
SU DEĞİL ZEHİR AKIYOR

Rögarlardan 
mavi su fışkırdı

Esenyurt'ta fabrikalardan ka-
nalizasyonlara bırakılan kim-

yasal atıklar rögarlardan taştı.
Sokak ve caddeler rögardan taşan
mavi suya bulandı. Yoldan geçenler
kimyasal atık nedeniyle tedirgin ol-
duklarını ifade etti. Esenyurt'ta taksi
şoförlüğü yapan Ercan Yılmaz,
"Çocukları resmen dışarı çıkarmaya
korkuyoruz. Resmen su değil zehir
akıyor" dedi. Aynı mahallede oturan
Mesut Tulgay ise "Daha önceden
oluyordu" dedi. I SAYFA 4
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri, Çatalca'da
hazine arazileri üzerine inşa edilen 23 kaçak evi yıktı, 14 villanın
sahiplerine ise, eşyalarını boşaltılmaları için 1 gün süre verdi

Düpedüz bir 
soygun planı

İYİ Parti Genel Başkanı
Meral Akşener, Kanal İstan-

bul projesini eleştirerek, "Marmara
ölürken, deprem tehdidi ortaday-
ken o ihale kenelerinizin daha 
fazlası semirmesine müsaade et-
meyeceğiz. O ucube kanala izin
vermeyeceğiz. Bu proje bir proje

değil düpedüz bir
soygun planıdır.
Boşuna heveslen-
meyin. Bu devran
dönüyor. İlk se-
çimde bu iktidar 
gidiyor, bu saray
sefası bitiyor" 
ifadelerini kul-
landı. I SAYFA 7
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Meral Akşener

İHANETLE SUÇLANMIŞTI

İhraç kararı 
imzaya açıldı

MHP Genel Başkanı Devlet
Bahçeli’ye muhalif olan eski

İstanbul Milletvekili Atilla Ka-
ya’nın ihracı için düğmeye basıldı.
MHP İstanbul İl Başkanlığı'nın,
eski vekil Atilla Kaya’nın ihracını
imzaya açtığı öğrenildi. Geçtiğimiz
günlerde Ülkü Ocakları Genel

Başkanı Ahmet
Yiğit Yıldırım da
yaptığı açıkla-
mada, Atilla Kaya
ve Suat Başaran'ı
MHP aleyhine ça-
lışmakla, partiye
ihanet etmekle
suçlamıştı. 
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Atilla Kaya

KOCA’DAN AŞI AÇIKLAMASI

Bugün itibaren
45 yaşa düşecek

Sağlık Bakanı Fahrettin
Koca, "Aşılama bugün itiba-

ren 45 yaşa düşecek" ifadelerini
kullandı. Aşı konusunda da açıkla-
mada bulunan Koca, hafta ba-
şında 4.2 milyon BionTech aşısı
geleceğini söyledi. Tedbirlerle ilgili
de açıklama yapan Koca, “Tedbir-

lerin gevşetilmesi
hazirandan sonra
değerlendirilir"
dedi. Koca önceki
gün de öğretim
üyeleri ve üniver-
site personelinin
aşılanmasına da
başlanacağını du-
yurmuştu. 
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Fahrettin Koca

HAZINEYE
COKMUSLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstan-
bul İl Müdürlüğü ekipleri, yaptık-

ları incelemeler sonunda Çatalca'da
hazine arazileri üzerine yapılmış 37 kaçak
ev ile villa tespit etti. Ekipler, Halaçlı, Ka-
ramandere ve Aydınlar mahallerindeki
kaçak 23 evin yıkımını gerçekleştirdi.

Yıkım sırasında jandarma ekipleri geniş
güvenlik önlemi aldı. Halaçlı Mahalle-
si’nde bulunan 14 kaçak villanın yıkı-
mında ise ekipler, çevredekilerin tepkisiyle
karşılaştı. Yapılan görüşmeler sonunda
14 villanın sahiplerine, eşyalarını boşaltıl-
ması için 1 gün ek süre verildi.

ç

Üsküdar'da Trabzon'un
Maçka ilçesi kırsalında,

2017'de PKK'lı teröristlerce şehit edi-
len Eren Bülbül'ün adının verildiği
park, düzenlenen törenle açıldı. Tö-
rene katılan Şehit Bülbül'ün annesi
Ayşe Bülbül, "Yavrumun isminin

unutulmaması çok güzel bir duygu"
dedi.  Üsküdar Belediye Başkanı
Hilmi Türkmen de, "Eren'imizi şehit
ettiler. Tüm şehitlerimizi olduğu gibi
Eren'imizi de milletimiz unutmaya-
caktır. Kıyamete kadar isimleri 
yaşayacak" diye konuştu. I SAYFA 9

Henüz 22 yaşında iken Bat-
man'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı

teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen
öğretmen Şenay Aybüke Yalçın için ölü-
münün 4. yılında çeşitli anma törenleri
düzenlendi. Yalçın, ilk olarak Çorum'un
Osmancık ilçesindeki mezarı başında
anıldı. Bir anma da Şenay Aybüke Yal-
çın'ın şehit edildiği yerde yapıldı. Tö-
rende, İstiklal Marşı okundu, buraya
karanfil bırakıldı. Yalçın'ın Balıkesir'in
Edremit ilçesinde mezun olduğu lise-
den sınıf arkadaşları ve öğretmenleri de
şehit öğretmeni unutmadı.
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Şehit öğretmen
UNUTULMADI
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, partisinin TBMM

Grup Toplantısı'nda konuştu. Erdo-
ğan, konuşmasında CHP Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 
iddialarına, "Milletten umutlarını 
kesenler, gırtlaklarına kadar iç içe
girdikleri terör örgütleri yetmemiş
olacak ki, şimdi de suç örgütlerine

bel bağlamış durumdalar" yanıtını
verdi. Kılıçdaroğlu'na yüklenen Erdo-
ğan, "Yolumuzu karanlık mahfillerin
kirli senaryolarına göre belirlemedik.
Tek pusulamız aziz milletimizdir. Hu-
kuku, adaleti birileri dayattığı için
değil milletimiz layık olduğu için en
süt seviyede tesis etmenin gayreti
içinde olduk" dedi. I SAYFA 7
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EREN BÜLBÜL ÖLÜMSÜZLEŞTİ

Beylikdüzü Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi iş birliğiyle çalışmaları yürütülen Yakuplu

Kent Ormanı açıldı. Açılışta konuşan Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık, “2010 yılında sayın Ekrem 

İmamoğlu ile Beylikdüzü'nde bir hayal kurduk. Bugün
Beylikdüzü için kurduğumuz hayallerden en kıymetlisi-

nin açılışını gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı

Yakuplu Kent Ormanı'nın açı-
lışında konuşan İBB Başkanı

Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul
projesini eleştirdi. "Doğayı korumak ve
geliştirmek, yeşil alanları büyütmek,
geleceği kurtarmaktır" diyen İma-
moğlu, "O ‘Kanal’ denilen meselenin
içindeki, kanal değil; sağına soluna di-
kilecek şu binalar. Mesele yine duygu-

sal. Bizim o işe tahammülümüz yok.
Bunun şovu da olmaz. Allah aşkına
yapmayın. Daha fazla yeşil alanlar
yapın; ama bunu yapmayın. Bu yan-
lıştan dönün. Israr ediyoruz, yalvarı-
yoruz hatanızdan dönün. Yanlış
yapıyorsunuz. Elinizdeki yetkiyle, İs-
tanbul kentinin geleceğini sıkıntıya so-
kamazsınız" ifadelerini kullandı. 
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MESELE KANAL DEĞİL; TAMAMEN DUYGUSAL

Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık ise

"Artık İstanbul’da ilçe belediyeleri ile
didişen değil iş birliği yapan, koordi-
neli ve eşgüdümlü çalışan bir Büyük-
şehir Belediyesi var" dedi.  "Doğayla
savaşan değil, doğayla uyum içinde
yaşayan nesiller yetiştirmek istiyoruz"
ifadelerini kullanan Çalık, "Bunun için

de doğayla uyumlu, çevreye saygılı
kentsel planlamayı benimsiyoruz.
Beylikdüzü'ndeki değişim 2014 yılında
sayın Ekrem İmamoğlu ile birlikte
başlamıştı. 2010 yılında Beylikdü-
zü'nde kendisiyle bir hayal kurduk.
Bugün Beylikdüzü için kurduğumuz
hayallerden en kıymetlisinin açılışını
gerçekleştiriyoruz" dedi. I SAYFA 5
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İMAMOĞLU İLE 2010 YILINDA BİR HAYAL KURDUK

HAYALLERIMIZIN
EN KIYMETLISI

Belediye Başkanı Çalık, 50 bin metrekarelik Yakuplu
Kent Ormanı ile hem Yakuplu'nun  hem de Beylik-
düzü'nün yepyeni bir yaşam alanına kavuştuğunu
belirterek, "Beylikdüzü’nü yaşayan, nefes alan ve İs-
tanbul’a nefes aldıran bir kent haline getirmek için
canla başla çalışmayı sürdüreceğiz" diye konuştu. 

İSTANBUL’A NEFES ALDIRAN BİR KENT
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Recep
Tayyip
Erdoğan

KILIÇDAROĞLU’NA CEVAP

8 sene boyunca
ders verdim!

CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu, Boğaziçi Üni-

versitesi Rektörü Prof. Dr. Melih
Bulu'yu istifa çağırmış, "Sen, o üni-
versiteye bırak rektör olmayı, orada
hoca bile olamazsın" demişti. Kılıç-
daroğlu'na cevap veren Bulu, "2002
- 2010 yılları arasında Boğaziçi İş-
letme Bölümü'nde sekiz sene bo-
yunca fiilen ders verdiğimi herhalde
bilmiyorsunuz. Üniversitemizde
geçmiş dönemlerde ders vermiş
olan bazı hocaların yeni dönemde
ders vermeyecek
olmasına ilişkin
kararlar da şahsım
tarafından değil,
ilgili akademik
karar vericilerin
objektif kriterleriyle
alınmıştır" açıkla-
masını yaptı. 
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Melih Bulu

33 YILLIK TARİHİNDE BİR İLK

Kadın amirler
göreve başladı

İBB iştiraklerinden METRO
İSTANBUL’da eğitimlerini

başarıyla tamamlayan yeni istas-
yon amirleri göreve başladı. Şirke-
tin 33 yıllık tarihinde, istasyon
amirleri arasında ilk kez 13 kadın
yer alıyor. İBB iştiraki METRO
İSTANBUL’un genel müdürü
Özgür Soy, 2 ay süren teknik ve
teorik eğitimin ardından işbaşı
yapan 30 istasyon amirinin
13’ünün ilk kez kadınlardan seçil-
diğini belirterek, “Şirketimizin 33
yıllık tarihinde bir ilk yaşandı"
açıklamalarında bulundu. I SAYFA 4
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14 VİLLA SAHİBİNE 1 GÜN SÜRE VERİLDİ

1 Mayıs davası başladı   

Günde en az 6 randevu

Geçen yıl 1 Mayıs günü, Taksim'e yürümek
isteyen DİSK Genel Başkanı Arzu Çerke-

zoğlu'nun da aralarında bulunduğu 15 sendika
yöneticisi hakkında ‘Toplantı veya gösteri yürü-
yüşlerine katılmak' ile 'İhtara ve zor kullanmaya
rağmen dağılmama' suçlarından 3'er yıla kadar
hapis cezası istemiyle açılan davanın görülme-
sine başlandı. Duruşma öncesi adliye önünde
açıklama yapan Çerkezoğlu, "1 Mayıs'ın yargıla-
namaz olduğunu ifade ediyorum" diye konuştu.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması-
nın ardından biontech aşısı aile sağlığı mer-

kezlerinde uygulanmaya başlandı. Aile
Hekimliği Çalışanları Sendikası

Başkanı Dr. Gürsel Özer, "Bizim
günlük randevu sayımız en az
6 olmalı ki bu aşıyı yapalım.
Erken olduğu için 6'yı doldur-
mayan randevularla karşı

karşıyayız" dedi. I SAYFA 8
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MİT 
tırları...

Hakan SÖNMEZ

SAYFA 4

Devlet (1)

Ç. Ceyhan SUVARİ

ÇATALCA’DA
23 KAÇAK EV

YIKILDI



Batman'da görevli doktor çift Gülsüm
Kahveci Kılınç ve Şenol Kılınç'ın çocukları
Toprak Kılınç, Covid-19 sonrası gelişen

MIS-C sendromu nedeniyle tedavi gördüğü hasta-
nede hayatını kaybetti. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan,
hayatını kaybeden Toprak'ın bilinen bir hastalığı ol-
mayan bir çocuk olduğunu söyledi. MIS-C'nin ço-
cukluk yaş grubunda görüldüğünü ifade eden
Ceyhan, "Bunun karşılığı yetişkinde genellikle 1'inci
haftadan sonra ortaya çıkan aşırı bağışıklık cevabı-
dır. Bu çocuklarda genellikle hemen 2'nci haftada
değil, 3'üncü haftayla 5'inci hafta arasında ortaya çı-
kıyor, daha ağır bir tabloya neden oluyor. Bağışıklık
sistemi aşırı cevap verdiği için birçok organ yetmez-
liği gelişiyor" dedi. Ceyhan, toplumda Covid-19
vaka sayısı ne kadar yüksekse MIS-C vaka sayısının
da o derece fazla görüldüğünü söyleyerek, "Örne-
ğin, vakalar azaldıktan sonra gelmemeye başladı;
ama vakalar 30 bin, 60 binler civarındayken çok sık
geliyordu. Bizim Hacettepe Hastanesi özelinde
MIS-C kaynaklı şimdiye kadar 80 çocuk hastamız
oldu. 1'ini kaybettik. Bunun çok büyük kısmını bu
son mart, nisan, mayıs aylarında gördük. Çünkü
toplumda Covid-19 vaka sayısı ne kadar fazlaysa, o
kadar çok görülüyor. Bu dönemde de toplumda
Covid-19 aktivasyonu çok yüksekti. O nedenle gö-
rüldü. Şimdi şu anda görmüyoruz. Hiç dilemeyiz;
ama eğer vaka sayıları yeniden artış göstermeye
başlarsa yeniden MIS-C'ye yakalanan çocuk hasta-
ları göreceğiz demektir" diye konuştu.

Başka bir hastalık olabilir

Ceyhan, çocukları MIS-C'den korumanın yolunun
Covid-19'dan korumak olduğunu söyleyerek, şöyle
konuştu: "Bütün yapmanız gereken çocukları da ye-
tişkinlerde olduğu gibi Covid-19'dan korumak.
Bunun en etkili yolu, aşılamadır. Onun dışında
maske, mesafe, hijyen kurallarına uymaktır. Eğer bu
şekilde çocuğa koronavirüs bulaşmasını engelleyebi-
lirseniz, MIS-C de görülmeyecektir. Ayrıca bu has-
talığa yakalanması için altta yatan başka bir
hastalığın olması şart değil. Öyle bir hastalığı olan
çocukta can kaybı, yoğun bakım ihtiyacı daha yük-
sek oluyor. Ama 'çocuklarda daha çok geçiriliyor'
denilen şey hastalığın akut dönemi yani ilk iki hafta-
sıdır. Ondan sonra 3'üncü haftadan itibaren gelişen
MIS-C gibi komplikasyonlar zaten çocuklarda gö-
rülüyor, yetişkinlerde görülmüyor. Covid-19'a bağlı
okulda bulaşmış vakalar da görülüyor, Covid-19'a
bağlı yoğun bakımda yatan çocuklar da oluyor. Ye-
tişkin kadar olmasa da Covid-19’a bağlı ölümler de
oluyor. Yani Covid-19’u çocuklara hiç zarar verme-
yen bir hastalık gibi düşünmek yanlıştır."
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3 AYDAN COK SUREN
BAS AGRISI TEHLIKELI
A cıbadem Kayseri Hastane-

si'nden Beyin ve Sinir Cerrahisi
Uzmanı Doç. Dr. Bülent Tucer,

8 Haziran Dünya Beyin Tümörü farkın-
dalık günü nedeniyle hastalık hakkında
açıklamalarda bulundu. Beyin tümörü
herkesin başına gelebilecek bir hastalık
olduğunu söyleyen Doç. Dr. Bülent
Tucer, "Tümör, herhangi bir dokudaki
hücrelerimizin kontrolsüz şekilde büyü-
meleri sonucu ortaya çıkan hastalıktır.
Beyin tümörleri sosyal hayat içerisinde
farklı evrelerde hepimizin başına gelebi-
lecek veya karşılaşma olasılığı olan bir
hastalık grubudur. Hastalık sık olma-
makla birlikte beyin tümörleri bazı
semptomlar oluşturduğu zaman mut-
laka hastaneye başvurmamız gerekir.
Tümör, herhangi bir dokudaki hücrele-
rimizin kontrolsüz şekilde büyümeleri
sonucu ortaya çıkan hastalıktır” diye
konuştu.

Beyin tümörü habercisi

Doç. Dr. Tucer, hastalığa dikkat edil-
mesi gerektiğini belirterek, “Beynimiz
bizi biz yapan hem içsel hem de dışsal
farkındalığı sağlayan organımız oldu-
ğundan dolayı, beyin tümörleri diğer tü-
mörlerden farklılık gösterir. Beynimizin
her bölgesinin ayrı bir fonksiyonu var-
dır. Bu bölgede herhangi bir lezyon
tümör oluştuğu zaman farklı semptom-
lara yol açabilir. Kronik baş ağrıları, bu-
lanık görme, çift görme, baş dönmesi,
dengesizlik ve uyuşma şikayetleri beyin
tümörlerinin habercisidir. Ayrıca 3 ayda
fazla baş ağrısı çekenler mutlaka dok-
tora başvurmalıdır. Bu şikayetlerden bi-
rinin görülmesi beyin tümörü anlamına
gelmez. Bu şikayetlerin bir kaçının or-

taya çıkması, şuur ve davranış değişik-
likleri de beyin tümörünün habercisidir"
ifadelerini kullandı. 

Tedavide önemli

Hastalığın belirtisini taşıyan kişilerde
Beyin MR'ı çekildiğini ve buna göre te-

davi yöntemleri uygulandığı kaydeden
Doç. Dr. Tucer, "Tümör iyi veya kötü
huylu, büyüklükleri yerleri, farklılık ve
önem arz eder. Beyin tümörlerinin bazı-
larında açık tedavi (cerrahi) radyote-
rapi, kemoterapi ile tedavi edilebilir.
Tümörün cinsine ve büyüklüğüne göre

farklı tedavi uygulanabilir. Kusma, çift
görme, baş ağrısı gibi belirtiler taşıyan
kişilerde beyin MR'ı çekilmesi gerekir.
MR'ın herhangi bir lezyonu atlama ihti-
mali düşüktür. Bu tetkik yapılıp tespit
olacak olursa bununla ilgili daha ayrın-
tılı tedavi yöntemlerine gidilebilir” dedi.

Kanserin normal hücrele-
rin hızla çoğalması veya
normal lenfositlere göre

daha uzun süre yaşamaları ile oluştu-
ğunu söyleyen Emsey Hospital Hema-
toloji uzmanı Prof. Dr. Serdar Bedii
Omay, Malign lenfoid hücrelerin de
normal lenfositler gibi lenf düğümü,
dalak, kemik iliği, kan ve diğer organ-
larda çoğaldığına dikkat çekti. Hema-
toloji uzmanı Prof. Dr. Serdar Bedii
Omay, genellikle nedeni bilinmeyen
kanser türü olan lenfomanın bazı virüs
enfeksiyonları (EBV, HİV, Hepatit C,
HTVL-1) bazı bakteriyel enfeksiyonlar
(Helikobakter Pilori ) ve immünsiste-
min zayıflaması sonrasında gelişebil-
diğini belirtti. Belli başlı iki türü
olduğunu söyleyen Prof. Dr. Serdar
Bedii Omay, “Birinci nedeni kesin ola-
rak bilinmeyen, çoğunlukla daha genç
yaşlarda görülen Hodgkin lenfomadır.
İkincisi Hodgkin dışı lenfoma (HDL)
olan anormal B lenfositlerden kaynak-
lanan B hücreli lenfomalar ve anormal
T lenfositlerden kaynaklanan T hücreli
lenfomalar olarak iki gruba ayrılmak-
tadır. B hücreli lenfomalar daha sık or-
taya çıkar. Hastalık lenf düğümlerinde,

dalak gibi lenfoid dokularda ortaya çı-
kabilir veya mide, bağırsak gibi organ-
lardaki lenf dokusundan
kaynaklanabilir. Malign lenfoid hücre-
ler kan ve lenf dolaşımı aracılığı ile vü-
cudun diğer kısımlarına da yayılabilen
bir türdür” açıklamasında bulundu.

Sinsice ilerler

En sık rastlanan belirtisi bir veya daha
fazla genişlemiş (şiş) lenf nodu oldu-
ğuna dikkat çeken Prof. Dr. Serdar
Bedii Omay, bu şişmiş lenf nodlarının
ağrı yapmadan boyun, göğsün üst 

kısmı, koltuk altı, karın veya kasıkta
olabileceğini söyledi. Şişmiş lenf nod-
ları ve öksürüğün dışında nefes darlığı,
ateş, gece terlemeleri, yorgunluk, kilo
kaybı, deride kaşıntı gibi belirtileri ol-
duğunu söyleyen Prof. Dr. Omay,
alarm semptomlar denilen ağrısız lenf
nodu (şişlik), ateş ve kilo kaybı duru-
munda hemen sağlık kuruluşuna baş-
vurmak gerektiğini belirtti. Prof. Dr.
Serdar Bedii Omay, çocukluk çağı
kanserlerinde, lösemi ve merkezi sinir
sistemi tümörleri, erkeklerde testis
kanseri kadınlarda ise tiroid kanserle-
rinden sonra en sık görülen Hodgkin
ve Hodgkin Dışı Lenfoma kanserinin
genellikle ileri yaş hastalığı olmasın-
dan dolayı yaş ilerledikçe ilk sıralarda
görüldüğünü belirtti. Lenfoma tedavi-
sinde, kemoterapi ve radyoterapi gibi
tedavi yöntemlerinin kullanılabildiğini
söyleyen Prof. Dr. Serdar Bedii Omay
şunları söyledi: “Lenfoma, kemoterapi
ya da radyoterapi ve kemoterapi kom-
binasyonu ile tedavi edilebilir. Bununla
beraber uygun endikasyonlarında hem
Otolog hem de doku uyumlu kardeş-
ten Allojenik kök hücre nakli de yapıla-
bilir” ifadelerini kullandı.

Grip sandığınız kanser olabilir
Lenfatik sistemde gelişen kanserlerin genel adı olarak bilinen Lenfomanın çoğu zaman grip gibi belirtil-
erle kendini gösterdiğini belirten Hematoloji uzmanı Prof. Dr. Serdar Bedii Omay, erken teşhis ve gerekli
tedavilerin uygulanması halinde önemli iyileşme sağlanabilen bir kanser türü olduğunun altını çizdi

MIS-C hastalığı uyarısı

Meyveyi az
yemek lazım

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı
Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Bat-
man'da doktor çiftin çocukları Toprak
Kılınç'ın (8) ölümüyle tekrar gündeme
gelen çocuklarda Covid-19 sonrası
gelişen multisistem inflamatuar sendro-
munun (MIS-C) görülme sıklığının salgın
hızıyla paralellik gösterdiğini söyledi

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Bülent Tucer, baş ağrısının önemine değinerek, 
“3 ayda fazla baş ağrısı çekenler, mutlaka doktora başvurmalıdır” açıklamalarında bulundu

Yusuf reklam yıldızı oldu
Yemeksepeti’nin yeni reklam filmi için milli futbolcumuz Yusuf
Yazıcı kameralar karşısına geçti. Çekimler boyunca oldukça
keyifli vakit geçiren yıldız futbolcu, şakalarıyla sete neşe kattı

Hızlı ticaret platformu Yemekse-
peti, futbol heyecanının başladığı
Euro 2020 öncesinde, milli futbol-

cumuz Yusuf Yazıcı’nın yer aldığı reklam fil-
miyle Avrupa Futbol Şampiyonası’na ayrı
bir lezzet katıyor. Reklam filmi setinde keyifli
vakit geçiren, Lille forması giyen Trabzonlu
yıldız futbolcu Yusuf Yazıcı, sete kuymak ge-
tirildiğini görünce yüzünde güller açtı. Kuy-
mağa çatalla dalmasını öneren çekim

ekibine sert bakışlar atan Yazıcı, kuymağın
hakkını tahta kaşık ve pideyle verdi. “Ben as-
lında bu sektör için yaratılmışım beni daha
çok kullanın” diyen Yazıcı, sete neşe kattı.
Bu yıl Fransa Ligue 1’de, tam 10 yıl sonra
Lille OSC’yi şampiyon yapan futbolcular-
dan biri olan Yazıcı, reklam filminde Yemek-
sepeti’nin milyonlarca kullanıcıya sunduğu
hız ve kolaylıkla dilenen hizmete ulaşmayı
esprili bir şekilde izleyicilere aktarıyor.

Yazı daha sağlıklı ve fit geçirmek için öne-
rilerde bulunan Beslenme ve Diyet Uz-
manı Dyt. Bahtınur Yılmaz, “Meyveleri

mutlaka taze tüketin ve porsiyon kontrolüne dikkat
edin. Tek seferde fazla meyve tüketiminden kaçının.
Tereyağı, iç yağ, kuyruk yağı ve margarin gibi doy-
muş yağlar yerine zeytinyağını tercih edin” dedi.
Yazın havaların ısınmasıyla birlikte fiziksel aktivite
ve su tüketiminin de arttığını söyleyen İSÜ Medical
Park Gaziosmanpaşa Hastanesi Beslenme ve Diyet
Uzmanı Dyt. Bahtınur Yılmaz, meyve ve sebze çe-
şitliliği de göz önüne alındığında, kilo verme konu-
sunda daha şanslı bir döneme girildiğine dikkat
çekerek beslenme önerilerinde bulundu. Fit bir yaz
için dikkat edilmesi gerekenleri aktaran Dyt. Bahtı-
nur Yılmaz, şu önerilerde bulundu: “Daha sağlıklı

bir yaz geçirmek için; al-
kollü, şekerli ve bol kre-
malı içeceklerden uzak
durun. Kızartılmış besin-
ler yerine, ızgara veya
haşlama tercih edin.
Meyveleri mutlaka taze
yiyin ve porsiyon kontro-
lüne dikkat edin. Tek se-
ferde fazla meyve
tüketiminden kaçının.
Tereyağı, iç yağ, kuyruk

yağı ve margarin gibi doymuş yağlar yerine zeytin-
yağını tercih edin. Hareketinizi mutlaka artırın, özel-
likle düzenli yapılan açık hava yürüyüşleri bağışıklık
sisteminizin de güçlenmesine yardımcı olur. Bol su
tüketin, gün içerisinde içtiğiniz çay, kahve ve meyve
suları su ihtiyacını karşılamaz.”



İSTANBUL Emniyet Müdür-
lüğü Terörle Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekipleri tarafından 

terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin 
sokak yapılanmasına yönelik teknik ve fi-
ziki takibin ardından 8 ilçede belirlenen 
12 kişinin yakalanması için 11 adrese 
operasyon yapıldı. Saat 06.00'da eş za-
manlı olarak yapılan baskınlarda çok sa-
yıda kişi gözaltına alındı. Beyoğlu, Çukur 
Mahallesi Kalyoncu Kulluğu Cadde-
si'nde bulunan bir binaya giren ekipler, 
evde yapılan aramaların ardından bir ki-
şiyi gözaltına aldı. Baskın yapılan bir 
diğer adres ise Gaziosmanpaşa, Mev-
lana Mahallesi, Turgutreis Caddesi'nde 
bulunan bir bina oldu. Binaya giren ekip-
ler evde yaptıkları aramalarda çok sayıda 
örgütsel doküman ele geçirdi. Yapılan 
aramaların ardından evde bulunan bir 
kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 
şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete 
götürüldü. DHA 

OLAY, dün saat 17.00 sıralarında Güzel-
yurt Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki bina-
nın önünde meydana geldi. 8 yaşındaki 
Ahmet Cebe, yol ile bina arasındaki boş-
luğa rastgele bırakılan mermere oturmak 
istedi. Güvenlik kamerası tarafından da 
kaydedilen olayda yerinden oynayan mer-
mer, küçük çocukla birlikte binanın alt ka-

tındaki beton zemine düştü. İhbar üzerine 
polis, ambulans ve itfaiye sevk edildi. 
Ekipler ağır yaralı çocuğu hastaneye kal-
dırırken, olay yeri güvenlik şeridi ile kapa-
tıldı. Olay yerine gelen Cebe'nin annesi ise 
fenalık geçirdi. Çocuğa ilk müdahaleyi ya-
panlardan adını söylemek istemeyen bir 
kişi, "Büyük gürültüyü duyunca bir araç mı 

uçtu dedim. Baktım bir çocuk yerde yatı-
yor. Koştum hemen polisi aradım. Nabzı 
atıyordu. Elinde kamyonu da var. Güzel-
yurt'ta önüne gelen müteahhit. Belediye 
buna nasıl izin vermiş? Bu olayda da hem 
belediyeyi, hem müteahhidi dava edecek-
sin. Burası böyle bırakılabilir mi böyle 
saçmalık olur mu?" dedi. DHA 

MECİDİYEKÖY Mahallesi Ağaoğlu So-
kak'ta saat 22.00 sıralarında 8 katlı bir bi-
nanın 3’üncü katındaki dairede henüz 
belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 
Daireden duman çıktığını görenlerin ihba-
rının ardından olay yerine itfaiye, sağlık 
ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede 
alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri 
yangını söndürürken, bazı bina sakinleri, 
apartman boşluğuna dolan duman nede-
niyle korku ve panik yaşadı. Kendi imkan-
larıyla dışarı çıkamayan apartman 
sakinleri pencere kenarına gelerek yar-
dım bekledi. Evde bebeği olduğunu söyle-
yen bir apartman sakini pencereden 
sepet sarkıtarak gaz maskesi istedi. 
Maske talebini yanlış anlayan bir vatan-
daşın sepete cerrahi maske koyması dik-
kat çekti. Apartman boşluğuna dolan 
duman itfaiye ekiplerince tahliye edildi. 
Evlerinde mahsur kalanlar, itfaiye ve polis 
ekiplerince dışarı çıkarıldı. Sağlık ekipleri, 
dumandan etkilenen apartman sakinle-
rine olay yerinde müdahale ederek oksi-
jen tedavisi uyguladı. DHA 

Ahmet az daha canından olacaktı! 
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Terör örgütlerine 
operasyon yapıldı 

Şişli'de 8 katlı binanın 3'üncü katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Apartman boşluğuna dolan 
dumanlar yüzünden dışarı çıkamayan bazı apartman sakinleri pencere kenarına gelerek yardım bekledi

Yürekler ağza geldi!

Esenyurt'ta yorulunca dinlenmek üzere binanın girişinde gelişi güzel bırakılan mermerin üzerine oturmak isteyen 8 yaşındaki 
Ahmet Cebe, dengesini kaybederek 10 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı 

Olay Büyükçekmece, Karaağaç Ma-
hallesi'nde dün gündüz saatlerinde 
meydana geldi. İddiaya göre, 28 

Mayıs'tan beri Hakan Ç. (35) isimli bir ki-
şiden haber alamayan ailesi durumu polis 
ekiplerine bildirdi. Esenyurt İlçe Emniyet 
Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliğine bağlı 
polis ekipleri de kayıp ihbarı yapılan 
Hakan Ç.'nin çalıştığı iş yerine giderek en 
son görüştüğü kişinin Hurşit B. (61) oldu-

ğunu tespit etti. 

Polis cinayeti kısa sürede çözdü 

Polis ekipleri, yaptıkları araştırmada Hurşit 
B'nin iş yerinde şüpheli hareketler sergiledi-
ğini öğrendi. Ekipler cinayet zanlısı Hurşit 
B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polis ekipleri-
nin yaptığı sorguda, Hurşit B. bir süre önce iş 
yerinde Hakan Ç. ile alkol aldığını ve arala-
rında tartışma çıktığını söyledi. Daha sonra 

da Hurşit B. tartışma sonucunda Hakan 
Ç.'yi boğarak öldürdüğünü bir araç ile Bü-
yükçekmece'de iş yerine ait bir araziye gide-
rek burada bulunan kuyuya attığını itiraf etti. 

Polis detaylı çalışma yaptı 

Polis ekipleri yaptığı sorgulama sonrası, Hur-
şit B.'nin tarif ettiği araziye giderek kuyuda 
inceleme yaptı. Polis ekiplerinin yaptığı ince-
lemede kuyuda Hakan Ç'nin cesedine ulaştı. 

Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri Hakan 
Ç.'nin cansız bedenini kuyudan çıkararak 
sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri 
yaptığı incelemede Hakan Ç.'nin hayatını 
kaybettiği belirledi. Polis ekipleri de olay ye-
rinde detaylı inceleme yaptı. Polis ekiplerinin 
incelemesinin ardından Hakan Ç.'nin cansız 
bedeni cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp 
Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili so-
ruşturma sürüyor. DHA 

İstanbul'da terör örgütü 
PKK/KCK-PYD/YPG'nin sokak 
yapılanmasına yönelik olarak 

yapılan operasyonda çok sayıda 
kişi gözaltına alındı

ÜMRANİYE'DE sitenin kapalı 
otoparkında bulanan otomo-
bilde çıkan yangın itfaiye 

ekiplerince söndürüldü. Sitede oturan-
lar kendilerini dışarı atarken, kısa süreli 
panik yaşandı. Ümraniye, Balkan Cad-
desi'ndeki sitenin kapalı otoparkında 
bulunan 77 BF 864 plakalı otomobilin 
motor kısmında saat 08.15 sıralarında 
henüz belirlenemeyen bir nedenle yan-
gın çıktı. Otoparktan yükselen duman-
ları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 
itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk 
edildi. İtfaiye ekipleri, yangını diğer 
araçlara sıçramadan söndürdü. Yangın 
nedeniyle otoparkta aracı bulunanlar, 
kısa süreli panik yaşadı. Site sakinleri 
de kendilerini dışarıya attı. Dumandan 
etkilenen bir bina sakini, sağlık ekiple-
rince ayakta tedavi edildi. Otomobilde 
hasar oluşurken, yangının çıkış nedeni 
araştırılıyor. Site sakini Birol Yanık, 
"Aracını park etmiş. Sonra yanmaya 
başlamış. İtfaiyeye haber verdik. Tedbir 
amaçlı bina sakinleri dışarı çıktı." dedi. 
Bina görevlisi Orhan Sarışın ise, "Mü-
dahale etmek istedik. Yoğun dumandan 
inemedik aşağıya." diye konuştu.  

Otoparkta  
yangın paniği 

KÜÇÜKÇEKMECE Sefaköy'de 
gecekonduda çıkan yangında 
alevler 2 katlı binaya sıçradı. 

Binada oturanlar tahliye edilirken, yangın 
itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, 
Söğütlüçeşme Mahallesi Celildağ Cad-
desi üzerinde gecekonduda saat 21.30 sı-
ralarında çıktı. Kimin oturduğu 
bilinmeyen gecekonduda başlayan yan-
gında alevler yükselerek yandaki 2 katlı 
binaya sıçradı. Bildirilmesi üzerine olay 
yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk 
edildi. Binada oturanlar tahliye edilirken, 
itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını 
söndürdü. Mahalle sakini Emre Kabasa-
kal, "Bir kıvılcım çıktığını fark ettik. Kom-
şular bizi uyardı, sonrasında kıvılcımın 
hararetlenmesiyle bina yandı. Burada 
kimin oturduğu da belli değil, mülteci 
veya tinerci de olabilir. Yangın bizi de et-
kiledi binayı komple boşalttık. Sadece 
maddi hasarımız oldu, manevi herhangi 
bir can kaybımız olmadı.”

İtfaiye hızır gibi yetişti

BAĞCILAR'DA eve aldığı iki 
çocuktan birini taciz ettiğinin 
iddia edildiği görüntülerin or-

taya çıkmasının ardından ortadan kay-
bolan A.S.'nin evi kurşunlandı. 
Motosikletle sokağa gelen maskeli iki 
kişi evin penceresine defalarca ateş edip 
kaçtı. Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi 
1051. Sokak'ta, dün yaşları 13 ile 15 
olan iki çocuk ile yaşadığı eve gelen 
A.S., iddiaya göre çocuklardan birine 
taciz girişiminde bulundu. Evde bulu-
nan diğer çocuk ise o anları cep telefonu 
ile kaydetti. Daha sonra kaydedilen gö-
rüntülerin yayılması üzerine A.S., evden 
hızla uzaklaştı. Görüntüleri izleyen ma-
halle sakinleri ayaklanarak A.S'nin yaşa-
dığı evin önünde toplandı. A.S.'yi evde 
bulamayan mahalleliler, kaldığı eve 
zarar vererek yakmak istedi. İhbar üze-
rine olay yerine gelen polis ekipleri, öf-
keli mahalleliyi sakinleştirdi. Bugün ise 
motosiklet üzerinde yüzleri maskeli iki 
kişi sokağa gelerek taciz şüphelisinin ya-
şadığı evi kurşunladı. Olayın ardından 
motosikletle kaçan maskelilerin ardın-
dan polis evin önüne gelerek mermi ko-
vanları ve evde inceleme yaptı. Sokak 
sakini, "Motosiklet üzerinde iki kişi gel-
miş etrafa bakmışlar kimse yokken bir 
şarjör mermiyi boşaltmışlar." dedi.

Bağcılar’da  
öfkeli bir gün 

ONCE OLDURDU SONRA 
KUYUYA ATTI!

Esenyurt'ta bir kişi aynı iş yerinde çalıştığı arkadaşını aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma sonrası 
boğarak öldürdü. Öldürdüğü arkadaşının cansız bedenini ise bir araçla Büyükçekmece'de iş yerine ait araziye getire-
rek buradaki kuyuya attı. Polis ekipleri şüphelinin ifadesi üzerine kuyuda ölen kişinin cansız bedenini buldu

İSTANBUL genelinde 25 adrese polis helikop-
teri destekli uyuşturucu operasyonu gerçekleş-
tirildi. Operasyonda çok sayıda şüpheli 
gözaltına alınırken, uyuşturucudan elde edil-
diği düşünülen yüklü miktarda nakit para, 
ruhsatsız tabanca ve çeşitli uyuşturucu mad-
deler ele geçirildi.  İstanbul Emniyet Müdür-
lüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekipleri tarafından bu sabah 25 
adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu dü-
zenlendi. Operasyonda çok sayıda şüpheli 

gözaltına alınırken, uyuşturucudan elde edil-
diği düşünülen yüklü miktarda para, ruhsatsız 
silah ve satışa hazır çeşitli uyuşturucu madde-
ler ele geçirildi. Geniş çaplı yapılan operas-
yona polis helikopteri de havadan destek 
verdi. Operasyon yapılan adreslerden biri de 
Kartal Hürriyet Mahallesi'nde 4 katlı apart-
manın giriş katındaki daire oldu. Dairede ya-
pılan aramaların ardından bir şüpheli 
gözaltına alındı. Arama çalışmalarına narkotik 
köpeği de katıldı.

Zehir tacirleri yakayı ele verdi 



S edat Peker, videolarında şimdiye
kadar iki hassasiyetini dile getirdi.
Biri "devlet" diğeri de "Tayyip abisi".

Peker, "Tayyip abi" diye hitap ettiği mukte-
dire kırgın ama onun hakkında konuşmaya-
cağını, sadece helalleşeceğini söyledi. Gerçi
videoları izleyenlerin çoğu, çok büyük ihti-
malle kendisi de, her konuşmasının ucunun
abisine dokunduğunun farkında ama şimdi-
lik doğrudan onu hedef almıyor. "Devlet"e
olan bağlılığını da "biz bu vatanın serden-
geçtileriyiz, biz bu vatanın delileriyiz" reto-
riği ile dillendirmekte. Her videosunda
devlete ihanet etmeyeceğini ve devleti zor
durumda bırakmayacağını özellikle vurgulu-
yor. Bu yazı Peker'in açıklamalarının ve 
kullandığı simgelerin  yorumlandığı bir  
yazı olmayacak. Peker'in itiraf ve ifşa ettiği
konuları ilk defa duyan ve şaşıranlar dok-
sanlardan bugüne kadar yayımlanmış
sol/sosyalist yayınlara baksınlar, daha nelere
şaşıracaklar. Bu yazıda üzerinde duracağım
konu Peker'in de içerisinde yer aldığı milli-
yetçi-mukaddesatçı çevrenin devlet algısı.

***
Milliyetçi-mukaddesatçı çevrenin devleti

insanlardan bağımsız bir kendiliktir. İnsan
ve siyaset üstü bu aşkın devlet mistik, kutsal,
kusursuz; dolayısıyla dokunulmaz ve sorgu-
lanamaz bir varlık olarak tarif edilir. Bu ha-
liyle devlet denen siyasal aygıt adeta bir töz
gibi varlığı her şeyden bağımsız ve değişmez
bir gerçekliktir. Söz konusu devletin tarihsel
olarak Türklerle beraber var olduğuna ve
Orta Asya'dan Türklerin gittiği her yere ta-
şındığına inanılıyor. Oysa bu mistik ve tözsel
devlet anlayışı ne Orta Asyalıdır ne de Türk'e
aittir. Tüm dünyaya Batılıların bir “arma-
ğanı”dır. Tinsel (her şeyin temeli olan
madde dışı varlık) devlet anlayışının temeli
19. yüzyılda Almanya'da atıldı. Fikir baba-
larından biri Hegel'dir. Hegel'e göre devlet
tözsel bir iradedir ve Geist olarak adlandır-
dığı “tin”in kendisini gerçekleştirdiği alan-
lardan biridir. Alman milliyetçiliği ve onun
kutsal devlet anlayışı bu temeller üzerinde

gelişmiş ve tüm dünyaya yayılmıştır. Yani
Almanlar sadece mühendislik ürünleri değil
kutsal devlet anlayışı ve onun ekürisi olan
milliyetçiliği de ihraç etmişler. Öte yandan
devlet kelimesi de Arapça'dır. Etimolojik
olarak iktidar, egemenlik; servet, kısmet ve
talih gibi anlamlara gelir. Bu nedenle talihi
dönen insanlara veya servete kavuşanlara
başına devlet kuşu kondu denir.

Her ne kadar mukaddesatçılar insan ve
siyaset üstü görseler de devlet insanların si-
yasal olarak örgütlenmeleri sonucu ortaya
çıkmış ve süreç içerisinde pek çok evreden
geçerek çeşitli biçimlerde var olmuştur. Top-
lumların geçim stratejileri hem siyaseti, hem
de devletin niteliğini belirlemiştir. Mesela ilk
devletlerin, tarım ekonomisinin sağladığı
artı ürün ve toplumsal katmanlaşma saye-
sinde Mezopotamya'da ortaya çıktığı söyle-
nir. İlk devletler birbirleriyle kültürel ve
ekonomik ilişki içerisinde olan ama yönetim-
lerinde bağımsız şehirlerden oluşmaktaydı.
Antik çağa damgasını yine bu şehir devlet-
leri vurmuştur. Özellikle Atina ve Sparta
gibi Yunan şehir devletleri ve onların yöne-
tim biçimleri günümüz devletlerine de temel
oluşturmuştur. Aynı kültürel evreni paylaşan
şehir devletlerinden bazıları birleşerek mer-
kezi devletleri ortaya çıkardılar. Asur, Mısır,
Roma, Pers ve Uzakdoğu'daki Qin Devleti bu
tarz devletlerdendi. Merkezi devletler tıpkı
öncülleri şehir devletleri gibi birer tarım
devletiydi ve dayandıkları temel ideoloji
dindi. Çoğunlukla devleti yönetenlerin kutsal
bir soydan geldiğine, hatta bazı toplumlarda
birer tanrı/tanrıça olduklarına inanılırdı. Bu
nedenle insanların bağlılığı kutsal saydıkları
bu tanrısal soylara olmuştur. Söz gelimi Mı-
sır'da firavunlar tanrı olarak görülmekteydi.
Bu kutsal soy inancı zamanla yerini asil
soya bıraktı. Ortaçağ boyunca Avrupa'da
devletler asil soydan gelen bir veya birkaç
aile tarafından yönetildi. Günümüzde bile
Avrupa'daki monarşilerin tamamı birbiriyle
akraba. Mesela yakın bir zaman önce ölen
Philip Mounbatten, Kraliçe II. Ellizabeth'in
eşiydi. Aynı zamanda Philip hem Edinburgh
(İskoçya) Dükü, hem Danimarka Prensi,
hem de Yunanistan (eski) Prensi'ydi.

İlk dönem ve sonrasında or-
taya çıkan tarım devletlerinde kutsal me-
kanlar olmakla birlikte genel olarak kutsal
bir vatan düşüncesi henüz oluşmamıştı. Ya-
hudiler için Yeruşalayim (Kudüs), içerisinde
barındırdığı dinsel yapılar nedeniyle hep kut-
saldı ama Kudüs ve çevresinin günümüzdeki
anlamıyla bir vatan olarak görülmesi Fran-
sız Devrimi'nden sonra olmuştur. Vatan dü-
şüncesi ve buna paralel gelişen vatanseverlik
veya yurtseverlik olarak tanımlanan teritor-
yal bağlılık, yani belli bir toprak parçasıyla
kurulan duygusal bağ Fransız Devrimi'nden
sonra siyasal bir anlam kazanır. Vatansever-
lik ilk defa 16. yüzyılda Kraliçe Elizabeth
dönemi İngiltere'sinde telaffuz edilmiştir
ama siyasallaşıp yaygınlaşması ancak 18.
yüzyılda olabildi. Ardından 19. yüzyılda
Alman romantizminin etkisiyle vatansever-
liğe milliyetçilik de eşlik etmeye  başladı.

***
Türk devlet mitine ve milliyetçiliğine ata

yurdu olarak dayanak oluşturan Orta Asya,
göçer çoban toplulukların hanlık olarak ad-
landırılan siyasal yapılarına ev sahipliği yap-
mıştır. Asya bozkırlarındaki göçebe
topluluklara özgü siyasal yapılar olan han-
lıklar çoğunlukla aşiretlerin/boyların han,
hakan veya kağan olarak adlandırdıkları bir
liderin etrafında toplanmasıyla kurulmuş-
lardı. Göçer çoban devletlerin ömürleri ge-
nellikle kısadır. Çünkü hanlığın başındaki
lider ölünce ele geçirilen topraklar han so-
yundan gelen erkekler arasında pay edilirdi.
Aşiretler ancak güçlü bir lidere boyun eğer-
lerdi, onun ölmesi veya gücünü yitirmesi du-
rumunda yeni bir liderin önderliğinde başka
bir hanlık ortaya çıkardı. Göçer toplumlar-
daki siyasal bağlılık duygusu belli bir coğ-
rafyaya değil; sürülerine otlak bulan, rakip
boylara karşı kendi boylarının güvenliğini
sağlayan ve yağmada gösterdiği başarılarla

saygı kazanan liderlereydi. Günümüzde
ülke ve vatan anlamında kullanılan “yurt”
kelimesinin etimolojisi tam da göçebe
yaşam biçimine uygun olarak çadır anla-
mına gelmektedir. Yani sınırları belli bir
toprak parçası yerine çadırını/yurdunu kur-
dukları her yer göçerlerin vatanıydı.

Vatan ise Arapça memleket yani doğulan
veya yaşanılan yer anlamındadır. Ülke der-
seniz o da Moğolca pay, üleş, bölge anla-
mındadır. Yine tam da göçerlerin yaşam
biçimine uygun olarak ele geçirilen toprak-
ların paylaşılmasına atıfta bulunan bir
terim. Kendilerini İslamcı milliyetçilerden
ayıran seküler milliyetçiler, millet yerine
ulus; milliyetçi yerine de ulusalcı tabirlerini
tercih ederler. Günümüzdeki anlamının ak-
sine ulus terimi Moğolca aşiret/boy anla-
mına gelir. Yani eğer Cengiz Han'a hangi
ulustansın diye sorma şansınız olsaydı ala-
cağınız cevap Moğol yerine çok büyük ihti-
malle Borcigin/Börçigin olacaktı. Zira
Cengiz Han'ın kökeni Moğolların önemli
boylarından biri olan Borciginlere dayandı-
rılır. Millet kavramı da bilindiği üzere
Arapça'dır ve belirli bir dine bağlı toplum-
ları tanımlamak için kullanılır. Osmanlı si-
yasal olarak din merkezli millet sistemine
göre örgütlenmişti ve resmi olarak kabul
edilen dinsel cemaatlerin devlet tarafından
muhatap alınan temsilcilikleri vardı. Müs-
lüman milleti (Millet-i Hâkime), Ermeni
milleti (Millet-i Sadıka), Rum milleti ve Ya-
hudi milleti gibi. Millet sisteminden de an-
laşılacağı üzere bir toprağa, vatana, yurda
bağlı insan topluluğu/yurttaş fikri Osmanlı
devlet örgütlenmesine çok uzaktı. Avru-
pa'da ortaya çıkan vatanseverlik, milliyetçi-
lik ve belli bir toprağın anavatan olarak
kutsanması Osmanlı'ya yıkılışına yakın, yani
19. yüzyılın sonunda geldi. Vatanseverlik
fikrinin öncüleri arasında ilk akla gelen
isim Namık Kemal'dir. Onun başyapıtı sayı-
lan Vatan Yahut Silistre adlı tiyatro oyu-
nunda Kırım Savaşı üzerinden vatan sevgisi
konusu anlatılır. Osmanlı'nın sürekli toprak
kaybettiği bir döneme denk geldiğinden iz-
leyenleri galeyana getiriyor diye oyun, Padi-
şah Abdülaziz tarafından yasaklanmış ve

Namık Kemal de sürgüne gönderilmişti.
Vatanseverlikle beraber Türkçülük fikri

de Yusuf Akçura (Tatar), Agop Boyacıyan
(Ermeni), Moiz Kohen (Yahudi), Ziya Gö-
kalp (Kürt), Rıza Tevfik Bölükbaşı, Mehmet
Emin Yurdakul, Ahmet Ağaoğlu ve Nihal
Atsız gibi aydınlarca geliştirilip yaygınlaştı-
rıldı. Türkçülerin önemli bir kısmı Turancı-
dır. Bu arada Peker de her videosunu
“Turan'ı kuracağız kardeşlerim” diye son-
landırıyor. Yukarıda verdiğim kimi kavram-
lar gibi Turan kelimesi de Türkçe değil.
Tarihsel olarak ne Turan ülkesinin ne de Tu-
rancılık fikrinin Türklerle doğrudan bir iliş-
kisi var. Turan, Firdevsi'nin Şehname'sinde
geçen bir bölgenin adı. Efsaneye göre İran
Şahı Feridun'un oğlu Tur, ejderhalarla sava-
şarak babasının takdirini kazanmış cesur
bir insanmış. Cesur manasına gelen Tur adı
bu nedenle ona verilmiş. Şah Feridun ülkeyi
oğulları arasında pay etmiş ve Tur'a verilen
topraklara Turan ülkesi denmiş. “An” Fars-
ça'da çoğul ekidir, dolayısıyla Turan'ın
Türkçe tam karşılığı Turların, yani Tur so-
yundan gelenlerin ülkesidir. Bu mitolojik
coğrafya daha sonra Turancılık fikrine da-
yanak oluşturmuş. Turancılığın fikir babası
ise Finlandiyalı dilbilimci ve tarihçi Matt-
hias Alexander Castren'dir. Fince ile akraba
diller konuşan halkların birliği fikrini gün-
deme getiren Castren'in bu düşüncesi daha
sonra yayılmacı Alman ve Slav milliyetçi-
liklerine tepki olarak Macar milliyetçileri
tarafından siyasal bir düşünce haline 
getirildi.

***
Hani iktidar ve çevresi hep sanayi ve tek-

nolojide milli ve yerli olduk diyerek milli-
yetçilik yapıyor ya, bırakın teknolojiyi
yapılan milliyetçilik fikri/ideolojisi bile yerli
değil. Popülist bir propagandadan öteye gi-
demeyen millilik ve yerlilik teknolojide de
düşüncede de gerçekçi ve olası değil. Milli-
yetçi ideolojinin tekçi ve özcü yaklaşımının
aksine insanlığın ortak birikimi olan uygar-
lığımız kozmopolittir ve farklı düşüncelerin
sentezi ile mümkün olabilmiştir. Konu çok
uzun köşe sınırlı bu nedenle haftaya 
kaldığım yerden devam edeceğim...

DEVLET (1)
Çakır Ceyhan Suvarİ 
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ESENYURT'TA fabrikalardan kanalizasyona bırakılan atık-
lar yine rögarlardan taştı. Esenyurt 19 Mayıs Bulvarı atık
nedeniyle maviye büründü. Dakikalarca akan su, caddeyi
baştan aşağı maviye boyadı. Çevre sakinleri durumdan
oldukça tedirgin ve rahatsız olduklarını dile getirdi.

İçme suyuna karışıyor

Esenyurt'ta taksi şoförlüğü yapan Ercan Yılmaz, "Ço-
cukları resmen dışarı çıkarmaya korkuyoruz. Resmen su
değil zehir akıyor. Deniz mavisi fabrika atıkları ve suları
geliyor. Bunlar da içme sularına katılıyor. İster istemez
her gün kazı, ekleme yapılıyor, bunlar da sulara katılı-
yor" dedi. Aynı mahallede oturan Mesut Tulgay ise,
"Daha önceden oluyordu, sonrasında buraya tadilat ya-
pıldı. Daha biteli 3-4 gün oldu, yapıldığı halde aynı şe-
kilde mavi su akmaya başladı. Bu sefer daha şiddetli bir
şekilde yapılan rögardan dışarıya çıkmaya başladı. Gör-
müş olabilirsiniz, su yoğun bir şekilde tüm yolu kapladı.
Hastaneye aşırı derece yakın, insan sirkülasyonunun ve
sitenin olduğu bir noktadayız" diye konuştu. DHA

Rögarlardan 
mavi su fışkırdı

T ürkiye’nin en büyük kent içi raylı
sistem işletmecisi İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi (İBB), pande-

miye rağmen yeni açtığı hatlarla
büyümeye ve istihdam yaratmaya devam
ediyor. Güvenlik ve temizlik görevlileriyle
birlikte toplam yaklaşık 5 bin kişiye istih-
dam sağlayan şirkette, eğitimini başarıyla
tamamlayan 30 istasyon amiri göreve
başladı.

33 yıllık tarihinde bir ilk

İBB iştiraki METRO İSTANBUL’un
genel müdürü Özgür Soy, 2 ay süren tek-
nik ve teorik eğitimin ardından işbaşı
yapan 30 istasyon amirinin 13’ünün ilk
kez kadınlardan seçildiğini belirterek,
“Şirketimizin 33 yıllık tarihinde bir ilk ya-
şandı. Eğitimlerde ve sınavda başarılı
olan 13 kadın arkadaşımız istasyon
amirleri olarak göreve başladı. Toplam
268 istasyon amirimiz var ve 255’i erkek.
Çünkü, raylı sistemlerin dünya genelinde
erkek egemen bir sektör. Biz kadına ön-
celik veren, liyakat ve kariyer gelişimini
öncelikli tutan bir aile havası yaratmak
için yola çıktık” diye konuştu.

Misafir gibi görüyoruz

2019 yılında sadece 8 kadın tren sürücü
olduğunu ve şirketin kadın çalışan oranı-
nın yüzde 8 seviyesinde bulunduğunu
hatırlatan Özgür Soy, bu dengesizliği or-
tadan kaldırmak için Eylül 2020 yılında
yapılan işe alımların yüzde 92’sinin ka-
dınlardan belirlediklerini ve 88 kadın tren
sürücüsünü ekibe dahil ettiklerini söy-
ledi. Yüzde 9.44’e yükselen kadın çalışan
oranını ikinci etapta yüzde 15’e, sonra
çok daha yukarılara taşımayı hedefledik-
lerini vurgulayan Soy, şöyle konuştu:
"İBB ailesinde kadınların her alanda her
işi son derece başarıyla yapabildiğini gö-
rüyoruz. Erkek işi olarak lanse edilen iş-
lerde çalışan kadınlar; gençlerimize,

diğer kadınlara ilham ve cesaret vererek
‘Neden olmasın ben de yapabilirim’ de-
dirtiyor. Bunu şirketimize başvuran kadın
tren sürücülerimizle yaptığımız görüşme-
lerde anlattıkları hikayelerden de gözlem-
leyebiliyoruz. METRO İSTANBUL
olarak, yolcularımızı müşteri gibi değil
misafir gibi görüyoruz. Onları en iyi şe-
kilde ve güler yüzle karşılamak bizim İs-
tanbullulara olan borcumuz. İstasyon
amirlerimiz de sahada yolcularımıza
karşı bizi temsil eden görünen yüzümüz.
Bu nedenle yolcularımızla iyi iletişim
kurmalarını ve en güvenli, konforlu sü-
rüşü gerçekleştirmelerini bekliyoruz."

Esenyurt'ta fabrikalardan kana-
lizasyonlara bırakılan kimyasal
atıklar rögarlardan taştı. Sokak
ve caddeler rögardan taşan
mavi suya bulandı. Yoldan ge-
çenler kimyasal atık nedeniyle
tedirgin olduklarını ifade etti

KADIN AMIRLER
GOREVE BASLADI
İBB iştiraklerinden METRO İSTANBUL’da eğitimlerini başarıyla tamamlayan yeni istasyon amirleri
göreve başladı. Şirketin 33 yıllık tarihinde, istasyon amirleri arasında ilk kez 13 kadın yer alıyor

HEM TEKNİK HEM TEORİK EĞİTİM
METRO İSTANBuL’da gü-
venlik amirleri 2 ay süren zorlu
teknik ve teorik eğitim sürecin-
den geçerek işe başlıyor. Her
bir aday; kriz ve ekip yönetimi,
liderlik, ilkyardım ve iletişim
gibi alanları kapsayan geniş bir
eğitim sürecinden geçiyor. Bir
kısmı uygulamalı olan bu eği-
timlerin sonunda hem yazılı
hem de uygulamalı sınavlar ya-
pılıyor. Arızalı bir yürüyen mer-
divenin ya da asansörün tamiri
ile istasyonda bayılan yolcuya
müdahale gibi konularda
adayların başarısı ölçülüyor.

Temizlik
sürüyor!

Marmara Denizi'ni etkileyen ve Caddebostan
Sahili'nde düzenlenen törenle başlatılan 

temizlik çalışmaları ikinci gününde de devam
etti. Çalışmalar havadan da görüntülendi

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Ku-
rum'un katılımıyla, Marmara Denizi'ne kı-
yısı olan 7 ili kapsayan Büyük Deniz
Temizliği Seferberliği, dün Caddebostan
Sahili'nden başlatıldı. Caddebostan Sahi-
li'ndeki çalışmalar bugün de devam etti.
Ekipler, deniz yüzeyinde biriken salyayı te-

mizlemeye devam etti. Çalışmalar havadan
da görüntülendi. Çalışmaları izleyen sörf
hocası Serhan Balcı, "Caddebostan Sahili
bu dönemde en çok konuşulan yer oldu.
Dün itibarıyla çalışmalar başladı. Çalışma-
lar oldukça hızlı gidiyor. Hem yüzey üstü
hem yüzey altında bakanlığın ve belediye-

nin araçlarıyla. Bir hafta içerisinde görsel
olarak İstanbul'da özellikle Anadolu Yaka-
sı'nın büyük bir kısmı temizlenmiş olacağını
düşünüyorum. İleri arıtma, biyolojik arıt-
manın kuvvetlendirilmesiyle önümüzdeki
yıllarda daha temiz bir Marmara Denizi'ne
kavuşacağımızı düşünüyorum" dedi. DHA



E krem İmamoğlu, Beylikdüzü Bele-
diye Başkanlığı döneminde talip 
olduğu, ancak merkezi idarece İs-

tanbul Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis 
edilen Yakuplu’daki meşelik alanı, İBB 
Başkanı sıfatıyla ve “Yakuplu Kent Or-
manı” adıyla hizmete açtı. Beylikdüzü Be-
lediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve 
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz 
Bozkurt da açılışta İmamoğlu’na eşlik etti.  

Hikayesini anlattı 

Beylikdüzülülere, "Güzel olmuş ama değil 
mi? Ben çok sevdim, bilmiyorum siz de 
sevdiniz mi?" diye soran İmamoğlu, 
"Bazen bu anılara değinince, yani her ye-
rinde bir anısı olur mu; oluyor. Beylikdü-
zü'nde oluyor. Hele bu son siyasi süreçte 
bunları yaşamak, ne yazık ki bizi şaşırtmı-
yor. Bu orman, bir duyduk ki ihaleye çıka-
cak… Yakuplu Muhtarımız Yüksel Kol 
buna en yakın şahit, Yakuplu halkı şahit. 
‘Efendim ihaleye çıkacak…’ Daha önce-
sinde bir sağlık alanı ile ilgili de burada 
bir çalışma konuşulmuştu. ‘Bu memleke-
tin artık doğaya, yeşile, ormana ihtiyacı 
var’ diyerek, halk, burada bir kampanya 
başlattı. Evimiz Beylikdüzü Derneği, bin-
lerce, hatta 10 bini aşan sayıda imza top-
ladı. Bakanın kapısına kadar gidip bakana 
bu sürecin yanlış olduğunu anlattılar. 
Hatta o dönem Sayın Akif Hamzaçebi 
eşlik etti. Meclis üyelerimiz, şimdiki Mec-
lis Grup Başkanvekilimiz olan Doğan Bey 
(Subaşı) ile beraber ziyaret ettiler, anlattı-
lar. Burası özel işletmeye dönük açık iha-
leye çıkıyordu. İhaleye bir gün kala, 
ihalesi iptal edildi. Allah razı olsun; gene 
en azından, bizim o tepkimizi, vatandaşın 
tepkisini dikkate aldı o dönemin Orman 
Bakanı ve iptal etti. Hemen ardından, 
Beylikdüzü Belediye Başkanı olarak, ‘Bu-
rayı Beylikdüzü'ne verin ve biz, burayı 
aynı orman haliyle koruyarak, geliştirerek 
spor alanı vesaire yapalım’ diye yazı yol-
ladık. Bizim yazımıza tabi cevap vermedi-
ler. Bir ay kadar sonra, ‘Burayı size 
vermiyoruz Beylikdüzü Belediye Başkan-
lığı olarak, ama İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesi'ne veriyoruz’ dediler. Öyle yapınca, 
biz de biraz kızıp İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi’ni kazanmış olduk. İşin esprisi 
tabii ama burayı İBB Başkanlığı’nı kazan-
dıktan sonra hemen arkadaşlarımla ele 
aldık, projelendirdik" ifadelerini kullandı.  

En derin imar faciası! 

Açılışı yapılacak alanın meşe ağaçların-
dan oluşan tarihi bir orman olduğu bilgi-
sini paylaşan İmamoğlu, "Yaşı çok yüksek 
meşe ağaçlarımızı görüyorsunuz. Şunu 
ne yazık ki ifade edelim; buradaki meşe-
liği biz kurtardık aslında. Özellikle çevre-
deki yoğun yapılaşma, suların yön 
değiştirmesi, drenaj ile ilgili sorunlarından 
dolayı, aslında birçok meşeyi kaybettik 
burada. Burada ciddi bir altyapıyla, sıkı 
bir drenaj sistemi ile şu anda buradaki 
ağaçların yaşamı kurtuldu. Yüzlerce yetiş-
kin ağaç dikildi, yeni ağaçlar dikildi; ağır-
lıklı meşe olmak üzere. Yani, aslında yok 
olmak üzere olan bir ormanı, yeniden 
orman olarak geleceğe taşımış olduk. Ya 
bu ne ile ölçülür, neyle ölçülür? Hiçbir 
şeyle ölçülemez. Ölçüyü söyleyeyim mi 
size? Tam şu karşıdaki manzaraya bakın. 
Orada bir manzara var. Orman gibi gözü-
ken, o büyük betonları göreceksiniz 
orada. Orası, Esenyurt. Ve ne yazık ki, 
Türkiye'nin en derin imar facialarının bi-
rini yaşandığı semti görüyorsunuz orada. 
Ben, şahsen 32-33 yılına şahidim. Orada 
adım adım bu kötülüğün nasıl yapıldığını 
yaşadım. Tepkilerimi de dönem dönem 
dile getirdim, burada yaşamamama rağ-

men. Şimdi Allah aşkına soruyorum size; 
o mu güzel, bu mu güzel" dedi.  

Hatadan dönün 

Amaçlarının yeşil ve yaşanabilir bir kent 
yaratmak olduğuna vurgu yapan İma-
moğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü; 
"Efendim, kanal yapacağız, İstanbul kur-
tulacak. Milli bir proje.’ Ya Allah'ın aş-
kına; şundan daha milli bir proje var mı? 
Doğayı korumak yaşamı korumaktır. Do-
ğayı korumak ve geliştirmek, yeşil alanları 
büyütmek, geleceği kurtarmaktır. Bakın 
bu kadar net. Dünyanın en birinci mese-
lesi şu anda yeşili korumak, küresel ısın-
maya karşı mücadele vermek. Çünkü, 
doğaya karşı yapılan yanlışlar, bir güven-
lik sorunudur; hayatı tehdit eder. O ba-
kımdan bize taahhüt edilenin de altını 
çizeyim de bilin: O ‘Kanal’ denilen mese-
lenin içindeki, kanal değil; sağına soluna 
dikilecek şu binalar… Mesele o. Mesele 
yine duygusal. Bizim o işe tahammülü-
müz yok. İstanbul buraya kadar geldi. 
Buraya tahammülümüz yok. Bunun şovu 
da olmaz. Allah aşkına yapmayın. Ama 
bak bunun olur. ‘Efendim, millet bahçe-
leri yapıyoruz,’ Allah razı olsun. Daha 
fazlasını yapın. Daha fazla yeşil alanlar 
yapın; ama bunu yapmayın. Bu yanlıştan 
dönün. Israr ediyoruz, yalvarıyoruz hata-
nızdan dönün. Yanlış yapıyorsunuz. Eli-
nizdeki yetkiyle, İstanbul kentinin 
geleceğini sıkıntıya sokamazsınız. Türki-
ye'nin geleceğini, tehdit altında bulundu-
ramazsınız. Marmara Denizi'ni yok 
edemezsiniz. Birçok gerekçesi var. O ba-
kımdan buradan ben, bu derin mesajı ver-
mek zorundayım." 

Bir uçtan bir uca 

“Yeşille ilgili yatırımlarımız çok güçlü bir 
biçimde yürüyor” diyen İmamoğlu, “Mil-
yonlarca metrekareyi bu kente kazandıra-
cağız. Yine hem Beylikdüzü'nde hem 
Esenyurt'ta bu tür alanları geliştirmek, 
daha yaşanabilir hale getirmek ve geleceği 
emanet etmek adına da çalıştığımız gibi, 
bütün İstanbul'da, en doğusundan en ba-
tısına çalışacağız. Ben, birazdan konuş-
malı bitireceğim. Buradan hemen deniz 
yolu ile Tuzla'ya geçeceğim. Bir uçtan bir 
uca. Orada da bu işleri konuşacağız. Çev-
renin korunması… Organize sanayide 
toplantılarım var. Oradaki bir göletin kur-
tulması ile ilgili sürecimiz var. Birçok ko-
nuyu gidip orada çalışmaya devam 
edeceğiz” şeklinde konuştu. 

BAĞCILAR Belediyesi’nin olağan mec-
lis toplantısı Bağcılar Belediye Başkanı 
Lokman Çağırıcı’nın başkanlığında 
gerçekleşti. Toplantıda Plan ve Proje 
Müdürlüğü’nün Halk Sarayı’na isim 
verilmesiyle alakalı teklifi görüşmeye 
açıldı. Teklifte; Yenimahalle Dökümcü-
ler Caddesi No:8’de bulunan ve 2005 
yılında Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
döneminde ilçeye kazandırılan Halk 

Sarayı’na Kadir Topbaş isminin veril-
mesi istendi. Yapılan oylamada teklif 
meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul 
edildi. 

Vefamızın bir göstergesi 

Destek veren siyasi parti gruplarına te-
şekkür eden Çağırıcı, “Kendisi bizim 
için çok önemli bir insandı. Kendisini 
her zaman hayırla yad edeceğiz. Ona 

vefamızın bir göstergesi olarak adını 
Halk Sarayı’na verdik. İstanbul’a 
büyük hizmetleri dokunan Kadir abi-
nin adı artık kıyamete kadar Bağcı-
lar’da yaşayacak” dedi. İstanbul’da en 
uzun süre (13.5 yıl) büyükşehir bele-
diye başkanlığı görevi yapan ve üst üste 
3 seçim kazanan Kadir Topbaş, tedavi 
gördüğü hastanede 13 Şubat 2021 
günü vefat etmişti. 

Hakan SÖNMEZ
İinfo@gazetedamga.com.tr

hknsnmz59@hotmail.com
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Topbaş’ın adı Halk Sarayı’na verildi 
Geçtiğimiz şubat ayında hayatını kaybeden İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir  
Topbaş’ın adı Bağcılar Belediyesi meclisinde oybirliğiyle alınan kararla Halk Sarayı’na verildi

BETON KANAL’DA  
MESELE DUYGUSAL
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 50 bin metrekarelik Yakuplu Kent Ormanı’nı hizmete açtı. Amaçlarının yeşil ve yaşa-
nabilir bir kent yaratmak olduğuna vurgu yapan İmamoğlu, Beton Kanal gibi projelerin değil, yeşil projelerin “milli” 
olduğunun altını çizdi. “O ‘Kanal’ denilen meselenin içindeki, kanal değil; sağına soluna dikilecek şu binalar. Mesele 

o. Mesele yine duygusal” diyen İmamoğlu, “Bizim o işe tahammülümüz yok” ifadelerini kullandı. 

MİT tırları ve 
anayasa düzenlemesi

S edat Peker'in yayınladığı sekizinci videoda;
"Bayırbucak Türkleri’ne gönderdiğim yardımların 
SADAT eliyle El Nusra’ya verildiği" iddiasında 

bulunurken bu iddianın aynısını MHP’den ihraç edilen 
Tuğrul Türkeş, Haziran 2017 tarihinde katıldığı bir tel-
evizyon programında; TIR’larla gönderilen silahların 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Davutoğlu’nun 
iddia ettiği gibi olmadığını "Bizi izleyenlerin huzurunda 
yemin ediyorum. Vallahi ve billahi o silahlar Türkmen-
ler’e gitmiyordu. Bilerek söylüyorum. iddia ederek söylü-
yorum. Bizim o bölgeyle irtibatımız var. Bayırbucak 
Türkmenleriyle, Halep’tekilerle irtibatımız var" söylemi 
ile adeta Sedat Peker’i doğrular nitelikteydi.Ama ülkem 
savcıları, ne geçmişte Tuğrul Türkeş’in yaptığı bu açıkla-
malara ne de bugün Sedat Peker’in iddialarına en ufak 
ufak bir soruşturma başlatma gereği bile duymuyordu.  

Oysa ki; CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul 
Milletvekili olan Enis Berberoğlu’nun durdurulan MİT 
Tırları görüntülerini Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın 
Yönetmeni Can Dündar’a verdiği ve yayınladıkları gerek-
çesi ile 14. Ağır Ceza Mahkemesinin "devletin güvenliği 
veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği iti-
barıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri 
casusluk maksadıyla açıklamak" suçuyla haklarında yar-
gılama süreci başlatırken aynı iddiayı sözle ortaya atan o 
da yetmedi doğruluğunu ispat etmek adına yeminler eden 
Tuğrul Türkeş’i Enis Berberoğlu ve Can Dündar’dan ayı-
ran özelliği neydi?   

Ki o dönem bir tarafı cemaat diğer tarafı siyasi erkin 
elinde olan yargının, talimata göre sorgulama, yargılama 
ve hüküm verdiğini göz önüne alırsak 14. Ağır Ceza 
Mahkemesinin Berberoğlu ve  Dündar’ı "casusluk” ile 
yargılıyor olmasına şaşırmamak gerekirdi.  

Kısacası yargı siyasi erkin kontrolünde, Anayasa Mah-
kemesi de 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı görevi bittiği 
halde 2022 yılına kadar üye çoğunluğundan dolayı Ab-
dullah’ın mahkemesi olarak anılmaya devam edecekti.  

Yani durdurulan MİT tırları için siyasetin kontrolün-
deki yargı Enis Berberoğlu’nu  (casusluk suçuyla yargı-
larken) Abdullah’ın Anayasa Mahkemesinin Enis 
Berberoğlu’nun tutukluluğunda “seçilme ve siyasi faali-
yette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı-
nın ihlal edildiğine ve yeniden yargılama işlemlerine 
başlanması, mahkumiyet hükmünün infazının durdurul-
ması, hükümlü statüsünün sona erdirilmesi, yeniden yapı-
lacak yargılamada durma kararı veriyor olması ve 14. 
Ağır Ceza Mahkemesi'nin bunu yerine getirmekle yü-
kümlü olduğuna vurgu yapması bir bakıma Siyasetin Yar-
gısına Abdullah’ın Mahkemesi ‘nota’ verir gibiydi.  

Devamında; yine Anayasa Mahkemesinin “Barış Bil-
dirisi" olarak da bilinen "Bu Suça Ortak Olmayacağız" 
başlıklı bildiriye imza attıkları için yargılanan 9 akade-
misyenin "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" su-
çundan cezalandırılmaları için “ifade özgürlüklerinin 
ihlal edildiği kararı vermesi.  

Veya HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekil-
liğinin düşürülmesinin iptali istemiyle yapılan başvuruyu 
yetkisizlik nedeniyle Anayasa Mahkemesi Genel Kuru-
lu'nun oy birliğiyle reddetmesi gibi. 
İşin garip olan tarafıda Mit ve Akp hükümetini zan al-

tında bırakan Sayın Türkeş’in Ak partiye geçmesi ve Akp 
tarafından taltiflendirilir gibi Milletvekili, Bakan o da 
yetmedi Başbakan yardımcılıklarına getirilmesiydi.  

Anayasa neden kapatılsındı!  

Örneğin; “barış bildirisi” oylamasında 8'e karşı 8 eşit-
lik çıkmış ama Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Ars-
lan'ın ihlal yönündeki tercihinin 2 oy sayılması ile 8'e 
karşı 9 oyla hak ihlali kararı vermesi AKP Hükümetinin 
işine gelmediği için Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını 
tanımayacaklardı. Çünkü siyasetin talimatla harekete ge-
çirdiği yargının tutukladığını Anayasa Mahkemesi tersine 
karar vererek hem AKP Hükümetini hem de siyasetin gü-
dümünde olan yargıyı tanımıyordu. Yani asıl sorun 2014 
yılında Cumhurbaşkanlığı görevinden ayrılan Abdullah 
Gül’ün aradan 7 yıl geçmiş olmasına rağmen hala Ana-
yasa Mahkemesi'ndeki üstünlüğü idi.  

Gelelim Sayın Bahçeli’nin geçmişte Anayasa Mahke-
mesi Kapatılsın yerine Divan-Âli kurulsun ve bugün ki 
100 maddelik Anayasa düzenlemesi önerisine.  

Öncelikle; Divan-Âli diğer adıyla “Yüce Divan” anla-
mına geliyordu. Yanılmıyorsam Sayın Bahçeli'nin bu söy-
lemlerinin arkasında yatan asıl gerçek, 2017 yılında 
yapılan anayasa değişikliği ile “Başbakanlığın kaldırıl-
ması. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ibaresinden 
“Yüksek” kelimesi çıkarılması. Askerî Yargıtay ile As-
kerî Yüksek İdare Mahkemesinin kaldırılması. Askerî 
Yargıtay ile Askerî Yüksek İdare Mahkemesinden seçilen 
üyelerin görev sürelerinin sona ermesiyle Askeri Mahke-
melerden Anayasa Mahkemesine yeni üye seçilmesinin 
önünün kapatılması olabilirdi. 

Çünkü bir korku vardı ve bu korkuyu yenmek için hem 
Anayasa Mahkemesi'nin hemde Hakimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulu'nun ele geçirilmesi gerekiyordu. Yani ka-
patmak yerine üye sayıları azaltılarak her iki kurumu ku-
şatmak daha mümkün gibiydi.  

Bu durumda; Sayın Bahçeli'nin Anayasa düzenlemesi 
ile ilgili ortaya attığı 100 maddelik önerisinin neleri kap-
sadığını bilmeden yorum yapmak yerine, bugün Abdullah 
Gül’ün Anayasa mahkemesine atadığı 2 üyenin görevinin 
2022 de bitmesiyle yerine kimin üye atayacağını ve Ana-
yasa Mahkemesinin kimin eline geçeceğini düşünmek 
daha mantıklı olurdu.   

Bahçeli’nin AYM’nin kapatılmasına dönük çıkışı, 
AYM’nin HDP’nin kapatılmasıyla ilgili Yargıtay Cumhu-
riyet Başsavcılığı iddianamesini "usulen eksik ve yanlış" 
bulup iade etmesinin hemen ardından gelmesi ve Bahçeli-
nin; mahkeme kararıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada 
"Tıpkı HDP’nin kapatılması gibi AYM’nin kapatılması da 
ertelenemez bir hedef olmalıdır" demişti.  

Oysa ki Abdullah’ın Anayasa Mahkemesi olduğu sü-
rece HDP’nin kapatılmasının mümkün olduğunu asla dü-
şünmüyorum. Lakin anayasa mahkemesi kapatılmazsa 
yada düzenleme yapılmazsa bugün “anayasaya mahke-
mesinin verdiği kararları tanımıyorum” diyenlerin gele-
cekte Anayasa Mahkemesini ele geçirdiğinde istediği 
partiyi kapatması, istediği milletvekilinin dokunulmazlı-
ğını kaldırması, gazeteciler ve akademisyenlerin tutuk-
lanmasını aynen Ergenekon ve Balyoz Davalarında 
olduğu gibi sadece izlemekle yetiniriz diye düşünüyorum.  

Bu arada 2022 yılında Abdullah Gül’ün atadığı iki 
üyenin görev süresi doluyor. 

Gerisini siz düşünün.  

ESENYURT Belediye Başkanı Kemal 
Deniz Bozkurt’un büyük bir zorluğu 

devraldığına dikkat çeken İmamoğlu, 
"Çok büyük zorluk; öyle böyle değil. 
Senede 60-70 bin nüfusun göç ettiği, 
yerleştiği bir merkezi devraldı. Tüm 
gücümüzle yanında olacağız. Esen-
yurt'un ‘U dönüşünü’, tekrardan nasıl 
mutlu bir kent olabilirin sürecini, hep 
birlikte, değerli Başkanımla beraber 
tanzim edeceğiz. İşi çok zor; biliyo-
rum ama başaracağız. Kemal Deniz 
Başkanım da başaracak. Esenyurt 
halkının yardımcı olması gerekir. Hep 
beraber, toplumsal dayanışma ile yan-
lıştan insanların dönmesini sağlaya-
rak, kimi yerde anlatarak, ders vererek 
başaracağız. Derin bir yoksulluk, 
derin bir mülteci yoğunluğu var. Bunu 
niye anlatıyorum? Şundan: Hayat 
böyle güzel" diye konuştu.

U DÖNÜŞÜNÜ BAŞLATACAĞIZ 

BEYLİKDÜZÜ Belediye Başkanı Çalık 
da yaptığı konuşmada, "Bugün eşgü-
düm ve eşgüdümden doğan sinerjinin 
ne büyük güç oluğunu bir kez daha 
idrak ediyoruz. Çünkü; artık İstanbul 
‘da ilçe belediyeleriyle didişen değil, iş 
birliği yapan, koordineli eşgüdümlü 
çalışan bir Büyükşehir Belediyesi var. 
Bu hem Beylikdüzü hem de İstanbul 
için büyük bir şans. İstanbul Büyükşe-

hir Belediyesi ile birlikte çalışmanın ve 
sinerji üretmenin gücünü ve mutlulu-
ğunu yaşıyoruz. Beylikdüzü’nde bu 
sayede çok önemli işlere imza attık. 
Alt yapıdan, üst yapıya ve ulaşıma 
pek çok alanda ilerleme sağladık. Bey-
likdüzü İstanbul’un nefesi olacak de-
miştik. Gerçekleştirdiğimiz Kültür 
sanat etkinliklerinde nefes var. Yaptı-
ğımız parklarımızda nefes var. Yaşam 
bahçelerimizde nefes var. Biz; doğayla 
savaşan değil, doğayla uyum içinde 
yaşayan nesiller yetiştirmek istiyoruz. 
Bunun için de doğayla uyumlu, çev-
reye saygılı kentsel planlamayı benim-
siyoruz. Bugün açılışını 
gerçekleştirdiğimiz, 50 bin metrekare-
lik Yakuplu Kent Ormanı ile hem Ya-
kuplu mahallemize hem de 
Beylikdüzü’müze yepyeni bir yaşam 
alanı kazandırıyoruz. Bu projeyi 
mümkün kıldıkları ve iş birlikleri için 
Sayın Başkanımız Ekrem İmamoğ-
lu’na ve çalışma arkadaşlarına çok te-
şekkür ederim" açıklamasında 
bulundu.  

İSTANBUL İÇİN BÜYÜK BİR ŞANS
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Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER, Av. Mustafa ENGİN

Çatalca Bölge Temsilcisi
Bahadır SÜGÜR

Genel Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Ekrem HACIHASANOĞLU

Ga ze te miz basýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir.

Görsel Yönetmenler
Türkan ERVAN

İnternet Editörü
Burak ZİHNİ

Yazı İşleri Müdürü
Anıl BODUÇ

İstanbul Merkez Temsilcisi
Müge YÜCETÜRK
Avcılar Bölge Temsilcisi
Yakup TEZCAN

Tekirdağ Bölge Temsilcisi
İrfan DEMİR
Anadolu Yakası Temsilcisi
Erkan Sarıkaya

Esenyurt Bölge Temsilcisi
Zehra ÇELİK

İmtiyaz Sahibi: Damga Reklamcılık ve Yayıncılık A.Ş. Adına
Mehmet MERT
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Haber Müdürleri
Barış KIŞ
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T.C. BÜYÜKÇEKMECE
2. İCRA DAİRESİ 2021/4505 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Esenyurt İlçe, 415 Ada, 27 Parsel, ÇINAR Mahalle/Köy, 1 Nolu Ba-
ğımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz tapunun Esenyurt İlçesi, Çınar Mahallesi, 415 ada 27 parsel, 1 bağım-
sız bölüm no.lu mesken niteliğindeki taşınmazı olarak kayıtlı olup, açık adres olarak; Esenyurt ilçesi,
Selahaddin Eyyubi Mahallesi, 1552. Sokak No: 25-27, Daire No: 1 adresinde yer almaktadır.  Taşınmazın
bulunduğu ana gayrimenkul, 415 ada, 27 parselde, 287,17 m² yüzölçümlü arsa ve üzerine B.A.K tarzda, biti-
şik nizamda, 2020 yılında inşa edilmeye başlanmıştır. Bina, projesine göre; 1 bodrum, zemin, 4 normal kat-
tan oluşmaktadır. Projesine göre; bodrum kattan itibaren tüm katlarda 2' şer adet daire olmak üzere
toplamda 12 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Binaya giriş, bodrum kat seviyesinden, 1552. Sokak üze-
rinden sağlanmaktadır. Binanın dış cephesi mantolama üzeri kaplı, merdivenler ve sahanlıklar mermerit
kaplı, duvarlar plastik boyalıdır. Binada asansör bulunmakta, otopark bulunmamaktadır. Binanın ısınma sis-
temi doğalgaz kombi sistemidir. Konu taşınmaz olan 1 bağımsız bölüm no.lu daire; binanın bodrum katında,
bina girişine göre sol cephede yer alan dairedir. Belediyeden temin edilen onaylı mimari projesine göre;
salon, 2 oda, mutfak, banyo-wc, antre hacimlerinden ibaret, brüt 48 m2, net 42 m2 kullanım alanlıdır. (2+1
tip). Taşınmaza ait mimari projenin bağımsız bölüm listesinde, dairelere ait kullanım alanları yazmakta olup,
tarafımızca yapılan hesaplamalarda bu alanların hatalı yazıldığı tespit edilmiştir. Bu nedenle raporda, hatalı
belirtilen daire alanları dikkate alınmamıştır.  Taşınmazın adresine gidilmiş, zile basılmış ve bir müddet bek-
lenmiş olup, ancak dairede kapıyı açan olmaması nedeniyle içerisine girilememiştir. Projesindeki kullanım
alanı üzerinden tespitler yapılmıştır. Dışarıdan yapılan tespitlerde; dairenin boş olduğu ve bakımlı durumda
olduğu gözlemlenmiştir. Taşınmaz projesinde ve tapu tescilinde bodrum kat görünmesine rağmen, mahal-
linde zemin kat (düz giriş) görünümlüdür.
Adresi : Selahaddin Eyyubi Mah. 1552. Sok. No:25-27 D:1 Esenyurt / İSTANBUL
Yüzölçümü : 287,17 m2  Arsa Payı : 4785/57434
İmar Durumu : Var   , Kat sayısı 5, İnşaat tarzı Bitişik nizam konut alanında kalmaktadır. 
Kıymeti : 200.000,00 TL KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 03/08/2021 günü 14:20 - 14:25 arası
2. Satış Günü : 03/09/2021 günü 14:20 - 14:25 arası
Satış Yeri : MEZAT SALONU,Ekinoba Mah. E-5 Londra Asfaltı Cad. No:105/1 Aymerkez 

Karşısı, B.Çekmece/İST. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma tarihin-

den önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu ar-
tırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini
geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırma-
dan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif ve-
rilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları
toplamını  ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çık-
mazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini Büyükçek-
mece 2. İcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankasında  bulunan TR420001500158007290494645 İBAN numaralı
hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın 
“şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanları Müdürlüğü-
müzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması  ve
805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı 
isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim 
masrafları  alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve gi-
derlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde
hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin fes-
hine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer za-
rarlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca
hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği 
takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 

6- İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu
kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış
ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen  tebliğ olunur. 

7- Fiziken yapılacak ihalelerde 1,2,3,5 TL gibi bilinçli olarak mesnetsiz peyler sürmek şartı ile ihale
için verilen kısa sürede ihalenin sıhhatini bozarak, ihalenin feshine bulgu oluşturmak maksadı ile sebepsiz
yere hak kayıplarına neden olan pey sürme işlemlerine mani olmak için fiziken sürülecek olan iki pey ara-
sında en az 100,00 TL lik artış farkı aranmasına, 100,00 TL lik artış farkı altında pey sürenlerin peylerinin
dikkate alınmamasına, (internet ortamında verilen tekliflerde bu hususun uygulanma imkanı bulunmadığın-
dan internet teklifleri istisnadır)

8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca
bilgi almak isteyenlerin 2021/4505 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan
olunur.08/06/2021 

Y anlış tarım politikalarının fatura-
sını çiftçi ödüyor. Tarım sektörü-
nün bankalara olan borçları

146.6 milyar liraya yükseldi. TBMM
Katip Üyesi ve CHP Adıyaman Milletve-
kili Abdurrahman Tutdere, “Çiftçilerimi-
zin bankalara olan borçlarının büyük bir
bölümünü kamu bankalarına olan borç-
lardan kaynaklanıyor. Çiftçilerimizin
kamu bankalarına olan borçları 106.4
milyar lira, özel bankalara olan borç ise
37.2 milyar lira” dedi. Tutdere, çiftçilerin
bankalara olan borçlarının her geçen gün
katlanarak arttığını, iktidarın yanlış tarım
politikalarından dolayı çiftçilerin banka-
lara olan borçlarının rekor seviyeye ulaştı-
ğını ifade etti. CHP'li Tutdere, “Tarım
sektörünün bankalara olan borçlarının
nisan ayında bir önceki aya göre 3.2 mil-
yar lira, 2020 yılı aralık ayına göre de 21.2
milyar lira artış göstererek 146.6 milyar li-
raya yükseldi” ifadesini kullandı. Tutdere,
artan girdi maliyetlerine karşılayamayan
çiftçilerin sonbaharda hayvanlarını sata-
rak çiftçiliği bırakacağını ifade etti. Tarım
sektörünün zamanında ödeyemediği borç

miktarının 4.9 milyar liraya ulaştığını
ifade eden Tutdere, “Demirören Holding,
Doğan Medya Grubu'nu satın alırken Zi-
raat Bankası'ndan 750 milyon dolar kredi
kullandı ve Ziraat Bankası, Demirören
Holding'e bu krediyi bir çırpıda verdi. Bir
yanda çiftçi bankası olan Ziraat Banka-
sı'na borcunu ödeyemediği için traktörü
dahi haczedilen gariban Anadolu çiftçi-
miz, bir yanda da milyar dolarlık kredisini
ödemeyip hiçbir yaptırım uygulanmayan
iktidar yanlısı holdingler var” dedi.

İcra daireleri dosya ile doldu

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrah-
man Tutdere, “UYAP üzerinden alınan
verilere göre, 4 ayda icra ve iflas dairele-
rine toplam 3 milyon 132 yeni dosya
geldi. Geçen yılın ocak ve haziran ayla-
rına göre icra ve iflas dairelerine gelen
dosya sayısında 1 milyon adetlik bir artış
söz konusu. İcra dairelerindeki toplam
dosya sayısı 22 milyonu aştı. Yurttaşları-
mız, AKP'nin yanlış politikalarından kay-
naklanan borçları sırtlanmak zorunda
bırakılıyor” ifadelerini kullandı.

Üreticilerin bankalara olan borcu 146.6 milyar liraya yükseldi.
CHP’li Abdurrahman Tutdere, “Çiftçilerimizin kamu bankalarına
borcu 106.4 milyar lirayı buluyor. Neredeyse çiftçiler battı” dedi

CIFTCILER BATTI!CIFTCILER BATTI!CIFTCILER BATTI!CIFTCILER BATTI!CIFTCILER BATTI!CIFTCILER BATTI!

Usulsüzlüklere imza
atıp terfi aldılar!
Sayıştay raporuna da yansıyan 200 milyon TL’lik usulsüzlükte imzası olan 5 isim yüksek
maaşla yeni görevlere getirildi. CHP’li Murat Emir, “Bu durum tam bir skandaldır” dedi

UlaşTırma ve Altyapı
Bakanlığı'na bağlı Posta
ve Telgraf Teşkilatı

(PTT) ile iştiraki PTT Bilgi Tek-
nolojileri A.Ş.'de 2018 yılında ya-
şanan ve kamuoyunda “hayali
evrak vurgunu” olarak bilinen 200
milyon TL'lik dijital arşiv yolsuz-
luğunda imzası bulunan bürokrat-
lara yeni görevlendirmeler
yapıldığı ortaya çıktı. Yargıya da
taşınan işlemin altında imzası bu-
lunan 2016-2020 döneminde
PTT'de Genel Müdür Yardımcısı
olarak görev yapan Yusuf Canbo-
lat'ın 2 Kasım 2020'de, 39 bin TL
maaşla Kardemir Yönetim Kurulu
Üyesi yapıldığı öğrenildi. Döne-
min PTT İnsan Kaynakları Daire
Başkanı Engin Demir, Aile Bakan-
lığı Personel Genel Müdürlüğü'ne
getirildi. O dönem Muhasebe
Daire Başkanı olarak görev yapan
Ziyafettin Kılıçoğlu'nun da Aile
Bakanlığı'na geçtiği ortaya çıktı.
Dönemin Teknoloji Genel Mü-
dürü İsmail Köse de Havelsan'a
Proje Yöneticisi oldu. PTT'nin
2019 yılındaki 1.2 milyar TL'lik
zararının sorumlusu olarak göste-
rilen dönemin genel müdürü
Kenan Bozgeyik'in de aylardır

PTT'den maaş almaya devam et-
tiği tespit edildi. Ocak 2021 ve
Mayıs 2021 dönemine ait belge-
lere göre, Bozgeyik'e PTT'den mü-
şavir kadrosuyla ocak ayında 14
bin 451 TL, mayıs ayında ise 12
bin TL ödeme yapıldı. 

Resmen ödüllendirildiler

CHP Ankara Milletvekili Murat
Emir, “Yolsuzlukta imzası bulu-
nan yetkililerin de soruşturma ge-
çireceklerine adeta
ödüllendirildiklerini görüyoruz.
Bu kişilere sahip çıkılması, iktida-
rın Sayıştay raporlarını Meclis de-
netiminden kaçırma çabalarının
sebebini de açıkça ortaya koyuyor.
PTT'nin yandaş şirketlere aktar-
dığı bu paralar, vatandaşın vergi-
leridir ve tüm yetkililer yargı
önünde hesap vermelidir” dedi.

Görevden alındı hâlâ 
maaş alıyor

CHP'li Emir, yeni görevlendirme-
lerle ilgili şöyle dedi: “Sayıştay ra-
poruna göre, PTT'nin kendi
imkanlarıyla yapacağı arşiv tara-
ması için yandaş şirketlere milyon-
larca dolar para aktarıldığı tespit
edilmişti. Buna rağmen, bu söz-

leşmelere imza atan yetkililere so-
ruşturma açıldı mı, hukuki işlem
başlatıldı mı, bunlar bilinmiyor.
Kurumu 1.2 milyar TL zarara uğ-
rattığı belirtilen ve bu sebeple gö-
revden alınan bir genel müdürün
aynı kurumdan halen maaş alıyor
olması da başlı başına bir 
skandaldır.”

KOBİ’ler güçleniyor
Türk savunma ve havacılık sanayi-
sinde faaliyet gösteren KOBİ'ler
sektördeki gelişme ve ihtiyaçlara

bağlı olarak rekabet güçlerini artırmaya çalı-
şıyor. Derlenen bilgiye göre, şirketlerin satış,
satın alma, üretim planlama, imalat ve sevki-
yat gibi günlük iş faaliyetleri ile muhasebe, fi-
nans, ithalat-ihracat, insan kaynakları,
Ar-Ge, kalite güvence ve mühendislik gibi de-
partmanlarına ait iş süreçlerini yönetmek için
kullandığı yazılım ve süreçleri içine alan ERP

(Kurumsal Kaynak Plan-
lama) her sektörden tüm
büyüklükteki binlerce iş-
letmenin yönetiminde kri-
tik rol alıyor. Özellikle
savunma ve havacılık gibi
kritik öneme sahip sektör-
lerde, firmaların kaynakla-
rını daha verimli

kullanabilmeleri, ürün ve üretim kalite süreç-
lerini daha etkin hale getirebilmeleri ve ham
madde girişinden yarı mamul veya son ürün
çıkışına kadar tüm süreçlerin titizlikle takip
edilebilmesi büyük önem taşıyor. OSTİM
Savunma ve Havacılık Kümelenmesi
(OSSA), Ticaret Bakanlığı URGE Projeleri
kapsamında üyelerinin gelişimini destekliyor.
Geçen yıl onaylanan 5. URGE Projesi kap-
samında 8 firma için yaklaşık 90 günlük ERP
danışmanlık süreci başarıyla tamamlandı ve
yaklaşık 1,6 milyon lira tutarın yüzde 75'inin
firmalara geri dönüşü için ilgili raporlar ha-
zırlanarak Ticaret Bakanlığına iletildi.
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Soylu’nun
elinde önemli 
bilgiler var
Katıldığı bir TV progra-
mında soruları yanıtlayan
Cumhuriyet Halk Partisi
Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu, "Süleyman
Soylu'nun elinde Cumhur-
başkanı Erdoğan'ı, yakın
çevresini, ailesini zora 
sokacak çok bilgi var" 
ifadelerini kullandı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kanal İstanbul projesini
eleştirerek, "Marmara ölürken, deprem tehdidi ortadayken o
ihale kenelerinizin daha fazlası semirmesine müsaade etmeye-
ceğiz. O ucube kanala izin vermeyeceğiz. Bu proje bir proje
değil düpedüz bir soygun planıdır." açıklamalarında bulundu

CumhurİYet Halk Partisi Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu, İsmail Küçükkaya’nın
FOX TV’de sabah sunduğu Çalar Saat
programına katıldı. Türkiye gündemini
açıklamalarıyla sarsan Sedat Peker’in vi-
deoları ile ilgili konuşan Kılıçdaroğlu,
“Sedat Peker yer altı dünyasının aktörlerin-
den birisi. Bunların bir kısmı zaten daha
önce ifade edilmişti. Parlamento tutanakla-
rına geçmişti ama iktidar partisi bunu mu-
halefetin suçlaması olarak sundu, böyle bir
şey yoktur dedi ama şimdi işin içinde olan
bir kişi açıkladı” ifadelerini kullandı.

Peki ona bakan kim?

Kılıçdaroğlu, "Ortada bir şey yokken
17/25’e gönderme yaptı Sayın Soylu. Ba-
kanların çocuklarının aldıkları rüşvetin
para sayma makinalarını gündeme getirdi.
Yani Erdoğan’a diyor ki ‘Ben 10 bin dolar
rüşvet alanı biliyorum. Bana bir şey olursa
azdan az, çoktan çok gider’ diyor. Yani asıl
senden gider diyor. Savcı harekete geç-
medi. Erdoğan, Soylu’yu çağırıp da ‘Sen
çok ciddi bir iddiada bulunuyorsun, bu kişi
kim? Bana söyle’ demedi. Erdoğan Soy-
lu’yu çağırmadı. Çağıramaz ve konuşa-
maz. Rüşvet alan bir kişiyi büyükelçi yapan
bir kişi. Onu da başka bir yere atayacak.
Erdoğan’ın gönderdiği talimat ‘Asla bu ko-
nularda konuşmayacaksınız.’ Soylu’nun
elinde Erdoğan’ı, yakın çevresini, ailesini
zora sokacak çok bilgi var. Görevli savcılar
soruşturma açmamakla suç işliyorlar. Peki
ona bakan kim? Hiç kimse" dedi. 

V ekillerle 24 Haziran itibariyle
kahvaltılı toplantılara yeniden
başlanacağını duyuran Cumhur-

başkanı Erdoğan, "Biri İstiklal Harbi'nde
biri 15 Temmuz'da olmak üzere iki defa
gazilik ünvanıyla şereflenen Meclisimiz
zorlu dönemlerden geçmiştir. Son dö-
nemde Meclisimiz birbiri ardına önemli
imtihanları alnının akıyla vermiştir. Biri de
7 Haziran 2015 seçimleridir. 2013'teki
Gezi olayları ile başlayan karanlık senar-
yonun Meclis seçimleriyle 7 Haziran
2015'te karşılaşmıştır. Bu seçimin asla
unutulmaması gerekiyor. Kasım 2015't
yenileme seçimi, darbe girişimi, yeni yö-
netim sistemiyle ilgili halk oylaması, erken
seçim, yerel seçim yaşamıştır. Bu dö-
nemde çukur eylemleri ile vatanımızın bü-
tünlüğüne ve ekonomimize saldırılmıştır.
Ülkeyi kaosa sürükleme oyununu boz-
duk" dedi. 

Lağım çukuru benzetmesi

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun id-
dialarına cevap veren Erdoğan, "Türkiye
2019'dan itibaren gerçekleştirdiği harekat-
larla güney sınırlarını güvence altına al-
mıştır.  Salgın süreci yoğun dönemi yeni
bir seviyeye taşımıştır. Türkiye siyasetten
sağlığa kadar tüm sıkıntıların üstesinden
gelmiştir. Demokrasimizin işlerliğini is-
patladık. En kapsamlı reformları dahi ha-
yata geçirebilmek kapasitemizi gösterdik.
Ülkemize dış güçlerin istikamet çizmesine
izin vermedik. Dün CHP Genel Başkanı
koltuğunda oturan zat 'lağım çukuru' de-
diği iddiaları Meclis kürsüsünden söylü-
yor. Aynı kürsü geçmişte FETÖ'nün
kumpas projelerine de pervasızca alet
edilmişti. Lağım çukuru diye ifade edilen
iftiraların ve onları ortaya atan mahfilerin
peşinden gitmek, ancak kendini oraya
layık görenlerin işidir. Milletten umutla-
rını kesenler, gırtlaklarına kadar iç içe gir-
dikleri terör örgütleri yetmemiş olacak ki,
şimdi de suç örgütlerine bel bağlamış du-
rumdalar. Girdiği her seçimde şu kadar
oy alamazsam bırakırım diyen ama her

defasında arsızca koltuğunda oturmaya
devam  edenler aynanın karşısına geçip
bunu kendilerine söylemeliler.  Ülkemize,
ne şu veya bu dış gücün ne onların piyon
olarak kullandığı örgütlerin ne de içeride
bu kirli senaryoya gönüllü figüran yazı-
lanların istikamet çizmesine izin verdik"
açıklamasını yaptı. 

Taktir milletimizindir

"Yolumuzu karanlık mahfillerin kirli se-
naryolarına göre belirlemedik" diyen Er-
doğan, "Tek pusulamız aziz milletimizdir.
Hukuku, adaleti birileri dayattığı için değil
milletimiz layık olduğu için en süt sevi-
yede tesis etmenin gayreti içinde olduk.
AK Parti'yi kirli senaryoların içine yerleş-
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SUC ORGUTLERINE 
BEL BAGLADILAR!

İYİ Partİ Genel Başkanı Meral
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Yerli de milli de olmazlar
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zansın. İsteniyor ki Türk çiftçisi
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Boşuna heveslenmeyin
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Bu ihanete geçit vermeyeceğiz.
Fatih’in İstanbul’un boğazına o
yağlı ilmeği geçirtmeyeceğiz.
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müsaade etmeyeceğiz. O ucube
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soygun planıdır. Buradan o ranta
göz diken, bu soyguna ortak ol-
maya heveslenen kim varsa on-
lara seslenmek istiyorum. Boşuna
heveslenmeyin. Bu devran dönü-
yor. İlk seçimde bu iktidar gidiyor,
bu saray sefası bitiyor. Şimdiden
uyarıyorum o kutlu gün geldi-
ğinde, bir kuruş bile alamazsınız.
Sayın Erdoğan ve AK Parti ikti-
darına güvenip sakın ola bu hu-
kuksuzluğa, vicdansızlığa ortak
olmayın sonra çok üzülürsünüz.
Bir kuruş alamayacaksınız, öde-
meyeceğiz. Ülkemiz hayati risk-
lerle karşı karşıya kalıyor.
Maalesef artık ülkemizin önün-
deki en büyük tehlikelerden biri
de susuzluk. Bu sene yaşadığı-
mıza benzer kuraklıkları önü-
müzdeki yıllarda da
yaşayacağımız öngörülüyor.

Düpedüz bir
soygun planı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan,
konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına, "Milletten umutlarını kesenler, gırtlaklarına kadar
iç içe girdikleri terör örgütleri yetmemiş olacak ki, şimdi de suç örgütlerine bel bağlamış durumdalar" yanıtını verdi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan,
"Sözde siyasi parti genel baş-
kanı olarak çıkış konuşanlara
bakıyorsunuz, durmadan hep if-
tira. Millet açmış. Aç olarak do-
laşanları buyurun siz de
doyuruverin. Biz ne gerekiyorsa
imkanları seferber ederek yap-
tık. Nankörlük parayla değil.
Nankörlüğe devam ediyorlar.
Milletimizden gayet güzel ha-
berler alıyoruz ama bunlar çık-
mış millet aç diyor. Rizeliyim.
Trakya'dan bütün şu andaki
oradaki üreticilerin çeltik üreti-
cisinin yaklaşımının ne oldu-
ğunu da gayet iyi biliyorum.
Bundan bihaber olanlar bundan
anlamaz ki. Bir diğeri de Millet
İttifakı'ndan sende git bir ba-
kıma e yatırımlar yapılıyor, bir
bak bakalım belki insafa gelir-
sin. Yatırımcılarımıza her türlü
desteği verdik, veriyoruz. Va-
tandaşlarımızın sağlığını titiz-
likle kurarken ülkemizin
ekonomik görünümüne halel
getirmeye önem verdik. Sa-
vunma sanayindeki başarılar
dünyanın gündemindedir.  Daha
büyük atılımların içindeyiz. Yerli
otomobilimize sahip olma konu-
sundaki çalışmalarımız planlan-
dığı şekilde yürüyor.  Turizmde
attığımız adımları diline dolaya-
cak kadar çapsız bir anlayışla
mücadele ediyoruz" dedi. 
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S ağlık Bakanı Fahrettin 
Koca sosyal medyadan 
yaptığı açıklamasında, 

"Aşıya erişimde yeni kolaylıklar 
var. Biontech aşısı için artık 
kamu ve özel hastanelerle bir-
likte aile hekimlerimiz de dev-
rede. Bugünden itibaren 
e-nabız ve MHRS üzerinden 
randevu alabilirsiniz" ifadelerini 
kullandı. Açıklamanın ardından 
aile sağlığı merkezlerinde ran-
devular başladı. 

Bir iki gün içinde başlar 

Aile Hekimliği Çalışanları Sen-
dikası Başkanı Dr. Gürsel Özer, 
"Randevu alınabiliyor ama işle-
yişe aslında çok geçmedi. Bun-
dan sonra geçeceğini 
düşünüyoruz.  
Biliyorsunuz bu altılı dozlu fla-
konlarda. Bunu açtığımız 
zaman hepsini kullanmamız ge-
rekiyor. Yani bizim günlük ran-
devu sayımız en az 6 olmalı ki 
bu aşıyı yapalım. Erken olduğu 
için 6'yı doldurmayan randevu-
larla karşı karşıyayız. Şu gün 
için şu gün için başladı diyeme-
yiz. Bir iki günlük süreç içeri-
sinde aşılamanın başlayacağını 
düşünüyoruz biz aile sağlığı 
merkezlerinde" dedi. 

Hastaneler kaldıramaz 

Vatandaşların aile hekimliğine 
de güveneceklerini belirten Dr. 
Gürsel Özer, "Çocukluk çağı 
aşılarını biz yapıyoruz. Yani in-

sanlar çocuklarını bize emanet 
ediyorlarsa kendileri de zaten 
bizi tercih edeceklerdir. O an-
lamda sıkıntı olacağını düşün-
müyorum ben. Oldukça yüksek 
oranda yapıyoruz biz. Bunu da 
çok sık söylüyoruz. Avrupa bi-
rincisiyiz. Onların kayıtlı kişisel 
aile hekimleri bizim yarımız 
kadar hatta yarımızdan daha 
az. Buna rağmen biz onlardan 
daha çok aşı yapıyoruz. Ama 
altyapımız bizim oldukça iyi 
Türkiye'de. Bazı ekstra önlemler 
de almamız lazım. Şimdi benim 
yakınımdaki bir devlet hastane-
sinde geçen hafta sonu 2 bin 
tane aşı yapılmış. Biz aşı yapar-
ken bu sayı 200'lerdeymiş. 
Şimdi hastanelerin bu yükü kal-
dıramayacağı çok belli. Ulusal 
bir aşı kampanyası varsa siz el-
deki tüm sağlık kuruluşlarını 
buna yönlendirmelisiniz. Hatta 
bazı aciliyeti olmayan işlemleri 
geriye ötelemelisiniz. Aşıyı ön 
plana çıkarmalısınız. Bu an-
lamda her yerde aşı yapılmalı. 
Aşı zayi olmasın diye 6 randevu 
ya da 6'nın katları isteniyor. Bu 
şekilde bizim yeterince etkin sa-
yıda aşı yapacağımızı düşün-
müyorum. Evet, bu bir adım. 
Şu aşamada yapılması gereken 
bu. Ancak bazı sıkıntılar doğa-
cak gibi. Diyelim bir randevu al-
dınız buradan. Bugün 6'yı 
bulamadı. Geri gönderilmek aşı 
yapılma isteğini azaltır" şeklinde 
konuştu. DHA 

ÖZGÜR Arduç tarafından 3 
Aralık 2019 tarihinde öldürülen 
Ceren Özdemir’in ailesi olayda 
ihmali bulunduğu iddiasıyla 
kamu görevlileri hakkında suç 
duyurusunda bulundu. Ordu 
ve Rize Kalkandere Cumhuri-
yet Başsavcılığı kamu görevlile-
riyle ilgili ayrı ayrı soruşturma 
yaparak, olaya etki edecek dü-
zeyde ihmal ve kusurları olma-
dığı değerlendirmesiyle 
takipsizlik ve kamu davası açıl-
masına gerek olmadığına karar 
verdi. Özdemir ailesi itirazları-
nın da reddedilmesi sonrası 
Anayasa Mahkemesi’ne birey-
sel başvuru yaparak, kamu gö-

revlileri hakkında verilen takip-
sizlik ve kamu davası açılma-
sına yer olmadığı yönündeki 
kararların iptalini istedi. 

Sadece 5 gardiyan 

Ceza ve Tevfik Evleri Genel Mü-
dürlüğü’nün hazırlayıp Adalet 
Bakanlığı’na sunduğu raporda 
Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda or-
talama 350-360 hükümlü barın-
dırıldığı, vardiyalarda bir infaz ve 
koruma baş memuru ile dört 
infaz ve koruma memurunun 
görev yaptığı, izin veya dış görev 
olması halinde nöbetçi personel 
sayısının daha da aşağıya düş-
tüğü belirtildi. Raporda Ordu 
Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan 
2015 yılında 13, 2016 yılında 19, 
2017 yılında 28, 2018 yılında 22, 
2019 yılında ise 44 hükümlünün 
duvardan atlayarak firar ettiği 
bildirildi. Sanık Özgür Arduç’un 
firar ettiği 30 Kasım 2019'daki 
vardiya nöbetinde 1 infaz ve ko-
ruma memurunun da senelik 
izinde olması nedeniyle 4 kişinin 
görevde olduğunun anlaşıldığı 
belirtilen raporda, özellikle açık 
ceza infaz kurumunda personele 
ihtiyaç duyulduğu, vardiyalarda 
355 hükümlüye 5 personel düş-
tüğü belirtildi. Raporda persone-
lin de yaşlı olmasının da güvenlik 
zafiyeti yarattığı belirtildi. DHA 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasının ardından biontech aşısı aile sağlığı merkezlerinde uygulanmaya 
başlandı. Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası Başkanı Dr. Gürsel Özer, "Bizim günlük randevu sayımız en az  

6 olmalı ki bu aşıyı yapalım. Erken olduğu için 6'yı doldurmayan randevularla karşı karşıyayız" dedi 

GUNDE EN AZ 6 RANDEVU 

Savaş gemileri  
girişte karşılaştı
Rusve Hollanda savaş gemi-
leri İstanbul Boğazı girişinde 

karşılaştı. Hollanda savaş 
gemisi Sarayburnu Lima-

nı'na demirlerken Rus savaş 
gemisi ve askeri römorkör 
ise Akdeniz'e gitmek için 
Marmara Denizi'ne açıldı 

RUS askeri römorkör 'Sergey 
Balk' ve 844 borda numaralı 
savaş gemisi Karadeniz'den İs-
tanbul Boğazı'na girişi yaptı. Rus 
gemilerin geçişine sahil güvenlik 
botu da eşlik etti. Rus savaş ge-
mileri, bir buçuk saat sonra İs-
tanbul Boğazı'ndan çıktığı 
boğaza giriş yapan Hollanda 
Kraliyet Donanması'na ait F 805 
borda numaralı 'HNLMS Evert-
sen' isimli savaş gemisi ile karşı-
laştılar. Rus gemileri Akdeniz'e 
gitmek için Marmara Denizine 
açılırken, Hollanda savaş gemisi 
ise, Sarayburnu Limanı'na de-
mirledi.  Sabah saatlerinde de 
İngiliz Kraliyet Donanması'na ait 
D36 borda numaralı HMS De-
fender savaş gemisi Sarayburnu 
Limanı'na demirlemişti. DHA 

Kağıthane halkı 
için hizmet

Ceren Özdemir cinayetinin sanığı Özgür Arduç’un firar ettiği Ordu 
Açık Cezaevi'nden 5 yılda 126 mahkumun firar ettiği ortaya çıktı

KAĞITHANE Belediye Başkanı 
Mevlüt Öztekin’in sözünü ver-
diği projelerinden Millet Kıraat-
hanelerinin 3.'sü Sultan Selim 
Mahallesi'nde açılacak. Alanda 
işçiler tarafından çalışmalar ara-
lıksız sürdürülüyor.Millet Kıraat-
hanesi’nin içinde binlerce kaynak 
kitap, kitap okuma ve ders ça-
lışma alanları, toplantı salonları, 
sunum ve söyleşi bölümleri yer 
alacak. Ayrıca ücretsiz internet, 
çay ve çorba ikramları da olacak. 
Sultan Selim Kültür Merkezi'nin 
içinde hizmet verecek Millet Kı-
raathanesi'nin 104 kişilik ana 
salon, 50 kişilik çocuk kütüpha-
nesi, 50 kişilik kafe ve çalışma sa-
lonu ile lobiden oluşması 
planlanıyor. Kağıthane Belediye 
Başkanı Mevlüt Öztekin Millet 
Kıraathanesi'ni bu yıl içinde aç-
mayı hedeflediklerini söyledi.

Ümraniye’de  
yatırım sürüyor 
VATANDAŞLARIN birinci derece 
sağlık hizmetine daha kolay ula-
şabilmesi için hizmete alınan Fi-
nanskent Mahallesi Aile Sağlığı 
Merkezi mahalle sakinlerine ka-
pılarını açtı. “Önce Sağlık” diye-
rek çalışmalarını sürdüren 
Ümraniye Belediyesi, ilçeye yeni 
bir aile sağlığı merkezi daha ka-
zandırdı. Modern mimari yapı-
sıyla dikkat çeken Aile Sağlığı 
Merkezine gelen vatandaşlar 
memnuniyetlerini dile getirdi. 
Yapımı bir yılda tamamlanan ve 
2 kattan oluşan binada; 6 adet 
muayene odası, 1 adet acil mü-
dahale odası, 1 adet aşı bebek 
izlem odası ve 1 adet laboratuar 
yer alıyor.

BİNA TADİLATI YAPTIRILACAKTIR 
AVCILAR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2021 YILI EK HİZMET BİNALARINDA TADİLAT VE YENİLEME YAPILMASI İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu 
İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler 
aşağıda yer almaktadır.  
İhale Kayıt Numarası : 2021/316686 
1-İdarenin 
a) Adresi : Mezarlık Sokak No:10 34310 Ambarlı Mah. AVCILAR/İSTANBUL 
b) Telefon ve faks numarası : 2124446989 - 2126956227 
c) Elektronik Posta Adresi : fenisleri@avcilar.bel.tr 
ç) İhale dokümanının : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
görülebileceği internet adresi   
2- İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Yaklaşık 2000 m² oturum alanlı mahallerde tadilat ve yenileme yapılması. 

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

b) Yapılacağı yer :  Avcılar İlçe Sınırları 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde yer teslimi  

  yapılarak işe başlanacaktır.  
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.  
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Ambarlı Mahallesi Mezarlık Sokak No:10 Avcılar / İSTANBUL 
b) Tarihi ve saati : 25.06.2021 - 10:30 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:  
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.  
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.  
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve 
Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.  
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.  
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif 
ekinde vereceklerdir.  
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla 
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil 
memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden 
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu 
gösteren belge.  
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. İş deneyim belgeleri: 
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin 
% 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.  
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve 
mimarlık bölümleri: 
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  
YAPIM İŞLERİNDE İŞ DENEYİMİNDE DEĞERLENDİRİLECEK BENZER İŞLERE DAİR TEBLİĞDEN(B) 
ÜST YAPI (BİNA) III. GRUP İŞLER BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR. 
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: 
İş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgesini sunmak suretiyle ihaleye girecek olanlar İnşaat Mühendisliği 
veya Mimarlıktır. 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
7. İhale dokümanının görülmesi:  
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.  
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.  
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Avcılar Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim 
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu 
bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan 
istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.  
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.  
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vere-
ceklerdir.  
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.  
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.  
14. Diğer hususlar: 
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1 
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.  

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de                                                    Basın: (1387704)

HAZIR binası bulunan mer-
kezlerin aşı merkezine dön-
üştürülmesi gerektiğine 
vurgu yapan Özer, "Peki, 
biz ne öneriyoruz? Aslında 
örnekler var. Aşılamada 
çok iyi olan ülkeler şunu 
yaptılar. Aşılama merkez-
leri kurdular. Bizim de bu-
nunla ilgili olanaklarımız 
mevcut. Spor salonları var, 
kapalı ve boş. Okullarımız 
kapalı. Haftada 2 gün veri-
yorlar. Hala müsait ve ya-

kında kapanacak. Biz bu 
tür elimizde hazır binası 
bulunan merkezleri aşı-
lama merkezi haline çevir-
meliyiz. Orada yaş 
grubunu bileceğiz, belli bir 
plan dahilinde randevu 
aranmaksızın ama belirli 
bir sayıya uyarak herkesin 
aşılarını yapmalıyız ki top-
lumun yüzde 70'ini bir an 
önce aşılayalım. Biz bu-
rada aile sağlığı merkezle-
rinde aşıya başlayalım ama 
hızlıca aşı merkezleri kura-
lım. Bu aşı merkezlerinde 
de şöyle yapalım, toplum 
sağlığı merkezlerinde mes-
lektaşlarımız var. Doktorla-
rımız var, hemşireler var. 
Artık aile sağlığı merkezle-
rinde olan bizler, gönüllü 
olarak oraya gidelim aşıyı 
yapalım bir an önce. 
Çünkü başka çaremiz yok. 
Tek kurtuluşumuz aşı" diye 
konuştu. 

HIZLICA AŞI MERKEZLERİ KURALIM 

5 yılda 126 firar vakası 



Ü sküdar Mehmet Akif Ersoy Mahalle-
si'nde yapımı tamamlanan Şehit Eren 
Bülbül Parkı düzenlenen törenle 

açıldı. Törene, şehit Eren Bülbül'ün ailesi ve ya-
kınlarının yanı sıra Üsküdar Kaymakamı 
Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye 
Başkanı Hilmi Türkmen, Trabzon'un Maçka il-
çesi Belediye Başkanı Koray Koçhan katıldı. 
Parka yakın bir binaya, Eren Bülbül'ün fotoğra-
fının bulunduğu ve "İyi ki Varsın Eren" yazılı 
dev bir pankart asıldı. 

Çok güzel bir duygu 

Parkın girişinde şehit Eren Bülbül'ün annesi 
Ayşe Bülbül, oğlunun adının yaşatılmasından 
duyduğu mutluluğu anlatarak, "Yavrumun is-
minin unutulmaması çok güzel bir duygu. Bu 
kadar insan benim oğlumu sevgiyle anıyor, 
Allah hepsinden razı olsun" diye konuştu. Eren 
Bülbül'ün ağabeyi Arif Bülbül de emeği geçen-
lere teşekkür ederek, "Bizim için çok büyük bir 

gurur kardeşimin ismi artık her yerde. O zaman 
kimse 'iyi ki varsın Eren' demiyordu. Şimdi her-
kes 'İyi ki varsın Eren' diyor. Herkese ayrı ayrı 
teşekkür ediyoruz" dedi. 

Eren'imizi şehit ettiler 

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de, 
"Eren'imizi şehit ettiler. Tüm şehitlerimizi ol-
duğu gibi Eren'imizi de milletimiz unutmaya-
caktır. Kıyamete kadar isimleri yaşayacak. 
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bir park 
yaptık, bu bölgedeki çocuklarımızın oynayabile-
ceği güzel bir alan oldu. Parka da 15 yaşında 
şehit olan Eren Bülbül'ümüzün adını verdik" 
dedi. Açılış için Trabzon'dan gelen Maçka Bele-
diye Başkanı Koray Koçhan da, "İyi ki varsın 
Eren" demek için burada olduklarını belirterek, 
"Eren'imizin ismi burada hem çocuklara, gele-
cek nesillere örnek olacağı için hem de ebediyen 
yaşayacağı için emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum" diye konuştu.
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Genel Kurul ilanı 
 

     Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı 
25/06/2021 tarihinde saat 09:00’da Taşdelen Cemal 
Güngör Parkı 34788 Çekmeköy /İstanbul adresinde 
aşağıdaki gündeme göre toplanacaktır. Çoğunluk 
sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 02/07/20121 
tarihinde aynı gündemle aynı yer ve saatte yapılacaktır. 
Genel kurul üyelerimize özenle duyurulur 
Genel kurul gündemi 
1)Açılış 
2)Başkanlık divanı teşekkülü 
3) Saygı duruşu ve İstiklal Marşı 
4) Yönetim kurulu faaliyet raporlarının okunması ve 
ibrası 
5) Denetim kurulu faaliyet raporlarının okunması ve  
ibrası 
6) Dernek geçmiş dönem aidatlarının görüşülmesi 
7) Dernek giriş aidatı ve üye aidatlarının görüşülmesi 
8) Yönetim kurulu, denetleme kurulu asil ve yedek 
üyelerin seçimi 
9) Dilek ve temenniler 
10) Kapanış 
 
Çekmeköy Sanayici ve İşadamları Derneği (ÇEKSİAD) 
Yönetim Kurulu Başkanlığı

ZAYİ İLANI 
26/03/2020 tarih 2812781 makbuz numaralı bordür tretuvar 
makbuzumuz kayıptır. Hükümsüzdür. Kekeçoglu Mühendislik

EREN BULBUL  
USKUDAR’DA YASAYACAK 

Üsküdar'da Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 2017'de PKK'lı teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül'ün adının verildiği park, düzenle-
nen törenle açıldı. Törene katılan Şehit Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, "Yavrumun isminin unutulmaması çok güzel bir duygu" dedi 

SİLİVRİ Belediyesi, ilçe genelindeki 
cadde ve sokaklarda gerçekleştir-
diği asfaltlama çalışmalarına hız 
kesmeden devam ediyor. Bu kap-
samda; Cumhuriyet Mahalle-
si’nde bulunan 6 sokakta uzun 
süredir yaşanan yol bozukluğu so-
runu, Fen İşleri Müdürlüğü ekip-
leri tarafından yapılan asfaltlama 
çalışması ile çözüme kavuştu-
ruldu. Silivri Belediye Başkanı Vol-
kan Yılmaz’ın talimatıyla; Dilara, 
Elzem, Şafak, Keltepe, Arsa ve Efe 
sokaklarda gerçekleştirilen asfalt 
serim işlemi bölge sakinlerini ol-
dukça mutlu etti. Cumhuriyet 

Mahallesi’ndeki birçok cadde ve 
sokakta asfaltlama işlemi devam 
edecek.

Asfaltlama devam ediyor

ÇATALCA Belediye Başkanı Mesut Üner, "Çatalca’mı-
zın neresinde ne sorun varsa, ilçemizin İstanbul’un en 
büyük yüz ölçümlü ilçesi olmasını bir bahane veya 
engel olarak kabul etmeyerek çözmeye var gücümüzle 
gayret ediyoruz" dedi. 
Dağyenice Mahallesi'ni ziyaret eden Çatalca Belediye 
Başkanı Mesut Üner, mahallede buunan ve belediye 
tarafından tadilatı yapılan halı sahayı inceledi. Üner'e 
teşekkür eden Dağyenicespor Kulüp Başkanı Şaban 
Beykoz, "Köyümüzdeki bulunan Dağyenicespor’un 
Kapalı Halı Sahasının tamiratına ve brandasının yeni-
leme çalışmasına talebimiz doğrultusunda Çatalca 
Belediyesi nezdinde başlanıp, tamamlanmıştır. Başta 
Çatalca Belediye Başkanımız Sayın Mesut Üner’e ve 
emeği geçen herkese Dağyenicespor Yönetim Kurulu 
olarak teşekkürlerimizi sunarız" dedi.

Hizmet için 
bahane olmaz
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e TR ödülleri ile kamu kurumları ve yerel
yönetimlerin başarılı e-Devlet uygula-
malarına farkındalık yaratmak, yenilikçi

girişimlerin kamuoyuna tanıtılması, öne
çıkan uygulamaların ödüllendirilerek yaygın-
laştırılması hedefleniyor. Bu yıl 15’incisi ger-
çekleştirilen eTR ödüllerinde Kadıköy
Belediyesi, “Zamandan ve Mekandan Tasar-
ruf Yönetimi ile Eksper ve Bilirkişi Dijital
Arşiv Elektronik Paylaşım Uygulaması” ile
“Orta Ölçekli Belediye” kategorisinde birinci-
lik ödülünü kazandı. Proje, eksper ve bilirkişi-
lerin belediyeye gelmeden online başvuru,
ödeme ve  dijital arşiv dosyalarına 7/24 eri-
şim kolaylığı sağlıyor.

Mekandan tasarruf sağlanıyor

Ödüle ilişkin konuşan Kadıköy Belediye Baş-
kanı Şerdil Dara Odabaşı, projenin TÜSİAD
ve TBV’nin düzenlediği 15. eTR ödülüne
layık görülmesinden duyduğu memnuniyeti
dile getirdi ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Tüm
dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle
bir çok belediyede eksper, bilirkişi ve vatanda-
şın dosya inceleme süreçleri yavaşladı. Bele-
diyemiz ise dijital olgunluk seviyesine ulaştığı
için işte tam bu noktada dosya incelemek is-

teyen gerçek ve tüzel kişilere hem zamandan,
hem mekandan tasarruf sağladı. Projemizin
finale kalmasından, ödüle layık görülmesin-
den ayrıca ekibim adına onur duyuyorum.
Alanında prestijli ödül, doğru yolda olduğu-
muzu gösteriyor ve yaptığımız işleri daha an-
lamlı kılıyor. Kadıköy’ü geleceğe taşımak için
çalışmalarımızı her alanda sürdürüyoruz.”

Finalden başarıyla çıktı

Kadıköy Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlü-
ğü’nün geliştirdiği proje gayrimenkul sahibi
olmak amacıyla kişi ya da kurumların talep-
leri doğrultusunda ya da icra, satış, arabulu-
culuk gibi davalara konu gayrimenkullerin
değerlenmesi için atanan eksper ve bilirkişi-
lere belediyeye gelmeden, e – Eksper ve e-
Bilirkişi otomasyonuna çevrimiçi erişim ko-
laylığı sağlıyor.  eTR ödülleri, 7 kategoride
başvuruları aldı: Kamudan Vatandaşa e-
Hizmetler, Kamudan İş Dünyasına e-Hiz-
metler, Kamudan Kamuya e-Hizmetler,
Küçük Ölçekli Belediye, Orta Ölçekli Bele-
diye, Büyük Ölçekli Belediye ve Yürütme
Kurulu Özel Ödülü kategorileri. Finale
kalan 23 proje akademi, STK ve sektörün
önde gelen isimlerinden oluşturulan 9 kişilik
jüri tarafından oylanarak her kategorinin 
kazananı belirlendi.

Tekirdağ
sahilinde
temizlik

210 cadde
yenilendi

MARMARA Denizi'ne aylardır etkisi altına
alan müsilajla ilgili Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı'nca 'Marmara Denizi Eylem Planı'nın
uygulamasına geçildi. Marmara Denizi'ne kı-
yısı bulunan 7 il valiliği ve belediye başkanlık-
ları, ilgili bakanlıklar ve sivil toplum
kuruluşlarına genelge gönderilmesinin ardın-
dan bugün Tekirdağ'da Marmara Denizi kıyı-
sında Vali Aziz Yıldırım'ın da katılımıyla
müsilaj temizliği başlatıldı. Çevre ve Şehirci-
lik İl Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi
ekipleri tarafından deniz üzerindeki müsilaj-
lar toplandı ve şerit altın alındı. Toplanan
müsilajlar, vidanjör tarafından çekildi.

Tekirdağ tertemiz olacak

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Çevre ve Şehir-
cilik Bakanı Murat Kurum'un yaptığı açıkla-
manın ardından Marmara Denizi'nin
etrafında bulunan illerde müsilaj temizliği ya-
pıldığını söyledi. Tekirdağ'da toplanan müsi-
lajların götürüldüğü arıtma tesisinde
kurutulacağını ifade eden Yıldırım, şunları
söyledi: "Şu anda yoğun olarak Marmara
Denizi'nde bu müsilajı görüyoruz. Müsilajın
sebebi azot ve fosfor gazlarının artması. Tabi
bilim insanları bunun sebebini araştırıyorlar.
Şu an bizim daha çok müsilaj olarak gördü-
ğümüz, deniz yüzeyinde görülen müsilajın
ölüsü. Yani bunlar, deniz yüzeyine vurmuş
kısmı. Tabi bunların temizlenmesi lazım.
Çünkü balıkçılarımızı etkiliyor. Bunların hep-
sini temizleme gayreti içerisindeyiz. Mar-
mara Denizi'nden etrafında bulunan illerde
bu faaliyet 7-24 devam edecek. Biz de bugün
burada başladık. Bu azot miktarı yüksek bir
besin. Tabi belki bilim insanları bunu karar-
laştıracak. Belki bunlar işlenmek suretiyle
gübre olarak kullanılabilecek. Belki hayvan
yemi ya da balık yemi olarak kullanılabilecek.
Tabi biz bilmiyoruz. Bizim şu anda yaptığı-
mız şey, müsilajı ölüsünü deniz yüzeyinden
toplayıp, bir alanda muhafaza etmektir, ku-
rutmaktır. Bununla enerji bile elde edilebilir
diyorlar. Bu da bilim insanlarının konusudur"
İRFAN DEMİR

TÜSİAD ve Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) tarafından çevri-
miçi olarak düzenlenen 15’inci “eTürkiye (eTR)” ödülleri
sahiplerini buldu. Kadıköy Belediyesi “Orta Ölçekli Bele-
diye” kategorisinde “Zamandan ve Mekandan Tasarruf
Yönetimi ile Eksper ve Bilirkişi Dijital Arşiv Elektronik
Paylaşım Uygulaması” ile birincilik ödülünü kazandı

MÜGE YÜCETÜRK

Bağcılarlı çocuklar
farkını gösteriyor
Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi öğrencilerinin hazırladığı 3 proje, Havacılık,
Uzay ve Teknoloji Festivali olan Teknofest 2021’e katılmaya hak kazandı. Öğrenciler, ön elemeyi geçen
“Sesimi duyan var”, “Yaşam frekansı 4.0” ve “Deprem sensörü” projelerinin başarılı olacağına inanıyor

TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve
Teknoloji Festivali bu yıl 21-26 Eylül 2021
tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak.
Türkiye’nin en büyük havacılık festivali olan
"Teknofest 2021’e başvuran Bağcılar Beledi-
yesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi
öğrencilerinin “Sesimi duyan var”, “Yaşam
frekansı 4.0” ve “Deprem sensörü” isimli
projeleri ön elemeyi geçerek yarışma hakkı
elde etti. Bağcılar Enderun Kaşifleri isimli
öğrenci grubunun hazırladığı “Sesimi duyan
var” isimli projede; enkaz altında kalan kişi-
lerin konumlarının oda hassasiyetinde tespit
edilmesi ve kazazedelerle sesli iletişim kurul-
ması amaçlanıyor. Evdeki oda kapı kasala-
rına monte edilecek üniteler, üzerinde
barındıracağı sensörler vasıtasıyla odalara
giriş çıkışları takip edecek ve bu bilgiler, “bi-
nanın kara kutusu” olarak da adlandırılabi-
lecek bina ana ünitesine ve ilgili kişilere
gönderilecektir. Deprem esnasında arama
kurtarma ekipleri, bu bilgilere bina ana üni-
tesinden ulaşabilecekler ve böylece enkaz al-
tındaki kazazedelere hızlı bir şekilde
müdahale edebilmeleri mümkün olacak.
İnsan hayatını etkileyecek projeler

Bağcılar Enderun Pusulası grubunun

“Yaşam frekansı” projesinde ise tasarlanan
can yeleği, kişi denize düştüğü anda aktif
olacak ve haberleşme ağı sayesinde konum
bilgisini ve hayatta kalma durumunu arama
kurtarma ekiplerine bildirecek, tasarlanan
sistem ile can sallarının bakımlarını düzenli
hale getirecek. Projede kullanılan Endüstri
4.0 teknolojisi, nesneler arası internet bağ-
lantısı ile insanların can güvenliğini en üst
düzeyde tutarak deniz kazaları sonucunda
yaşanan ölüm oranlarının en aza indiril-
mesi hedefleniyor. Enderun Proje Ekibi’nin
“Deprem sensörü” tasarısı da deprem şid-
detini arttırmadan önce insanları uyarıp ge-
rekli önlemleri almasını sağlayacak.
Teknofest’te Bağcılar’ı temsil edecek olan
Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi öğ-
rencilerine başarılar dileyen Bağcılar Bele-
diye Başkanı Lokman Çağırıcı,
“Öğrencilerimiz insan hayatını etkileyecek
ve topluma fayda sağlayacak önemli proje-
ler üretiyorlar. Kendilerini çalışmalarından
dolayı tebrik ediyorum. Bu yaşta böyle
güzel işler yapan çocuklarımız inşallah ile-
ride büyük teknolojik gelişmelere imza ata-
caklar” dedi. Enderunlu çocuklar geçen
sene de festivale 5 projeyle yer almıştı.
SAVAŞ ATAK

KADIKOY BELEDIYESI 
BIRINCILIK ODULU ALDI

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, aldıkları ödül nedeniyle çok
mutlu olduklarını belirterek, Kadıköy için çalışmaya devam edeceklerini anlattı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın
'Marmara Denizi Eylem Planı'
kapsamında Tekirdağ'da Marmara
Denizi'ni etkisi altına alan müsilaj
(deniz salyası) temizliği başlatıldı

ÇORLU Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt,
Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yoğun bir
tempoyla çalıştıklarını ve yeni yol çalışmaları-
nın yanı sıra çeşitli sebeplerle yıpranan ve bo-
zulan yollarda asfalt serimi
gerçekleştirdiklerini belirterek kaldırım çalış-
malarının da devam ettiğini söyledi. 2021 yı-
lını Çorlu'da bisiklet yılı olarak ilan ettiklerini
ifade eden Başkan Sarıkurt, bu kapsamda
Şeyhsinan ve Kazımiye Mahallelerinde bisik-
let yolu yapımının tamamladığını ve ekiplerin
aynı zamanda yaya trafiğinin yoğun olduğu
sokaklarda baskı beton uygulaması gerçek-
leştirdiğini dile getirdi.
Önemli çalışmalar yapıldı

Başkan Sarıkurt açıklamasında, "Ekiplerimiz
her mahalle, cadde ve sokakta canla başla
çalışarak halkımızın taleplerini ve ihtiyaçla-
rını karşılayabilmek için gece gündüz uğraş
veriyor. Pandemi şartları ve kısa çalışma sa-
atleri nedeniyle zor bir süreç yaşıyoruz. Bu
sürece rağmen ekiplerimiz her alanda ellerin-
den gelenin en iyisini yapmak için gayret sarf
ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz son
iki ay içerisinde 14 mahallemizde, 210 cadde
ve sokakta asfalt serimi, kaldırım, yol ve bi-
siklet yolu yapımı gerçekleştirdi. Bu çalışma-
lar kapsamında; 90.000 ton yol alt yapı
malzeme serimi, 4.500 ton binder ve aşınma
tabakası, bakım ve yenileme çalışmaları için
ise 8.000 ton asfalt serimi yapıldı. Yine ekip-
lerimiz Hürriyet, Şeyhsinan ve Kemalettin

Mahallelerimizde ise
1.500 metre baskı
beton uygulaması ya-
parak yaya trafiğinin
yoğun olduğu nokta-
larda farklı bir uygu-
lamaya geçti.

ESENYURT Belediyesi, kademeli nor-
malleşme sürecine geçişin ardından
Kültür Akademisi Yaz Okulu’nun baş-
vurularını almaya başladı. 22 ayrı
branşta eğitimin verileceği Yaz Oku-
lu’na 25 Haziran'a kadar başvuru yapı-
labilecek. Esenyurt Belediyesi Kültür
İşleri Müdürlüğü, kademeli normal-
leşme sürecine geçişin ardından kültür-

sanat yaz okullarını pandemi kuralla-
rına göre başlatıyor. Öğrenciler, Koro-
navirüs tedbirleri kapsamında yarı
kapasiteli olarak açılacak olan kurslara,
25 Haziran tarihine kadar Esenyurt Be-
lediyesi Sürekli Eğitim Merkezi’nin
0212 699 64 36 numaralı telefonunu
arayarak başvuru yapabilecek. 8-15 yaş
arasındaki çocuklar, kurslarda birçok

farklı dalda eğitim imkanı bulacak. Kül-
tür Akademisi bünyesindeki kurslarda;
Fen Bilimleri Atölyesi, Robotik Kod-
lama, Matematik Atölyesi, İngilizce
Konuşma Kulübü, Almanca Konuşma
Kulübü, Hızlı Okuma, İşaret Dili, Des-
tekleyici Okuma Yazma, Tiyatro, Eğitici
Drama, Akıl Ve Geleneksel Çocuk
Oyunları, Satranç, Resim, Taş Boyama,
Geri Dönüşüm Atölyesi, Halk Oyun-
ları, Bale, Çocuk Korosu, Gitar, Bağ-
lama, Piyano ve Keman olmak üzere 22
farklı branşta eğitim verilecek.

Esenyurt yaz için hazır



L ondon şehir merkezindeki London 
Muslim Mosque'un bahçesinde 
düzenlenen tören, Kanada siyaseti-

nin önemli isimlerini de bir araya getirdi. 
Törene Kanada Başbakanı Justin Tru-
deau, ana muhalefetteki Muhafazakar 
Parti Lideri Erin O’Toole, Yeni Demokrat 
Parti Lideri Jagmeet Singh, Yeşil Parti Li-
deri Annamie Paul, Ontario Eyalet Başba-
kanı Doug Ford, federal ve eyalet 
hükümetinden çok sayıda bakan, milletve-
kili ile farklı dinlerin temsilcilerinden olu-
şan kalabalık bir davetli topluluğu katıldı. 
Anma törenine katılan Türkiye'nin Toronto 
Başkonsolosu Sinem Mingan, tören ön-
cesi görüştüğü Başbakan Trudeau'ya, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 
başsağlığı mesajını iletti. Başkonsolos 
Mingan'a törende Toronto Din İşleri Ata-
şesi Cihan Yalçınkaya da eşlik etti. 

İslamofobi mesajı 

Kur'an-ı Kerim okunması ile başlayan tö-
rende konuşan Başbakan Justin Trudeau, 
olayın bir terör saldırısı olduğunu yinele-

yerek, "Üç neslin bir arada olduğu bir 
aile, hak etmedikleri bir şekilde hayata 
veda ettiler. Tüm Kanada ile yanınızda-
yız. Bu ülkede İslamofobi gerçektir, ay-
rımcılık gerçektir. Tüm bunlara ve teröre 
karşı hep birlikte hayır demeliyiz." diye 
konuştu. Ana muhalefetteki Muhafazakar 
Parti Lideri Erin O’Toole da İslamofobi-
nin Kovid salgını süresince yükselen bir 
trend izlediğine işaret etti. Müslüman 
toplumunun, London'a çok şey kattığını 
söyleyen O’Toole, "Güçlü bir topluluk 
olarak, terör başta olmak üzere İslamofo-
biye karşı verilen mücadeleye de çok kata-
cağınızdan eminim." dedi. Siyasi parti 
liderleri arasında, törene katılan 15 binin 
üzerindeki topluluktan en büyük tezahü-
ratı alan Yeni Demokrat Parti Lideri Jag-
meet Singh ise "Bir saldırının ne kadar 
insanı bir araya getirdiğine bakar mısınız? 
Bu inanılmaz ama o kadar da güçlü bir 
mesaj" diye konuştu. Nefretin yangın gibi 
olduğunu hatırlatan Singh, "Bir kere ya-
yıldığı zaman her yeri kaplar. Onun için 
tüm toplumun teröre, İslamofobiye ve 

nefrete karşı ortak hareket etmesi gerekir." 
dedi. Kanada Müslümanları Ulusal Kon-
seyi İcra Direktörü Mustafa Farooq da 
"Yeter artık daha ne kadar cenaze görece-
ğiz. Buraya çok kızgın olarak geldim. 
Quebec City'de cami saldırısı, Toronto'da 
mescit saldırısı, Edmonton'da ve daha 
birçok yerde Müslümanlara yapılanlar 
için kızgınım. Terör ve İslamofobi Ulusal 
Zirvesi derhal toplanmalı ve her kesim bu 
sorunun çözümü için katkı sağlamalıdır." 
ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardın-
dan olayda hayatını kaybeden ailenin ya-
kınları ile arkadaşları sahneye alındı ve 1 
dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi. 
Anma töreni, okunan Fatiha suresinin 
meali açıklamasının ardından edilen dua 
ve okunan akşam ezanıyla sona erdi. 

Müslüman ailenin anısına saygı 

Öte yandan terör saldırısında aynı aileden 
dört kişinin can verdiği nokta, taziye için 
gelenlerle adeta çiçek bahçesine dönüştü. 
Saldırı bölgesinin, polis soruşturmasının 
tamamlanması ile birlikte yaya ve araç tra-

fiğine açılmasının ardından, olay yerini zi-
yaret eden Müslümanlar gözyaşları ile dua 
ederken Kanadalılar da getirdikleri çiçek 
buketleriyle bölgeyi donatıyorlar. Aileleri ile 
gelen çocukların da oyuncaklarını bıraktığı 
bölgede, bazı Kanadalıların birbirine sarı-
larak ağladıkları gözlendi. Kanada'nın On-
tario eyaletine bağlı London kentinde, 6 
Haziran Pazar gecesi, aracını kaldırımda 
yürümekte olan beş kişilik bir ailenin üze-
rine süren minibüs sürücüsü, biri 15 ya-
şında kız çocuğu olmak üzere aynı aileden 
4 kişinin ölümüne ve 9 yaşındaki bir erkek 
çocuğunun da ağır yaralanmasına neden 
olmuştu. 20 yaşında olduğu belirtilen Nat-
hanial Veltman adlı sürücü, olayın gerçek-
leştiği yerden yaklaşık 6 kilometre uzakta 
Cherryhill Bulvarı'nda yakalanarak gözal-
tına alınmıştı. London Polisi tarafından 
yapılan açıklamada, saldırının ailenin 
Müslüman olmasından dolayı yapıldığına 
inanıldığı açıklanmıştı. Hakim karşısına çı-
karılan Veltman, 4 cinayet ve bir cinayete 
teşebbüs suçundan tutuklanarak cezaevine 
yollanmıştı.

AHMET EL Üsküdari tarafından 371 
yıl önce resmedilen, Türk-İslam tari-
hinin önemli figürlerinden Hacı Bek-

taş-ı Veli ve Sarı Saltuk Baba'nın yer aldığı 
portre Hollanda’nın Hattem kentindeki Orien-
tal Art Müzayede Evi’nde bugün yapılan açık 

artırmada satıldı. DHA’ya açıklamalarda bulu-
nan SOTA Başkanı Mehmet Tütüncü, portre-
nin 40 bin Euroya (419 bin 236 TL) 
satıldığını, alıcının ise Türkiye’den olduğunu 
ifade etti. Alıcının kimliği ise henüz paylaşıl-
madı. Mehmet Tütüncü, portrede derin bir hi-

kayenin anlatıldığını ifade ederek, “Bu resim 
sadece portre değil aynı zamanda bir hikaye 
anlatıyor. Bu da üçüncü şahsiyet olan ejderha 
(yılan). Ejderha başını görüyoruz portrede. Bu 
ejderha, Hacı Bektaş-ı Veli’ye gelip soru soru-
yor, ‘Ben evlatlarımı kaybettim, bunlar nerede-

dir?’ diyor. Tarihe baktığımız zaman, Sarı Sal-
tuk, Balkanlar’a gittiği zaman bir ejderhayla 
karşılaşıyor ve onu öldürüyor.  
Ayrıca bu ejderha motifi, insan nefsini temsil 
ediyor, yani insanın nefsine yenilmesini” ifade-
lerini kullandı. DHA 

Hacı Bektaş-ı Veli tablosu Türkiye’de 
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Türk ve Arap Dünyası Araştırma Merkezi (SOTA) Başkanı Mehmet Tütüncü’ye ait Hacı Bektaş-ı Veli ve Sarı Saltuk’un resmedildiği 371 yıllık 
portre, Hollanda’da satıldı. Tütüncü, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) yaptığı açıklamada, portrenin Türkiye’den satın alındığını belirtti

TÜRKİYE, yeni tip koronavirüsle (Kovid-
19) mücadele kapsamında Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) 50 bin 
doz Sinovac aşısı daha ulaştırdı. Aşıları 
taşıyan Türkiye Sağlık Bakanlığına ait 
ambulans uçak, saat 22.20'de Ercan 
Havalimanı'na iniş yaptı. Aşılar KKTC 
Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim 
edildi. Bugün gönderilenlerle Türki-
ye'nin KKTC'ye gönderdiği aşı miktarı 
190 bin doza ulaştı. KKTC Başbakanı 
Ersan Saner, bugün yaptığı açıklamada, 
"Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla bu 
akşam saatlerinde ülkemize 50 bin doz 
Sinovac aşısı geliyor. Ana vatan Türki-
ye'mize ve Sayın Erdoğan'a halkım 
adına şükranlarımı sunuyorum."  
ifadesini kullanmıştı. 

HİNDİSTAN Sağlık Bakanlığın-
dan yapılan açıklamaya göre, 
son 24 saatte 92 bin 596 vaka 

tespit edildi, 2 bin 219 kişi öldü. Toplam 
vaka sayısı 29 milyon 89 bin 69'a, can 
kaybı sayısı ise 353 bin 528'e çıktı. Hin-
distan'da günlük vaka sayısı 4 Nisan'da 
100 binin, 15 Nisan'da 200 binin, 21 Ni-
san'da 300 binin, 30 Nisan'da 400 binin 
üzerine çıkmıştı. Can kayıpları ise halen 
günde 2 binin üzerinde seyrediyor. Gün-
lük can kaybı sayısı da 28 Nisan'da 3 
bini, 8 Mayıs'ta 4 bini aşmış, 19 Mayıs'ta 
4 bin 529'a kadar yükselmişti. Uzmanlar, 
gerçek vaka ve ölü sayısının belirtilenden 
çok daha yüksek olabileceğini söylüyor. 

Vaka sayısı sürekli artıyor 

Hindistan'da son 24 saatte 162 bin 664 
Kovid-19 hastası iyileşti. İyileşenlerin sa-
yısı son 4 haftadır yeni vaka sayısını 
aşarken salgının sağlık sistemine getir-
diği yükün kısmen hafiflediği gözleniyor. 
İyileşme oranının yüzde 94,6 olduğu ül-

kede, 1 milyon 231 bin 415 hastanın te-
davisi sürüyor. Ülkede 16 Ocak'ta başla-
yan aşılama kampanyasında bugüne dek 
239 milyon 60 bin dozdan fazla aşı ya-
pıldı. Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ül-
kede aşılama, henüz salgını 

durdurabilecek düzeye ulaşmadı. Kovid-
19 verilerinin derlendiği "Worldometers" 
internet sitesine göre Hindistan, "dün-
yada en fazla vakanın görüldüğü ikinci, 
en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke" 
konumunda bulunuyor. 

1 günde 2 bin kişi öldü!

800 asker  
ordudan ayrıldı!

MART ayında darbeye karşı çıkarak 
ordudan ayrılan yüzbaşı Lin Htet 
Aung, Myanmar Now sitesine ver-

diği demeçte, 1 Şubat'tan bu yana Myanmar 
ordusundan ayrılan personele dair detaylar 
verdi. Şimdiye kadar en az 800 kişinin darbe 
karşıtı hareketlere destek vermek için ordudan 
ayrıldığı bilgisini aldığını belirten Aung, "Ayrı-
lanların dörtte üçü, darbe karşıtı sivil hükü-
metin kurduğu Halk Savunma Ordusuna 
katıldı. Diğerleri de silahlı bir gruba girmeden 
darbe karşıtlarına destek vermek istiyor." dedi. 
Aung, ordudan ayrılan 100 civarında kişinin 
rütbeli olduğunun altını çizerek, bu kişilerden 
bazılarının etnik silahlı grupların kontrolün-
deki eyaletlerde isyancılara çatışma eğitimi 
verdiğini vurguladı. Myanmar ordusundan 
ayrılanların büyük bir kısmını deniz ve hava 
kuvvetleri personelinin oluşturduğunu söyle-
yen Aung, "Kara kuvvetleri personeli genel-
likle ailelerinden uzakta görev yapıyor. 
Ordudan ayrılmaları durumunda ailelerinin 
güvenliğinin tehlikeye düşeceğinden korktuk-
ları için darbe karşıtlarına destek vermeye çe-
kiniyorlar." diye konuştu. 

Myanmar'daki askeri darbe 

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde 
hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve 
ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardın-
dan 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu. Ordu, 
ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung 
San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetki-
liyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına 
almış ve bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) 
ilan etmişti. Myanmar ordusunun darbe kar-
şıtlarına müdahalesi sonucu 857 kişi hayatını 
kaybetti. Ülkede geniş katılımlı gösteriler sü-
rerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetki-
lilerinin askeri mahkemede yargılanmalarına 
devam ediliyor. 

Myanmar'da askeri darbeden bu 
yana en az 800 askerin, darbe  

karşıtı gruplara yardım etmek üzere 
orduyu terk ettiği bildirildi

Yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da, son 24 saatte 2 bin 219 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Kanada'nın London 
kentinde 6 Haziran  
gecesi gerçekleştirilen 
araçlı terör saldırısında 
hayatını kaybeden aynı 
aileden dört kişi için 
anma töreni düzenlendi

KANADA’DA  
ACI BIR GUN 

Sağlıkçılar tüm 
dünyada zorda!

ULUSLARARASI Kızılhaç Komitesi 
(ICRC), 2020 yılında dünyada 40 
ülkede sağlık çalışanlarına yönelik 

şiddet eylemlerinin son 20 yılın en yüksek se-
viyesine çıktığını açıkladı. ICRC bünyesinde, 
sağlık çalışanlarına yönelik şiddete dikkat çek-
mek için 'Sağlık Hizmetleri Tehlikede' adlı 
kampanya başlatıldı. ICRC’den yapılan açık-
lamada, Covid-19 salgınının ilk 6 ayında sağ-
lık çalışanlarına şiddeti içeren 611 olayın 
meydana geldiğini, bunların yüzde 20’sinin fi-
ziksel, yüzde 15’inin sözlü saldırılar ve tehdit 
içerikli saldırılar olduğu ifade edildi. ICRC ra-
porunda bu olaylara ilişkin detaylara da yer 
verildi. Raporda, Afganistan, Bangladeş, Orta 
Afrika Cumhuriyeti, Kolombiya, Pakistan ve 
Filipinler’de sağlık çalışanlarına yönelik şiddet 
olayları örnek gösterildi.

KKTC’ye 50 bin 
doz aşı gitti
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MALTEPE Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Şahin Kara-
sar, KampüsFest ile ilgili 

yaptığı açıklamada "Öğrencilerimiz bu 
dönemde derslerini ve sınavlarını çevri-
miçi ortamda yürütüyor. Biz de her yıl 
bu zamanlar final öncesi öğrencilerimi-
zin stres atabilmesi için kendilerine bir 

Festival sunuyorduk. Şimdi şartlar ge-
reği öğrencilerim ekran başında, ailele-
rinin yanında streslerini atacak. 
İnşallah yeni akademik yıl başlamadan 
hem mezuniyet coşkusunu yaşayacak 
hem de öğrencilerimizi yeniden kampü-
sümüzde ağırlayacağız” dedi. Öğrenci 
Konseyi Başkanı Mustafa Talha Boyacı 

da “Öğrenci Konseyinde bir aile gibiyiz. 
Ailemizle çok güçlü bir bağ kurduk. 
Festivale emeği geçen hem de Üniversi-
temizin aile olabilmesini sağlayan 
bütün ekip arkadaşlarıma teşekkür ede-
rim. Bütün öğrenci arkadaşlarım adına 
projelerimize daima destek veren Sayın 
Mütevelli Heyeti Başkanımıza ve Sayın 

Rektörümüze teşekkür ederim. ‘Evde 
kal festivalsiz kalma!’  sloganıyla çıktı-
ğımız bu yolda öğrenci arkadaşlarımı-
zın sağlığı her şeyden önemli ve 
öncelikli. Hem onları koruyor hem de 
evde kaldığımız bu sürede eğlenmele-
rini istiyoruz. Onların mutluluğu bizim 
mutluluğumuzdur” diye konuştu.

Cem Adrian sahneye çıkıyor 

YAZDIĞI eserlerle dünya edebi-
yatının ustaları arasına giren 
Cengiz Aytmatov’u aslında ülke-

mizde sinemaya uyarlanan 1977 yapımı 
‘Selvi Boylum Al Yazmalım’ hikâyesiyle 
hemen herkes tanıyor. Eserde yaşanan des-
tansı aşk hâlâ sevginin ne olduğunu sorgu-
layanlara rehberlik ederken bozkırın usta 
kalemi Aytmatov, kitaplarında insana dair 
en temel meseleleri geniş bir bakış açısı ve 
güçlü üslubu ile ele alıyor. Cengiz Aytma-
tov’un kitapları, sadelikle bilgeliğin har-
manlandığı ve ortaya yüreğe dokunan eşsiz 
hikâyelerin çıktığı birer derya olarak karşı-
mızda duruyor. Ketebe Yayınları’nın ilk 
defa tüm eserleri bir araya getirdiği külliyat, 
kendi dilinden Türkçeye çevrilerek okurlara 
sunuluyor. Aytmatov’un Kırgızistan bozkır-
larının sesini dünyaya duyurmaktaki başa-
rısının altında evrensel hikâyeler 
anlatabilme gücü yatıyor. Kitaplarda doğa 
betimlemelerinin güzelliği okuru sarıp sar-
malarken, yazar doğayı yaşayan, nefes alıp 
veren ve sürekli değişen kahramanlardan 
biri gibi resmediyor. Hikâyelerin başkahra-
manlarının iç sesleri ise diyaloglardan daha 
çok öne çıkıyor. Sessizliğin ve boşluğun or-
tasından çıkan bu sözler söylendiği dönemi 
aşarak bugünün ve geleceğin okuruna pu-
sula oluyor. 

Zamansız masallar 

2’nci Dünya Savaşı’nın yıkıcı etkileri Cen-
giz Aytmatov hikâyelerinin en önemli tema-
larından birini oluşturuyor. Oğullarını ve 
eşlerini askere gönderen bozkırdaki kadın-
ların yaşam mücadelesi, hasretleri ve alt üst 
olan hayatları Aytmatov’un penceresinden 
başarılı bir şekilde okura aktarılırken, döne-
min Sovyet Rusya’nın bir parçası olan Kır-
gızistan’ın, rejim ve kendi gelenekleri 
arasındaki gelgitleri bir yan unsur olarak 
arka planda yer buluyor. Cengiz Aytmatov 
ise var olan durumu aktarırken insanlıkla il-
gili daha temel meselelere eğiliyor. İnsan 
eliyle gelen modernleşmenin doğaya etki-
leri, okuma aşkıyla yanan çocukların ayrıl-
dıkları köyleriyle arasında açılan mesafeler, 
makinaların toprakla buluştuğu o ilk anlar 
büyülü bir dille vücut buluyor. Yazarın her 
bir hikâyesi yokluğun varlıkla, sevginin kö-
tülükle, emeğin sömürüyle imtihan olduğu 
birer zamansız masala dönüşüyor. Pek çok 
eseri beyaz perdeye uyarlanan Cengiz Ayt-
matov, sinematografik kurguları kadar 
derin iç sesleri aktaran bir yazar olarak 
okura büyük bir edebi şölen vadediyor.
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Cengiz Aytmatov’un tüm eserleri  
Ketebe Yayınları etiketiyle raflardaki 
yerini aldı. Aytmatov külliyatının ilk 

defa özgün dilinden çevirilerle tek bir 
çatı altında toplandığı belirtildi.  

‘Selvi Boylum Al Yazmalım’, ‘Gün Olur 
Asra Bedel’ gibi birçok eser bir kez 

daha okurlarla buluşuyor

RUSYA Uluslararası İşbirliği 
Ajansı Rossotrudniçestvo Tür-
kiye Temsilciliği tarafından ve 

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği deste-
ğiyle, çağdaş Rus resim sanatının önde 
gelen isimlerinden Konstantin Miroşnik, 
Aleksandr Jernoklyuev, Aleksey Belyayev-
Gintovt, Oleg Putnin ve Vasya Lojkin'in 
yağlı boya ve sulu boya eserlerinden olu-
şan "Türkiye'de Rus Ressamları" sergisi 
başkentlilerin beğenisine sunuldu. Çan-
kaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür 
Merkezi'nde gerçekleştirilen açılışa, Rus-
ya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yer-
hov, Rusya Uluslararası İşbirliği Ajansı 
Rossotrudniçestvo Türkiye Temsilciliği 
Başkanı Doç. Dr. Aleksandr Sotniçenko, 
Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı 

Gülsün Bor Güner ve birçok davetli ka-
tıldı. Yerhov, çok güzel bir proje başlattık-
larını belirterek, Ankaralılara güncel Rus 
ressamları tanıttıkları için memnuniyet 
duyduğunu söyledi. 

İlk ülke olacağız 

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nede-
niyle alınan kısıtlamaların yumuşatılma-
sının ardından Ankara'da bu tür sergiyi 
ilk açanlardan olduklarını belirten Yer-
hov, "Türkiye'yle hava yolculuklarını açan 
ilk ülke olacağız inşallah diye ümit ediyo-
rum ve Türkiye'ye Rus ziyaretçiler de ge-
lecek inşallah." dedi.  

Sotniçenko ise Rus sinemacılarını, res-
samlarını ve yazarlarını Türk toplumuyla 
buluşturma hayalinin olduğunu ve bu 
açılışla hayalinin ilk adımını attığını  
belirtti.  
Ressamların da aralarında olduğunu  
kaydeden Sotniçenko, iki ressamın ise 
eserleriyle burada olduğunu kaydetti. 
Sotniçenko, 19. yüzyılın sonundan bu-
güne benzer bir etkinliğin düzenlenmedi-
ğine dikkati çekerek, "Buradan çıkışla, 
halihazırda tarihi bir olaya şahitlik  
ettiğimizi, tarihi bir hadisenin birer  
unsuru da olduğumuzu ifade etmem  
gerekir." diye konuştu.

Rus ressamlar Ankara’da

K ültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar 
Genel Müdürlüğü tarafından Beş-
tepe Millet Kongre ve Kültür Mer-

kezi'nde Vakıflar Haftası münasebetiyle 
düzenlenen Merhametin Dili Kuş Dili Vakıf 
Haftası Toplantısı’nda Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdo-
ğan ‘2021 Vakıf İyilik Ödülleri’ni takdim etti. 
Vakıflar Haftası'nın, Kültür Bakanlığı ve Va-
kıflar Genel Müdürlüğü tarafından muhte-
şem bir temayla düzenlediğini belirten 
Emine Erdoğan, ödüllerin ‘tüm iyilik ustala-
rı’na verildiğini kaydetti. Ödüle layık görülen 
her ismin olağanüstü işlerle meşgul oldu-
ğunu, yetimlere, hastalara, öğrencilere ve 
darda kalmışlara sahip çıktığını belirten Er-
doğan, Bayezid-i Bistami'nin birkaç karın-
cayı yuvasına geri bırakmak için uzun yollar 
kat ettiğine dikkat çekti.  
Tüm vakıfların bir kalb-i selim ürünü oldu-
ğunu kaydeden Emine Erdoğan, “Peki ya 
evlerde güvercin kuleleri yaptıran vakfa ne 
demeli? 1822'de, İstanbul’da Anadolu Hi-
sarı civarında serbest gezen köpeklere 
yemek yedirmek için kurulan bir vakıf daha 
var. 19. yüzyılda, kuşların göç yolundaki 
Bursa'ya kurulan, göç esnasında yaralanan 
tüm kuşları tedavi eden Düşkün Leylekler 
Evi, dünyanın ilk hayvan hastanesidir. 
Bunun gibi nice vakıf, insan olma sanatını 
en üst perdeden icra etmiş. Şunu unutma-
yalım ki, nasıl toprak erozyona uğruyorsa, 
değerlerimiz de zamanın erozyonuna uğru-
yor. Bugün infak etmenin ancak zengin 
olana mahsus bir şey olduğunu düşünüyo-
ruz. Halbuki vakıf anlayışına göre paylaş-
manın, bölüşmenin, biri bin yapan bereketi 
vardır. Sahip olduğumuz tüm değerleri kay-
bolmadan gelecek nesillere aktarmak için 
uğraşırken, vakıf kültürünü birinci sıraya ko-
yalım. Çünkü dünya kurtulacaksa, merha-
metle kurtulacak” dedi.  Kültür ve Turizm 
Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Vakıflar 
Genel Müdürü Burhan Ersoy’un da katıl-
dığı toplantıda Emine Erdoğan, hayırsever-
lere “2021 Vakıf İnsan Ödülleri’ni takdim 
etti. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa 
Dündar’ın yanı sıra Ahbap Derneği kuru-
cusu sanatçı Haluk Levent ihtiyaç sahiple-
rinden yardım elini esirgememesi, iyi insan 
ve toplum hizmetlerine inşası dolayısıyla, iş 
insanı Ünal Nafiz de kurduğu aşevi ile yak-
laşık 12 yıldır sokak hayvanlarını beslemesi 
sebebiyle ödüle layık görüldü.  

Hizmetler geleceğe aktarılıyor 

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dün-
dar da aldığı Vakıf İnsan Ödülü ile ilgili yap-

tığı açıklamada, Vakıf Haftası’nda vakıf 
şehri Bursa olarak anlamlı bir ödül aldıkla-
rını belirterek, “Dünyada insan haklarının 
dahi konuşulmadığı bir dönemde hayvan-
lara, leyleklere hizmet sunan ecdadımızın bu 
anlayışını günümüze taşıyıp, geleceğe akta-
rıyoruz. Bundan dolayı Vakıflar Genel Mü-
dürlüğü Vakıf İnsan Ödülü’nü şahsımda 
Bursa’mıza, Osmangazi’mize vermiştir” ifa-
delerini kullandı.   

Günümüz geçmişin izidir 

Gurabahane-i Laklakan’ın dünyada bir 

benzeri bulunmayan, kültürümüzün ve 
inancımızın hayvanlara verdiği önemin en 
güzel göstergesi olan dünyanın ilk hayvan 
hastanesi olduğuna dikkat çeken Başkan 
Dündar,“Bursa’ya ‘Osmanlı’nın ön sözü’ 
denmesinin nedeni Türk kültürü ve inan-
cını, kuruluş ruhunu en iyi yansıtan şehir 
olmasıdır. Osmangazi ilçemiz, Osman 
Gazi’nin adını taşıyan büyük bir medeni-
yetin eşiğidir. 19. yüzyıl sonlarında 
Bursa’da Haffaflar Çarşısı’ndaki esnaf, 
yaşlı bir insanı ücretli olarak tutarak düş-
kün leyleklere bakmış ve bu iş vakfa dö-

nüşmüş. Gurabahane-i Laklakan ismiyle 
günümüze kadar gelen bu hizmeti, Os-
mangazi Belediyesi olarak kamulaştırdığı-
mız binayla birlikte geleceğe aktarıyoruz. 
Dünyada insan haklarının dahi konuşul-
madığı bir dönemde hayvanlara, leyleklere 
bu tür hizmetleri sunan ecdadımızın bu 
anlayışını bugüne taşıdık, geleceğe aktarı-
yoruz. Bu hizmet, bugün de takdir edilerek 
ödüle layık görülmüştür. Vakıflar Genel 
Müdürlüğü Vakıf İnsan Ödülü, şahsımda 
Bursa’mıza, Osmangazi’mize verildi. 
Şehrimize hayırlı olsun” diye konuştu.  

DUNDAR’A ‘VAKIF 
INSAN’ ODULU
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, dünyanın ilk hayvan hastanesi olan ‘Gurabahane-i Laklakan’ın ya-
şatılması, restorasyonu ve yeniden kullanıma açılması çalışmaları’ dolayısıyla ‘Vakıf İnsan Ödülü’ne layık görüldü. 

Başkan Dündar, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’dan aldı Aytmatov’un  
eserleri bir çatıda 

CİDDİ  
SORUNLARI 

 VAR

Rus ressamların yağlı boya ve sulu boya eserlerinden oluşan "Türkiye'de Rus Ressamları" konulu sergi, başkent Ankara'da açıldı

Maltepe Üniversitesi, her yıl finaller öncesi düzenlediği geleneksel bahar festivalini bu yıl da online olarak düzenleyecek. 
Öğrenci Konseyinin organize edeceği programda Cem Adrian ve İrem Derici sahne alacak 

Emine  
Erdoğan

Mustafa 
Dündar
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Milli kaleci Uğurcan Çakır, "Kaleciliğe baş-
larken bu kadar ilerleyeceğimi düşünmüyor-
dum. Tabii ki oynamak istiyordum ama bu
kadar hızlı bir şekilde buralara gelebilece-
ğimi hayal etmiyordum. Çok şükür bugün
buradayım. Çok çalıştım, çok emek verdim,
çok acı çektim" dedi. Trabzonspor'un milli
kalecisi Uğurcan Çakır, EURO 2020 öncesi
Almanya kampında Demirören Haber Ajan-
sı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Kale-
ciliğe başladığı gün bu kadar hızlı bir şekilde
yükseleceğini tahmin etmediğini vurgulayan
Çakır, "Kaleciliğe başlarken bu kadar ilerle-
yeceğimi düşünmüyordum. Tabii ki oyna-
mak istiyordum ama bu kadar hızlı bir
şekilde buralara gelebileceğimi hayal etmi-
yordum. Çok şükür bugün buradayım. Çok
çalıştım, çok emek verdim, çok acı çektim.
Başlarken idolüm yoktu, şu anda izlediğim
kaleciler var ama idol gördüğüm bir kaleci
açıkçası yok. Uğurcan Çakır olarak kendi
yeteneklerimi geliştirmeye çalışıyorum. Be-
ğendiğim kaleciler tabii ki var" diye konuştu.
EURO 2020'de mücadele edecek takımların
çok iyi kalecileri olduğunu söyleyen 25 ya-
şındaki file bekçisi, "Çok iyi kaleciler var.
Belçika'da Courtois, İngiltere'de Pickford
var. Hepsini takip ediyor ve maçlarını izle-
meye çalışıyorum. İyi kaleciler ön plana çı-
kabilir. Sayısı da fazla. Ben de kendime
güveniyorum. Hocam şans verirse en iyi
performansımı vermek istiyorum" ifadelerini
kullandı.

Avrupa en büyük hayalim

Transfer döneminde adı birçok Avrupa ku-
lübü ile anılan Uğurcan Çakır, şu anda sa-
dece milli takıma odaklandığını
vurgulayarak, "Şu anda sadece Ay-Yıldızlı
forma benim için önemli. Transfer konusu
şu anda kafamda yok. Bunlarla rahatsız
olmak istemiyorum. Konsantrasyonumu
dağıtmak istemiyorum. Sadece milli takımın
başarısına odaklıyım. Bunun için çalışaca-
ğım. Avrupa hayalim de var, ülkemi temsil
etme hayalim de. En kısa yol da bir kaç gün
sonraki maç. İnşallah hayırlısı olur" 
açıklamasında bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu(TFF) Başkanı
Nihat Özdemir, 2020 Avrupa Futbol Şampi-
yonası’nda Türkiye A Milli Futbol Takı-
mı'nın güçlü bir grupta yer aldığını
belirterek, “Hedefimiz gruptan çıkmak ola-
caktır” dedi. TFF Başkanı Nihat Özdemir,
Demirören Haber Ajansı’na (DHA), 2020
Avrupa Futbol Şampiyonası ve yeni se-
zonda maçların seyircili oynanmasına yöne-
lik açıklamalarda bulundu. Gündemlerinde
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın oldu-
ğunu belirten Özdemir, “1 yıl ertelenmişti.
11 Haziran günü Roma’da İtalya-Türkiye
milli takımlarının yapacağı maçla Avrupa
Futbol Şampiyonası başlayacak. Grubumuz
güçlü bir grup. Ev sahibi İtalya var. İlk maçı-
mızı da Roma’da yapacağız. Arkasından
kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın başkenti olan
Bakü’de Galler ile arkasında da İsviçre ile
oynayacağız. Hedefimiz gruptan çıkmak
olacaktır. İtalya gerçekten grubun değil, Av-
rupa Futbol Şampiyonası'nın en güçlü olan
ülkelerden bir tanesi. Türk milli takımımız
Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünde ha-
zırlık dönemini tamamladı. Önce kardeş
Azerbaycan ile oynadık. Arkasından Gine ve
son olarak da Moldova ile oynadık ve bütün
hazırlık maçlarını tamamladık. Şu anda
milli takımımız Almanya'da kampta bulun-
makta ve çalışmalarını hızla sürdürmekte.
Çarşamba günü inşallah Almanya'dan İtal-
ya'nın Roma şehrine geçecekler. Burada
kamplarını iki gün daha devam ettirip Cuma
günü akşam da açılış maçıyla birlikte müsa-
bakalarımıza başlayacağız” dedi. 

Biz ne hayal saTariz
ne kuluBu saTTiririz
S arı-kırmızılı kulüpte başkan adayla-

rından Eşref Hamamcıoğlu, Maslak
Atlı Spor Kulübü Galatasaray Binici-

lik Tesisleri'nde düzenlediği toplantısında
seçim öncesi açıklamalarda bulundu. Ga-
latasaray'ın mevcut durumu, başkanlığa
neden aday olduğu ve projeleri ile ilgili ko-
nuşan Eşref Hamamcıoğlu, 19 Haziran’da
yapılacak seçimler için çalışmalarının hızla
devam ettiğini söyledi. Hamamcıoğlu, “Bil-
diğiniz gibi ekip arkadaşlarımla birlikte Ga-
latasaray’ın yönetimine talibiz ve bu
konuda çalışmalarımıza son sürat devam
ediyoruz. Ayın 19’unda Galatasaray için
tarihi bir seçim var. Neden tarihi, çünkü bu
adaylar arasındaki seçimden ziyade Gala-
tasaray’ın düzlüğe çıkması ve bir zihniyetle
mücadele etmesi için hayati bir önem taşı-
maktadır. Galatasaray bir değerler bütünü-
dür. Bizim camiamızı rakiplerimizden farklı
kılan tüm fikir ayrılıklarının bir fikir olarak
nitelendirilmesi ve bu zenginlikten de ortak
akıl çıkartarak yönetimlerin bundan fayda-
lanmasıydı. Ancak son zamanlarda çok
önem verdiğimiz bu değerler müthiş bir
erozyona uğradı. Birlik ve beraberlik kal-
madı. Sevgi ve saygı ortamı tamamen iptal
edildi. İnsanlar gruplara ayrıldı ve ötekileş-
tirildi.  Galatasaray’da şeffaf iletişim, sür-
dürülebilir kurumsal prensipler yeller altına
alındı. Tüm bunların sonucunda dengesiz
mali yapı, ekonomik biat ve çıkar çatışma-
ları Galatasaray’ın bütün fabrika ayarlarını
bozmuştur. Buna itirazımız var. Buradan
hareketle Galatasaray’ın yeniden mali, idari
ve sportif olarak yönetilebilmesi için ciddi
ve dirayetli bir yönetime ihtiyacı var. Popü-
list yaklaşımlar Galatasaray’ımızı kötü bir
duruma getirmiştir. Artık Galatasaray’da
har vurup harman savurmak , ben yaptım
oldu, hesap vermeme dönemi kapanmalı-
dır. Şimdi tüm katmanlarıyla kucaklaşarak,
tüm paydaşlarını işin içine sokarak, ortak
akıldan faydalanarak uyuyan devi uyan-
dırma zamanıdır. Galatasaray’da verimlilik,
genel kurula, iradesine kulak verme zama-
nıdır. Bu zamana kadar yapılan aksi davra-
nışlara itirazımız var. Galatasaray
değerini kimse ayaklar altına alamaz.
Bir sürü proje geliştirdik. Bu projelerin
hepsi gerçekçilik ve ayakları yere bas-
mayı yansıtıyor. Biz ne hayal sata-
rız ne de kulübü sattırırız. Böyle
düşünenlere, bu amaçla aday
olanlara, bu zamana kadar
kulübü uçuruma sürükleyen-
lere, itirazımız var. Galata-
saraylılar, gerçekleri
mutlaka anlamalılar.

Galatasaray’ın 2 milyar 100 milyon borcu
var. 612 milyon faaliyet zararı var. Kulüple,
Sportif A.Ş. arasındaki dengesizlik, Sportif
A.Ş.’nin 1 milyar 342 milyon alacağına
kadar geldi. Galatasaray 116 yıllık bir
kulüp. Bu 116 yılın 113’ünde 1 milyarlık
borç birikmişken, son 3 yılda 2 milyar 100
milyona çıktı. Yani 113 yılda yapılan borç
miktarı, son 3 yılda iki mislinden fazla
oldu. Galatasaraylıların değerlerine sahip
çıkma zamanı. Seçimdeki tercihlerimiz ar-
kadaş, kardeş ilişkisine göre değil, Galata-
saray’ın sürdürülebilir olması için çalışma
zamanı” ifadelerini kullandı.

Para pulduk diye gezmiyoruz

Seçilmeleri halinde sözleşmesi sona eren
teknik direktör Fatih Terim ile bir görüşme
gerçekleştireceklerini bildiren Hamamcı-
oğlu, tecrübeli teknik adamın tekliflerini
kabul etmemesi halinde B planlarının
da hazır olduğunu vurguladı. Ha-
mamcıoğlu, “Galatasaray hayati
bir seçime hazırlanıyor. En ön
planda olan futbol olduğu için
de bu hayati seçim futbola in-
dirgenmek zorunda kalıyor.
Galatasaray hiçbir zaman
bu kadar kaotik bir du-
rumda bırakılmamıştı.
Seçimin bu tarihe kal-
ması, genel kurullar
yapılmadan seçim
kararı alınması
Galatasaray’ı
çıkmazın içine
götürüyor.
Biz yöne-
time gel-
diğimiz

zaman aşağı yukarı neyle karşılaşacağımızı
biliyoruz. Her ne kadar şu andaki yönetim
şeffaf olarak bilgileri paylaşmıyor olsa da
içinde bulunulan duruma ve bilgilere en
yakın olan biziz. 19’unda seçim olacak.
Kısmet olur da genel kurulun teveccühü ile
göreve geldiğimi zaman ilk karşılaşacağı-
mız konu bu. Galatasaray’da hiçbir şey çö-
zümsüz, çaresiz kalmaz. Bizim kendi
aramızda aldığımız karar, önce Fatih ho-
caya müracaat etmek. İyi Galatasaraylı ol-
duğunu biliyoruz. Sözleşmesinin bittiğini o
da biz de yeni öğrendik. 50 bin kişi önünde
5 yıllık sözleşme imzalanmıştı. Sonra Fatih
hoca da öğreniyor ki sözleşmesi bitiyor. Biz
de şaşıranlar arasındayız. Daha fazla şaşır-
mamak için bunlara engel olmak lazım. O
bakımdan Fatih hocayı davet edeceğiz. Viz-

yonumuzu paylaşacağız kendisiyle. Otu-
rup, konuşup, tartışacağız. Asgari müşte-
reklerde birleşirsek, kendisiyle devam etme
ya da yeniden başlama arzumuz vardır.
Eğer anlaşmazsak B planımız tabii ki var.
En kötü ihtimalle Galatasaray’ın bir spor
akademisi, altyapısı, hocaları var. Bunlarla
ilk turu geçmek üzere sahaya çıkılacaktır.
Başka da bir çare yok. 12 futbolcunun söz-
leşmesi bitiyor. Biz gerçekçi ve ayakları
yere basan bir ekibiz. Ne 100 milyon Dolar
para bulduk diyoruz ne de yıldızlar uçakta
geliyor popülizmi yapıyoruz. Yapamazsı-
nız zaten. 20’sinde ilk geldiğimizde ilk pla-
nımız Fatih Terim ile konuşma zeminini
yaratmak olacak” şeklinde konuştu.

Galatasaray'ı bilmek gerek

Galatasaray’da sevgi saygı ortamının oluş-
ması gerektiğini, son 3 yılda bunun atlan-
dığını belirten Hamamcıoğlu,
“Galatasaray’da fikir ayrılıkları her zaman
vardır. Ancak bu ayrılıklar her zaman le-
hine evrilmiştir. Son 3 yılda fikir ayrılıkları,
ötekileştirmeye sebebiyet verdi. Farklı dü-
şünceler, eleştiriler, disiplin kuruluna sevkle
sonuçlandı. Bunun değişmesi, hoşgörü-
nün tekrardan gelmesi lazım. Galatasa-
ray’da en büyük irade genel kuruldadır.
Genel kurul ne derse o olur. Genel kurulun
iradesine rağmen çözümleri mahkeme ko-
ridorlarında aramak Galatasaray’a yakış-
maz. Sizi seçen genel kurula ‘siz köfteler’
derseniz, ‘vesayet organı’ derseniz, kürsü-
den sizi seçen değerli üyelere Ziya Pa-
şa’nın beyiti ile hakaret ederseniz, bunlar
kabul görmez. Buna itiraz etmek muhale-
fet değil, Galatasaray’ı fabrika ayarlarına
çevirmektir. O bakımdan Galatasaray’ın
tecrübe sahibi olan kişilerin yönetiminde
olması esastır. Şu andaki yönetimin en
büyük eksikliği Galatasaray’ı hiç bilmeme-
leridir. Nitekim Başkan kendisi de itiraf
etti, ‘Biz kapının önünden geçerken, kapı
açıldı bizi birisi içeri itti’ dedi. Bu şekilde
gelirseniz, Galatasaray’ın dinamiklerini
bilmiyorsunuz. Değerler nedir? Galatasa-
ray’ın dinamiklerini bilmezseniz, bunlar
dinamit olur ve patlar. Şu anda bununla
karşılaşıyor. Galatasaray’da sevgi, saygı
ortamında kucaklaşmak lazım. Uyuyan
devi uyandırmak lazım. Hiç kimse Galata-
saray’ın çeşitli koltuklarını, menfaat karşı-
lığı peşkeş çekemez. Galatasaray’ın
seçimlerine hiç kimsenin gölgesinin düş-
memesi lazım. Ne kendilerinin ne vekille-
rini. Galatasaray bugüne kadar çok çekti.
Bizim buna itirazımız var. Galatasaraylıla-
rın buna sahip çıkması lazım” dedi. DHA

Teknik adam değil başkan seçiyoruz!
Galatasaray Başkan Adayı Yiğit Şardan, “Şu an bir seçime gidiyorum. Teknik direktör seçimine değil. Biz Fatih Terim ile çalışacağımız vaadiyle
başkanlığa mı yürüyelim? Galatasaray başkanının kim olduğunu, hangi hoca ile çalışacağı mı belirleyecek? Ben bunu kabul edemem” dedi

Galatasaray Kulübü Başkanı Adayı Eşref Hamamcıoğlu, “Biz ne hayal satarız ne de kulübü sattırırız. Ne 100 milyon Dolar para bulduk
diyoruz ne de yıldızlar uçakta geliyor popülizmi yapıyoruz. 20’sinde ilk geldiğimizde Fatih hocayı davet edeceğiz. Asgari müşterek-
lerde birleşirsek, kendisiyle devam etme ya da yeniden başlama arzumuz vardır. Eğer anlaşmazsak B planımız tabii ki var” dedi

Busenaz Sürmeli tarih yazdı
FRANSA'NIN başkenti Paris'te düzenlenen 2020 Tokyo
Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları'nda kadınlar
69 kiloda milli boksör Busenaz Sürmeneli altın madalya
kazandı. Turnuvada yarı finale yükselerek kota alan milli
boksör Busenaz Sürmeneli, kadınlar 69 kilo finalinde

Alman Nadine Apetz'i mağlup etti ve altın madalyanın
sahibi oldu. 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu altın, 52 ki-
loda Batuhan Çiftçi ve 60 kiloda Esra Yıldız turnuvayı
bronz madalya ile tamamladı. Bu sonuçlarla birlikte 4
milli boksör 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları vizesi aldı.

Galatasaray Başkan Adayı Yiğit Şardan, D
Smart’ta Melih Gümüşbıçak’ın sorularını ya-
nıtladı. 43 yaşında Galatasaray’a aday oldu-
ğunu ama tecrübeli olmadığını belirten
Şardan, “Belki o dönem kaybetmem Galata-
saray için hayırlı olmuştur. Hep Galatasaray
ile iç içe yaşadım. Ben bu seçime neden geç
girdim… Bir grup insan aday oldu. Bu aday-
lara baktığım zaman bu görevin altından kal-

kabileceklerine inanmadım. Bu yüzden aday
oldum. Camiadan da bana destek geldi.
Sonra Mustafa Cengiz seçime girmeme ka-
rarı alınca Abdurrahim Albayrak ile bir araya
geldik. Beni eleştiren arkadaşlara bakıyorum,
biz seçime girme kararı alınca listelerini değiş-
tirdiler. Ben bu işi ekibimle beraber daha iyi
yapacağımızı düşünüyorum. Daha tecrübeli-
yiz. Camianın tümüne hitap edebilecek bir
ekibimiz var. Benim yönetimime yapılan eleş-
tirilere katılmıyorum” diye konuştu.

Yönetim değişirse kötü olur

Şu an mevcut yönetimin devamı olduğu gö-
rüşlerinin sorulması üzerine ise Şardan, “Ku-
rumsallığın en önemli koşulu devamlılıktır. 3
senede bir yönetim değişiyor. Büyük şirketleri
düşünürsek böyle sürekli yönetim değişirse
başarılı olamaz. Ben bu yönetimden Abdur-
rahim Albayrak’ı ve başarılı işler yapmış
Doruk Acar’ı yönetime aldım. Kaan Kançal’ı
da istedik ama kendisi bir süre dinleneceğini
söyledi. Ben her 3 senede bir bütün hafızayı
silip baştan başlamayı doğru bulmuyorum.

Kulüp yöneticiliği şirket yöneticiliğinden kat
be kat zordur. Bu yüzden tecrübesi olmayan
kişilerin başarılı olacağını düşünmesi inan-
dırıcı değil” açıklamasında bulundu. Şar-
dan, “Mali kurul yeni yönetime kalacak ve
ibra edilemezse mevcut yönetiminizde yer
alan eski arkadaşların görev alamama du-
rumu var. Buna hazırlığınız var mı?” soru-
suna ise şu cevabı verdi: “Geçmiş dönemde
Cemal Nalga olayı yaşandığında biz 3 yöne-
ticimizi görevden almıştık. Ama olay Adnan
Polat’a doğru gitmeye başlayınca ben görev-
den ayrıldım. Cemal Nalga olayı yanlış ve
talihsiz bir olaydı. Tamamen menajerlerin ve
antrenörlerin hatasıydı. Benim bir suçum ol-
mamasına rağmen tüm görevlerimden ayrıl-
dım. Sonra Adnan Polat beni çağırdı ve
‘kalıyorsun’ dedi ben de devam ettim. Ben
ibra edilmeyeceğini sanmıyorum. Ama eğer
ibra edilmezse ben de Abdurrahim Albayrak
ve Doruk Acar’a derim ki ‘Apoletiniz yok,
resmi göreviniz yok, başkan danışmanı ola-
rak çalışmaya devam ediyorsunuz.’ Onlarla
3 sene bitene kadar çalışırım.”

Yapmayacağım şeyleri söylemem

Yiğit Şardan, “Galatasaray’ı da satar” söyle-
mine ise “Galatasaray Kulübü’nü değil, sa-
dece şirketlerini satabilirsiniz. Buna da
başkan ve yönetim kurulu karar veremez.
Böyle bir yetkisi yoktur. Yetki genel kurulda-
dır. Beni yapamayacağım bir şey ile itham et-
melerini saçma buluyorum” dedi. Kulübü
icraya verdiği eleştirilerine ise Yiğit Şardan,
“Benim 150 bin dolarım kalmış. Ben de üs-
tüne düşmedim aradan 1 sene geçti. Kulüp
beni aradı dedi ki biz size bu parayı ödeyece-
ğiz. Ben de tamam dedim. Kendileri vermek
istemelerine rağmen bir süre parayı ödemedi-
ler. Bizim avukatlık firmamız da icraya 
vermiş. Benim haberim olduktan sonra dur-
durdum icrayı. Yapılan bir hata ama sonuca
gitmeden durduruldu” diye konuştu. Kendisi-
nin aday olduğundan bu yana karalama
kampanyası başlatıldığını belirten Şardan,
“Seçim sürecinde bu gergin ortamın oluşma-
sını anlayamıyorum. Eğer başkan olursam
tekrar camiayı bir araya gitmek istiyorum”
açıklamalarında bulundu.

Uğurcan’ın
keyfi yerinde

Gruptan çıkmak
istiyoruz



T ürkiye Futbol Federasyonu'nun 
yabancı kuralı ile ilgili almış ol-
duğu yeni karar için Ağaoğlu, 

"Tabii ki konuşulan oyuncular var ama 
ben transfer imza attırmadıktan sonra ne 
ismini kamuoyuna söylememek gibi bir 
yapım var bu konularla ilgili açıklama yap-
mıyorum. Transfer dünyası enteresan bir 
dünya imza atılana kadar neyin ne olacağı 
bilinmez. İş 10 defa daha değişikliğine uğ-
rayabilir. Belli aşamaya gelinen oyuncular 
var, federasyonun açıklamış olduğu ya-
bancı kuralı bazı hesapları yeniden yap-
mamızı gerektirecek" şeklinde konuştu. 2, 
2.5 yıldı federasyondan isteğimiz rezerv 
takım uygulamasının hayata geçirilmesi. 
Geçen sene rezerv takımımızla 3'üncü 
Lig'in içerisinde yer almak istedik. Bu tale-
bimizim federasyon tarafından kabul gör-
medi. Diğer taraftar ismi belki alt yapı 
ama futbolun ya da sporun en önemli ya-
pısı, temel taşı. Alt yapıya gereken yatırımı 
yapmazsanız, gereken önemi vermezseniz 
oyuncu çıkmaz mı çıkar ama binde bir 
çıkar. Bin oyuncu da bir tane çıkar. Alt ya-
pıya sağlam bir yatırım yaparsanız, tesis 
yardımı yapar ve iyi bir şekilde finanse 
ederseniz, doğru programlar üzerinden gi-

derseniz o bin de bir rakamı yüzde üç, 
yüzde beş olur. Bunlarım hiçbir çalışması 
yapılmadan alt yapısı oluşturmadan, ile-
riye dönük bizi tatmin edici projeler önü-
müze koyulmadan yabancı kuralı 
getirilmesi çok sağlıklı değil. 8+3 olur, 
7+4 olur, 6+5 olur buna bir itirazım yok. 
Mücadele düzeyini aynı tutabilecek ya da 
yukarılara taşıyabileceksek bir problem 
yok ama projeler sunulmadan böyle bir 
karar alınıyorsa kimse kusura bakmasın 
bu prematüre bir karar.  

Avrupa bizi takip ediyor 

Oyuncu satışından önemli gelirler elde 
eden Trabzonspor'da başkan Ağaoğlu, 
"Yazılmış gerçi Okay Yokuşlu'yu siz sattı-
nız diye ama Okay'ı biz satmadık, buy-
out maddesi vardı, futbolun içinde 
insanların da o buy-out maddesini bilme-
sini gerekiyor. Okay, Celta Vigo'ya gitti, 
sonraki sene Türkiye'nin rekor transferi 
alt yapıdan yetişerek yurt dışında giden 
Yusuf Yazıcı var. Sadece bonservisine 
17.5 milyon Euro bonservis bedeli ödendi 
olarak bakma doğru olmaz. Edgar IE'nin 
de bonservisinin yüzde 50'si Trabzons-
por'da. Edgar'ın da nasıl bir oyuncu ol-

duğunu herkes biliyor. Yusuf Yazıcı gitti-
ğinde aynı sezon Abdülkadir Ömür'e de 
ciddi bir teklif gelmişti, kulübün adını 
vermeyelim o kulübe saygıdan dolayı 
ama 23 milyon Euro teklif gelmişti. 
Geçen sezon da 375 bin Euro kiralık be-
delle Trabzonspor'a gelen Alexander Sör-
loth'un 21 milyon Euro'ya RB Leipzig'e 
gidişi var. Yetiştirmek değil, geliştirmek de 
çok önemli. Bugün Uğurcan, Abdülkadir 
Ömür konuşuluyor, son zamanlarda bir 
iki kulüp menajeri ve sportif direktörleri 
tarafından Berat'ın ismi transfer telaffuz 
edilmeye başlandı. Bu konuda örnek bir 
kulüp konumuma geldik. Avrupa'da ko-
nuşlan Trabzonspor oyuncu yetiştiriyor, 
yetiştirilen oyuncuların da geldiği nokta 
herkesin malum. Avrupa'nın gözü Trab-

zonspor'un yetiştirildiği ve geliştirdiği 
oyuncuların üzerinde" dedi. 

2 oyuncu daha gelecek 

Transfer çalışmalarıyla ilgili olarak da 
Ağaoğlu, "Kural cuma günü bugün deş 
unu anladık ki federasyon geri adım at-
mayacak. Sadece Trabzonspor değil 
bütün kulüpler, hesabını kitabını, planını 
yeniden gözden geçirmek zorunda. 
Kampa kadar 5 oyuncu transferi düşünü-
yorduk, sonrası ihtiyaçlara göre şekillene-
cekti, hocanın raporu ve ihtiyaçlara göre 
bakılacak. Tüm transferler hoca ve iz-
leme ekibinin istekleri doğrultusunda ya-
pılıyor. 2 oyuncu garanti diyebilirim, 
sonrası ince ve detaylı bir çalışma sonra-
sında ortaya çıkacak" diye konuştu. DHA 
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MEDİPOL Başakşehir, kulüple söz-
leşmesi sona eren Mehmet Topal 
için bir veda mesajı yayımladı. Ga-

latasaray, Fenerbahçe ve Medipol Başakşe-
hir'de lig şampiyonluğu yaşayarak, Türkiye'de 
üç farklı takımla şampiyonluk kupasını kaldı-
ran ilk futbolcu olan Mehmet Topal, Devler 
Ligi'nde de bir rekorun altına imzasını atarak, 
2000, 2010 ve 2020'li yıllarda Şampiyonlar Li-
gi'nde maça çıkan ilk Türk futbolcu olmuştu. 
Kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıkla-
mada, "Turuncu-lacivertli formamız altında 
2019 yılından bu yana özveriyle görev yapan 
ve hem sahadaki mücadelesi hem de saha dı-
şındaki liderliğiyle kulübümüze önemli katkı-
larda bulunan Mehmet Topal’ın sözleşmesi 
sona ermiştir.  
Türkiye’de üç farklı takımla şampiyonluk ya-
şayan ilk futbolcu olarak adını altın harflerle 
tarihe yazan; 2000, 2010 ve 2020’li yıllarda da 
Şampiyonlar Ligi’nde maça çıkan ilk ve tek 
Türk oyuncu olan Mehmet Topal, kulüp tari-
hindeki ilk şampiyonluğunda önemli pay sa-
hibi olduğu Başakşehir ailesi için her zaman 
özel kalacaktır. Türk futbolunun örümcek 
adamına kulübümüze vermiş olduğu emekler 
için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bö-
lümünde başarılar diliyoruz" denildi. 

Bütün kalbimle teşekkür ederim 

Öte yandan tecrübeli oyuncu da kulübe bir 
mesaj yayımlayarak teşekkür etti. Topal, mesa-
jında, "Temmuz 2019’da dahil olduğum İstan-
bul Başakşehir Futbol Kulübü’ndeki ilk 
sezonumda şampiyonluğa ulaşarak tarihi bir 
ilke imza atmanın gururunu yaşadım. Süper 
Lig’in en genç şampiyon kulübünde iki yıl bo-
yunca yaşadığım üst düzey profesyonellik, aile 
ortamı ve sonsuz güvenleri nedeniyle başta 
başkanımız Göksel Gümüşdağ olmak üzere 
tüm yöneticilerimize, şampiyonluk yaşadığım 
hocam Okan Buruk’a, tüm idari kadroya, 
kulüp personeli ve çalışanları ile 1453 Başak-
şehirliler taraftar grubumuza tüm kalbimle te-
şekkür ederim. Her şeyin hayırlısı olması 
dileğimle" ifadelerini kullandı.  

Mehmet Topal 
veda etti

Süper Lig ekiplerinden Medipol  
Başakşehir, sözleşmesi sona eren tecrü-
beli oyuncu Mehmet Topal'a veda etti 

İSPANYA La Liga’da geçtiğimiz yılı 
11’inci sırada tamamlayan Osasuna, 
futbol tarihinde eşine az rastlanır bir 

olaya imza atarak orta saha oyuncusu Jon 
Moncayola’nın sözleşmesini 10 yıllığına uzattı-
ğını bildirdi. Yapılan anlaşmaya göre 23 yaşın-
daki oyuncunun sözleşme fesih bedeli ilk 2 yıl 
22 milyon Euro, sonraki sezonlarda ise 20 mil-
yon Euro olacağı ifade edildi. Sözleşme uzattığı 
için çok mutlu olduğunu ifade eden Moncayola, 
“Burada devam etmekten çok mutluyum. 
Benim eğilimim her zaman burada devam 
etmek oldu. Kulübün aklında çok sağlam bir 
proje var ve bunun bir parçası olmak istedim” 
diye konuştu. Osasuna Sportif Direktörü Brau-
lio Vazquez ise “Kulüp ve tüm taraftarlar için 
çok önemli bir gün çünkü Monca gibi çok 
önemli oyuncularımızdan bir tanesinin bizimle 
birlikte olmasının kulübün büyümesinde çok 
önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Her-
kese ve hepsinden önemlisi Monca'ya bu kadar 
uzun süre burada olmak istediği için teşekkürle-
rimi bir kez daha yineliyorum. Heyecanlıyız. En 
iyi oyuncularımız projemize güveniyor ve bi-
zimle birlikte olmak istiyorlar” şeklinde konuştu. 

1 değil 2 değil 
10 yıllık imza! 

İspanya La Liga ekiplerinden Osasuna, 
orta saha oyuncusu Jon Moncayola’nın 
sözleşmesini 30 Haziran 2031’e kadar 

uzattığını açıkladı 

A MİLLİ Kadın Voleybol Takımı, 2021 
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin 
üçüncü haftasındaki son maçında 
Rusya’yı 25-22, 22-25, 25-18, 18-25, 
15-7’lik set skorlarıyla 3-2 mağlup 
etti. Millilerde karşılaşmanın en sko-
rer ismi 25 sayıyla Ebrar olurken ona; 

Eda 17, Tuğba 16, Zehra 10, Cansu 7, 
Meryem 5, Meliha 4, Hande 3, Naz, 
Aslı ve Kübra 1 sayıyla eşlik etti. Tür-
kiye, Milletler Ligi’nin dördüncü haf-
tasına 12 Haziran Cumartesi günü 
oynayacağı Japonya karşılaşmasıyla 
başlayacak.  

Harikasınız kızlar

DEMİR Grup Sivasspor ile 
yeniden 1 yıllık sözleşme 
imzalayarak gelecek sezo-

nun kadrosunu şekillendirmek üzere 
ekibiyle çalışmalara başlayan teknik di-
rektör Rıza Çalımbay, Demirören 
Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda 
bulundu. İyi bir sezonu geride bıraktık-
larını dile getiren Çalımbay, "Çalıştığı-
mız zamandan itibaren başarılı bir 
süreç geçirdik. Özelikle bu yıl çok zor 
şartlar altında bu başarıyı elde ettiğimiz 
için çok mutluyuz. Çünkü belki de Tür-
kiye'de çoğu takımın yapamayacağı şeyi 
yaptık. Çünkü herkesin beklentisi düşü-
yor veya düşme tehlikesi yaşıyordu ve 
biz bunu yaşamadık. Gayet iyi bir istik-
rar yakalayarak ligi çok iyi bir yerde bi-
tirdik. Hatta Avrupa'da bile tek 19 
namağlup bitiren takımız. Oyuncu ar-
kadaşlarımızla gurur duyuyorum. Tabii 
bu sezon geçti ve artık önümüze bak-
mamız lazım. Geçen sezon ve önceki 
sezonlardan ders almamız gerekiyor ve 
buna göre transferlerimizi yapıp, kadro-
muzu da buna göre geniş tutmamız ge-
rekiyor. Buna bağlı olarak alacağımız 
oyuncularında faydalı oyuncular olması 
ve oyuncunun yedek oturmaması gere-
kiyor. Bu sene en büyük hedefimiz ne 
olursa olsun hem lig hem de Avrupa 
kupaları" dedi. 

Hazırlık dönemi iyi geçmeli 

Bu sene katılacakları Avrupa Konferans 
Ligi formatının daha farklı olduğunu 
belirten Çalımbay, "Daha çok takım var. 
Eleme maçlarımız oynayacağız 2 tane 
ve bu kolay değil. Bizim oynayacağımız 
maçlardan önce oynanacak maçlar ola-
cak. Biz galip olan takımlarla oynaya-
cağız. Bunlarda basit görülmesin, hepsi 
çok kuvvetli takımlar. Bizim hazırlık dö-
nemimizi çok iyi geçirmemiz lazım. 
Çünkü bu maçlar 22-29 Temmuz'da 

hazırlık döneminde oynanacak. Bütün 
amacımız o gruptan çıkmak. Geçen 
sene için çok üzüldüm. Sakatlık yaşa-
masaydık ve oyuncu eksikliklerimiz ol-
masaydı o gruptan çıkabilirdik. Bunun 
içinde bu yıl benim en büyük hedefim 
Avrupa" diye konuştu. 

5-6 oyuncu daha alacağız 
Transfer çalışmaları için planlarını yap-
tıklarını ve görüşmelere başladıklarını 
belirten Çalımbay, "Zaten kadromuz 
oturdu ve bir iskeletimiz var. Önemli 
olan mevcut oyuncularımızı tutmak. 
Özellikle Boyd, Kayode ve Robin Yalçın 
gibi mukavelesi biten arkadaşlarımızı 
elimizde tutmamız gerekiyor ama 5-6 
oyuncu almak da şart. Bunun için çalı-
şıyoruz" dedi. 

Milli takım ilk 4'e girer 
Avrupa Şampiyonası'na katılacak milli 
takıma başarılar dileyen Çalımbay, 
"Milli takımımızda çok iyi bir kadro 
oluştu. Yüzde 90’ı yurtdışında 
oynayan arkadaşlarımız ve çok 
başarılılar. Burak, Yusuf ve Ze-
ki’yi Fransa’da şampiyon ol-
dukları için özellikle tebrik 
ediyorum. 3 Türk futbolcu-
sunun orda olması ve ba-
şarıda büyük pay sahibi 
olması bizi gururlandırdı. 
Milli takımımız yukarıya 
oynaması, ilk 4’e girme-
leri, ilk 8’ e girmeleri 
şans değil ve bu kesin-
likle takımın başarı-
sından. Eğer bir 
sakatlık ve sıkıntı 
yaşamazlarsa 
oradan çok iyi 
şekilde ayrıla-
caklarına 
inanıyorum" 

ifadelerini kullandı. 

Seyircili oynanabilir 
Futbolda seyirci faktö-
rünün önemli olduğunu 
ve salgının seyrine göre 
yeni sezonun seyircili 
başlatılabileceğini ifade 
eden Çalımbay, "Sağlık 
Bakanı ve bizim fikri-
miz farklı olabilir. 
Bana 30 bin kişilik 
bir stadın 5 bin kişi-
lik bir tribününde insan 
olması sorun olmaz 
gibi geliyor. İyi de bir 
tedbir alınırsa rahatlıkla 
seyredilebilir gibi" dedi. 
 
 

Yiğido’nun hedefi Avrupa 

Yeni sezona güçlü bir kadro kurma arzusuyla transfer çalışmalarını sürdü-
ren Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, "Kampa kadar 5 oyuncu 
transferi düşünüyorduk, sonrası ihtiyaçlara göre şekillenecekti, hocanın 
raporu ve ihtiyaçlara göre bakılacak. Tüm transferler hoca ve izleme  
ekibinin istekleri doğrultusunda yapılıyor. 2 oyuncu garanti diyebilirim, 
sonrası ince ve detaylı bir çalışma sonrasında ortaya çıkacak" dedi 

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, iyi bir sezonu geride bıraktıklarını belirterek, "Bu sene hedefimiz hem lig 
hem de Avrupa kupalarında başarı. Sakat ve hastalık olmasaydı geçen yılki UEFA grubumuzdan çıkabilirdik. iyi ve oturmuş kadro-
muz var. 5-6 takviye yapacağız" dedi. Çalımbay, Milli Takımın Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olacağına inandığını da ifade etti 

TRABZONSPOR 
HAREKETLI



 
 

K üçükçekmece Belediyesi Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü, daha yeşil 
ve daha yaşanabilir bir Küçükçek-

mece için ilçe genelindeki parkları yenile-
yerek, modern ve yepyeni parkları ilçe 
sakinleriyle buluşturuyor. Koronavirüs sal-
gını sürecinde de hizmetlerine hız kesme-
den devam eden Küçükçekmece 
Belediyesi, 2 yılda ilçeye 10 yeni park ka-
zandırarak, 17 parkı da yeniledi. Küçük-
çekmece’de toplamda 51.654 m2 alan, 
yeşil alan olarak revize edilirken, 16.984 
m2 alan da park olarak kazandırıldı. Ko-
ronavirüs ile mücadele döneminde yeşil 

alanların öneminin çok daha fazla anlaşıl-
dığına dikkat çeken Küçükçekmece Bele-
diye Başkanı Kemal Çebi, “Yeşil alanların 
azalmasının yaşam kalitemizi doğrudan 
etkilediğinin farkındayız. Bu alanlara daha 
fazla Küçükçekmecelinin erişim hakkının 
olduğunu da biliyoruz. Miniklerimizin gü-
venle koşup oynayacağı, büyüklerimizin 
biraz soluklanıp dinleneceği ve tüm kom-
şularımızın spor yapabileceği alanlar oluş-
turmak bilinciyle ilçemizde yeşil alan ve 
park sayısını artırmayı sürdürüyoruz. Va-
tandaşlarımızdan bu konuda aldığımız 
geri dönüşler çok olumlu. İlçemize yeni 
parklar kazandırmaya ve mevcut parkları-
mızı yenilemeye devam edeceğiz” diye ko-

nuştu.2019 yılından günümüze ilçedeki atıl 
arazileri imara açmadan yeşil alana dön-
üştüren Küçükçekmece Belediyesi, 10 yeni 
parkı çocuk oyun alanları, basketbol sa-
hası ve oturma alanlarıyla sıfırdan inşa 
ederek, modern görünüme kavuşturdu. 
Çalışmalar kapsamında ihtiyaç duyulan 
mevcut parklarda, oyun grupları, kent mo-
bilyaları, yeşil alan ve spor alanları yeni-
lendi. Fatih, Halkalı, İnönü ve İstasyon 
Gündüz Çocuk Bakımevleri’nin bahçele-
rine ise Küçükçekmece Belediyesi tarafın-
dan toplamda 3 bin 87 m2 alana,çocuklar 
için oyun alanları ile çevresinde dinlenebi-
lecekleri ve zaman geçirebilecekleri kent 
donatıları ve yeşil alanlar kazandırıldı. 

ARNAVUTKÖY Belediyesi tarafından ha-
yata geçirilen yüz yüze ve pandemi süre-
cinde online eğitimlerine devam eden 
Arnavutköy Bilişim Akademisi, bilişim ala-
nında kendini yetiştirmek isteyen öğrenci-
lerin yeni adresi oldu. Milli teknoloji 
hamlesinin başlamasıyla beraber bilişim 
alanında yer almak isteyen öğrencilere hiz-
met veren akademi ilk mezunlarının ardın-
dan yeni kurslarını da müfredatına 
ekleyerek, yeni eğitim dönemine başladı. 
Arnavutköy Bilişim Akademisi’nin yeni 
dönem kurslarından Metin Tabanlı Robo-
tik kodlama kursuna 65 öğrenci başvu-
ruda bulundu. Çeşitli sınavlardan geçen 
36 öğrenci ise akademiden kurs almaya 
hak kazandı. Haftada iki gün eğitim alacak 
öğrenciler 90 saat sonunda MEB onaylı 
sertifika alarak mezun olacaklar. Metin Ta-
banlı Robotik kodlama kursunda öğrenci-
ler algoritma ile ilgili temel bilgiler, eğitsel 
robotta mekanik, elektromekanik, elektro-
nik bileşenler ile ilgili bilgi ve beceri sahibi 
olması, metin tabanlı robot programlama 
yazılımlarını ve ortamlarını etkili bir şekilde 
kullanması, robot tasarımı ve program ge-
liştirme gibi eğitimler alacak. 

Kursu biten çalışabilir 

Hafta sonu gerçekleştirilen kursta ise Nes-
neye Dayalı Programlama- C# Geliştirme 
ve Uyum Eğitimi veriliyor. 80 saat süren 
Nesneye Dayalı Programlama eğitiminde 
öğrenciler; basit C# programları yapmayı, 
C# dilinin karar, döngü ve dizi yapılarını 
kullanmayı, Windows Form Application 
nesnelerini kullanmayı, veri tabanı işlemle-
rini kullanmayı, raporlama ve paketleme 
işlemlerini kullanmayı öğreniyor. 

YAKUP TEZCAN
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Arnavutköy’de 
eğitim sürüyor 

ARNAVUTKÖY Belediyesi, vatandaşların 
pandemi sürecinde daha sağlıklı ortam-
larda ibadetlerini yapmaları için ilçede bu-
lanan cami ve mescitlerin temizliğini 
gerçekleştiriyor. Camilerin temiz olması bi-
lincinde olan Arnavutköy Belediyesi, ilçede 
bulunan camilerin temizliğini yapıyor. Her 
gün 2 caminin temizliğini gerçekleştiren 
Arnavutköy Belediyesi Çevre Koruma ve 
Kontrol Müdürlüğü, son olarak Karabu-
run Mahallesinde bulunan Alperen 
Cami’nin temizliğini yaptı. Arnavutköy 
Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Mü-
dürlüğünce oluşturulan 7 kişilik ekip, il-
çede bulunan camileri baştan aşağı 
modern aletlerle temizleyerek, cami ce-
maatinin daha temiz ortamlarda ibadet et-
mesini sağlıyor. Yılın ilk 6 ayında 320 kez 
cami ve mescidin temizliğini yapan ekip, 
günde iki caminin temizliğini tamamlıyor. 
İlçede yer alan büyük camilerin ise temiz-
liği 2 güne kadar sürüyor. Her ibadetha-
neye ortalama 2 ayda bir temizlik sırası 
gelirken, ibadethanelerde halı yıkama, sü-
pürme, toz alma, cam silme, avize ve kapı-
ların temizliği ile örümcek ağı temizliği, 
ayakkabılıkların temizliği, şadırvan ve tu-
valetlerin detaylı olarak temizliği yapılıyor.

İbadethaneler 
tertemiz oldu 

Arnavutköy Belediyesi tarafından 
bilişim alanında yetenekli gençleri 

yetiştirmek için hayata geçirilen  
Arnavutköy Bilişim Akademisi’nde 

yeni eğitim dönemi başladı

ÜNLÜ oyuncu Cansu Dere, yaz sezo-
nunu açtı. Rol aldığı dizinin sezon finali 
yapmasının ardından tatile çıkan Dere, 
objektif karşısına geçti. Renkli bikinisi ile 
poz veren oyuncunun kombinini güneş 
gözlüğü ile tamamladığı görüldü. Takip-
çileri 40 yaşında olmasına rağmen fit vü-
cuduyla dikkat çeken Dere'nin 
gönderisine, "Yılların eskitemediği bir 
güzellik..." şeklinde yorumlarda bulundu. 
Koronavirüs pandemisi nedeniyle gelen 
kısıtlamaların kalkması sonucu ünlü 
isimler de soluğu tatil beldelerinde aldı. 
Karantina sonrasında televizyon ve 
müzik dünyasının tanınmış simaları Ege 
ve Akdeniz koylarına doğru yol alırken, 
kimileri de tercihini yurt dışından yana 
kullandı.

Cansu Dere  
sezonu açtı

İSTANBUL Büyükşehir Beledi-
yesi (İBB), Maltepe Orhan-
gazi Şehir Parkı’nda bulunan 
Maltepe Sahil Spor Tesisi’nde 
yenileme çalışması yürüttü. 
Tenis kortlarındaki dönüşüm 
faaliyetleri kapsamında kortla-
rın üzeri ve çevresi tamamen 
kapatıldı. Zeminin genişletile-
rek yenilendiği tesiste, ulusal 
ve uluslararası müsabakaların 
izlenebilmesi için 1056 kişilik 
bir tribün yapıldı. Bu ekle-

meyle birlikte kortlar, her türlü 
hava koşulunda yılın 365 
günü kullanılabilir duruma 
getirildi. Tenise ilgi duyanlar 
için cazibe merkezi olacak, te-
nise de ilgiyi artıracak tesis, 
İBB Başkanı Ekrem İmamoğ-
lu’nun ziyaretiyle hizmete açı-
lacak. Farklı yaş gurubundan 
tenisçilerin karşılaşacağı gös-
teri maçına da sahne olacak 
etkinlik 10 Haziran 2021’de 
gerçekleşecek.

İBB kortları bugün açılıyor 

KUCUKCEKMECE 
17 PARKI YENILEDI

Atakent Mahallesi 1. Etap 9. Çıkmaz 
Sokak Parkı, Atakent Mahallesi 415-1 
Parsel Parkı ve Açık Spor Alanı, Ata-
kent Mahallesi Kuşlar Tepesi Caddesi 
Açık Spor Alanı, Cumhuriyet Mahal-
lesi Hanımeli Sokak Parkı ve Açık 
Spor Alanı, Fevziçakmak Mahallesi 
Kaya Sokak Park Alanı, Halkalı Mer-
kez Mh. 5001 Parsel Yanı Park ve 
Açık Spor Alanı, Halkalı Merkez Mh. 
5186 Parsel Parkı ve Açık Spor Alanı, 
Halkalı Merkez Mh. Orhan Saral İ.Ö 
Okulu Karşısı Parkı, Tevfikbey Mh. Dr. 
Ali Demir Caddesi Park Alanı, Soyak 
Yönetimi Önü Park Alanı.

Küçükçekmece’ye  
kazandırılan yeni parklar

Küçükçekmece Belediyesi, 2 yılda ilçeye 10 yeni park kazandırarak,  
17 parkı da yeniledi. Küçükçekmece’de toplamda 51.654 m2 alan, yeşil 

alan olarak revize edilirken, 16.984 m2 alan da park olarak kazandırıldı

İBB, yenileme çalışmasıyla kentin ihtiyacına yanıt verecek 
bir spor alanına dönüştürdüğü Maltepe Sahil Spor  
Tesisi'ndeki tenis kortlarının açılışını yapıyor. Ulusal  

ve uluslararası müsabakalar düzenlemeye elverişli hale 
getirilen kortlar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun  
ziyaretiyle hizmete açılacak. Bugün gerçekleşecek  
etkinlik bir de gösteri maçına ev sahipliği yapacak 

Küçükçekmece Belediye  
Başkanı Kemal Çebi, “Yeşil 
alanların azalmasının yaşam 
kalitemizi doğrudan etkiledi-
ğinin farkındayız. Bu alanlara 
daha fazla Küçükçekmeceli-
nin erişim hakkının olduğunu 
da biliyoruz. Miniklerimizin 
güvenle koşup oynayacağı, 
büyüklerimizin biraz  
soluklanıp dinleneceği ve 
tüm komşularımızın spor  
yapabileceği alanlar oluştur-
mak bilinciyle ilçemizde yeşil 
alan ve park sayısını artır-
mayı sürdürüyoruz” dedi. 


