. Dr. Neslihan Özdelice, suda yaşanan olumsuzlukların giderilmesi için
kapsamlı bir çalışma yapılması gerektiğini ifade etti.

Bölgede oturan bir kadın atık su deresinin çok pis koktuğunu ifade ederek, "Pislik kokuyor. Evlerin pencerelerini açamıyoruz.
Başka söyleyecek bir şeyim yok. Nereden baksan 15-20 yıldan beri burası böyle. Artık bir çare bulsunlar” şeklinde konuştu.



Thodex’e darbe

ANADOLU Cumhuriyet Başsavcılı-
ğı'ndan yapılan yazılı açıklamada 
"Thodex adlı kripto para borsası 
bünyesinde işlenen suçlara ilişkin 
Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafın-
dan yürütülen soruşturmaya ilişkin 
bazı basın yayın organlarında asılsız 
haberler yer aldığı görülmüş, ka-
muoyunu doğru bilgilendirmek ama-
cıyla basın açıklaması yapılmasına 
ihtiyaç duyulmuştur. Bahse konu so-
ruşturma kapsamında yapılan kimlik 
tespitini müteakip derhal harekete 
geçilerek firma sahibi olan şüpheli 
Faruk Fatih Özer'in taşınmaz, ulaşım 

aracı, banka hesabı vs. malvarlıkla-
rını İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza 
Hakimliği'nin 24 Nisan 2021 tarihli 
kararıyla el konulmuştur" denildi. 

Haberler gerçek dışı 

Açıklamanın devamında şu ifadelere 
yer verildi: "Daha sonra yapılan tes-
pitlere göre 15 ayrı şüphelinin mal 
varlıklarına el konulması için sulh 
ceza hakimliğinden talepte bulunul-
muş, İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza 
Hakimliği'nin talebi tüm şüpheliler 
açısından 29 Nisan 2021 tarihinde 
kabul etmesi üzerine el koyma ted-

birleri uygulanmıştır. Soruşturmanın 
da devamında kimliği belirlenip ya-
kalanan 1 şüpheli hakkında da aynı 
yönde talepte bulunulmuş, İstanbul 
Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği'nin 
talebi 20 Mayıs 2021 tarihinde kabul 
etmesi üzerine bu şüpheli açısından 
da el koyma tedbirleri uygulanmıştır. 
Yukarıda izah edildiği üzere adı 
geçen yapılanmaya ilişkin yürütülen 
soruşturmamız kapsamında uygula-
nan el koyma tedbirlerinin gecikti-
ğine dair haber ve yorumlar gerçeği 
yansıtmamaktadır. Kamuoyuna say-
gıyla duyurulur."

O lay, dün saat 15.00 sıralarında 
Yavuz Selim Mahallesi 1051. 
Sokak'ta meydana geldi. İd-

diaya göre; yaşları 13 ile 15 olan iki 
çocuk ile yaşadığı eve gelen A.S., çocuk-
lardan birine taciz girişiminde bulundu. 
Evde bulunan diğer çocuk ise o anları 
cep telefonu ile kaydetti. Daha sonra 
kaydedilen görüntülerin yayılması üze-
rine A.S., evden hızla uzaklaştı. Görün-
tüleri izleyen mahalle sakinleri 
ayaklanarak A.S'nin yaşadığı evin 
önünde toplandı. A.S.'yi evde bulama-
yan vatandaşlar, kaldığı eve zarar vererek 
yakmak istedi. İhbar üzerine olay yerine 
gelen polis ekipleri, öfkeli mahalleliyi sa-
kinleştirmek istedi. Mahallelinin sakin-
leşmemesi üzerine polis, uyarı ateşi açtı. 
Polis ekiplerinin uyarısının ardından ma-
halle sakinleri dağıldı. Öfkeli mahalle sa-
kinlerinin A.S.'nin evine zarar verdiği 
anlar, vatandaşların cep telefonu kame-
rasına yansıdı. Öte yandan iki çocuğu 
taciz ettiği iddia edilen A.S.'nin eşinden 
boşandığı ve 3 çocuk babası olduğu öğ-
renildi. Polis ekipleri, kaçan A.S.'yi yaka-
lamak için çalışma başlattı. 

Bütün mahalle ayaklandı 

Mahallede yaşayan vatandaşlardan 
Kerim Şık, "Mahallemiz, birçok sıkıntıyı 
gördü ama böyle bir sıkıntıyla karşı kar-
şıya kalmamıştı. Hepimizin çoluk ço-
cuğu var. 13 ile 15 yaşları arasında, iki 
erkek çocuğu arabasıyla gezdirip, bir 
şeyler ikram edip evine götürmüş. Daha 
sonra bize gelen videolardan sonra ma-
halle olarak ayaklandık.  
Emniyetten ricamız, bizden önce bul-
sunlar. Mahallede görüp, selamlaşıyor-
duk. Ancak böyle bir şeyi 
konduramazdık. Bu olay yüzünden tüm 
dostluklarımızı, arkadaşlıklarımızı tekrar 

gözden geçirmemiz gerekiyor" dedi. 

Çocuklarla beraber takılırdı 

Mahallede esnaflık yapan İsa Gücel, 
"Millet, evi yakacaktı. Polisler araya 
girdi. Hemen hemen 15 yıldır tanıyor-
duk, mahallenin çocuğuydu. Sürekli bi-
zimle beraberdi. Mahallede herkes 
tanıyordu ama böyle bir namussuzluk 
yapacağını bilmiyorduk. Dün akşam bu-
rada kıyamet koptu. Onun yüzünden 
başkalarının canı yanacaktı. Çocuklarla 
beraber takılırdı" ifadelerini kullandı.  
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TRABZON ARAKLI PERVANE 
KÖYÜ KÜLTÜR VE  

YARDIMLAŞMA DERNEĞİ 
YÖNETİM KURULU  

BAŞKANLIĞINDAN DUYURU 
 
   Derneğimiz olağan genel kurul toplantısı 17 Haziran 2021 
pazar günü saat 14:00’da fatih mahallesi 27 mayıs 
cad.yağcıoğlu iş merkezi no:4 kat 2 D:48 küçükçekmece 
istanbul adresinde aşağıdaki yazılı gündeme göre yapıla-
caktır. 
   Belirtilen gün çoğunluk çoğunluk sağlanamadığı takdirde 
ikinci toplantı 24 Haziran 2021 pazar  günü aynı gün-
demle,aynı yer ve saatte nisapsız olarak yapılacaktır.Sayın 
üyelerin toplantıya katılımları rica olunur. 
GÜNDEM 
1-Açılış ve yoklama 
2-Kongre başkanlık divanı seçimi 
3-Saygı duruşu istiklal marşı 
4-Yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetim kurulunun faa-
liyet raporunun okunması ve müzakeresi. 
5-Yönetim kurulu ve denetim kurulunun ayrı ayrı ibrası. 
6-Tahmini bütçenin görüşülerek onayı 
7-Yeni yönetim kurulu ile asıl ve yedek üyelerin seçimi. 
8-Dilek ve temenniler. 
9-Kapanış. 

BAGCILARLILAR  
SOKAGA DOKULDU 

ZAYİ İLANI  
Beko 220 TR Marka model AS 0000308117  
Seri numaralı yazarkasa ruhsatımı kaybettim. 

Hükümsüzdür. İbrahim Kerimoğlu  
V.D.B.Çekmece No:5440417199

EĞİTİMLERDE, anne ve anne 
adaylarının, bebeğin sağlı-
ğını korumak açısından 
doğum öncesi ve doğum 
sonrasında dikkat etmesi ge-
rekenler, emzirme teknikleri, 
anne özgüvenini geliştirme 
yöntemleri, süt sağma  sak-
lama ve anne sütünün artı-
rılması gibi konular  
hakkında bilgi verildi.  
Dünya Sağlık Örgütü’nün 
de bebeklere ilk 6 ay bo-
yunca yalnızca anne sütü ve-
rilmesini, emzirmenin iki yaş 
ve ötesine kadar devam edil-
mesini önerdiğinin altının çi-
zildiği eğitimlerin 11 
Haziran’a kadar sürmesi 
planlanıyor.  Türkiye’nin ilk 
Neonatologlarından olan 
Prof. Dr. Asiye Nuhoğlu’nun 
koordinatörlüğünde yürütü-
len proje ile anne sütü kulla-

nım oranını Dünya Sağlık 
Örgütü kriterlerine uygun 
olarak %14’den  %50’nin 
üzerine çıkarmak hedefleni-
yor.  Eğitimlerde, Sağlık Ba-
kanlığı Çocuk ve Ergen 
Sağlığı Daire Başkanlığı 
Program Koordinatörü ve 
TEMAS Emzirme ve Anne 
Sütü Gönüllüleri Derneği  
Başkanı Melek Kılıç, İstan-
bul’u Sevenler Kültür ve 
Sanat Derneği Başkanı Gül 
Şen ve yönetim kurulu üye-
leri de hazır bulundu.  
TEMAS Emzirme ve Anne 
Sütü Gönüllüleri Derneği 
eğitmenleri ile birlikte yürü-
tülen projede, anne sütü ile 
beslenmenin yüzdesinin artı-
rılarak, bebek ölümlerinin 
azaltılmasını ve sağlıklı bir 
toplum oluşumunda katkı 
sağlamak amaçlanıyor.  

Kentsel dönüşüm 
ne işe yarar?

30 .05.2012 Tarihinde yürürlüğe giren 
6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanla-
rın Dönüştürülmesi Hakkında Kanun 

afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki 
riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen, 
sanat norm standartlarına uygun sağlıklı ve güvenli 
yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, 
tasfiye ve yenilemelere dair çalışmaları yapmak için 
çıkarılmış bir yasadır. Bu yasanın en belirleyici 
farkı tapusu olan veya olmayan hak sahiplerinin 
haklarının korunması ve mağdur edilmemesidir. 

*** 
Anayasa’nın 23.maddesine göre Devlet sosyal ve 

ekonomik gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve düzenli 
kentleşmeyi gerçekleştirmek ve vatandaşın can ve 
mal güvenliğini sağlamak ile görevlidir. 

Bilindiği üzere, Ülkemizin çok büyük bir kısmı, 
başta deprem olmak üzere tabii afetlerin riski altın-
dadır. Mevcut yapıların büyük bir kısmının muhte-
mel afetlere karşı dayanıklı olmadıkları ve orta 
şiddetteki bir depremde bile ağır derecede hasar 
görüp yıkılmışlardır. On binlerce insanın ölümüne ve 
çok yüksek mali kayıplara sebebiyet veren acı 
gerçekler ortaya çıkmıştır. 

Yaşamımızı ve geleceğimizi olumsuz etkileyen bu 
çarpık ve kuralsız yapılaşma sorunu nedeni ile ço-
cuklarımıza, torunlarımıza sağlıklı bir kent bırak-
mak için, çıkarılmış bir yasadır. 

Kentsel dönüşüm, kentlerin özellikle öne çıkması 
gereken yönlerini dikkate alınmasına, tarihsel var-
lıkları, doğal zenginlikleri, insanımızın zengin kül-
türü, bitki ve ürün çeşitliliğimiz, tarım ve sanayi 
alanlarını belirleyen çalışmalara da olanak 
vermektedir. 

*** 
Kentsel Dönüşüm, yaşadığımız şehri daha mo-

dern, yaşanabilir, sağlıklı, huzurlu, güvenli, kültü-
rüne sahip, sosyal yaşam donatılarının öne 
çıkmasına olanak sağlamaktadır. 

Kentsel dönüşüm süreci nasıl işler? 

1. Yapı maliki, binasının risk durumunu tespit 
ettirmek için, tapu ve kimlik fotokopisi ile Bakan-
lıkça lisanslandırılmış olan bir kuruluşa başvurur. 

2. Riskli yapılar gözlemsel olarak değil, 
02.07.2013 tarih ve 28695 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan Riskli Yapıların Tespit Edilmesine 
İlişkin Esaslar hükümleri kapsamında yapılacak 
çalışmalara göre tespit edilir. 

3. Sonuçların değerlendirilerek bina risk tespiti 
yapılır ve rapor hazırlanır. 

4. Bina, lisanslı kurum veya kuruluş tarafından 
incelenerek risk tespit raporu tanzim edilir ve 
hazırlanan rapor incelenmek üzere 10 iş günü 
içinde Müdürlüğe gönderilir. 

5. İlgili yönetmeliğe uygun olarak hazırlanmış 
raporlar kabul edilir ve sistem üzerinden de 
onaylanır. 

6. İlgili tapu müdürlüğünce, söz konusu yapı ile 
ilgili olarak tapu kütüğüne “riskli yapı” belirtmesi 
işlenir ve durum hak sahiplerine tebliğ edilir. 

7. Hak sahiplerine yapılacak olan tebligatta, 
“yapının riskli olarak tespit edildiği, tebligat 
tarihinden itibaren 15 gün içinde riskli yapı tespi-
tine karşı Müdürlüğe itiraz dilekçesi verilebileceği, 
60 günden az olmamak üzere idarece belirlenecek 
süre içinde yapının yıktırılması gerektiği” hususları 
yer alır. 

8. Tapu tarafından yapılan tebligat tarihinden 
itibaren 15 gün içinde malikler veya kanuni temsil-
cileri tarafından riskli yapı tespitine karşı itiraz için 
İl Müdürlüğüne dilekçe ile başvurulabilir. 

9. Yapılan inceleme sonucunda itirazın reddedil-
mesi veya riskli yapı tespitine itiraz süresi içerisinde 
itiraz edilmemesi suretiyle, riskli yapı tespitinin 
kesinleşmesi halinde yıkım sürecine girilir. 

10. İlgili idare tarafından tebligat yoluyla riskli 
olarak tespit edilen taşınmazın maliklerine 60 gün-
den az olmamak üzere süre verilerek yapının 
yıktırılması istenir. 

11. Yapı maliklerinin müracaatı üzerine, idare 
tarafından yıkım ruhsatı düzenlenir. 

12. Verilen süreler içinde, riskli yapıların malik-
lerince yıktırılmaması halinde, riskli yapılara 
elektrik, su ve doğal gaz verilmemesi ve verilen hiz-
metlerin durdurulması ilgili kurum ve kuruluşlar-
dan istenilir ve maliklere verilen süreler içinde riskli 
yapıların yıktırılmadığı mülki amire bildirilir. 

13. Üzerindeki bina yıkılarak arsa haline gelen 
parsel ile ilgili ortak bir karar alınarak binanın 
yapımı ile ilgili anlaşma yapılır. 

14. Alınan karar tutanağa bağlanır ve karara 
katılan maliklerce imzalanır. Bu karar, karara ka-
tılmayanlara ve toplantıya iştirak etmeyenlere noter 
vasıtasıyla tebliğ edilir. 

15. Tebliğde; 15 gün içinde kararı kabul etme-
yenlerin arsa paylarının anlaşma sağlayan diğer 
paydaşlara açık artırma usulü ile satılacağı, satış 
gerçekleşmezse Bakanlıkça Hazine adına alınacağı 
belirtilir. 

16. Paydaşların kararı ile yapılan anlaşmaya 
göre yeni yapının uygulama ve anahtar teslimi 
gerçekleştirilir.

Avcılar’da anneler için önemli proje

Bağcılar'da, iki çocuğu evine davet ederek taciz ettiği iddia edilen A.S., yaşanan olayın görüntüleri-
nin ortaya çıkmasının ardından evden kaçtı. Görüntüleri izleyen mahalle sakinleri A.S.'nin yaşadığı 
evin önünde bir araya gelerek tepki gösterdi. Mahallelinin tepkisi, cep telefonu kamerasına yansıdı 

Barış KIŞ

barısgercek1@gmail.com 

SON SAYFA

A.S.'nin komşularından Ercan  
Demirkıran, "Mahalle bundan ra-
hatsızdı. Eve giren çıkan belli de-
ğildi. Hep çocuklarla takılıyordu. 
Çocuklara sigara veriyordu. Eve 
kadın girip çıktığını da görüyor-
duk. 4-5 ay önce emniyete şikayet 
ettim. Polisler gelip baktı, bir şey 
bulamadılar galiba. Çocuğu taciz 
etmiş. Videoda her şey açık ve net 
görünüyor. Eşinden boşanmış, çok 
mütevazı bir ailesi varmış. 3 tane 
çocuğu olduğunu öğrendik. Yan 
komşumdu. Dışarıda görsen, 
gayet beyefendi bir hali vardı.  
Polisler evi boşalttı. Eşyalarını al-
dılar. Belediye ekipleri bugün evi 
temizleyecekmiş. Kalan eşyaları da 
çöpe atacaklar. O şahsın yakalan-
masını ve gerekenin yapılmasının 
istiyoruz" diye konuştu.  

Bu adam için  
idam istiyoruz 

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Thodex'le ilgili yürütülen soruşturmada şirketin sahibi 
Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 17 şüphelinin mal varlıklarına el koyma tedbir-
lerinin geciktiğine ilişkin yapılan haber ve yorumların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Açıkla-

mada soruşturma kapsamında kimlik tespitinin ardından derhal harekete geçilerek 
şüphelilerin mal varlıklarına el konulduğu belirtildi

Firma sahibi olan şüpheli Faruk Fatih 
Özer’in taşınmaz, ulaşım aracı, banka  

hesabı vs. malvarlıklarına İstanbul Anadolu 
8. Sulh Ceza Hakimliği'nin 24 Nisan 2021 

tarihli kararıyla el konulmuştur

Avcılar Belediyesi’nin anne ve bebeği koruyan yeni projesi “Güçlü Kadın, Sağlıklı Nesil” kapsamında  
başlattığı “Anne Sütü Bilinçlendirme Eğitimleri”  Barış Manço Kültür Merkezi’nde devam ediyor
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FİLİSTİN'İN El-Halil kentinde dünyaya 
gelen 33 yaşındaki Mohammed Abusha-
rekh, liseyi birinci olarak bitirdikten sonra 

2006 yılında Kudüs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 
eğitim almaya başladı. Üniversitenin İsrail tarafında 
olmasından dolayı bazı sıkıntılar yaşayan Abusha-
rekh, maruz kaldığı baskılar nedeniyle okulunu bı-
rakmak zorunda kaldı. Daha sonra Türkiye'den 
eğitim bursu alan Abusharekh, 2007'de İstanbul 
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesine kayıt yap-
tırdı. Mezun olmasının ardından hayalindeki beyaz 
önlüğü ilk kez 2013 yılında Türkiye'de giyen Abus-
harekh, aynı yıl Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sına-
vı'nı kazanarak Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) 
Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı'nda ihtisas 
eğitimi almaya başladı. Kardiyoloji uzmanı olarak 
2017 yılında mezun olan Filistinli hekim, bir yıldır 
İzmir'deki özel bir hastanede hem hastalara şifa da-
ğıtıyor, hem de genç meslektaşlarına eğitim veriyor. 

İkinci vatanım Türkiye 

Kardiyoloji uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Mohammed 
Abusharekh, küçük yaşlardan bu yana doktor 
olmak istediğini belirtti. İsrail'in Filistin'e uyguladığı 
baskı politikasından dolayı tıp eğitimini ülkesinde 
tamamlayamadığını anlatan Abusharekh, şunları 
kaydetti: "Fakülte İsrail sınırlarında olduğu için 
oraya giriş çıkışlar sıkıntılıydı. Kudüs işgal altında 
olduğu için üniversiteye giderken, İsrail askerinin 
kontrolünden geçiyorsunuz. Bize düşmanca tavırlar 
sergiliyorlardı. Üzerimizi arıyorlardı. Bazen geç-
meme izin vermiyorlardı. Yaşadığım sorunlardan 
dolayı eğitimimi bırakmak zorunda kaldım, Türkiye 
Cumhuriyeti'nden eğitim bursu alınca da hayatım 
değişti. Türkiye benim için dış dünyaya açılan bir 
kapı oldu. Sağladığı eğitim bursu sayesinde tıp eğiti-
mimi Türkiye'de tamamladım.Türkiye benim yaşa-
mımda bir şanstı ve ben bu şansı iyi değerlendirdim. 
Türkiye'yi ikinci vatanım olarak görüyorum. Eğiti-
mimi burs alarak tamamladığım için Türk insanla-
rını tedavi etmeyi de bir vefa borcu olarak 
görüyorum." Abusharekh, Türk halkının Filistin'e 
her zaman destek verdiğini, ülkesindeki birçok gen-
cin de eğitim hayatlarını Türkiye'de sürdürdüğünü 
anlattı. Aklının ve gönlünün her zaman Filistin'de 
olduğunu dile getiren Abusharekh, "Filistin, İsrail 
baskısını uzun süredir yaşıyor. Zaman zaman olay-
ların tırmandığını görüyorsunuz. Kudüs İsrail'in 
başkenti yapıldı. Türkiye gibi ülkeler buna karşı 
çıksa da maalesef istediklerini sessizce devam ettir-
diler. Son zamanlarda çıkan olaylarda ve Gazze'nin 
direnişi Filistin'in davası tekrar ön plana çıktı. Filis-
tin meselesi direniş gösterilerek çözülecektir." ifade-
lerini kullandı. Mesleki birikimlerini tıp fakültesinde 
eğitim alan Türk gençlerine aktardığı için ayrı bir 
mutluluk yaşadığını dile getiren Abusharekh, ülke-
sinden gelen birçok Filistinli hastayı da Türkiye'de 
tedavi ettiğini sözlerine ekledi.

Türkiye’de doktor oldu 
hastalara şifa dağıttı

"BOĞAZİÇİ Film Festivali", bu yıl 23-30 
Ekim tarihleri arasında 9. kez sinemasever-
lerle buluşacak.Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı 

tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel 
Müdürlüğünün desteği ve TRT'nin kurumsal iş ortaklı-
ğıyla gerçekleştirilecek festival, hem Türk sinemasından 
hem de dünya sinemasından dikkat çekici yapımları bir 
araya getirecek. Geçen yıl "#HerŞeyeRağmen" sloga-
nıyla film gösterimlerini sinema salonlarında seyirciyle 
buluşturan festivalin, bu yıl da seyircisini sinema salon-
larında ağırlaması planlanıyor. "Ulusal Uzun Metraj 
Film Yarışması"nda yer alacak filmler, "En İyi Ulusal 
Uzun Metraj Film Ödülü" için jüri karşısına çıkarken, 
yarışmada ayrıca "En İyi Yönetmen", "En İyi Kadın 
Oyuncu", "En İyi Erkek Oyuncu", "En İyi Senaryo", "En 
İyi Sinematografi" ve "En İyi Kurgu" dallarında da 
ödüller verilecek. Kategori ödüllerinin yanı sıra ulusal 
yarışmada "FİLM-YÖN En İyi Yönetmen Ödülü" ile 
bir filmin tüm süreçlerini başarıyla yürüten yapımcıları 
ve bağımsız sinemayı desteklemek amacıyla "FİYAB En 
İyi Yapımcı Ödülü" takdim edilecek.

Boğaziçi için 
festival zamanı

İsrail askerlerinin baskısından dolayı  
bırakmak zorunda kaldığı tıp eğitimini 
Türkiye'nin sağladığı bursla İstanbul'da 

tamamlayan Filistinli Mohammed 
Abusharekh, kendisine kucak açan ülkede 

mesleğini yapmanın gururunu yaşıyor 

YEDİTEPE Üniversitesi ile 
Rusya’da bulunan Iva-
novo Üniversitesi’nin 

Hukuk Fakülteleri, öğrencilere yönelik 
yaz okulu için bir araya geldiklerini 
duyurdu. İki üniversitenin iş birliği ile 
düzenlenen yaz okulu kapsamında 
her iki üniversiteden öğrencilerin, 3-12 
Temmuz tarihleri arasında Türkiye’de, 
14-22 Ağustos tarihleri arasında ise 
Rusya’da bir araya geleceği belirtildi. 
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakül-
tesi, Rusya’nın devlet üniversitelerin-
den Ivanovo Üniversitesi iş birliği ile 
Yaz Okulu düzenleyeceğini duyurdu. 
Hem Türkiye’de hem de Rusya’da 
farklı zamanlarda gerçekleşecek yaz 
okulu kapsamında Yeditepe Üniversi-
tesi Hukuk Fakültesi öğrencileri 3-12 
Temmuz tarihleri arasında Rusya’ya 
gidecek. Yeditepe Üniversitesi, bu kap-
samda Ivanovo Üniversitesi’nden ge-
lecek Hukuk Fakültesi öğrencilerini, 
14-22 Temmuz tarihleri arasında, 
Kovid-19 tedbirlerinin alındığı kam-
püste ağırlayacak. 

Yeditepe öğrencileri 
buluşturacak 

A nadolu insanının karşılaştığı 
zorlukları ve çektiği sıkıntıları 
dile getirdiği eserleriyle 

toplumun geniş bir kesimine ulaşmayı 
başaran Abdurrahim Karakoç, vefatının 
9. yılında yad ediliyor. 
Müzisyen Hasan Sağındık, müzisyen, 
yazar Selçuk Küpçük ve Karakoç'un oğlu 
Türk İslam Karakoç, "Mihriban", 
"İsyanlı Sükut" ve "Omuzumda Sevda 
Yükü" adlı eserleriyle tanınan 
şairle hatıralarını anlattı. 
Üniversite yıllarında Ab-
durrahim Karakoç'un şi-
irleriyle tanıştığını 
belirten Sağındık, onun şi-
irlerinin kendi duygu ve 
düşünce dünyasına hitap ettiğini söyley-
erek, "Duygu ve düşüncelerimi önceden 
birisi sezmiş de yazmıştı sanki. Bu 
durum onun şiirlerini en çok besteleyen 
kişi olmamı sağladı. 20 şiirini 
besteledim. 2 şiirini de bestecileri ayrı ol-
makla birlikte ben seslendirdim. Toplam 
22 şiiri albümlerimde yer aldı. Yeni 
çıkaracağım albümdeki eserlerle bu sayı 
26 olacak." dedi. 

Selim Han'a bağlıyım 

Karakoç'la 20 yıl komşuluk ve dostluk 
yaptığını aktaran Sağındık, "Sade, dup-
duru bir insandı. Dağları, çiçekleri ve su-
ları, kısaca tabiatı çok severdi. 
Hayatında kola içmemişti. Ayranı 
severdi. Türlü yemeğini karışık diye 
sevmezdi. Türküleri çok severdi. İnsan-
ları kendine alıştırmazdı. Fazla 
sevdirmezdi kendini. İnsanlarla arasına 
mutlaka mesafe koyardı. Sanki 'Şah-
sımla değil, yazdıklarımla ilgilenin.' der 
gibiydi." ifadelerini kullandı. Hasan 
Sağındık, inancını "düz Müslümanlık" 
olarak tabir eden usta şairin, "Bir yere 
bağlı mısınız?" sorusuna ise "Ben, Yavuz 
Sultan Selim Han'a bağlıyım." cevabını 
verdiğini aktardı. Karakoç'la yaşadığı 
anılara değinen sanatçı, şunları kaydetti: 
"Evine misafirliğe gittiğimiz bir gün, şiiri 
kastederek, 'Hocam yeni bir şeyler var 
mı?' dedim. A5 kağıdına daktiloyla 
yazılmış bir şiirini uzattı. Adı 'İncit-
me'ydi. Sanki bana 'Beni bestele' der gibi 
duruyordu şiir. 'Hocam alabilir miyim?' 
dedim. 'Başka kopyası yok, yeni yazdım.' 

dedi. Gözlerim gazeteye yazılarını yol-
ladığı faks makinesine ilişti. Bir kopy-
asını aldım sonuçta. Eve döndükten 
yarım saat sonra beste çıkmıştı ortaya. 
Biz, 'Bitsin Seninle' albümünde ismini 
'İsmailce' olarak verdik bu şiirin." 
Sağındık, Abdurrahim Karakoç'un in-
sanları övmeyi sevmediğinin altını çiz-
erek, hastane günlerinde 4 kez kendisini 
ziyarete gittiğini ve orada helalleştiklerini 
sözlerine ekledi. 

Protestonun gizli tarihi 

Müzisyen ve yazar Selçuk Küpçük de 
Karakoç'la yollarının Ankara'da, 
Türkiye'nin geleceğine ilişkin fikirleri 
olan insanların etrafında kesiştiğini 
söyledi. Küpçük, şiir kitapları bulunan 
bir evde büyüyen şairin, halk şiirinde 
kalıplaşmış söz dizimini aşarak, halk şi-
irini kente taşıdığını ve tematik 
dönüşümü sağladığını belirterek, şöyle 
konuştu: "Toplum henüz, statüko 
karşısında sivil bir dil üretecek enstrü-
manlara sahip olmadan evvel o, 'İsyanlı 
Sükut', 'Hakim Bey' gibi sayısız şiiriyle 
özdeşlik kurarak derinden akan bir 
protestonun gizli tarihini yazmıştır diye-
biliriz. Türk sağının bütün kompartı-
manlarında Karakoç'un etkisi, katkısı 
vardır. Ama bu katkı sağ ile sınırlı değil. 
Türk solunun önemli sanatçısı Selda 
Bağcan'ın 1970'lerde okuduğu 'Unutur-
sun Mihriban'ım' şiirine yapılmış şarkı 
bu açıdan manidar. Ayrıca halk şiirine 

yapılabilecek son müdahalesiyle tarihsel 
bir görevi yerine getirmiştir." Karakoç'un 
edebi anlamda hak ettiği değeri 
görmediğini vurgulayan Küpçük, şairin 
içinde bulunduğu sosyolojik katmanın 
onun edebi ve estetik kıymetini kavraya-
bilecek donanıma sahip olamadığını dile 
getirdi. Müzisyen Küpçük, Karakoç'un 
"Fotoğraf" adlı şiirine beste yapıp, al-
bümüne aldığına işaret ederek, şu bilgi-
leri verdi: "1990'larda Ankara'daki bir 
müzik firmasının bürosunda, yine bir 
gazete ofisinde şiirden başlayıp Türkiye 
meselelerine ilişkin uzun sohbetlerimiz 
olmuştu. Benim daha sonra bir kısmı 

Dergah dergisinde yayınlanacak ilk şiir-
lerimi de ilk ona göstermişimdir mesela. 
Sohbet ederken bulduğu küçük kağıtlara 
geometrik şekiller çizerdi. O çizimlerin 
çoğu Hasan Sağındık'ta, birkaç tanesi de 
bende. Gülhane'de gerçekleşecek bir şiir-
müzik etkinliği için Ankara'dan İstan-
bul'a birlikte gittik. Unutulmaz bir 
yolculuktu benim için. Etkinlikten önce 
oğullarından birisine ait fotoğraf maki-
nesini Sirkeci'de bir tamirciye götürdü. 
Sohbet sırasında tamircinin onun 
'Mihriban' türküsünün şairi olduğunu 
öğrenince heyecanlandığını, daha fazla 
hürmet gösterdiğini hatırlıyorum."

Müzisyen Hasan Sağındık, müzisyen, yazar Selçuk Küpçük  
ve Karakoç'un oğlu Türk İslam Karakoç, “Mihriban”,  
“İsyanlı Sükut” ve “Omuzumda Sevda Yükü” adlı  
eserleriyle tanınan şairle hatıralarını anlattı

OSMANCIK Şehitliği'nde yarın yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri 
gözetilerek yapılacak törende kabir zi-
yaretinin ardından şehit öğretmen için 
dua edilecek. Çorum Belediyesince 
inşa edilen Şehit Öğretmen Şenay Ay-
büke Yalçın Mahalle Kültür Merkezi 
törenle hizmete açılacak. Çorum 
Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, 
yaptığı yazılı açıklamada, şehit öğret-
menin ismini Gülabibey Mahallesi'ne 
inşa edilen kültür merkezinde yaşata-
caklarını bildirdi. Çorumluların şe-
hidin hatırasına sahip çıktığını 
belirten Aşgın, "Aybüke öğretmen, 9 
Haziran 2017'de şehit oldu.  
Biz de 9 Haziran 2021'de kültür 
merkezimizin açılışını yapıyoruz. 
Kültür merkezimizin ismini Şehit 
Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ma-
halle Kültür Merkezi olarak belirledik. 
Şehit öğretmenimizin ismini Ço-
rum'da ilelebet yaşatacağız." ifadesini 
kullandı. 

En büyük parka ismi verildi 

Çorum'un Osmancık ilçesindeki en 
büyük parka da şehit öğretmenin ismi 
verildi. Osmancık Belediyesi, Koyun-
baba Mahallesi'ne inşa edilen 4 bin 
600 metrekarelik parkın ismini "Şehit 

Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın 
Parkı" olarak belirledi. Osmancık 
Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, AA 
muhabirine, Osmancık'ın gururu şehit 
öğretmenin isminin ilelebet parkta 
yaşatılacağını söyledi. 
Yalçın'ın, başarıyla sürdürdüğü öğret-
menlik mesleğinde çocukların 
sevgisini kazandığını vurgulayan Gel-
gör, "Biz de Aybüke öğretmenimiz 
adına çocuklara güzel bir park yaptık. 
Osmancık'ın en büyük mahallesi olan 
Koyunbaba Mahallesi'nde adına 
şanına yakışır, şehidimizin ismini 

ilelebet yaşatacak en güzel, en büyük 
parkı inşa ettik. Vefatının 4'üncü 
yılında şehit öğretmenimizi rahmetle 
yad ediyoruz. Vatanımız ve mil-
letimizin başı sağ olsun." dedi. 
Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 
2017'de dönemin Belediye Başkanı 
Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı 
teröristlerce düzenlenen saldırıda, 
karne dağıtım töreninin ardından 
evine giden müzik öğretmeni Şenay 
Aybüke Yalçın ağır yaralanmıştı. Genç 
öğretmen kaldırıldığı Kozluk Devlet 
Hastanesinde şehit olmuştu.

Aybüke öğretmen unutulmayacak 
Batman'ın Kozluk ilçesinde Belediye Başkanı'nın aracına yönelik terör saldırısında 22 yaşında şehit olan müzik 

öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, vefatının 4'üncü yılında memleketi Çorum'da çeşitli programlarla anılacak

KARAKOC  
COK BUYUK  
BIR SAIRDI

USTA şairin oğlu Türk İslam Karakoç 
ise babasının vefatının üzerinden 9 yıl 
geçtiğini belirterek, "Türk milletinin 
değerleri, tarihi, İslam'ın yüceliği ve 
inceliği, babamızın hayatına ve mıs-
ralarına yön verdi. Kimsenin adamı 
olmadı, kimseye eyvallahı olmadı. 
Dik durdu, düz yaşadı, onurlu yaşadı. 
Yazdığı gibi yaşadı, yaşadığını yazdı." 
ifadesini kullandı.  
Babasının milletin, bayrağın, 
Anadolu insanının ve gönül 
coğrafyasının sesi, nefesi ve neferi 

olduğunu dile getiren Karakoç, şöyle 
devam etti: "Doğru bildiğini her 
şartta, her zeminde haykırdı. Bizlere 
onur, doğruluk, dürüstlük, samimiyet, 
erdem gibi tükenmeyen miraslar 
bıraktı. Anadolu irfanı özünün 
damıtılmış sözleri ruhlara nakşoldu. 
İnşallah nesiller boyu bu söz, öz ak-
tarılacak ve yolunu kaybedenlere 
deniz feneri olacaktır. Allah, babam 
gibi Anadolu Müslüman Türkünün 
kıymetlerini nesillerimizde var etsin, 
yaşatsın. Ruhları şad olsun." 

Yazdığı gibi yaşadı, yaşadığını yazdı 

Anadolu insanının karşılaştığı zorlukları ve çektiği 
sıkıntıları dile getirdiği eserleriyle toplumun geniş 
bir kesimine ulaşmayı başaran Abdurrahim  
Karakoç, vefatının 9. yılında yad ediliyor.



C ezayir, halk ayaklanmaları ve or-
dunun sözlü müdahalesiyle 
Nisan 2019'da Abdulaziz Butef-

lika yönetimini sonlandıran değişimin son 
halkasında, 12 Haziran'da eski rejimden 
kalan isimlerin parlamentodan gitmesinin 
beklendiği bir erken genel seçime hazırla-
nıyor. Cezayir'de bağımsızlık mücadelesi-
nin temsilcisi Ulusal Kurtuluş Cephesi 
(UKC), Fransız sömürgesi sonrasında 
1962'den bu yana siyaset sahnesini tek 
parti rolüyle tekeline aldı. Eski Cumhur-
başkanı Buteflika'nın 20 yıllık iktidarının 
sonunu getiren ve "rejimde köklü değişim" 
talebiyle 22 Şubat 2019'da gösterilerine 
başlayan Hirak hareketinin gölgesindeki 
ilk seçimler, 12 Haziran'da yapılacak. Söz 
konusu seçimlerde, UKC'nin hakimiyeti-
nin azalması beklenirken, "açık liste" 
seçim sistemi, bağımsız adaylık şartları-
nın gevşetilmesi gibi temsili artıracak 
adımlar ve sandık güvenliğini artıracak 
diğer önlemlerle, seçimlerin değişim getir-
mesine kesin gözüyle bakılıyor. Ülkede 

son 30 yıldır belirli aralıklarla düzenlenen 
fakat muktedirlerin değişmediği seçimle-
rin aksine 12 Haziran'daki seçimlerde 
sandıktan nasıl bir sonuç çıkacağı merak 
ediliyor. 1991 yılından bu yana yapılan 
seçimlerde siyasette etkin ve Mecliste 
temsil edilen partiler ise ülke siyasetinde 
gelinen noktayı gösteriyor. 

1991'den 2021'e seçimlerin değişimi 

Aralarındaki büyük farklılıklara rağmen 
2021'de yapılması planlanan seçimlerin, 
1991'deki seçimlere benzer bazı yönleri 
dikkati çekiyor. Her iki dönemde de ikti-
dar, halk hareketi nedeniyle bazı anayasal 
düzenlemeler yaparak seçimlere gitmek 
zorunda kalırken, 1991'de Soğuk Savaş 
sonrası Demir Perde ülkelerinde birçok 
otoriter rejim çöküş yaşadı. 2019 yılında 
ise Arap Baharı'nın ikinci dalgası olarak 
adlandırılan Hirak hareketinin protestola-
rıyla çeşitli reformlarla seçim sürecine gi-
rildi. Farklılıklar arasındaki en göze 
çarpan unsur ise 1991'deki seçimler de-

mokratikleşme yoluyla kuruluş ve tek 
parti döneminden çıkış süreciyken iç sa-
vaşla sonuçlandı. Yakın zamanda gerçek-
leşecek 2021 seçimleri ise yönetimin 
"göstermelik demokrasiden çıkış ve barış-
çıl yolla değişim" şeklinde tanımladığı bir 
süreç olmasıyla ön plana çıkıyor. Bunun 
dışında 1991 seçimlerinde muhalefet, öf-
keli halka önderlik etmeyi başarmış ve se-
çimlerin ilk turunda iktidarın elinde bir 
şey bırakmayacak sonuçlarla hakimiyeti 
elde etmişti. Oysa 2021'de gelinen durum 
oldukça farklı. Kitlesel protesto hareketi 
olarak bilinen Hirak liderlikten yoksun bir 
şekilde aralarındaki derin farklılıklarla so-
kakta varlığını sürdürüyor ve çoğunluğu 
seçimlerin boykot edilmesi çağrısı yapa-
rak sandıklar üzerinden köklü değişimin 
uzak bir ihtimal olduğu görüşünde birle-
şiyor. 

Siyasi rekabet çatışmaya dönüştü 

İslami Kurtuluş Cephesi (İKC), 26 Aralık 
1991'deki yasama seçimlerinin ilk tu-
runda, toplam 389 sandalyenin 188'ini 
alarak diğer tüm partilere büyük fark 
atarken, ülkedeki Sosyalist Güçler Cep-
hesi 25, Ulusal Kurtuluş Cephesi de 16 
sandalyeyle yetinmek zorunda kaldı. O 
dönem, İslami akımların oluşturduğu itti-
fakla İslami Kurtuluş Cephesi'nin ikinci 
turda hükümeti kurma imkanına sahip ol-
masına kesin gözüyle bakılıyordu. Döne-
min Cezayir Cumhurbaşkanı Şadli bin 
Cedid, hükümete İslami bir şahsiyetin 
başkanlık etmesine herhangi bir itirazda 
bulunmazken, İslami Cephe yönetimin-
den de sol kanadın Sosyalist Güçlerin 
Cephesi lideri Huseyin Ayet Ahmed'in 
başkanlığında bir hükümet kurulmasına 
rıza gösterecekleri açıklaması yapıldı. 
Ancak, İslami cephe içindeki bir kanadın 
"İslam devletinin kuruluşu öncesindeki 
son seçimlerin icra edildiği" yönündeki 
açıklamaları siyasi süreci baltalamaya yö-
nelik etkenler arasında gösterildi. Söz ko-
nusu aşırı söylemler, rejimin içindeki 

sertlik yanlısı taraflar arasında büyük bir 
endişeye neden oldu. Endişelenen bir 
diğer kesim arasında laik muhalif kesim, 
rejimin içinden gelen akımlarla birlikte 11 
Ocak 1992'de Şadli bin Cedid'i istifaya 
zorladıktan sonra demokratik sürecin 
durdurulması yönünde ordunun üst 
düzey komutasına acil müdahale tale-
binde bulundu. Bu gelişmeler sokağın ka-
rışması, ordu ve güvenlik güçleri ile İslami 
Cephe taraftarları arasında çatışmaların 
yaygınlaşmasını da beraberinde getirdi. 
Parlamento Başkanı Abdulaziz Bilha-
dim'in geçici olarak ülkeyi yönetmeyi red-
detmesiyle ülke anayasal bir boşluk içine 
düştü. İstisnai durumda kurulan 5 üyeli 
Devlet Yüksek Konseyi, daha sonra bir 
suikastla öldürülen Muhammed Budi-
yaf'ın liderliğindeki cunta, ülkeyi yönet-
meye başladı. Cezayir bu süreçte yaklaşık 
10 yıl boyunca devam edecek bir iç sava-
şın içine sürüklendi ve bazı tahminlere 
göre yaklaşık 150 bin kişi hayatını kay-
betti. 

2012'de neler oldu? 

Mecliste çoğunluğu oluşturan iki parti, 
Arap Baharı sonrası yapılan ve güçlene-
rek çıktıkları seçimlerle 73 koltuk daha ka-
zanarak milletvekili sayılarını 462'ye 
çıkardı ve ülkede siyaset durgun bir dö-
neme girdi. Resmi Gazete'de yayımlanan 
sonuçlara göre, Ulusal Kurtuluş Cephesi 
2002 seçimlerinden daha düşük bir oy 
oranı elde etmesine karşın 221 milletvekili 
çıkararak tarihindeki en yüksek sayıya 
ulaştı. Demokratik Ulusal Birlik Parti-
si’nden ise 70 milletvekili seçildi. İslami 
eğilimli Barış Toplum Hareketi, Nahda ve 
Islah partilerinin oluşturduğu "Yeşil Ce-
zayir Bloku", önceki seçimlerde 60 san-
dalye kazanırken 2012 seçimlerinde bu 
sayı 48’e düştü. Tunus, Fas ve Mısır'da İs-
lami eğilimli partileri iktidara taşıyan 
Arap Baharı’nın Cezayir'e olumlu yansı-
maması İslamcı hareketler için bir şok 
oldu.

KANADA’NIN London kentinde 
Müslüman bir ailenin üzerlerine 
araç sürülerek öldürülmesine tepki-

ler giderek büyüyor. Başta Kanada Başbakanı 
Justin Trudeau olmak üzere ülkenin önde 
gelen siyasetçileri, olayı kınayan açıklama-
larda bulundu. Trudeau, saldırının ülke gün-
demine oturmasının ardından sosyal medya 
hesaplarından yaptığı paylaşımda, haberi 
duyduğunda dehşete düştüğünü ifade etti. 
London'dan gelen haberlerin kendisini deh-
şete düşürdüğünü belirten Trudeau, şunları 
kaydetti: "Bu nefret eylemiyle terörize edilen-
lerin sevdikleri için buradayız. Yaralı olarak 
hastaneye kaldırılan çocuk için de buradayız. 

Kalbimiz sizinle ve iyileşirken aklımızda ola-
caksınız. London'daki Müslüman cemaati ve 
ülkenin dört bir yanındaki Müslümanlar, ya-
nınızda olduğumuzu bilin. İslamofobinin 
toplumumuzda yeri yoktur. Bu nefret sinsidir, 
alçakçadır ve durması gerekir.’’ 

Kanada'da yeri yok 

Ana muhalefetteki Muhafazakar Partinin Li-
deri Erin O’Toole da olayı terör saldırısı ola-
rak nitelendirdi. O’Toole, sosyal medya 
hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir ailenin 
Müslüman inançları nedeniyle öldürülmesi 
korkunç ve yürek parçalayıcı. Bu tür aşağılık 
ve aşırı nefret kınanmalıdır. Böyle bir İslamo-

fobik terör eyleminin Kanada'da yeri yoktur. 
Müslüman toplumun yanındayız.’’ ifadelerini 
kullandı. Federal muhalefet partilerinden 
Yeni Demokrat Parti Lideri Jagmeet Singh de 
"Gelen haberler ürkütücü. Müslüman bir aile 
yürüyüşe çıktı ve inançları yüzünden öldürül-
düler. Bu bir İslamofobi ve terör eylemidir. 
Müslüman aileler, dostlarımız ve komşuları-
mızla her zamankinden daha fazla bu alçak 
nefrete karşı durmalıyız." paylaşımında bu-
lundu. Londra Müslümanlar Derneği Baş-
kanı Saboor Khan ise ülkenin resmi yayın 
kuruluşu CBC'de yaptığı açıklamada, "Yıkıl-
dım. Çocuklarımız için korkuyorum, toplulu-
ğum için korkuyorum, başörtüsü takan 

herkes, geleneksel Müslüman olarak giyinen 
herkes için korkuyorum. Bu bir terör eyle-
miydi ve gerçekten topluluğumuzu terörize 
etti." diye konuştu. Öte yandan, London ken-
tinde hayatını kaybeden 4 kişilik aile için bu 
gece bir anma töreni düzenlenecek. Kana-
da'nın Ontario eyaletine bağlı London ken-
tinde, 6 Haziran'da aracını kaldırımdaki 
yayaların üzerine süren Nathanial Veltman 
(20), biri 15 yaşında kız çocuğu olmak üzere 
aynı aileden 4 kişinin ölümüne ve 9 yaşındaki 
bir erkek çocuğunun da ağır yaralanmasına 
neden olmuştu. Veltman olayın gerçekleştiği 
yerden yaklaşık 6 kilometre uzakta Cherryhill 
Bulvarı'nda yakalanarak gözaltına alınmıştı. 

Kanada, Müslümanların hep yanında 
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Kanada Başbakanı Trudeau, London kentinde Müslüman bir ailenin üzerlerine araç sürülerek öldürülmesi ile ilgili, “Ülkenin 
dört bir yanındaki Müslümanlar, yanınızda olduğumuzu bilin. İslamofobinin toplumumuzda yeri yoktur.” ifadesini kullandı

CEZAYIR’DE COK 
SEY DEGISEBILIR 

Alman bakan 
zora girdi

ALMANYA Sağlık Bakanlığı'nın 2020 
yılı ilkbaharında düşük kaliteli koru-
yucu maske satın aldığı ve bunları 

evsizler ile engellilere dağıtmayı planlandığı 
iddiaları Almanya'da tartışma yarattı. 
Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, evsizlere 
ve sosyal yardımla geçinenlere düşük kaliteli 
koruyucu maske dağıtılmasının planlandığı 
iddialarını reddederken, koalisyon ortağı Sos-
yal Demokrat Parti (SPD) Spahn'ı sert bir 
dille eleştirdi. Muhalefet partileri de iddiaların 
derhal açıklığa kavuşturulmasını talep etti. 
Haftalık Spiegel dergisinin gündeme getirdiği 
iddialara göre, Sağlık Bakanlığı 2020 ilkbaha-
rında Çin'den yaklaşık 1 milyar euroya işe ya-
ramayacak koruyucu maske satın aldı. 
Haberde, koronavirüs salgının başladığı dö-
nemde geçerli olan istisnai kurallara göre bile 
kullanımında soru işaretleri bulunan bu mas-
kelerin öncelikle laboratuvarda incelenmesi 
gerektiği belirtildi. Haberde ayrıca, Sağlık Ba-
kanlığının söz konusu maskeleri evsizlere, en-
gellilere veya sosyal yardımla geçinenlere 
dağıtmayı planladığı iddia edildi. Ancak mas-
kelerin güvenliği konusunda yetkili olan SPD 
yönetimindeki Çalışma Bakanlığının buna 
onay vermediği öne sürüldü. 
Spiegel'in haberinde enfeksiyon yasasında ya-
pılan değişikliğin ardından acil durumda kul-
lanılmak üzere maskelerin Ulusal Sağlık 
Koruma Rezervi depolarına kaldırıldığı ve son 
kullanma tarihinde yok edilmelerinin öngö-
rüldüğü ifade edildi. 

Sağlık Bakanı iddiaları reddetti 

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Sağ-
lık Bakanı Spahn iddiaları reddederek "Sağlık 
Bakanlığında bizim için koruyucu maskelerin 
güvenliği kesinlikle öncelikli oldu ve oluyor" 
açıklamasını yaptı. Söz konusu maskelerin 
denetleme yapan şirketler TÜV Nord ve 
Dekra tarafından "titizlikle incelendiğini" be-
lirten Bakan Spahn, bu maskelerin Avrupa 
Birliği sertifikası olmadan da enfeksiyondan 
korunmak için gereken özelliklere sahip oldu-
ğunu ifade etti. Koalisyon ortağı SPD'nin 
eleştirilerine de yanıt veren Bakan, "Bazı kişi-
lerin belirli bir hava yaratmak için bilinçli ola-
rak evsizler ve engelli bireylerde güvensizlik 
oluşturması, maskelerin kalitesinden çok 
SPD'nin durumu hakkında bilgi veriyor" dedi. 
Spahn, "Hükümetin toplumdaki savunmasız 
gruplara yönelik tutumuna" ilişkin suçlamala-
rın "seçim hesapları" ile gündeme getirilmesini 
de eleştirdi. 

Spiegel'in gündeme getirdiği Al-
manya Sağlık Bakanlığının düşük 
kaliteli maske satın aldığı ve bu 

maskelerin evsizlere ve engellilere 
dağıtılmasının planlandığı iddiala-
rını Sağlık Bakanı Spahn reddetti 

Cezayir'de son 30 yıldır belirli aralıklarla düzenlenen fakat iktidar değişiminden yoksun parlamento seçim-
lerinin ardından, 12 Haziran'da yapılacak genel seçimlerin nasıl sonuçlanacağı merak ediliyor

UKC'nin Meclisteki temsil durumu 
2017 seçimlerinde önemli bir düşüşe 
tanık oldu ve 60 sandalye kaybederek 
462 sandalyelik Meclisin 161 sandalye-
sini alabildi. Ulusal Demokratik Birlik 
ise mevcut 70 sandalyesini korumakla 
kalmayıp 30 sandalye daha kazanarak 
100 sandalye elde etmeyi başardı. 
Haklarında yolsuzluk iddiaları bulu-
nan ve bağımsızlar listesinden seçim-
lere katılan iş adamları grubu ise 2017 
seçimlerinde 28 sandalye kazandı. 
Bunlardan bir kısmı 2019'da Hirak 
halk hareketinin patlak vermesiyle do-
kunulmazlıklarının kaldırılmasının ar-
dından hızla gözaltına alındı. Mecliste 

geriye kalan 32 sandalye ise 23 parti 
arasında dağıldı. Bir sonraki parla-
mentonun siyasi haritasının köklü bir 
değişikliğe tanık olması bekleniyor. Yö-
netimi destekleyen birçok parti lideri 
yolsuzluk suçlamalarıyla hapis cezala-
rına çarptırıldı. İslami eğilimli partiler 
bu durumdan faydalanabilir ancak 
Toplumsal Barış ve Nahda hareketleri-
nin bugüne kadar kurulmuş hükümet-
lerle ortaklık kurmaları ve rejime yakın 
duruşları, birçok partiye bölünmüş ol-
maları ve karalama kampanyalarına 
maruz kalmaları nedeniyle popülarite-
lerinin düştüğü konusu da göz ardı 
edilmemeli.

Yolsuzluk iddiaları güçlendi
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CAHIT ZARIFOGLU
UNUTULMUYOR
"Yedi Güzel Adam" şiiriyle hafızalarda ve gönüllerde yer bulan
şair ve yazar Cahit Zarifoğlu, vefatının 34. yılında anılıyor

F atih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. M. Fatih Andı, yap-
tığı açıklamada, Türkiye'nin edebiyat,

düşünce ve inanç hayatında Zarifoğlu'nun çok
özel biri olduğunu belirtti. Andı, "Hem şiirinin
kendisine özgülüğü ve edebiyatımızdaki önce-
sizliği, hem çocuk edebiyatına getirdiği özgün
ve çok sıra dışı açılım ve eserler, hem Mavera
dergisinde, onun tezgahından geçen onca
edebiyat ilgilisi veya heveslisi gence yaptığı yol
göstericilik ve meccani ilgi, hem de İslami ko-
nularda oluşturmaya çalıştığı bilgi ve bilinç,
onu 30 sene sonra, bugün bile taze tutmuş, en
genç ilgi ve dikkatlerin muhatabı kılmıştır."
dedi. Şair Cahit Koytak da henüz üniversite-
deyken, gıyaben tanıdığı Zarifoğlu'nun şiirle-
rini okuyup; sevdiğini söyledi. Zarifoğlu'nun
kaleme aldığı şiirlerin yalınlığı, arılığı ve deği-
şik dünyasıyla o yıllarda kendisini çok cezbet-
tiğini kaydeden Koytak, şu bilgileri verdi:
"Ömrümde bir sefer, üniversite yıllarımda Be-
yazıt'taki Küllük Kıraathanesi'ne Sezai Kara-
koç'u görmek üzere gitmiştim. Masasında
genç bir insan vardı; 30'lu yaşlarında çok yakı-
şıklı, etkileyici bir sima. Konuşmalara çok ka-
tılmadan sessiz durdu. Masadan kalktıktan
sonra, masadaki diğer insanlardan onun
Cahit Zarifoğlu olduğunu öğrendim ve 'Ah,
fırsat elime geçmişken doğrudan tanışama-
dım.' diyerek üzülmüştüm. Onu fiziki olarak
bir tek orada görmüştüm." 

Birçok zorluk yaşadı

Koytak, kendi kuşağının Zarifoğlu'nun şiirle-
rinden çok etkilendiğine işaret ederek, "Ma-
vera dergisinde ve yazdığı diğer dergilerde
genç şairler için çok yararlı bilgiler üretir, on-
ları da deneme biçiminde yazardı. Ona gön-
derilen şiirlere cevaben karşılık yazardı. Ben
ona hiç şiir göndermedim, çekinirdim. Ona
olan sevgimden, ona yazdığım 5 şiiri 'İlk Atlas'
kitabımda yayınladım." ifadelerini kullandı.
Zarifoğlu'nu TRT'de çalıştığı dönemde gör-
mek üzere, şiirlerini yazdığı defteri de alarak
Harbiye'ye gittiğini anlatan Koytak, cesaret
edip içeri giremediğini sözlerine ekledi.

Bizim gerçek anlamda sanatçımızdır

Şair Hüseyin Atlansoy, Zarifoğlu'nun çalışma-
larına ve eserlerine değinerek, "Yaşamak diye
bir kitabı vardır. Çok paradoksal bir isimdir.
Kitapta yaşamak yoktur, adı o olmasına rağ-
men. Bir adamın doğayla macerasını en yalın
halde görürsünüz. Şiirlerinde de öyledir.
Bizim artistimizdir yani gerçek anlamda sa-
natçımızdır." diye konuştu. Usta şairle 1980'li
yıllarda bir kitap fuarında görüşme imkanı
bulduğunu ve orada kendisine "Sen bizim şa-
irlerimizdensin." dediğini aktaran Atlansoy,
daha sonra da Mavera dergisinin bürosunda
görüştüklerini aktardı. Tıp Profesörü Hüsrev
Hatemi, tanıştıktan kısa süre sonra hastala-
nan Zarifoğlu'nun Cerrahpaşa'da çalıştığı kli-
nikte tedavi gördüğünü dile getirerek, daha
çok hasta olduğu son dönemlerinde usta ede-
biyatçıyla görüşme fırsatı bulduğunu söyledi.
Askerdeyken adını ve iyi şair olduğunu duy-
duğu için Zarifoğlu'nu merak ettiğini ve tanış-
mak istediğini aktaran şair, yazar Hatemi,
"Sonra tanıştık. Çok da zevkli oldu tanışmak
yani iyi sohbeti vardı. İyi birisiydi ama çok
kısa zaman sonra hasta olarak karşıma geldi
ve sonra da kaybettik." diye konuştu. Hatemi,
vefatından yaklaşık bir sene önce tanıştığı Za-
rifoğlu ile mektuplaştıklarını kaydederek, "Ben
de teşekkür mektubu göndermiştim. Onunki
Osmanlı üslubundaydı. Çok güzel içten bir

üslupla yazmıştı." değerlendirmesinde bu-
lundu. 2000'li yıllara kadar sakladığı mektubu,
bir dergide yayınlanması için verdiğini vurgu-
layan Hatemi, önceki yıllarda, bir yazıyla bir-
likte el yazısı bu mektubun yayınlandığını
ifade etti.

Gelecek kuşaklar daha çok sevecek

Yayıncı Ali Kemal Temizer, Zarifoğlu'nu
1970'li yılların sonunda Ankara'da Karanfil
Sokak'taki kıraathanede tanıdığını dile getirdi.
Cahit Zarifoğlu, İsmet Özel ve Rasim Özde-
nören'in de aralarında bulunduğu dönemin
önemli yazar ve şairlerini de aynı mekanda ta-
nıdığını aktaran Temizer, "Mavera dergisini
Ankara'da çıkarttıkları zaman, bir grup arka-
daşla onlara hayırlı olsun demeye gelmiştik.
Orada daha yakından gördüm. Derginin
bütün işleriyle uğraştığını, neredeyse paketle-
meye kadar her işiyle meşgul olduğunu gör-
düm." dedi. Kendi yayınevleri olmasına
rağmen Afganistan cihadına ilişkin yazdığı
"Savaş Ritimleri" romanını Beyan Yayınla-
rında bastırmak istediğine dikkati çeken Temi-
zer, şöyle konuştu: "Savaş Ritimleri romanını
Cahit Bey hayattayken basmış oldu. Sonra
hastalandı. Vefatının ardından önce çocuk ki-
taplarının yayınına başladık, sonra bütün
eserlerini yayınladık yani bir anlamda Cahit
Bey'in yayıncısı durumuna geldik. Hastanede
onu son ziyaretimde, 'Nasılsınız?' diye sordu-
ğumda, yatağından doğrularak, 'İyiyim.' de-
mişti. Ama maalesef sonra onu bir daha
görmek nasip olmadı." Ali Kemal Temizer,
Zarifoğlu'nun vefatından sonra onunla ilgili
yapılmış konuşmaları bir kitapta topladıkla-
rına işaret ederek, "Kitabı yayına hazırlarken
rahmetli Alaeddin Özdenören'in bir ifadesine
rastladım, 'Gelecek kuşaklar, Cahit'i bizden
daha çok sevecek.' diye bir ifade kullanmıştı.
Tabii o zamanlar biz kitaplarını basmıştık ama
kitaplarına teveccüh bugünkü gibi değildi.
Yani o zaman Alaeddin ağabeyin bu ifadesine
şaşırmıştım. Yıllar geçti, her geçen yıl Cahit
Bey'e ilginin ve sevginin arttığını gördüm.
Zaman, Alaeddin Özdenören'i haklı çıkarttı."
değerlendirmesinde bulundu. Zarifoğlu ile il-
gili çalışacakların iki yönü üzerinde durmaları
gerektiğinin altını çizen Temizer, sözlerini
şöyle sürdürdü: "Birincisi, bir dergi nasıl çıka-
rılır, nasıl yaşatılır? Bir dergi için bir insan ne
kadar çok enerji harcar? Onun bu konudaki
gayret ve fedakarlıkları hakikaten olağanüstü-
dür. Bazı insanlar için 'Tek kişilik ordu' derler
ya, onun da Mavera dergisindeki misyonu öy-
leydi. Bir diğeri ise 'Afgan Cihadı' üzerindeki
gayretleridir. O dönemde o davanın tanıtıl-
ması, duyurulması ve sahip çıkılması konu-
sunda olağanüstü gayretleri olmuştu. Bir
daktiloyla herkese teker teker yazıp duyurarak,
o davayı sahiplenip bütün Türkiye'deki insan-
ların gündemine sokma konusundaki gayreti
de olağanüstüdür. Bu iki yönü hem incelen-
meye hem de takdir edilmeye değer iki güzel
çabasıdır. Onu rahmetle anmamıza vesiledir."

Kabri başında anıldı

Küplüce Mezarlığı'nda, Zarifoğlu ile dönemin
Van Müftüsü kayınpederi Kasım Arvas'ın yan
yana bulunan kabirleri başında düzenlenen
program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla
başladı. Eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı,
basın mensuplarına yaptığı açıklamada, vefa-
tının sene-i devriyesi münasebetiyle Cahit Za-
rifoğlu'nun sevenleri, dostları, arkadaşları ve
okuyucularıyla kabri başında buluştuklarını
söyledi. Cahit Zarifoğlu'nun "anadan doğma

şair" anlamına gelen "şair-i maderzad" bir şair
olduğunu dile getiren Avcı, şunları kaydetti:
"Onun şiiri 'entelektüel' bir şiir değildi, 'ente-
lektüel' göndermelerle bezenmiş bir şiir de-
ğildi. Ama çok aydınlık şiirdi. Bugün özellikle
şiir seven gençlerin Cahit Zarifoğlu'nun şiirin-
den çok büyük tatlar alacağından eminim.
Onun için hem şiirlerini hem diğer eserlerini,
çocuklar için yazdıklarını özellikle bugün bu
vesileyle bir kere daha okuyuculara, gençlere,
annelere, babalara, öğretmenlere hatırlatmak
istiyorum."

Etkileyici bir edebiyat insanı

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun
Yılmaz da konuşmasında, ülkenin önde gelen,
tanınan, bilinen, topluma hizmeti geçen kül-
tür, sanat, edebiyat insanlarını ve tarihi şahsi-
yetleri anmaya özel gayret gösterdiklerini ifade
etti. Bu anma programlarını kültür anlayışının
bir gereği ve vazife olarak gördüklerinin altını
çizen Yılmaz, şunları kaydetti: "Cahit Zari-
foğlu aynı zaman diliminde yaşadığımız, ya-
şarken de yaptıklarına şahit olduğumuz hem
şiirimize hem yazı hayatımıza hem yayın ha-
yatımıza yeni soluk, yeni ses getiren, yaşadığı
nesli de kendisinden sonraki nesli de etkileyen,
onlara tesir eden bir edebiyat insanı, bir şair,
bir yazardı. Cahit Zarifoğlu'nu Cahit Zarifoğ-
lu'nu yapan ana unsur aslında yazdıkların-
daki, söylediklerindeki
şiirselliğin, edebiyatın,
derinliğin belagatın öte-
sinde, bizzat Cahit Za-
rifoğlu oluşudur, kendisi
oluşudur. Yani duygu ve
düşüncelerini kaleme
emanet etmekle kalma-
yıp, kaleme emanet et-
tiklerini hayatında,
yaşantısında tecrübe
eden bir isim oluşudur.
Sözünün ve yazdığının
amili oluşudur, hisset-
mekle kalmayıp hayata
geçirilmesi konusunda
sarf ettiği gayrettir."

Bir sefer gördüm,
hiç konuşamadım

Şair Cahit Koytak ise "Cahit ağabey benim
gençliğimde uzaktan uzağa sevdiğim, hayran
olduğum ve etkisinde kaldığım bir şair. Bir
sefer gördüm, hiç konuşamadım çekingenli-
ğimden." dedi. Anılarını ve duygularını payla-
şan Koytak, "İlk Atlas" kitabında yer alan
Cahit Zarifoğlu için yazdığı şiirleri de okudu.
Şair Recep Garip, Zarifoğlu'nun kayınpederi
de olan dönemin Van Müftüsü, alim Kasım
Arvas'ın Zarifoğlu'nun vefatından sonra dü-
zenlenen bir programdaki konuşmasını ak-
tardı. Kasım Arvas'tan katıldığı bir programın
sonunda dua etmesini istediklerini anlatan
Garip, şunları söyledi: "Kasım hocam başını
öne eğdi, bir müddet durduktan sonra elini
kaldırdı ve 'Dua yapmadan önce bir hatırlat-
mada bulunuyorum. Cahit Zarifoğlu'nu siz
çok seviyorsunuz gördüğüm kadarıyla öyle
değil mi?' dedi. Salon dolu, herkes 'Evet çok
seviyoruz.' dediler. Kasım Arvas da 'O zaman
müsaade buyurun size bir hatırlatmada bu-
lunmuş olayım. Zaman zaman bizim fakirha-
neyi ziyaret ederdi Cahit ağabeyiniz. Malum
damadımız olduğu için gece kalırlardı. Gün-
lük 5 vakit namaz kılmakla kalmaz. Bir de
gece teheccüd namazına kalkardı Cahit ağa-
beyiniz, bunu unutmayın.' dedi."

Kur'an-ı Kerim tilaveti,
şiirler ve dualarla yad edildi
Anma programına şairin oğlu
Ahmet Zarifoğlu, gelini Elif
Zarifoğlu, kızı Fatma Betül Za-
rifoğlu Koç, damadı Fatih Koç,
kızı Ayşe Hicret Zarifoğlu,
Kasım Arvas'ın kızı Hacer
Arvas, Üsküdar Belediye Baş-
kanı Hilmi Türkmen, yayıncı
Ali Kemal Temizer, yazar Mus-
takim Haksal, Alim Kahra-
man, yazar Şamil Kucur ile
sunucu ve şair İbrahim Sadri
de katıldı. Küplüce Cahit Zari-
foğlu İlkokulu idareci, öğret-

men ve öğrencilerinin yanı sıra
çok sayıda edebiyat meraklısı
ile dostları ve sevenleri de
kabri başında Zarifoğlu'nun şi-
irlerini okudu ve hayırla yad
etti. Ayrıca şairin eşi Berat Za-
rifoğlu, torunları Ethem ve
Melike Hüma, yakın ailesi ve
dostlarından Yedi İklim Der-
gisi Genel Yayın Yönetmeni
Ali Haydar Haksal da anma
programından bir süre sonra
kabristana gelerek Kur'an-ı
Kerim okudu, dualar etti.

İran müziğini
dünya tanıyacak

iranlı müzisyenlerden olu-
şan "Ruhun Sesi" adlı grup,
ülkelerinde bulamadıkları sa-

natsal iklimi yaşamak için geldikleri İs-
tanbul'da, otantik İran müziğini
dünyaya tanıtmayı amaçlıyor. Geçmişi
antik döneme dayanan ve sofistike bir
yapıya sahip olan İran müziğinin ma-
salsı ezgilerini Türkiye'ye taşıyan genç
müzisyenler, seslerini İstanbul'dan
dünyaya duyurmak istiyor. İran'dan 6
ay önce eşiyle Türkiye'ye gelen 29 ya-
şındaki Rıza Necarzadeh, Türk halkı-
nın çok sıcak ve misafirperver
olduğunu bu nedenle kendilerini evle-
rinde gibi hissettiklerini söyledi. Necar-
zadeh, "Tar" adı verilen bir enstrüman
çaldığını belirterek, sözlerini şöyle sür-
dürdü: "Üç bölümden oluşan tarın ya-
pımı için 3 farklı ağaç kullanılmaktadır.
Aletin teknesi dut ağacından yapılıyor.
Tekneyi oyma işlemi yapılırken çatla-
maması ve sesinin daha güzel olması
için gün ışığı alan yerlerden kesilmiş
dut ağaçları kullanılıyor. İran kurak bir
iklime sahip olduğu için dut ağacı
kolay yetişmiyor, o yüzden bizde dut
ağacı çok kıymetlidir. Sap kısmı genel-
likle ceviz gibi daha sert ağaçlardan,
kelle denen baş kısmı ise fındık ağacın-
dan yapılıyor. Tarın derisi ise kuzudan
yapılıyor. Ayrıca bu müzik aletinin
diğer kısımlarında geyik boynuzu ve
deve kemiği de kullanılıyor. Tarın tarih-
çesi 100 yıl önceye dayanıyor. Enstrü-
manda kullanılan malzemeler çok özel

yöntemlerle hayvanlardan elde edildiği
için fiyatı çok yüksek. Geçenlerde
İran'da antika bir tarın, 2 milyon liraya
satıldığını gördük." Türkiye'de müzik
çalışmalarına devam ettiğini ancak sal-
gın nedeniyle bu çalışmaların sınırlı kal-
dığını anlatan Necarzadeh, salgın
günlerini internet üzerinden müzik dersi
vererek geçirdiğini aktardı. Bu tarihi
enstrümanı öğrenmek isteyen öğrenci
sayısının hiç de az olmadığını dile geti-
ren Necarzadeh, şunları kaydetti:
"İran'da sanatımızı icra edecek özgürlük
ortamı yeterince mevcut değil. Siyasi
ortam bizi oldukça zorluyor. İsterdim ki
İran'da da dünya çapında bir müzik fes-
tivalimiz olsun ve bu sayede musikimizi
dünyaya tanıtalım. Maalesef böyle bir
imkanımız yok. Türkiye'de ise birçok
festival var. Bu da bize çıkıp kendi müzi-
ğimizi gösterme imkanı veriyor. Zaten
biz de bunun için Türkiye'ye geldik, bu
özgürlük ortamı içinde müziğimizi icra
etmek, sesimizi duyurmak istiyoruz. As-
lına bakarsanız ne kadar sınırlar ve ya-
saklar konarak insanlar birbirinden
uzaklaştırılmak istense de müzik insan-
ları ortak bir paydada buluşturuyor. Ben
de dünyanın önde gelen müzisyenleriyle
bir araya gelmek, müziğimi onlara tanıt-
mak istiyorum. Türk müziği ile İran
müziğinin birçok ortak noktası var, ikisi
de çok zengin ve derin bir geçmişe
sahip." Necarzadeh, Türkiye'den birçok
bağlama ve ut sanatçısını çok beğendi-
ğini ancak Türkiye'ye gelme nedeninin
Taksim Trio olduğunu ve gruptaki sa-
natçılarından Hüsnü Şenlendirici ile ta-
nışmak istediğini söyledi. Taksim
Trio'nun müziği ile Türkiye'ye aşık oldu-
ğunu ve İstanbul'a geldiğinde aşkının
daha da büyüdüğünü anlatan Necarza-
deh, hayallerini Taksim Trio ile sahne al-
manın süslediğini ve İstanbul'da bu
hayaline ulaşacağına inandığını 
vurguladı.

Edirne’ye hayran oldular
Türkiye'nin tanıtımı ve iç
turizme verilen önemin ar-
tırılmasını hedefleyen Ro-

tahane Projesi kapsamında Edirne'ye
gelen Kültür ve Turizm Bakanı Meh-
met Nuri Ersoy'un eşi, Rotahane ku-
rucusu Pervin Ersoy ve beraberindeki
sanatçı heyeti, Sultan II. Bayezid
Külliyesi'ndeki Trakya Üniversitesi
Sağlık Müzesi ve Edirne Sarayı Kazı
Alanı'nı ziyaret etti. "Her Şehri Ünlü-
lerle Geziyoruz" sloganıyla kentlerin
tanıtımı amacıyla gerçekleşen gezi
programının Edirne ayağına sanatçı-
lar Serkan Çağrı, Suzan Kardeş,
Açelya Akkoyun, Özgür Özgülün,
Serap Çiftçi'nin yanı sıra gurmeler ve
proje ekibi üyeler katıldı. Müze ziya-
retinde Trakya Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu tarafın-
dan karşılanan heyet, Osmanlı'da
sağlık alanındaki çalışmalar ve tıp
eğitiminin anlatıldığı ödüllü müzeyi
gezdi. Rektör Tabakoğlu, müzede yer

alan canlandırmaları ve eserleri hay-
ranlıkla inceleyen heyet üyelerine
müze hakkında bilgiler verdi. Klarnet
sanatçısı Serkan Çağrı ile opera sa-
natçısı Serap Çiftçi, su ve müzik sesi-
nin hastalıkların tedavisinde
kullanıldığı Şifahane'de mini konser
gerçekleştirdi. Konser, Rotahane üye-
leri ve müzeyi ziyaret eden vatandaş-
lar tarafından beğeniyle izlendi.
Ersoy ve beraberindeki heyet, müze
ziyaretinin ardından kazı çalışmaları
Trakya Üniversitesi tarafından yürü-
tülen Edirne Sarayı'nı ziyaret etti.
Yürütülen kazı çalışmalarını yerinde
gören heyet, Kazı Başkanı Trakya
Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülay Apa
Kurtişoğlu'ndan bilgiler aldı. Ersoy,
gerçekleştirdikleri gezi programı kap-
samında Edirne'yi en iyi şekilde tanı-
mak ve tanıtmak istediklerini
belirterek, gördükleri ilgiden dolayı
Rektör Tabakoğlu'na teşekkür etti.
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdo-
ğan, AK Parti Gençlik Kolları tarafın-
dan düzenlenen E-Spor Turnuvası 
Finali'ne katıldı, turnuvada birinci olan 
sporculara ödüllerini verdi. Cumhur-
başkanı Erdoğan, AK Parti Genel Mer-
kezi'nde düzenlenen E-Spor Turnuvası 
final programına katıldı. Erdoğan bu-

rada, sembolik olarak oynanan FIFA 
müsabakasını izledi. Paris Saint-Ger-
main FC ve Liverpool FC arasında ya-
pılan maçı izleyen Erdoğan, "Futbol 
malum kolektif bir takım oyunu. Bunu 
da en başarılı kim oynarsa neticeye o 
gidiyor. Burada da gördüğümüz gibi 1-
0'dan sonra 3-1 yapmak suretiyle arayı 

açtılar. Maçı da Paris Saint-Germain 
almayı başardı" dedi. Sembolik maçın 
ardından turnuvada ödül kazanan 
sporculara hediyeleri verildi. FIFA21, 
PUBG, PUBG Mobile ve Zula oyunla-
rında 26 gün süren E-Spor Turnuva-
sı'nda, final gününe gelene kadar 4 bin 
659 genç mücadele etti.

MAÇA hücumda yüksek isabet yüzde-
siyle başlayan Anadolu Efes, 4. dakikayı 
14-7 üstün geçti. De Colo'nun bireysel 
performansının ön plana çıktığı bu çey-
rekte toparlanarak öne geçen Fener-
bahçe Beko, birinci periyodu 25-21 
üstün tamamladı. Anadolu Efes, ikinci 
çeyreğe üst üste top kayıpları yaparak 
başladı. Kısa oyuncularıyla skor üreten 
Fenerbahçe Beko, 14. dakikayı 31-25 
önde geçti. Bu dakikadan sonra Buğra-
han Tuncer ve Singleton'ın etkili oyu-
nuyla 15-0'lık seri yakalayan konuk ekip, 
19. dakikayı 40-31 üstün kapattı. Tem-
posunu kaybederek peş peşe top kayıp-
ları yapan sarı-lacivertliler, bu çeyrekte 
yalnızca 7 sayı kaydetti. Hücumda etkili 
olmaya devam eden Anadolu Efes, so-
yunma odasına 44-32 önde girdi. İkinci 
yarıya Anadolu Efes, etkili bir başlangıç 
yaptı. Topu iyi paylaşarak üst üste üç sa-
yılık basketler bulan konuk takım, 23. 
dakikada farkı 21 sayıya çıkardı: 33-54. 
Skor üretmekte sorun yaşayan Fener-
bahçe Beko, savunmada da iyi bir gö-
rüntü çizemedi. Rakibi karşısında 14. 
dakikadan bu yana 31-2'lik (33-56) seri 
yakalayan Anadolu Efes, 26. dakikada 
farkı da 26 sayıya yükseltti: 36-62. Çey-
reğin sonunu yüksek tempoda oynayan 
lacivert-beyazlılar, final periyoduna 25 
sayılık (47-72) avantajla gitti. Fener-
bahçe Beko, son çeyreğe top kayıplarıyla 
başlayan ve sayı üretemeyen Anadolu 
Efes karşısında 10-0'lık seri yakaladı ve 
34. dakikanın başında farkı 15 sayıya in-
dirdi: 57-72. Beaubois ve Buğrahan 
Tuncer'in basketleriyle yeniden farkı 
açan Anadolu Efes, maçı 93-66 kazana-
rak şampiyon oldu. Anadolu Efes'te 
Rodrigue Beaubois, 30 sayı ve 4 asistlik 
performansıyla galibiyette büyük pay sa-
hibi oldu. Fenerbahçe Beko da ise 
Nando De Colo'nun 19 sayı ve 3 asisti 
mağlubiyeti engelleyemedi. Karşılaş-
mayı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali 
Koç tribünden takip etti. 

15'inci şampiyonluğunu elde etti 

Lacivert-beyazlı takım, Süper Lig'de üst 
üste 2, toplamda ise 15. şampiyonlu-
ğunu elde etti. Ligde en fazla şampiyon-
luk yaşayan takım unvanını elinde 
bulunduran Anadolu Efes, 1979, 1983, 
1984, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 
2002, 2003, 2004, 2005, 2009 ve 2019'un 
ardından 2021'de de kupayı müzesine 
götürdü. 

Ataman, 5'inci kez şampiyon 

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ata-
man, kariyerinde 5. lig şampiyonluğunu 
elde etti. Lacivert-beyazlı takımın ba-
şında 3 kez (2009, 2019, 2021) kupayı 
kazanma başarısı gösteren deneyimli 
başantrenör, Beşiktaş (2012) ve Galata-
saray'ı da (2013) da birer kez şampiyon-
luğa taşımıştı. 

Sezonu çifte kupayla kapattı 

Anadolu Efes, sergilediği performansla 
takdir topladığı 2020-2021 sezonunu 2 
şampiyonlukla taçlandırdı. Lacivert-be-
yazlı takım, 30 Mayıs'ta THY Avrupa 
Ligi'nde tarihindeki ilk şampiyonluğunu 
elde ederek büyük bir başarıya imza attı. 
Ergin Ataman'ın öğrencileri, 8 gün 
sonra bu kez ligde şampiyonluğa ulaştı 
ve sezonu 2 kupayla tamamladı. 

Ligde sadece 1 maç kaybetti 

Anadolu Efes, Basketbol Süper Li-
gi'nde bu sezon bir kez sahadan mağ-
lup ayrıldı. Lacivert-beyazlı takım, lider 
tamamladığı normal sezonda çıktığı 30 
maçın 29'unu kazandı. Anadolu Efes, 
tek mağlubiyetini 23. haftada HDI Si-
gorta Afyon Belediyespor karşısında 
yaşadı. Ergin Ataman'ın öğrencileri, 
başarılı performanslarını play-off aşa-
masında da sürdürdü. Anadolu Efes, 
play-off'ta ise çeyrek finalde 2, yarı 
final ve finalde de 3'er olmak üzere 
toplam 8 maçtan galibiyetle ayrıldı. 
Lacivert-beyazlılar, şampiyon tamam-
ladığı 2020-2021'de normal sezon ve 
play-off'ta oynadığı 38 karşılaşmanın 
37'sini kazanarak yüzde 97 galibiyet 
oranı elde etti. DHA 

ŞAMPİYON  
ANADOLU EFESITALYA MACINI 

KAZANACAGIZ 

Erdoğan, e-spor ödül törenine katıldı 

ING Basketbol Süper Ligi play-off  
finalinin üçüncü maçında Fenerbahçe 
Beko'yu 93-66 yenen Anadolu Efes, 

seriyi 3-0 kazanarak 2020-2021 
sezonunun şampiyonu oldu 

A lmanya Bundesliga 2 ekibi Fortuna 
Düsseldorf ile sözleşmesi sona 
eren ve takımda kalmayacağını 

açıklayan milli futbolcu Kenan Karaman, 
ay-yıldızlıların 2020 Avrupa Futbol Şampi-
yonası hazırlıkları kapsamında gerçekleştir-
diği Almanya kampında, Demirören Haber 
Ajansı'na (DHA) özel röportaj verdi. A 
Grubu'nda, şampiyonanın da ilk maçı olan 
İtalya karşısında iyi bir sonuç alacaklarına 
inandığını belirten Karaman, "Şu an İtalya 
maçına odaklanmış durumdayız. Aynı za-
manda turnuvanın açılış maçı, bu açıdan 
karşılaşmanın ayrı bir özelliği var. Sayılı 
günler kaldı ve hazırlıklarımızı sürdürüyo-
ruz. Bu maçtan iyi bir sonuç çıkaracağımız-
dan eminim. Öncelikli hedefimiz gruptan 
çıkmak. Ama her maçın ayrı bir değeri ve 
başlangıcı olacak. Biz tabii ki coşkuyla, mü-
cadeleyle, güzel oyunla milli takımımızı 
temsil etmek istiyoruz. Tabii başarı da çok 
önemli. Bunlar için çok çalışacağız. Hoca-
mız da bizi çok güzel hazırlıyor ve İtalya 
maçına odaklandık. İnşallah bu maç da 
bizim adımıza iyi geçecek" şeklinde ko-
nuştu. 

İtalya güçlü bir takım 

İtalya'nın güçlü bir ekip olduğunu vurgula-
yan 27 yaşındaki forvet, "Her maça ayrı 
konsantre oluyoruz ama Fransa ve İtalya 
gibi tarihinde başarıları olan ülkelere karşı 
oynarken insan tabii ki biraz daha farklı 
motive oluyordur. Ama İtalya çok güçlü bir 
takım, onları da analiz ettik. Çok disiplinli 
oynuyorlar, oyuna çok hakimler. Onlara 
karşı herkesin çok iyi konsantre olması 
lazım. Disiplinli bir şekilde bu maçta da ba-
şarılı olacağımızı düşünüyorum" diye ko-
nuştu. 

Yüzde yüzümü vermeye çalışıyorum 

Röportajda kendisiyle ilgili, "Milli Takım'ın 
arka direkteki gizli golcüsü" şeklinde ifade 
edildiğinin hatırlatılması üzerine Kenan 
Karaman, şunları söyledi: "Her maç benim 
için çok büyük bir gurur. Her maçta takı-
mım için yüzde 100'ümü vermeye çalışıyo-
rum. Takımımızda da çok üst düzey 
futbolcular var. Herkesin kendine göre özel-
likleri var. Ben de kendi oyunumu milli ta-
kıma yansıtmaya çalışıyorum. Daha çok 
oyunu okuyarak, alanları görerek, takı-
mıma yardım etmeye çalışıyorum. Bunu da 
gol ve asistle süslediğim zaman tabii ki 
hücum oyuncusu için daha güzel oluyor. 
Ama en önemli şey takımın başarısı. Önce 
bunun için mücadele ediyorum. Bunun için 
koşuyorum. Bunlar benim için çok büyük 
bir faktör. Takımım bu şekilde galibiyete 
ulaşırsa, ben işimi yapmış oluyorum. Bu da 
beni çok mutlu ediyor. Şenol hocanın da 
tabii her pozisyon için belirli istekleri, gör-
mek istediği şeyler var. Benim pozisyo-
numda da onun görmek istediği şeyler var. 
Ben de bunları maçta uygulamaya çalışıyo-
rum ve şimdiye kadar da Allah'a şükürler 
olsun benim açımdan iyi oldu." 

Takımı üst seviyede tutmak istiyoruz 

Sahada en çok koşan isimler arasında yer 
alıp, yüksek enerjisiyle dikkat çekmesiyle il-
gili olarak da Karaman, "Benim için en 
önemlisi önce mücadele etmek. Milli for-

mayı giyiyorsan sahada her şeyini vermen 
ve bu formayı terletmen lazım diye düşünü-
yorum. Ben de onu göstermeye çalışıyorum 
tabii ki. Ben kendi özelliklerimle takıma 
yardımcı olmaya ve mücadelemi en üst se-
viyede tutmaya çalışıyorum.  Maçlarda da 
bunun takıma iyi geldiğini düşünüyorum" 
ifadelerini kullandı. 

Pozisyonlar önemli değil 

Hangi pozisyonda oynadığının değil, sa-
hada yer almanın önemli olduğunun altını 
çizen Kenan Karaman, "Tabii en uçta ken-
dimi daha iyi hissediyorum. Klasik bir 
kanat oyuncusu da değilim. Kanat-forvet 
tarzında bir stilim var ama bence milli ta-
kımda bu oyun stilimi uygulamaya çalışıyo-
rum. Ama dediğim gibi benim için 
pozisyon önemli değil, sahada olmak 
önemli. Sahada olduğum zaman da elim-
den geleni yapmaya çalışıyorum" dedi. 

Türkiye yükseliş içerisinde 

Avrupa'da forma giyen futbolcuların milli 
takıma büyük katkısı olduğunu dile geti-
ren Karaman, "Daha çok futbolcu Türki-
ye'den Avrupa'ya transfer oluyor. Bu çok 
güzel bir şey. İnşallah önümüzdeki sene-
lerde bu daha da fazlalaşır. Herkes 
Avrupa'da üst seviyede oynuyor, 
tabii bu milli takıma da yansıyor. 
Ama Türkiye ligini de küçümse-
memek lazım. Türkiye ligi geçtiği-
miz yıllara nazaran daha yükseldi 
diye düşünüyorum. O yüzden Tür-
kiye liginden Avrupa'ya giden oyuncular 
var. İnşallah daha da genç arkadaşlarımız, 
kardeşlerimiz Avrupa'ya transfer olur" diye 
konuştu. 

Gençler için Avrupa tavsiyesi 

Avrupa'dan, Türkiye'de forma giyen futbol-
culara gelen teklifler konusunda da değer-
lendirmelerde bulunan Kenan Karaman, 
"Öncelikle genç futbolcu kardeşlerime tav-
siyede bulunmak isterim. Çünkü o konuda 
biraz geride olduğumuzu düşünüyorum 
Türkiye'de. Genç yaşlarda eğitim çok 
önemli, futbol eğitimi. Belirli bir taktik sevi-
yesine ulaşmak için bence Avrupa şu an 
için daha iyi. Hiç tereddüt etmesinler, öyle 
bir imkanları olduğu zaman kesinlikle genç 
yaşta Avrupa'ya gitsinler, daha faydalı ola-
cağını düşünüyorum" şeklinde konuştu. 

Milli takıma odaklandım 

Kenan Karaman, kendisine Türkiye'den 
teklif gelip gelmediğinin sorulması üzerine 
şu yanıtı verdi: "Ben şu an ne menajerimle 

ne de başka bir yerle görüştüm. Tamamen 
milli takıma odaklandım. Bu tarz şeyleri şu 
an düşünmek istemiyorum çünkü burada 
bulunduğumuz yer çok kıymetli ve bu tarz 
konularla kendisi sarsmak istemiyorum. 
Güzel bir turnuva oynamak istiyorum." 

İnşallah normale döneriz 

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sal-
gınına karşı kurallara uyulması çağrısı 
yapan Karaman, "Ben de maalesef korona-
virüse yakalandım. Hafif geçirdim ama ağır 
geçirenler de oldu. O yüzdün kurallara uya-
lım. İnşallah en kısa zamanda normal ha-
yata dönebiliriz diye ümit ediyorum. 
Herkesin kendi sorumluluğunu alması 
lazım" dedi. Karşılaşmalarda gol kaydet-
mesi durumunda bireysel veya 
takım olarak bir sevinç üzerine 
çalışıp çalışmadıkları sorulan 
Kenan Karaman, "Şu an 
onları düşünmedik. Baka-
lım, belki turnuva içeri-
sinde öyle bir şeyler 
olabilir. Maçlarda gol 
atarsam doğal gelişir 
o an" diye konuştu.

A Milli Futbol Takımı’nın başarılı futbolcularından Kenan Karaman,”İtalya maçından iyi bir sonuç çıkaracağımızdan eminim” dedi

Türk halkına desteklerinden dolayı 
teşekkür eden Kenan Karaman, 
"Gerçekten bizi çok destekliyorlar, bu 
da çok gurur verici bir durum. Her 
zaman takım içinde de konuşuyo-
ruz; çok mutlu oluyoruz o desteği 
hissettiğimiz zaman. Şenol hocamız 
da çok tecrübeli, böyle turnuvaları 

yaşamış bir teknik direktör. Motivas-
yonu, duyguyu her zaman bize yan-
sıtmaya çalışıyor. Türk halkı bize 
inansın, desteklemeye devam etsin. 
Zaten 'Bizim Çocuklar' diye sahiplen-
diler. Biz de onun hakkını sahada 
vermeye çalışacağız" diyerek 
sözlerini tamamladı. DHA

Türk halkı bize inansın 

TARİHİ 1910’lara uzanan ve depreme daya-
nıklı olmadığı için 2015 yılında yıkılarak 
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yeni-
den yapımına başlanan İzmir Alsancak 
Stadı, yeni sezonda kapılarını açmaya hazır-
lanıyor. 15 bin kişi kapasiteli yeni stadın 10 
locası, 4 soyunma odası, 2 hakem ve 4 antre-
nör odasının yanı sıra UEFA ofisleri, 100 ki-
şilik çok amaçlı salonu ve yeme-içme alanları 
bulunuyor.Bu yıl Süper Lig’e çıkan İzmir ta-

kımlarından Altay’ın da önümüzdeki sezon 
maçlarını yenilenen İzmir Alsancak Sta-
dı’nda oynaması bekleniyor. Bir diğer İzmir 
takımı Altınordu ise önümüzdeki sezon TFF 
1. Lig maçlarını yenilenen statta oynamayı 
planlıyor. Konuya ilişkin açıklamada bulu-
nan Altınordu Başkan Vekili Barış Orhun-
bilge “Stadın kullanım haklarına sahip olan 
Altınordu ve Altay takımları arasındaki ilişki, 
tüm dünya futbolu için eşine ender rastlanır 

bir dostluğun eşsiz bir göstergesi. Özellikle 
kendini milli takımlara futbolcu yetiştirmeye 
adayan Altınordu için, yenilenen İzmir Al-
sancak Stadı’nın önemi çok büyük. Tüm 
dünya futbolunun ilgisini üzerinde toplayan 
ve Türkiye’nin futbol fabrikası olarak da bili-
nen Altınordu’nun maçlarını yenilenen İzmir 
Alsancak Stadyumu’nda oynaması, seyir de-
neyimine ve Türk futbolunun prestijine çok 
önemli bir katkı sağlayacak” dedi.

Tarihi stat yeniden açılıyor

Karaman, "Öncelikle 
genç futbolcu  
kardeşlerime  
tavsiyede bulunmak 
isterim. Çünkü o  
konuda biraz geride 
olduğumuzu düşünü-
yorum Türkiye'de. 
Genç yaşlarda eğitim 
çok önemli, futbol 
 eğitimi” şeklinde  
konuştu.



T FF Başkanı Nihat Özdemir ve fe-
derasyon yetkililerinin yanı sıra, 
kulüp başkanlarının da katıldığı 

Conrad Otel'deki toplantının sona erme-
sinin ardından açıklamalarda bulunan 
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Nur 
Çebi, "Geniş kapsamlı bir toplantı yaptık. 
TFF Başkanı ve üyeleri sorunlarımızı din-
lemek, fikirlerimizi almak için buraya 
kadar geldiler. Kendilerine teşekkür edi-
yoruz. Yabancı sayısının düşürülmesiyle 
ilgili, 'Bir sene daha erteleyin lütfen. Sı-
kıntılarımızı aşamadık.' dedik. Belki sa-
hada 11 kişinin yabancı olması hoş değil 
ama bu durumu pandemide aşamadığı-
mızı ifade ettik." diye konuştu. Harcama 
limitleri konusunda anlayış beklediklerini 
kaydeden Çebi, "Ülkemizi Avrupa'da 
temsil edeceğiz. Birçok takımımız aynı 
sorunu yaşıyor. Limitler konusunda hoş-
görüye ihtiyacımız olduğunu söyledik. 
Yayıncı kuruluşla ilgili konuları konuştuk. 
Ayın 9'u 10'una kalmadan birçoğunu net-
leştireceğimizi düşünüyoruz. Çünkü ya-
pacağımız çalışmalar, verilecek kararlara 
göre devam edecektir. Alınan kararlarda 
yumuşama ve hoşgörü istirham ettik." 

ifadelerini kullandı. 

Harcama limitlerini ilan edeceğiz 

Kulüplerin sıkıntılarını dinlediklerini söy-
leyen TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Bi-
rinci olarak bizden istedikleri, 1 yıl evvel 
almış olduğumuz yabancı kuralındaki kı-
sıtlama konusu. '8 yabancı futbolcuyla sa-
haya çıkabilirsiniz' diye madde vardı. Biz 
de bu kararı alırken uzun zaman düşün-
dük. 2019-2020 sezonunda takımların ya-
bancı oynatma ortalaması 7,12'ydi. Biz 
bunu yönetim kurulunda değerlendirdik 
ve 8 yabancı oynar diye karar aldık. Ku-
lüplerimiz, geçen sene ertelemiş olduğu-
muz yabancı sayısının düşürülmesi 
kararının, pandemi nedeniyle 1 yıl daha 
ertelenmesini istedi. Biz bu istekleri değer-
lendiririz." açıklamasında bulundu. Takım 
harcama limitlerinin tekrar gözden geçiril-
mesinin söz konusu olduğunu aktaran 
Özdemir, şunları söyledi: "Son 1,5 se-
zonda takımlarımız seyircilerinden mah-
rum kaldı. Bu nedenle tribün 
gelirlerinden, saha içi reklam gelirlerinden 
kayıpları oldu. Bunların değerlendirilmesi 
gerektiğini ifade ettiler. Biz de bunları de-

ğerlendireceğiz. Başka bir konu ise hepi-
mizin bildiği gibi yabancı kurlarda önemli 
derecede artış var. Kulüplerin belli giderle-
rini yabancı para birimiyle ödediğini bili-
yoruz. 'Geçmiş sezondaki kura sabit olur 
mu?' diye görüşler var, bunu da değerlen-
dirmeye alacağız. Hiç borcu olmayan, bi-
lançosu çok düzgün olan kulüplerimizin 
sağladıkları sponsorluk gelirleri, futbolcu 
satışından elde ettikleri gelirler ve belli bir 
reklam geliri, mülk satışından olan gelirle-
rin bir bölü üçünü kullanıyorlardı. 
Bilanço çok temizse tamamını kullana-
caklar. Bilançoda gri renkler olursa iki 
bölü üçünü, çok kötüyse bir bölü üçünün 
kullanılması şeklinde görüşler var. Bunları 
değerlendireceğiz. Transfer sezonu başla-
madan, tüm kulüplerimizin harcama li-
mitlerini ilan edeceğiz." 

Talepleri değerlendireceğiz 

Yayıncı kuruluşla ilgili sıkıntılar yaşandı-
ğını dile getiren Özdemir, "Maalesef ya-
yıncı kuruluşla 2 milyar 650 milyon lira 
gibi rakamla anlaştık. Bugünlere kadar 
tüm taksitleri ödediler ama son taksitle-
rini bugün son gün olmasına rağmen 

ödemediler. Bununla ilgili hukuki işlemi 
başlattık. Gelecek sezon 2021-2022 sezo-
nunda da sözleşmemize göre alacağımız 
rakam belli. Bununla ilgili görüşmeleri 
yapacağız. Kulüpler Birliği Vakfı burada 
birlik içinde oldu, nasıl hareket etmemiz 
gerektiği konusunda bize destek verdiler. 
Biz bu görüşmelere devam edip, iyi bir 
noktaya getirmeye çalışacağız." şeklinde 
görüş belirtti. Küme düşme konusunun 
da görüşüldüğünü anlatan Özdemir, 
"Küme düşme ile alakalı kulüpler taleple-
rini ilettiler. Bizim hedefimizin 18 takım 
olacağını ilan etmiştik. Geçen hafta 
Fransa 20 takımdan 18 takıma düşme ka-
rarı aldı. Avrupa'daki takımlar 20 takım-
dan 18'e düşmeye çalışıyorlar. 20 takımlı 
ligin planlaması çok zor. Hafta içi maçla-
rına ve Türkiye Kupası maçlarına zaman 
bulamıyoruz. Türkiye Kupası'nı tek maç-
lık eleme sistemiyle tamamlayabildik. 
Onu da düşünerek bu sene Süper Lig'den 
4 takım düşmesini ilan ettik. Onunla ilgili 
talepler oldu. Bu konuyu da oturup ko-
nuşacağız. Düzeltmemiz gereken nokta 
varsa kamuoyuna açıklayacağız." diyerek 
sözlerini tamamladı.
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ALINAN KARARLARDA 
YUMUSAMA ISTEDIK

2020 Avrupa Futbol Şampiyona-
sı'nda (EURO 2020) mücadele ede-
cek A Milli Takımın orta sahadaki 

isimlerinden Okay Yokuşlu, millilerin Harse-
winkel'de kamp yaptığı Klosterpforte Hotel'de 
sorularını cevapladı.Okay, EURO 2020'nin açı-
lış karşılaşmasında 11 Haziran'da Roma Olim-
piyat Stadı'nda karşı karşıya gelecekleri 
İtalya'nın 27 maçlık yenilmezlik serisinin hatır-
latılması üzerine, "Böyle bir seriyi yapmak tabii 
ki kolay değil. Büyük bir başarı ama bizim de 
kendimize güvenimiz tam. O gün İtalya'nın se-
risini bozmak için sahaya çıkacağız. Kazanmak 
için sahaya çıkacağız. Her maçı kazanmak için 
çıkacağız. Bu bize bir endişe veriyor mu? Hayır. 
Çok büyük saygı duyuyoruz, İtalya çok iyi bir 
takım. Çok saygı duyuyoruz ama bizim de ken-
dimize güvenimiz tam. O gün de sahaya her şe-
yimizi verip kazanmak istiyoruz." ifadelerini 
kullandı. Açılış maçında forma giyecek olmanın 
öneminin farkında olduklarının altını çizen 27 
yaşındaki milli futbolcu, "Hem böyle bir turnu-
vada olmak hem de bu turnuvanın açılış ma-
çında oynayacak olmak heyecan verici bir şey. 
Çünkü futbolla ilgilenenlerin gözü kulağı orada 
olacak, biz de bunun bilincindeyiz. Elimizden 
geldiğince iyi hazırlanmaya çalışıyoruz, çalış-
malarımız güzel geçiyor. Sorumluluğumuzun 
bilincindeyiz, inşallah aklımızdaki ve kalbimiz-
dekini inşallah doğru bir şekilde sahaya yansı-
tacağımız bir gün olur, güzel bir açılış maçı 
geçiririz." şeklinde konuştu. 

Öncelikli hedefimiz gruptan çıkmak 

Son olarak İngiltere 1. Futbol Ligi (Premier 
Lig) takımlarından West Bromwich Albion'da 
forma giyen Okay Yokuşlu, "West Bromwich ile 
Wembley'e çıktın, EURO 2020'nin yarı finalleri-
nin ve finalinin oynanacağı Wembley'de seni 
milli formayla da görebilir miyiz?" sorusuna 
ise, şu yanıtı verdi: "Pandemi nedeniyle çok key-
fine varamadık ama mimari açıdan çok güzel 
bir stat. Öncelikli hedefimiz gruptan çıkmak. 
Emin adımlarla, her adımı sağlam geçerek gi-
debildiğimiz yere kadar gideceğiz. Wembley'e 
gideriz demek, şimdi buradan böyle söylemek 
doğru değil." 

Avrupa'daki futbol bize göre hızlı 

Milli takımda Avrupa'da forma giyen oyuncu 
sayısının artmasının bir avantaj olarak görüle-
bileceğini aktaran Okay, "Artı olarak görebiliriz 
çünkü Avrupa'daki futbol bize göre biraz daha 
hızlı, fiziksel temasın çok olduğu bir futbol oy-
nanıyor. Her gün böyle antrenman yapıp çalı-
şan bir kadro tabii ki bir avantaj sağlıyordur. Bir 
avantajı da şu, karşılaştığımız rakipler çoğu 
zaman ya takım arkadaşımız oluyor ya da bir-
kaç hafta önce karşılaştığımız rakip oluyor. Her 
hafta yüksek seviyeli maçlar oynanıyor, bu açı-
dan bir avantaj olabilir. Ama temel olarak bak-
tığınızda futbolcunun kendine iyi bakmasıyla 
alakalı. Türkiye liginde oynayıp çok profesyo-
nel, çok iyi olan futbolcularımız da var. Ayrım 
yapamayız ama bir avantajı var mutlaka." de-
ğerlendirmesinde bulundu. Son olarak Al-
manya kampının çok keyifli geçtiğini de dile 
getiren milli futbolcu, "Kamp ortamı çok zevkli. 
Uzun bir kamp dönemi, burada hep beraber 
vakit geçirmek zorundayız. Eğer keyif verici bir 
ortamsa zaman daha da güzel geçiyor. Birbiri-
mizle vakit geçirmekten keyif alıyoruz. Böyle bir 
ortam maçlarla ilgili hem bize mutluluk veriyor 
hem de ümit kaynağı oluyor. Bir arkadaşınızın 
yüzüne baktığınızda o enerjiyi alıyorsanız bu 
güzel bir şey." yorumunu yaptı. 

Okay zafere  
inanıyor

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 
mücadele edecek A Milli Takımın orta  

sahadaki isimlerinden Okay Yokuşlu, tur-
nuvanın açılışında karşılaşacakları İtal-

ya'nın 27 maçlık yenilmezlik serisine son 
vereceklerine inandıklarını söyledi 

SEZONUN ikinci grand slam tenis turnu-
vası Fransa Açık'ta (Roland Garros) Ra-
fael Nadal çeyrek finale yükseldi. 
Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 
9. günü, akşam seansındaki tek erkekler 
4. tur karşılaşmalarıyla devam etti. Er-
keklerin 3 numaralı seribaşı İspanyol 
Nadal, dünya sıralamasının 19. basa-

mağındaki İtalyan Jannik Sinner'i 7-5, 
6-3 ve 6-0'lık setlerle 3-0 yenerek çey-
rek finale çıktı. İki saat 17 dakika süren 
karşılaşmada rakibine set vermeyen 
Nadal, Fransa Açık'ta peş peşe 35. se-
tini kazanmış oldu. Nadal çeyrek fi-
nalde, dünya sıralamasının 10. 
basamağında yer alan Arjantinli Diego 

Schwartzman ile eşleşti. Kadınlar dünya 
sıralamasının 18. sırasındaki Maria 
Sakkari, klasmanın 5. sırasında yer alan 
Sofia Kenin'i 2-0 yenerek kariyerinde ilk 
kez bir grand slam turnuvasında çeyrek 
finale yükseldi. Yunan tenisçi Sakkari, 
ABD'li rakibi Kenin'i 6-1 ve 6-3'lük set-
lerle mağlup etti. 

İspanyol tenisçi bileti kaptı

İTALYA Milli Futbol Takı-
mı'nın defans oyuncusu 
Leonardo Bonucci, 2020 

Avrupa Şampiyonası'nın (EURO 
2020) açılış maçında karşılaşacakları 
Türkiye'yi ciddiye aldıklarını söyledi. 
Floransa yakınlarında bulunan Cover-
ciano'daki milli takım tesislerinde basın 
toplantısı düzenleyen 34 yaşındaki tec-
rübeli oyuncu, 11 Haziran Cuma günü 
A Milli Takım ile karşılaşacaklarını ha-
tırlatarak, "Onlar saygıyı hak ediyor. 
Fransa'ya karşı nasıl sağlam olunur 
bunu gösterdiler ve ne yapmak istedik-
lerini biliyorlar." ifadelerini kullandı. 
Türkiye'nin kadrosunda önemli isimle-
rin bulunduğuna dikkati çeken Bo-
nucci, "Onların, (Hakan) 
Çalhanoğlu'ndan (Cengiz) Ünder'e, 
(Merih) Demiral'dan (Burak) Yılmaz'a 
kadar yetenekli oyuncuları var. Burak 

Yılmaz ki Lille'i Fransa'da şampiyon-
luğa taşıdı." diye konuştu. Ay-yıldızlı 
ekibin önemli bir rakip olduğunu kabul 
edip, ona göre oynamaları gerektiğini 
dile getiren Bonucci, "Türkiye, ilginç ve 
gelişmekte olan bir takım." dedi. 
Milan ile Juventus'tan tanıdığı Hakan 
Çalhanoğlu ve Merih Demiral'la görüş-
tüklerini anlatan İtalyan stoper, "Sık sık 
konuşuyoruz, şakalaşıyoruz. Merih 
bana gol attırmayacağını söyledi." açık-
lamasını yaptı.  
Roma Olimpiyat Stadı'nda Kovid-19 
salgını tedbirleri nedeniyle yüzde 25 se-
yirci kapasitesiyle karşılaşmanın oyna-
nacağı hatırlatılan Bonucci, 
taraftarların kendilerine yardımcı ola-
cağına inandığını dile getirdi. 

İtalya için oynayacağız 
Leonardo Bonucci, EURO 2020'nin 

kendileri için önemine değinerek, şun-
ları kaydetti: "İtalya ve İtalyanlar için 
savaşmak istiyoruz. Bu konuda Roma 
Olimpiyat Stadı'nın taraftarlara açık ol-
ması bizim için önemli. Bu konuda ça-
lışan yetkililerimize teşekkür ediyorum. 
Taraftarlarla oynamak, futbolun tut-
kulu tarafı. Onlarla oynamak başka bir 
şey çünkü sizi itiyorlar, yardımcı olu-
yorlar. Farklı bir atmosfer olacağına 
eminim. Taraftarımıza cuma günü ke-
yifli bir maç yaşatmayı umuyoruz. Gö-
zümü kapatıp cuma günü marşımızı 
söyleyecek 15 bin kişiyi düşünüyorum 
ve bu bana adrenalin yüklüyor. Hemen 
şimdi sahaya çıkmak istiyorum." Bo-
nucci, İtalya'nın Cristiano Ronaldo ya 
da Romelu Lukaku gibi öne çıkan yıldız 
isimlere sahip olmadığını, ancak takım 
oyununun fark yaratacağına inandığını 
sözlerine ekledi. 

 

Türkiye’yi hafife almak yanlış olur

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileriyle 
gerçekleştirdikleri toplantıda, alınan bazı kararlarla ilgili düzeltme istediklerini söyledi

İtalya Milli Futbol Takımı'nın defans oyuncusu Leonardo Bonucci, 2020 Avrupa Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçında karşılaşacakları Türkiye'yi ciddiye aldıklarını söyledi 



BAŞAKŞEHİR Belediyesi LivingLab 
Teknoloji ve İnovasyon Merkezi’nde 
modern stüdyolar ve sınıflarda eğitim 
alacak genç YouTuber ve radyocu aday-
ları, yeni dönemin ilk dersinde bir araya 
geldi. Başakşehir’de “mutluluğun 
sesi”ne yeni sesler katmak için kurulan 
Radyo Akademi’nin 4. döneminde mü-
lakatla belirlenen 18 kursiyer ile medya 
sektörünün önemli isimlerinin bilgi ve 
tecrübelerini aktardığı Yeni Medya Aka-
demi’nin 3. döneminde mülakatla belir-
lenen 17 kursiyerin eğitimleri başladı. 

Kartoğlu kursiyerlerle buluştu 

Yeni Medya Akademi ve Radyo Akade-
mi’nin ilk ders konuğu olan Başkan 
Kartoğlu, yeni dönem kursiyerlerine ba-
şarılar diledi. Gençlerin her zaman ya-
nında olduklarını söylenen Başkan 
Kartoğlu, “Sizlerin gelişimine bir nebze 
de olsa katkı sağlamak, geleceğinize ışık 
tutmak ve hedeflerinize giden yolda size 
kolaylıklar sağlamak bizleri mutlu edi-
yor. Alanında uzman isimlerle bir araya 
gelerek eğitim alma fırsatı bulacaksınız. 
Bu sizin geleceğinize yön vermenize de 
büyük katkı sağlayacaktır. Sizden en 
büyük isteğim, yeteneklerinizi keşfetme-
nizdir. Buradan mezun olduktan sonra 
profesyonel iş kollarında işe başlama 
imkânına sahip olacaksınız. Bizler de si-
zinle gurur duyacak, bizim eğitimleri-
mize katılan öğrencimiz şimdi bizi 
temsil ediyor diyebileceğiz.” diye ko-
nuştu. Başakşehir Belediyesi, Radyo 
Akademi’deki dersler için Türkiye’nin 
önemli radyocuları aynı çatı altında bir 
araya getirdi. 6 hafta sürecek olan dör-
düncü dönemin ilk gününde; Melih 
Kurtuluş radyo tarihi ve podcaste, Meh-
met Ercan radyo program yapımcılığı, 
Onur Sakar radyoda haber teknikleri, 
Okan Ateş diksiyon, Emrah Tolga Şahin 
prodüksiyon teknikleri, İbrahim Yaman 
ise kurumsal iletişim ve reklam alanın-
daki tecrübelerini gençlere aktardı. Yeni 
Medya Akademi’de ise gençlere içerik 
oluşturma, çekim ve kurgu gibi birçok 
alanda 8 hafta boyunca eğitim verilecek. 
Eğitimlerin ilk gününde; Ersin Çelik 
YouTube politikaları ve kuralları, Erem 
ŞentürkYouTube kanal açma ve kanal 
yönetimi, Kaan Atilla Taşkınkamera ve 
çekim teknikleri, Kadir Çetin diksiyon, 
Niyazi Dölek yeni medya, Onur Barış 
kurgu alanındaki tecrübelerini yeni kur-
siyerlerle paylaştı. 

Maskeli ve mesafeli eğitim 

Radyo Akademi ve Yeni Medya Aka-
demi eğitimleri, önceki dönemlerde ol-
duğu gibi, koronavirüse karşı yoğun 
önlemlerle başladı. Akademiye seçilen 
kursiyerlerin ateşleri ölçülerek sınıflara 
alındı. Başakşehir Living Lab’e mas-
keyle giriş yapan kursiyerlerin, hijyen 
kurallarına ve sınıflarda da sosyal me-
safe kuralına uymasına büyük önem 
gösterildi.

TAYLAN DAŞDÖĞEN 
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Başakşehir’de 
dersler başladı

Türkiye’de alanında ilk ve tek olan  
Başakşehir Yeni Medya Akademi’sinde 
yeni dönem dersleri başladı. Alanında 
uzman eğitmenlerle buluşan gençlerin 
ilk ders heyecanına Başakşehir Belediye 

Başkanı Yasin Kartoğlu da ortak oldu 

AKÇADAĞ Levent Vadisi’nde düzenle-
nen MTB Cup Ulusal Dağ Bisiklet Ya-
rışması’nda yeni bir başarıya imza atan 
Ekin Ereke, Büyükçekmece’ye şampiyon-
luk madalyası getirdi. Gençlik ve Spor 
Bakanlığı ve Türkiye Bisiklet Federas-
yonu 2021 faaliyet programında yer alan 
MTB Cup Ulusal Dağ Bisiklet Yarışma-
sında 9 kategoride 22 ilden 204 
sporcu 3200 metre uzunluğunda inişli çı-
kışlı, taş ve toprak zeminli bir parkurda 
yarıştı. Yarışmada birinci olan sporcu-
muzun başarılarını kutlayan ve gurur 
duyduğunu belirten Büyükçekmece Bele-
diye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün tebrik 
mesajı şöyle: ‘’Türkiye Bisiklet Federas-
yonu'nun Malatya'da düzenlemiş olduğu 
Levent Vadisi MTB Cup yarışında 1. 
olarak kürsü yapan gururumuz, sporcu-
muz Ekin Ereke'yi tebrik ediyorum. Ba-
şarılarının devamını dilerim.’’ Dereceye 
giren sporculara madalyalarını Malatya 
Valisi Aydın Baruş, İlçe Kaymakamı Hu-
lusi Teke ve Malatya Belediye Başkanı 
Ali Kazgan verdi.

Büyükçekmece 
gururlandı

EYÜPSULTAN Belediyesi tarafından 
başlatılan “Bahar Temizliği ve Fiziki 
Tarama” çalışmaları Eyüpsultan’ın 
tüm mahallelerinde ara vermeden 
devam ediyor. Temizlik İşleri Müdür-
lüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Veteriner 
İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü ekipleri bu kez Akpınar ve 
Çiftalan Mahallelerinde fiziki tarama 
çalışmaları gerçekleştirdi. Akpınar ve 
Çiftalan Mahallelerinin farklı noktala-
rında yapılan çalışmalarda yeşil alan-
larda otlar biçildi, parklar ve yeşil 
alanlarda onarım yapılarak düzen-
lendi, hasar görmüş kaldırımlar ona-
rıldı, cadde ve sokaklarda gerekli 
görülen yerler asfaltlandı, yollar süpü-
rüldü, parklar, yeşil alanlar, bina giriş-
leri, çöp konteynerleri yıkanıp 
dezenfekte edildi. Ayrıca yağmursuyu 
kanalları ekipler tarafından temizlendi 
ve kirli görüntü oluşturan duvarlar bo-
yandı. Vatandaşlardan gelen taleplerin 
de değerlendirildiği çalışmalar tüm 
mahallelerde devam edecek.

Mahalleler  
tertemiz oldu

GAZİOSMANPAŞA'DA düzenlenen yarışma 
kapsamında, pandemi sürecinde evde 
kalan vatandaşların çiçeklerle süslediği 
125 balkon, oluşturulan jüri tarafından de-
ğerlendirildi. Programda en beğenilen 17 
balkonun sahibine ödülleri dağıtıldı. Gazi-
osmanpaşa Belediyesi 1'inci seçilen balkon 
sahibine, tam altın, 2'nci seçilen balkon sa-
hibine yarım altın, 3'üncü seçilen balkon 
sahibine, çeyrek altın hediye etti. Ayrıca sı-
ralamaya giren diğer 14 balkon sahibine 
mansiyon ödülleri olarak bisiklet, radyo ve 
kitap seti verildi. 
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan 
Tahsin Usta, "Geleneksel hale getirmiş ol-
duğumuz en güzel balkon yarışmasını 

bugün gerçekleştirdik. Bugün aynı za-
manda Dünya Çevre Günü olması münase-
betiyle bu farkındalığı kamuoyuyla 
paylaştık. Daha önce dereceye girip ödül 
alan komşularımız ve bu konuyla ilgili tec-
rübe arkadaşlarımız arasında seçtiğimiz 
heyet ile yerinde gidip tespitler yapmak su-
retiyle bu çalışmayı sonuçlandırdık. İlk üçe 
girenleri altınla ödüllendirdik daha sonraki-
lere bisiklet, kitap, radyo ve diğer hediyele-
rimiz oldu" dedi. 

İyi ki varmış diyorum 

Yarışmada birinci olan Emine Uzunoğlu, 
"Biz hep bahçeli bir ev özlemi içerisindey-
dik. İmkanlar dahilinde de olmadığı için 

böyle kendi balkonumuzu bahçe haline ge-
tirmek istedik. İşte dönem dönem minik 
saksılar da bazen sebze yetiştiriyoruz. 
Bazen de böyle çiçeklerimiz büyüyor. Bu-
rası bize hem pandemi sürecinde çok güzel 
nefes alacak yer oldu.  
İyi ki varmış dediğim yer burası aslında 
hastalık sürecinde. Ben dört yıldır bu has-
talık ile uğraşıyorum, yani savaşıyorum. 
Burası bana bana nefes alacak yer oldu. 
Yeri geldi yürüyemediğim zamanlar oldu. 
Yataktan kalkamadığım zamanlar oldu. İşte 
burada zamanımın çoğunu geçirdim. Hem 
moral oldu, herkese tavsiye ederim ger-
çekten bitkiler insanları iyileştiriyor" diye 
konuştu. 

Pandemine ilgimiz arttı 

Uzun süredir bu bahçeyle uğraştıklarını 
söyleyen eşi Yusuf Uzunoğlu, "Yaklaşık 14 
yıldır burada oturuyoruz. 2011'den sonra 
başladık diyebilirim ama asıl pandemi dö-
neminde daha fazla yoğunluk verdik. Yakla-
şık dört yıldır mücadele ediyoruz biz ailece 
kanserle. Dört yıl öncesinde de aslında ke-
moterapi aldığı için de çok fazla sosyal or-
tamlara giremiyordu. Ama pandemi 
döneminde iyice evlere hapsolduk. Bu an-
lamda bahçeli terasla ilgilenmesi, zaman 
geçirmesi, oturup kitap okuması, okumayı 
çok seviyor" ifadelerini kullandı.

En güzel balkonlar ödül aldı
Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin düzenlediği 3. Geleneksel En Güzel Balkon Yarışması’nda  

dereceye girenler ödüllendirildi. Yarışmada 1'inci olan Emine Uzunoğlu, 4 senedir kanser ile 
mücadele ettiğini ve bu süreçte balkonunun ona yaşam alanı olduğunu ifade etti

 
 

G aziosmanpaşa Belediyesi, yeni tip 
koronavirüsle mücadele ederken 
görevleri başında hayatlarını kay-

beden sağlık çalışanlarını unutmadı. Sağlık 
şehitlerini anısına Gaziosmanpaşa Millet 
Bahçesinde hatıra ormanı oluşturuldu. 
Hatıra ormanına hayatını kaybeden sağlık 
çalışanları adına birer adet fidan dikildi. 
Fidan dikim törenine Gaziosmanpaşa Be-
lediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, İlçe 
Sağlık Müdürü Ferah Cankıran, ilçedeki 
hastanelerin başhekimleri, başhekim yar-
dımcıları, doktorları ve sağlık çalışanları 
katıldı. 
Bir yılı aşkın süredir virüsle mücadele eden 

ve bu uğurda hayatlarını kaybeden sağlık 
çalışanlarını anmak ve isimlerini yaşatmak 
için yaptıkları etkinlikten bahseden Başkan 
Usta, “Bugün burada farkındalık oluştur-
mak, aynı zamanda sağlık çalışanlarımızın 
bir yılı aşkın bir sürede vermiş oldukları 
mücadelelerini anmak için etkinlik yapıyo-
ruz. Bir yılı aşkın bir süredir bizler adına 
cephede çalışan, bizim sağlığımız için gay-
ret sarf eden tüm sağlık çalışanlarımızın 
bu süreçte ne kadar önem kazandığını he-
pimiz biliyoruz. Bu virüsle mücadele eden, 
ülkemizin bugüne kadar göstermiş olduğu 
büyük gayretlerde önderlik yapan Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 
olmak üzere, Sağlık Bakanımız Fahrettin 
Koca ve tüm sağlık çalışanlarımıza teşek-

kür ederim. Bu farkındalık etkinliğiyle, ça-
lışmalarda şehit düşen sağlık çalışanlarının 
adını yaşatmak maksadıyla onlar için 
fidan dikelim, bu fidanlara onların isimle-
rini yazalım ve onların anılarını yaşatalım 
istedik” dedi. 

Aşı tek kurtuluş 

Koronavirüsle mücadelede aşının önemini 
anlatan Usta, “Aşı artık bu virüsten tek 
kurtuluştur. Bu konuda el birliği, güç bir-
liği, imkan birliği yapmak zorundayız. 
Türkiye bu konudaki duyarlılığını adeta se-
ferberlik ilan etmiş şekilde sürdürüyor. 
Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, belki de 
dünyanın hiçbir yerinde bulunmayan bir 
sorumlulukla her türlü bilgiyi şeffaf bir şe-

kilde paylaşırken, hükümetimiz de maddi 
imkanlarını seferber ediyor. Emeği geçen-
lere bir kere daha teşekkür ediyorum” diye 
konuştu. 

Herkes aşı olmalı 

Fidan dikim törenine katılan Gaziosman-
paşa İlçe Sağlık Müdürü Ferah Cankıran 
da aşının önemine değinerek, “Bizler sağ-
lıkçı olarak 7/24 görevimizin başındayız. 
Her daim yanınızdayız. Lütfen bizlere des-
teğinizi eksik etmeyiniz. Şu an sorunumuz 
aşılanmadır. Aşılanmayı herkese önerelim, 
aşılanalım ve aşıların da yaptırılmasını 
sağlayalım. Duyarlılığından dolayı Bele-
diye Başkanımız Hasan Tahsin Usta’ya 
çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Covid-19 ile mücadele ederken hayatını kaybeden sağlık çalışanları anısına Gaziosmanpaşa Millet Bahçesi’nde 
bin adet fidan dikildi. Anma töreninde konuşan Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Bir yılı aşkın bir süredir 

bizler adına ön cephede çalışan sağlık şehitlerimizin isimlerini fidanlarla yaşatalım istedik” dedi
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