
AK PARTİ VE MHP'LİLER YOKTU
Bakırköy Belediyesi,
CHP’li üyelerin kararıyla

Koru Florya’nın yanındaki dep-
rem toplanma alanının satışı için
onay verdi. Satış yetkisinin hu-
kukiliği tartışmaya açıldı. CHP'li
Başkan Kerimoğlu, grup toplan-
tılarında komisyona gitmesi 
kararlaştırılan Koru Florya'nın
yanındaki 33 bin metrekarelik
alanın satış konusunu, AK Parti

ve MHP'li üyelerin olmaması-
nına rağmen meclise sundu. 
Söz konusu satış kararının önce-
sinde 'Hukuk Komisyonu'na 
havale edileceği bilgisi verildiği
için meclise girdiklerini belirten
AK Parti Grubu, gündemin 
5. maddesi olan satış teklifinin
okunmasıyla, oylamaya katılma-
yacaklarını belirterek meclisten
ayrıldı. I SAYFA 9
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BİR KAMERA BİR TRİPOT İŞİ DEĞİL
Suç örgütü lideri Sedat 
Peker'in videolarını değer-

lendiren Mehmet Mert, Peker 
hadisesinin bir kamera ve tripot-
tan fazlası olduğunu anlattı. Mert,
“Öncelikle belli ki Sedat Peker'in
aslında her defasında 'çocukla-
rıma, aileme bu yapılır mı' diyerek

sinirlenip videolar çekmeye başla-
dığını söylese de arka planda belli
şeylerin döndüğü kesin. Bu işin bir
kamera ve bir tripottan ibaret ol-
madığını daha önce de söylemiş-
tik. Ve bu işin kime yarayacağı ile
kime zarar vereceğini de iyi analiz
etmek gerek” dedi.
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2 İSİMDEN BAHSETMİYOR

Sedat Peker'in yayınladığı vi-
deoalarda MİT'in kilit ismi

Hakan Fidan ve Savunma Bakanı
Hulusi Akar'dan hiç söz etmediğine
de dikkat çeken Mert, “Sedat Peker
videolarının dokuzunu da başından
sonuna izleyenlerdenim. Gözden ka-
çırdıysam bağışlayın ama ben bu iki

ismi videolarda hiç ama hiç duyma-
dım. Ya bu iki isimle ilgili Sedat
Peker Bir şey bilmiyor ya da bu
iki isim eninde sonunda de-
şifre edilecekler” ifadesini kul-
landı. Mert, olanların çok
su kaldıracağını söyledi.

ç

Çatalca Belediyesi bir ilk imza
atarak Çatalca Belediyespor

Kadın Futbol Takımı'nı kurdu. Ko-
nuya ilişkin sosyal medya hesabından
açıklama yapan Belediye Başkanı
Mesut Üner, “Çatalca Belediyespor
bünyemizde 13 farklı branşta, 18 
Antrenör ve 2000 sporcuyla spor 
yolculuğumuza devam ederken, bu
branşlarımıza 'Kadın Futbol Takımı'
branşımızıda ekledik ve branş sayımız
14 oldu. Sahaya inen Çatalca Beledi-
yespor Kadın Futbol Takımımızın ilk
idmanında futbolcu ve teknik heyeti-
mizi yalnız bırakmadık. Biliyor ve 
inanıyorum ki kadın futbol takımımız
Çatalca kadınının gücünü tüm
Türkiye’ye ve Dünya’ya gösterecektir”
ifadesini kullandı.
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ÇATALCA'DA BİR İLK

İETT otobüsü
KAzA YApTI

Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, cuma na-

mazının ardından Üsküdar'daki
Şehriban Hatun Camii'nin açılı-
şına katıldı. Kentsel dönüşüme de
destek verilmesini isteyen Erdoğan,
“Buradaki tüm konutların, yolların,
su sıkıntılarından kurtulmak için
Bakanlığı'mıza yardımcı olun.
Hangi söz verildiyse burada da

ben veriyorum” dedi. Bu sırada 
bir kişinin, “Kirazlıtepe'de verilen
sözler burada verilmiyor” diye 
seslenmesi üzerine Üsküdar 
Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'i
çağıran Erdoğan, “Eğer adımı at-
mazsa Üsküdar Belediyesi önüne
gidin, orada oturma eylemi yapın.
Ben de yanınızda yer alacağım”
ifadelerini kullandı. 
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BELEDiYENiN ÖNÜNE GiDiN

Koronavirüs gündemiyle
ilgili de konuşan Erdoğan,

aşılamada 32 milyon kişinin aşı-
landığını kaydetti. Erdoğan, “Aşıla-
mada 32 milyonu yakaladık. Bir
taraftan da aşılarımız geliyor.
Gerek Biontech gerek Çin’le yaptı-
ğımız anlaşmalar var. Süratle bir
turizm atağı, bir turist atağı inşal-
lah başlayacak. Türkiye'nin koro-

navirüse karşı verdiği mücadele bir
başarı öyküsüne dönüşecek” dedi.
Azerbaycan'la yapılacak ortak ça-
lışmalara da değinen Cumhurbaş-
kanı, “İlham Aliyev kardeşimle
Şuşa’da buluşarak, iki ülke olarak
bir sözleşmeyi imzalayacağız. Bu
Türkiye-Azerbaycan arasında 
kapsamlı bir sözleşme olacak” 
şeklinde konuştu. I SAYFA 7
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AŞILAMA DEVAM EDECEK

Çatalca Belediyesi
Kadın Futbol Takımı

KAMU İHALE İLANLARINI www.gazetedamga.com.tr ADRESİNDEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

İYİ Parti lideri Meral Akşener,
“Neymiş, millet açmış. Bundan

bahsediyorlar. Aç olarak dolaşanları,
buyurun siz de doyuruverin” diyen
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki
gösterdi: “Hay hay muhterem, kalk o
sandalyeden. Devletin görevi açları
doyurmak, çıplağı giydirmek, işsize iş
vermektir. Sen doyuramıyorsan, iş
veremiyorsan, vatandaşa çare olamı-
yorsan o sandalyeden kalkman
gerek” dedi.  I SAYFA 7
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DOYURAMIYORSAN;

O sandalyeden
kalkman gerek

Üsküdar Kirazlıtepe'de kentsel dönüşümle ilgili verilen 
sözlerin tutulmadığını anlatan bir vatandaşa yanıt veren
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Eğer bugünden sonra adım 
atmazlarsa Üsküdar Belediyesi'nin önüne gidin oturma
eylemi yapın, ben de yanınızda olacağım” diye konuştu

SEDAT PEKER OLAYI NEDiR NE DEĞiLDiR?
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Toplamda 33 meclis üyesi bulunduğu halde, CHP’li 13 üyenin
onayı ile mülkiyeti belediyeye ait 33 dönüm arazinin satış yetkisi
parti içinde de tartışmalara neden oldu. Bakırköy Belediye Başkanı
Bülent Kerimoğlu’nun 13 meclis üyesi ile aldığı satış kararının ne
hukuki ne de ahlaki olmadığı savunulurken, “Parsel parsel satıyor
diyenler, dönüm dönüm satıyor” yorumlarını da beraberinde getirdi

Damga İmtiyaz sahibi Mehmet Mert, son günlerde yayınladığı videolarla adından
sıkça söz ettiren suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında değerlendirmelerde bulundu

Mehmet Mert'in köşe yazısı sayfa 9’da.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,
ilk sıra seçim vaatlerinden bi-

rini daha hayata geçirdi. İmamoğlu,
İBB’ye başvuruda bulunan bin
200’den fazla “Halk Bakkal” ile
bugün itibariyle yola çıktıklarını 
duyurdu. “Hedefimiz; İstanbul’un her
ilçesinde, her semt ve mahallesinde
Halk Bakkal ağını genişletmek ve 
yok olmakta olan mahalle bakkalı
komşularımıza destek olmak” diyen
İmamoğlu, bakkallara, “30 Haziran’a
kadar, halkbakkal.ibb.istanbul 
adresine girerek, Halk Bakkal proje-
sine başvurmaya, bu seferberliğin
içinde yer almaya davet ediyorum” 
çağrısında bulundu. I SAYFA 5
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RESMEN
BAŞLADI

KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUSUNDA MAĞDUR OLDUĞUNU SÖYLEYEN
VATANDAŞA, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN EYLEM ÇAĞRISI,

GIDIN BELEDIYENIN
ONUNDE OTURUN!

Tekirdağ Büyükşehir Belediye-
si'nin Sahil Dolgu Alanı 3.

Etap Projesinin açılışı, pandemi 
kurallarına uygun şekilde düzenlenen
törenle gerçekleştirildi. Açılışta konu-
şan Tekirdağ Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Albayrak, “Açılışını
gerçekleştireceğimiz projemiz bu sı-
kıntılı günlerde vatandaşlarımız için
nefes alınacak bir alan olacaktır. 
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 
olarak insan odaklı bir anlayışla
vatandaşlarımıza yeni sosyal yaşam
alanları kazandırmaya devam 
edeceğiz. Süleymanpaşa için de 
önümüzdeki yıllarda başka sürprizle-
rimiz de olacak” dedi. I SAYFA 8
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SAHİL HAYAT VERECEK

Tekirdağlılar
nefes alacak

Bağımsız Türkiye Partisi’nin
merhum genel başkanı Prof.

Dr. Haydar Baş’ın ismi İstanbul Ba-
kırköy’de bir sokağa verildi. CHP’li
Bakırköy Belediyesi, geçen yıl 14
Nisan 2020’de Hakk’a yürüyen Ba-
ğımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel
Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş’ın is-
minin Florya’daki “Avcılar” sokağına
verilmesini teklif etmişti. İstanbul
Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İs-
tanbul Valiliği’nin onayının ardından
tabela takılarak sokağın ismi Prof.

Dr. Haydar Baş
sokağı olarak
değiştirilmiş
oldu. Şenlikköy
Mahallesi’ndeki
Avcılar Sokağı
merhum Prof.
Baş’ın evinin de
olduğu merkezi
konuma sahip
bir nokta.
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BAKIRKÖY FLORYA'DA

Haydar Baş’ın
adı yaşayacak

Haydar Baş

Küçükçekmece Belediye Baş-
kanı Kemal Çebi, sosyal medya

hesabından paylaştığı bir video ile ge-
leceğe ilişkin umut dolu mesajlar
verdi. Geçmişte online bir şekilde 
görüştüğü esnaf ve vatandaşlarla
artık yan yana gelebilmenin mutlulu-
ğunu yaşadığını anlatan Çebi, “Nor-
male dönüyoruz, yan yana geliyoruz.
Online konuştuğumuz esnaflarımızla
kısıtlamalardan sonra yüz yüze 
görüşmeye başladık. Cumhuriyet
Mahallesi esnafına misafirperverlik-
leri için teşekkür ederim. Esnafımız
bizim gözümüz kulağımız, sizleri 
dinleyerek ilçemizi güzelleştireceğiz”
ifadelerini kullandı.
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NORMALE DÖNÜYORUZ

Güzel günler
pek yakında

DAHA YOLUN
BAŞINDAYIM!

Biz O'nu Youtube sayesinde ta-
nıdık. Seslendirdiği birbirinden

güzel şarkılarıyla adından övgüyle söz
ettirmeyi başaran 1996 doğumlu genç
sanatçı Tuğçe Kandemir, hayatının bi-
linmeyenlerini Damga'ya
anlattı. “Daha yolun
başındayım” diyen
güzel isim, “Gelecekte
her şey daha güzel
olacak” şeklinde
konuştu. 
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Sedat Sarıkaya'nın SöyleşiSi 16'ıncı Sayfada

BAKIRKÖY’DE DÖNÜM DÖNÜM

SATIS YAPILDI

Belediyeden eski ilçe başkanına ihale
AK Partili Tuzla
Belediyesi’nin açtığı

345 bin TL’lik bank ve
piknik masası alım işi eski
AK Parti Tuzla ilçe başka-
nının şirketine verildi. Şir-
ket, pazarlık usulü yapılan

ihaleyi, tek başına girerek
kazandı. Yaşanan geliş-
melerle ilgili ilçe gündemi
sarsılırken, Belediye Baş-
kanı Şadi Yazıcı ise sus-
kunluğunu korumaya
devam etti. I SAYFA 9
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HABERİN 
DEVAMI 
SAYFA 
3’TE

Tehdit davasında 360 lira para cezası
HABERİN DEVAMI SAYFA 3’TE

Şadi
Yazıcı

Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip 
Erdoğan



K üresel olarak, kalp hastalıkları bir
numaralı ölüm nedeni olarak ye-
rini koruyor ve dünyada her yıl

yaklaşık 18 milyon insanın hayatını kay-
betmesinden sorumlu oluyor. Amerika
Birleşik Devletleri'nde her 36 saniyede bir
kişi kardiyovasküler hastalık nedeniyle ha-
yatını kaybediyor ve yine ABD’de de her 4
ölümden biri bu sebeple görülüyor. Ülke-
mizde de ölüm nedenlerinin yüzde 42’sini
koroner kalp hastalıkları oluşturuyor. Gü-
nümüzde oluşum nedenlerinden tedavi-
sine kadar kalp hastalıkları hakkında
bilgilendirme ile farkındalık çalışmaları
tüm hızıyla devam ediyor. Ancak kalp
sağlığı hakkında toplumda yayılan bilim-
sellikten uzak söylemler kalp sağlığını
riske atıyor, hastaların yaşamlarını kaybet-
melerine bile neden olabiliyor! Üstelik gü-
nümüzde spekülasyonlara inanmak
özellikle sosyal medyada çok kolay olu-
yor. Acıbadem Taksim Hastanesi Kardi-
yoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Turfan,
kalp sağlığı hakkında toplumda doğru sa-
nılan 10 yanlış bilgiyi anlattı; önemli uya-
rılarda bulundu!

YANLIŞ! Kalp hastalığı konusunda
endişelenmek için çok gencim

Doğrusu: Şimdi nasıl yaşadığınız, hayatı-
nızın ilerleyen dönemlerinde kalp hastalı-
ğının gelişme riskini etkiliyor. Henüz erken
çocukluk ve ergenlik döneminde atarda-
marlarda plak oluşumunun öncüleri ge-
lişmeye başlıyor. Ayrıca genç ve orta yaşlı
insanlarda kalp problemleri günümüzde
daha sık görülüyor. Bunun sebebi ise ha-
talı beslenme ve hareketsizlik nedeniyle
obezite, tip 2 diyabet ile diğer risk faktör-
lerinin daha genç yaşta görülmesi.

YANLIŞ! Kalp durması ve kalp
krizi aynı şeydir

Doğrusu: Damarlardaki tıkanma nede-
niyle kalp kası hayati önem taşıyan oksi-
jen ve besinleri alamıyor. Eğer tedavi
edilmezse kalp kası zarar görmeye ve öl-
meye başlıyor. Koroner arterlerden biri tı-
kandığında da bu sebeplerle kalp krizi
oluşuyor. Kalp durması ise hastanın kal-
binin vücuduna kan pompalamayı bırak-
ması ve bunun sonucunda hastanın nefes
alamaması, bilincin kaybolması olarak ta-
nımlanıyor. Doç. Dr. Murat Turfan kalp
durmasında hastanın hayati fonksiyonla-
rını yitirdiğini belirterek, “Bu durumda
hemen 112 aranmalı ve bu konuda eği-
tim almış bir kişi tarafından kalp masa-
jına başlanmalı” uyarısında bulunuyor.
“Yetişkinlerde kalp durmasının en
önemli sebebi, kalp krizidir. Bunun ne-
deni ise kalp krizi geçiren kişide, kalp
durmasına neden olabilecek ölümcül
bir kalp ritmi ortaya çıkmasıdır” bilgi-
sini veren Doç. Dr. Murat Turfan,
şöyle devam ediyor: “Ancak bu ritim
problemi sadece kalp kriziyle ortaya
çıkmaz. Ayrıca ritim problemi oluş-
madan da kalp durması gelişebili-
yor. Kalbin durması ve bunun
sonucunda oluşan ani ölüm her
zaman kalp krizi demek değildir”

YANLIŞ! Yüksek iyi koles-
terole sahip olmak kötü
kolesterolü dengeleyebilir

Doğrusu: Eskiden iyi kolestero-
lün yüksek kötü kolesterol sevi-
yelerinin etkisini telafi edeceği
düşünülüyordu. Ancak son
araştırmalar durumun böyle
olmadığını gösterdi. Önemli
olan LDL kolesterol denen
kötü kolesterolü kontrol al-
tında tutmak. Yüksek bir
HDL, yani iyi kolesterol se-
viyesi iyi bir durum olsa da
bu, vücudunuzun atarda-
marlarında kolesterol bi-
rikimini kesin olarak
önlemiyor.

YANLIŞ! Kalp
hastalığı bir erkek
hastalığıdır

Doğrusu: Kardiyo-
vasküler hastalıklar,
kadınların erkeklerle
aynı oranda hayatını
kaybetmelerine yol

açıyor. Aslında koroner kalp hastalığın-
dan yaşamını yitiren kadınların sayısı,
meme kanseri nedeniyle hayatını kaybe-
denlerden 2 kat daha fazla. “Bu rakamlar
göz önüne alındığında, kalp hastalığının
kadınları etkilemeyeceğine ve bu hastalık-
ların sadece orta yaşlı erkeklerde ortaya
çıktığına inanmak endişe vericidir” uyarı-
sında bulunan Doç. Dr. Murat Turfan,
“Bu, kadın hastaların risk faktörlerinden
veya kalp krizi semptomlarından daha az
haberdar oldukları ve kalp krizi geçirdikle-
rinde 112'yi daha geç aramaları anlamına
gelebilir ki bu durum hayatta kalma şans-
larını önemli ölçüde azaltabiliyor” diyor.

YANLIŞ! Yüksek tansiyonum 
olup olmadığını bilirdim, 
çünkü belirtileri olurdu

Doğrusu: Yüksek tansiyona, "sessiz katil"
deniyor, çünkü genellikle kişi hastalığının
farkında olmuyor. Bunun nedeni ise hiç
bir zaman belirtiler vermeyebilmesi. Yük-
sek tansiyon tedavi edilmezse kalp krizi,
felç, böbrek hasarı ve diğer ciddi sağlık
sorunlarına neden olabiliyor. Dolayısıyla
erken dönemde tedavisi çok önem taşıyor.

YANLIŞ! Vitaminler ve besin
takviyeleriyle kalp hastalığı
riskimi azaltabilirim
Doğrusu: Antioksidan olan vitaminler
E, C ve beta karoten kalp hastalığı ris-
kini düşürüyor. Bununla birlikte, bu vi-
taminlerle yapılan çalışmalarda;
dışardan takviye olarak bunları almanın
kalp hastalıklarından korunmada hiç bir
faydası gösterilememiş. Henüz anlaşıl-
mayan nedenlerden dolayı vücut, vita-
minleri ve mineralleri en iyi şekilde
besinlerle elde edildiklerinde emiyor ve

kullanıyor. Bu nedenle ihtiyacınız olan
vitamin ve mineralleri takviyelerle değil,
dengeli bir şekilde sebze ve meyve tüke-
terek almaya özen gösterin.

YANLIŞ! Kalp krizi sırasında ök-
sürmek hayatınızı kurtarabilir

Doğrusu: Kalp krizinde şiddetli bir şe-
kilde öksürmenin kalp durmasını önle-
yeceğine, dolayısıyla hayatın
kurtulabileceğine dair tıbbi bir kanıt yok.
Kalp krizinde kalp durursa bilinç kaybo-
luyor, kalp masajı yapılmazsa hasta ha-
yatını kaybediyor. Eğer bilinç açıksa, o
zaman kalp durmamış oluyor ve bu ne-
denle kalp masajına da gerek kalmıyor.
Bu süreçte eforun öksürmek yerine,
112’yi aramak için harcanması 
gerekiyor.

YANLIŞ! Kalp hastalığı olanlar
egzersiz yapmaktan kaçınmalı

Doğrusu: Egzersiz, kalp kasını güçlen-
dirmeye ve vücuttaki kan akışını iyileştir-
meye katkı sağlıyor. Kalp krizini veya
kalp durmasını tetikleyen egzersiz riski
son derece düşüktür. Ancak tamamen
hareketsiz yaşam sürüyorsanız ve ileri
derecede kalp hastalığınız varsa, spor
yapmadan önce mutlaka doktorunuza
danışın.

YANLIŞ! Kolesterol ilaçları
karaciğere zarar veriyormuş.
İlacı bırakmalıyım

Doğrusu: Kandaki kolesterol düzeyinin
yüksekliği, atardamarlarda darlık geliş-
mesi için en önemli risk faktörlerinden
birini oluşturuyor. Bu darlık yerine bağlı
olarak kalp krizi, felç ve ölüme yol aça-
biliyor. Sağlıklı bir diyet, egzersiz ve kilo

vermek bu riskleri azaltsa da, çoğu
zaman yeterli olmuyor. Bu nedenle se-
çilmiş hastalarda kolesterol ilaçlarını
kullanmanın mecburi olduğunu söyle-
yen Doç. Dr. Murat Turfan, “Yapılan bi-
limsel çalışmalarda bu ilaçların kalp
krizi, felç ve ölüm riskini azalttıkları gö-
rülmüştür. Diğer tüm ilaçlar gibi ki buna
çok sık kullanılan ağrı kesiciler de dahil,
bu ilaçların yan etki ihtimali vardır.
Ancak yan etki düşük bir olasılıkla geli-
şiyor ve ilaç kesilir kesilmez ortadan kal-
kıyor. Doktorunuz bu düşük ihtimal için
dahi sizi zaten kontrole çağırıyor. Koles-
terol ilaçlarından elde edilen faydanın
yanında bu risk çok önemsiz duruyor.
Bu yüzden doktor kontrolü altında bu
ilaçları kullanmanız hem ölüm riskini
azaltır hem de güvenlidir” diyor.

YANLIŞ! Kırklı yaşlara geldikten
sonra herkes aspirin kullanmalı

Doğrusu: “Kan sulandırıcılar, kalp krizi
geçiren veya stent ya da by-pass yapılan
hastalarda ömür boyu kullanılması ge-
reken ve yeniden kalp krizi riskini düşü-
ren bir ilaçtır” diyen Kardiyoloji Uzmanı
Doç. Dr. Murat Turfan, şöyle devam
ediyor: “Ancak hiç kalp krizi geçirme-
yenlerin aspirin kullanarak kalp krizi ve
ölüm riskini azaltmaları tartışmalı bir
durumdur. Bazı kan sulandırıcıların
mide üzerine zararlı etkileri mevcut ve
kanama riskini artırıyor. O yüzden ‘pri-
mer koruma’ dediğimiz hiç kalp krizi ge-
çirmemiş hastalarda aspirin kullanımı
ancak kalp hastalığı açısından çok yük-
sek riskli bireylerde faydalı oluyor.
Düşük riskli insanların aspirin kullan-
masının bırakın faydasını, zararı dahi
olabiliyor”

ZEYNEP VURAL
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Kalbiniz haKKında bildiğiniz
yanlış çokyanlış çokyanlış çokyanlış çokyanlış çokyanlış çokyanlış çokyanlış çok
Acıbadem Taksim Hastanesi
Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr.
Murat Turfan, kalp sağlığı
hakkında toplumda doğru
sanılan 10 yanlış bilgiyi
anlattı; önemli uyarılarda
bulundu 

yanlış çok

UmUç’Un velilere tavsiyeleri ise
şöyle: Veliler için tavsiyelerde
bulunan Umuç, “Sınava asıl

emeği 1 yıl boyunca hazırlanarak çocuğu-
nuzun verdiğini unutmayın. Şu zaman-
larda sizlerin destekleri onlar için oldukça
önemli. Ebeveyn olarak bu süreçte onlara
karşı tutumumuzda ve konuşmalarımızda
dikkatli olmak onların büyük ihtiyacıdır. 
Süreci çocuğunuzla birlikte odaklanarak 
yönetin’’ dedi.
Çocuklarınızla sınava yönelik beklentilerinizi
açıkça konuşmaktan uzak kalınız. Bu durum,
çocuklarınızın sınava girmeden kaygı düzeyini
artırabilir. Çocuğunuzun sınava yönelik neler
hissettiğini, endişelerinin neler olduğunu anla-
maya çalışın. Sizin tarafından anlaşılmak, des-
teklerinizi hissetmek onların rahatlaması için
önemlidir. Tek odağınız sınavdan alacakları ba-
şarı olmasın, başarısızlık durumunda da onları se-
veceğinizi, her koşulda yanlarında olacağınızı
belirtebilirsiniz. Sınav sonuçlarından bağımsız,
çocuğunuzun çabasını her zaman takdir 
etmeye çalışın.

Kararlarına saygı duyun

Kalan zamanlarında ders çalışmak istemediklerinde

onlara karşı anlayışlı olabilirsiniz ve kararlarına saygı
duyabilirsiniz. Yaşadıkları stres bazen öfkeye dönüşe-
bilir, bazen iştahlarını kesebilir bazen uykusuz bıraka-
bilir veya alışkın olmadığınız davranışlar
sergileyebilirler. Bu durumlar sizi korkutmasın, belli bir
düzeyde makul olabilen, strese verilen tepki olarak 
görebilirsiniz.

Kıyaslama içine girmeyin

Öğrencilere geçmiş dönemlerde kaygılı hissettiği du-
rumlardaki başarılarını hatırlatmanın önemini vurgu-
layan Psikolojik Danışman Sevgi Umuç, “Yapılan en
büyük hatalardan biri çocuğunuzu başkalarıyla kıyas-
lamaktır. Bu çocuğunuzun kendine verdiği değerin ze-
delenmesine sebep olabilir. Her insanın öğrenme
tekniği, algısı, stresle baş etme kabiliyetleri birbirinden
farklıdır. Bunu çocuğunuza sürekli hatırlatın” dedi.

Aşırı kontrolcü olmayın

İstanbul Rumeli Üniversitesi Psikolojik Danışman
Sevgi UMUÇ, “Aşırı kontrolcü, baskıcı bir ebeveyn tu-
tumunuz varsa şu süreçte özellikle kontrol altına al-
maya çalışın. Mümkünse son dönemlerde
tartışmadan uzak kalın. Eleştiriye ekstra duyarlı halde
olabilirler. Onların moralini yüksek tutacak, kendilerini
iyi hissedecek aktivitelere katılmasını destekleyebilirsi-
niz. İstemedikleri, hoşlanmadıkları ortam veya 

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrenciler kadar
ebeveynleri de büyük oranda etkilemiş durumda. Sınav yaklaştıkça ebeveynlerin de stresi arttı. İstanbul Rumeli

Üniversitesi Psikolojik Danışmanı Sevgi Umuç‘’Bu süreçte ebeveynlerin sınavı nasıl algıladıkları, çocukların da nasıl
algıladığıyla paraleldir. Ailelerin endişeli olması çocukların da stresini arttırır’’ ifadelerini kullandı

YKS önceSi 
uzman tavsiyesi

kişilerle olma konusunda ısrarcı olmamak da ol-
dukça önemlidir’’ dedi. Umuç, tüm bu tutum ve
davranışlarınıza rağmen çocuğunuzun kaygıları
kontrol edilebilir seviyede değilse bir ruh sağlığı
uzmanından destek alabilirsiniz” diyerek sözle-
rine son verdi.

Bahçeşehir ödül aldı
Bahçeşehir Koleji, sosyal medya ve dijital
medya iletişim stratejilerine de yansıttığı
dijitalleşme vizyonuyla Marketing Türkiye &
BoomSonar iş birliğiyle bu yıl 5’incisi düzen-
lenen Social Media Awards Turkey 2021’de
“Özel İlk Orta Eğitim Kurumları” 
kategorisinde “ALTIN” ödülün sahibi oldu

Veri Ödülleri bölümü için her yıl olduğu gibi bu yıl
da 55.000’den fazla sosyal medya marka hesabı So-
cialBrands puanlarına göre tamamen analitik ola-

rak incelendi. 1 Mart 2020- 1 Mart 2021 dönemini kapsayan
değerlendirmede hayran sayısı, hayran artışı, paylaşılan ileti
sayısı, ileti türleri, elde edilen etkileşim ve etkileşim türleri gibi
birçok farklı veri ele alındı.  Deloitte'un uzmanlığıyla dahil ol-
duğu kapsamlı değerlendirme sonucuna göre her kategorinin
en başarılı markaları belli oldu. Türkiye’de eğitim iletişimi
alanında örnek alınan işlere imza atan Bahçeşehir Koleji Ku-
rumsal İletişim Birimi, 2019 ve 2020 yılında da aynı katego-
ride Altın Ödülün sahibi olmuştu.  Ödül töreninde konuşan
Bahçeşehir Koleji Yeni Medya Direktörü Pelin Babakıray,
Social Media Awards’da üçüncü kez altın ödülün sahibi ol-
dukları için çok mutlu ve gururlu olduklarını söyledi ve sözle-
rine şöyle devam etti: “Öncelikle, böyle önemli bir
platformda bize değerlendirilme şansı sunan ve birbirinden
kıymetli markaları bir araya getiren Marketing Türkiye ve Bo-
omSonar ekibine çok teşekkür ederiz. Sosyal mecralarda var
olmamızı her zaman destekleyen, bize liderlik eden Genel
Müdürümüz Sayın Özlem Dağ’a ve bu ödülü almamızda
büyük katkıları olan dijital ajansımız Krombera ekibine,
Genel Müdürlük İletişim ekibimize ve Türkiye genelindeki
tüm iletişim yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum.”

Akademi dünyası
zora girdi

2011 yılında yalnızca 18 adet sahte akademik
dergi bulunurken, bu rakam 2021’de 15 binin üs-
tüne çıkmış durumda. “Predatory Journals” ola-

rak adlandırılan sahte dergiler, özellikle meslek hayatına
yeni başlayan genç akademisyenler ve kariyerleri için
büyük tehlike oluşturuyor. Bilginin basılı ortamdan sıyrılıp
elektronik ortamda kaydedilmesi ve internet sayesinde
hızla paylaşılması, birtakım sorunları da beraberinde geti-
riyor. Bilginin üretim hızı kadar doğruluğu ve güvenirliği de
bir o kadar önemliyken, bu güvenirliği yayıncılık sektö-
ründe bilimsel dergiler üstleniyor. Karadeniz Teknik Üni-
versitesi Öğretim Görevlisi ve Teknik Editör Beyhan
Karpuz, “Predatory Journals” olarak adlandırılan sahte
dergilerin özellikle meslek hayatına yeni başlayan genç
akademisyenler ve kariyerleri için tehlike oluşturduğunu ve
bilimsel bilginin ışığına gölge düşürdüğünü belirtiyor.

En büyük amaç maddi kazanç

Predatory journal olarak adlandırılan ve Türkçe’de sahte,
yağmacı veya avcı dergi gibi farklı anlamlar içeren kavra-
mın, anlam bakımından tam bir karşılığının olmadığını be-
lirten Beyhan Karpuz, predatory journal adı altında ifade
edilen yayın gruplarının çok farklı biçimlerde yapılandırıla-
bildiklerinin altını çiziyor ve bu yayınların en büyük amacı-
nın maddi kazanç olduğunu vurguluyor.
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kağıtha-
ne'de jineko-
log Mustafa

Arslan'ın muyanesinde
23 yerinden bıçaklana-
rak öldürülmüş halde
bulunan Mualla Ir-
mak'ın katil zanlıların-
dan biri olduğu koli
bandındaki parmak
izinden tespit edilerek,
geçen yıl, cinayetten 15 yıl sonra yakala-
nan Irak uyruklu Mohammed Kamal
Majid Berkhtar, hakim karşısına çıktı.
İlk duruşmada savcının mütaalasını
açıklayarak, hakkında ağırlaştırılmış
müebbet ile 10,5 yıl hapis talebinde bu-
lunduğu tutuklu sanık Berkhtar, cina-
yetle ilgisi olmadığını öne sürerek,
"Yaklaşık 15 dakika boğuşma sesleri
geldi. Sesleri duyup içeri girdiğimde
Serkan maktulü de kucağında tutmuş
şekilde oturuyordu. 
Tehdit edildiğim için kimseye anlatama-
dım" dedi.Savcı müebbet istediDuruş-
mada esas hakkındaki görüşünü
açıklayan savcı, sanık Berkhtar'ın olay
tarihinde yürürlükte olan 765 sayılı
Türk Ceza Kanunu'da düzenlenen
"Kasten öldürme" ve "Birden fazla kişi
ile cinsel saldırı" suçundan ağırlaştırıl-
mış müebbet ile 10,5 yıla kadar hapisle
cezalandırılmasını istedi. Mütalaada,
Mualla Irmak'ın ağzına yapıştırılan koli
bandında Irak vatandaşı Mohammed
Kamal Majid Berkhtar'ın parmak izinin
tespit edilmesi üzerine sanığın yakalan-
dığı belirtildi. Berkhtar'ın, 15 yıllık sü-
reçte 6 farklı sahte isim kullanması ve
olayı 15 yıl gizleyerek hiçbir makama
bildirmemesi birlikte değerlendirildi-
ğinde, Mualla Irmak'ın direncini kırmak
ve bağırarak yardım istemesini engelle-
mek amacıyla ağzını koli bandı ile ka-
pattıktan sonra cinsel saldırıda
bulundukları eylemlerinin açığa çıkma-
sını engellemek amacıyla da bıçaklaya-
rak öldürdükleri iddia edildi. 

A nadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca
hazırlanan iddianamede şüpheli
Onur Epik'in 4 Nisan 2021'de akra-

basına ait aracını kullandığı ve şüphelinin
araçta bulunan 3 kişiyle birlikte olay günü
alkol aldıkları anlatıldı. Şüpheli Onur Epik ve
araçta bulunan 2 kişinin uyuşturucu da kul-
landığı belirtilen iddianamede bu kişiler hak-
kında uyuşturucu madde kullanımına ilişkin
ayrı bir soruşturma yürütüldüğü de belirtildi.
Kurye olarak çalışan Serdar Gökhan Bedir'in
Ferah Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Cadde-
si'ne teslimat için gittiği ve teslimatı yaptıktan
sonra motosiklete bineceği sırada Epik'in sevk
ve idaresinde bulunan aracın Bedir'e çarptığı
ve kaza sonucunda Bedir'in vefat ettiği 
anlatıldı.

Esrar kullandığı anlaşıldı

Şüpheli Epik'in olaydan yaklaşık 24 saat

sonra polis teslim olduğu kaydedilen iddiana-
mede, şüphelin ifadesine de yer verilerek hava-
nın yağışlı olması nedeniyle direksiyon
hakimiyetini kaybettiğini, alkollü olmadığını,
korktuğu için kaçtığını söylediği belirtildi. İd-
dianamede olaya ilişkin düzenlenen bilirkişi
raporunda şüpheli Epik'in asli, maktul Be-
dir'in ise tali kusurlu olduğunun tespit edildiği
kaydedilirken şüphelin idrar testinde esrar
etken maddesine rastlandığı da hatırlatıldı.

Tanık beyanları yalanladı

İddianamenin değerlendirme kısmında ise
şüpheli Epik'in alkollü olmadığını beyan etme-
sine rağmen tanık beyanlarının şüpheliyi ya-
lanladığı, şüphelinin olayın ardından 24 saat
sonra teslim olması nedeniyle alkolün tespit
edilemeyeceği vurgulandı. İddianamede şüp-
heli Epik'in kaçma sebebinin korkmasından
ziyade alkol ve uyuşturucu madde etkisi altın-

dayken kaza yapmış olduğu değerlendirildi.

Hakim karşısına çıkacak

İddianamede şüpheli Onur Epik'in "Bilinçli
taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl 8

aydan 9 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandı-
rılması istendi. Tutuklu şüpheli Onur Epik,
önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul
eden Anadolu 38. Asliye Ceza Mahkeme-
si'nde hakim karşısında çıkacak. DHA

Yıllar sonra
cinayeti itiraf etti

İETT otobüsü MOBESE kamerasına çarptı

eyÜpsultan Güzeltepe Sokullu
Caddesi'nde saat 10.45 sırala-
rında  sürücüsünün direksiyon ha-

kimiyetini kaybettiği İETT otobüsü otobüs
durağına çıkıp MOBESE direğine çarptı. Bu
sırada durakta bekleyen kimsenin olmaması

olası bir faciayı engelledi. Kazada MOBESE
direği devrilirken içinde yolcu bulunmayan
otobüsün sürücüsü baygınlık geçirdi. Olay
yerine gelen sağlık ekipleri sürücüye ilk mü-
dahalede bulunduktan sonra ambulansa ala-
rak hastaneye götürdü. Mecidiyeköy-Nurtepe

hattında çalışan İETT otobüsünün sürücüsü
polise, "Tansiyonum düştü kazanın nasıl ol-
duğunu hatırlamıyorum" dedi. Kaza yapan
otobüs çekici yardımıyla götürülürken, devri-
len MOBESE direği de ekipler tarafından
kaldırıldı.

Üsküdar'da sokağa çıkma
kısıtlamasının olduğu 4 Nisan

gününde cadde üzerinde bulunan
iki çocuk babası motokurye Serdar

Gökhan Bedir'e (36) çarparak
ölümüne neden olduğu iddia edilen
sürücü Onur Epik hakkında "Bilinçli

taksirle ölüme neden olma" 
suçundan 9 yıla kadar hapis 

cezası istemiyle dava açıldı

Eyüpsultan'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü durağa çıkıp,
MOBESE direğini devirdi. Kaza sırasında durakta kimsenin olmaması olası bir faciayı engelledi.
"Tansiyonum düştü, kaza nasıl oldu hatırlamıyorum" diyen sürücü hastaneye kaldırıldı

EpIK HAKKINDA
9 YIL HApIs IsTEmI!

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 4 Nisan
Pazar gününde motosikletli kurye Serdar Gökhan
Bedir, siparişini teslim ettikten sonra cadde üze-
rinde park ettiği motosikletine doğru ilerlerken
şüpheli Onur Epik'in idaresindeki hafif ticari ara-
cın kendisine çarpması sonucu hayatını kaybet-
mişti. Olay güvenlik kameralarına da yansımıştı.
Kazadan bir gün sonra polise teslim olan şüpheli
Epik, Anadolu Adalet Sarayı'nda ifade vermesinin
ardından savcılık şüpheliyi 'Adli kontrol tedbiri'
uygulanması talebiyle sevk edildi. Anadolu 8.
Sulh Ceza Hakimliği de şüpheli Epik hakkında
'Yurtdışına çıkmamak', 'İstanbul il sınırlarını terk
etmemek', 'Haftanın 3 günü polis merkezine gide-

rek imza atmak', 'Her türlü taşıtları kullanmamak
ve sürücü belgesini teslim etmek' ile '30 bin lira
güvence bedeli yatırmak' şeklinde birçok adli
kontrol tedbiri uygulamıştı. Öte yandan hakimlik,
araç içerisinde bulunan 5 kişinin maske takma-
dıkları, sosyal mesafeye dikkat etmedikleri ve
araç içinde sigara içtikleri gerekçesiyle gerekli
idari yaptırımın uygulanması için Üsküdar Kay-
makamlığı'na bildirimde bulunulmasına hükmet-
mişti. Serdar Gökhan Bedir'in avukatı İyaz Çimen
şüpheli Onur Epik'in serbest bırakılmasına itiraz
etmesinin ardından şüpheli Epik, tekrar gözaltına
alınmış, savcılık bu sefer tutuklanmasını istemiş
hakimlik de şüpheliyi tutuklamıştı.

GEÇMİŞTE NELER OLDU?

Tehdit davasında 
360 lira para cezası
Zeytinburnu'nda park meselesinden tartıştığı Aysen Kocabek'e tehditler savurduğu
iddiasıyla yargılanan Füsun Aktan'a 360 TL adli para cezası verildi

Bakırköy 26. Asliye Ceza
Mahkemesi'nde görülen du-
ruşmada karşılıklı olarak bir-

birlerinden şikayetçi olan müşteki-
sanıklar Füsun Aktan ve Aysen Kocabek
ile Kocabek'in eşi Cezmi Kocabek katıldı.
Taraf avukatlarının da hazır bulunduğu
duruşmada savunması alınan Füsun
Aktan, park meselesi sebebiyle önce
Cezmi Kocabek ile tartışmaya başladı-
ğını anlatarak, "Sonra eşi de tartışma-
mıza dahil oldu ve bana küfürler etti.
Ben ettiği küfüre karşılık sadece 'sensin'
dedim. Tartışmada Cezmi Kocabek
küfür etmedi. Sadece Aysen Kocabek
etti. Cezmi Kocabek, 'Sen bizim arka-
mızda kim var biliyor musun, senle çok
fena uğraşacağım' dedi. Ben onlara ke-
sinlikle küfür etmedim, tehdit edici de
hiçbir şey söylemedim. Yalnızca sizinle
mahkemede görüşeceğim dedim. Olay
esnasında Aysen hanım arabadan öyle
bir indi ki kapımı kilitlemek zorunda kal-
mıştım. Şikayetçiyim" dedi.

Hakaret ve küfür etti

Çarşaflı olduğu gerekçesiyle ağır hakaret
ve küfürlere maruz kaldığını öne
süren  Aysen Kocabek de "Olay günü
park meselesinden dolayı Füsun hanımla
aramızda tartışma çıktı, tartışmanın ba-
şında yalnızca parmağımla bir dakika
işareti yapmıştım. Ancak, o bana doğru-
dan küfür ederek, 'Çarşaflı, bütün tür-

banlılar aynısınız, ben size göstereceğim,
sizi sürüm sürüm süründüreceğim' dedi.
Ben ona kesinlikle küfür etmedim. Bu
olaydan hemen sonra elektrik idaresinde
de eşime 'Karın çarşafını alsın' şeklinde
başlayıp sinkaflı küfürlerde bulunmuş.
Tartışmalarımızı çevredeki Ayhan Yücel
isimli şahıs duymuş. Kendisi bütün tür-
banlılara küfür edilince tanıklık yapmak
istemiş. Şikayetçiyim" diye konuştu.

Hakaretleri bitmek bilmedi

Cezmi Kocabek ise, "Tam park yerine gi-
recekken birden gelip bana küfretti, aka-
binde eşim Aysen ile tartışmaya başladı.
Eşime küfürler etti, eşim küfretmedi. He-
pimize 'Size göstereceğim, sürüm sürün-
düreceğim' dedi. Bu olay son bulduktan
sonra da elektrik idaresindeyken yanıma
geldi, bu esnada eşim yanımda yoktu.
Bana 'O karın çarşafını alsın' diye başla-
yıp, sinkaflı küfürler etti. Daha sonra 'Si-
zinle mahkemeden sonra da
uğraşacağım, siz benim kim olduğumu
bilmiyorsunuz' dedi. Ben Füsun'a küfür
etmedim, şikayetçi de değilim" dedi.

Vicdanıma dokunmuştu

2 tarafı da tanımadığını belirten tanık
Ayhan Yücel, "Olay günü ben kahvaltı
yaparken camın açık olması sebebiyle bi-
nanın içindeki tartışmayı duydum. Baktı-
ğımda başı açık bir kadın, çarşaflı bir
kadına küfür etti; 'Siz türbanlılar hepiniz

öylesiniz' dedi. Çarşaflı kadının yanın-
daki adam onu susturmak isteyince 'Sen
sus' diyerek, ona da küfretti. Çarşaflı
kadın ve yanındaki adam küfretmediler,
açık olan kadın onları küfürleriyle bas-
tırdı. Ben vicdanıma dokunduğu için ta-
nıklık yapmak istedim, bu olay
sonrasında esnaf da Füsun hanıma tepki
gösterdi. Ben iki tarafı da tanımıyorum"
ifadelerini kullandı. DHA

Mahkeme heyeti, müşteki
sanık Cezmi Kocabek'i,
Füsun Aktan'a yönelik 'basit
tehdit' suçundan 360 TL adli
para cezasıyla cezalandırıp,
hükmün açıklanmasının
geri bırakılmasına karar
verdi. Müşteki-sanık Füsun
Aktan'ı da Aysen Kocabek'e
yönelik 'basit tehdit' suçun-
dan 360 TL adli para ceza-
sına çarptırdı. Duruşma
sonrası adliye önünde açık-
lama yapan Aysen Kocabek,
“Bu karara kesinlikle karşı-
yım. Bir çarşafa, bir namusa
küfrün bedelinin sadece 360
TL olmasını asla hazmedemi-
yorum” dedi.

KARAR ÇIKTI

Tacizciyi
öldüren
kadın
serbest
Zeytinburnu'nda cezaevinden izinli çıkan eniştesi Ali
İhsan Ata'yı kendisine cinsel istismarda bulunup, çektiği
görüntülerle tehdit ettiği iddiasıyla öldüren Canan Atlı,
adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliye edildi

Bakırköy 9. Ağır Ceza
Mahkemesi'nde görü-
len duruşmaya tutuklu

sanık Canan Atlı SEGBİS ile bağla-
nırken sanık avukatları Barış Ars-
lan ve Alper Uysal da duruşma
salonunda hazır bulundu.Duruş-
mada Sivas 1. Ağır Ceza Mahke-
mesi'ne talimatla beyanda bulunan
maktul Ali İhsan Ata'nın dini nikahlı
eşi Sevgi Sınağ'ın ifadesi okundu.
Sınağ'ın ifadesinde şunlar yer aldı:
"Canan benim yeğenim olur. Canan
İstanbul'da mendil, kalem satı-
yordu. Evlere temizliğe gidiyordu.
Saf birisiydi. Ölen maktul benim
dini nikahlı eşimdi. Bana çok kötü
davranıyordu. Şiddet uyguluyordu.
Dövüp, sövüyordu. Hatta benim
banyoda fotoğraflarımı çekip, sos-
yal medyada yayınlamıştı. Beni öl-
dürecekti, korkudan evi terk ettim.
Bunun üzerine yeğenim olan
Canan Atlı'ya 'Sevgi senin yüzün-
den evi terk etti, onu bulup getire-
ceksin. Getirmezsen seni
öldürürüm' diyerek küfürler etmişti.
Canan'ı çocuklarıyla tehdit etmiş,
onları öldürürüm demiş. Canan'la
'Seni öldürürüm' diyerek zorla iliş-
kiye girmiş ve bu görüntüleri vi-
deoya çekmiş" Tanığın beyanları
ardından söz verilen sanık Canan
Atlı, "Tanık beyanları doğrudur. Ço-
cuklarım çok mağdur. Tahliyemi is-
tiyorum" dedi.

Kızıma kadar tehdit etti

Canan Atlı'nın avukatı Alper Uysal,
"Tanık beyanı ortadadır. Maktulün

sanığa yaptığı gibi tanığa da yap-
mış olduğu şeyler ortadır. Onunla
da zorla ilişkiye girmiş ve videoya
çekmiştir. Maktul şiddet uygulamış
ve yağmada bulunmuştur. Maktul
bununla da kalmayıp, sanığın 9 ya-
şındaki kızı için de aynı şeyleri ya-
pacağı konusunda tehdit etmiştir.
Burada ağır bir haksız tahrik söz
konusudur. Müvekkilim öldürme
kastıyla hareket etmemiştir. Uzun
bir tutukluluk süresi geçirdi" dedi
ve sanığın tahliyesini istedi. Mah-
keme heyeti, tutuklu sanık Canan
Atlı hakkında adli kontrol şartları
uygulanması koşuluyla tahliyesine
karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılı-
ğınca hazırlanan iddianamede,
Canan Atlı'nın teyzesinin evi terk
etmesi nedeniyle dini nikahlı eşi
olan maktul Ali İhsan Ata'nın bu du-
rumdan sanığı sorumlu tuttuğu ve
tehdit ettiği anlatılıyor. Olay tarihi 1
Temmuz 2020'de sanığın sokakta
kalem ve mendil sattığı sırada
maktulün sanıktan para aldığı ve
hakaret, tehditlerde bulunduğu ak-
tarılan iddianamede, sanığın bu
durum üzerine çantasında bulunan
silahı çıkartarak maktulün kafasına
3-4 el ateş ettiği ve Ali İhsan
Ata'nın da hayatını kaybettiği belir-
tiliyor. İddianamede, sanık Canan
Atlı'nın 'Haksız tahrik altında kasten
öldürme' suçundan 12 yıldan 18
yıla kadar hapisle cezalandırılması
isteniyor. DHA

Ümraniye'de televizyon
çalan hırsızlık şüphelisi yaka-
landı. Şüphelinin çaldığı tel-

evizyonla sokakta yürüdüğü anlar
kamaraya yansıdı. İstanbul Emniyet
Müdürlüğü Güven Timleri Şube Mü-
dürlüğü ekipleri, Ümraniye'de farklı ta-
rihlerde yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili
çalışma başlattı. Ekipler, girdiği bir evden
televizyon çalan şüphelinin kimliğini tes-
pit etti. G.T. isimli şüpheli Namık Kemal
Mahallesi Talatpaşa Caddesi'nde yaka-
landı. G.T. sevk edildiği mahkemece tu-
tuklanırken, çaldığı televizyonla sokakta
yürüdüğü anlar kamaralara yansıdı.

TV hırsızları
kamerada

KARAR
NİHAYET
VERİLDİ



İ stanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB), Covid-19 nedeniyle bir yılı
aşkın bir süredir zor günler geçiren

kültür sanat sektörü için projeler geliş-
tirdi. Pandeminin başladığı Mart
2020’den aynı yılın sonuna kadar  kül-
tür-sanat sektörüne 12 milyon TL tuta-
rında destek sunuldu. İBB’nin sektör
emekçilerine sağladığı desteklerle, en-
düstrisi temsilcilerinin yaşadığı zorlukla-
rın giderilmesi ve İstanbulluların
kültür-sanattan uzak kalmaması amaç-
landı. İBB Kültür Daire Başkanlığı ve
KÜLTÜR AŞ eliyle gerçekleştiren des-
tekler,  binlerce sanatçıya ulaştı. Bu dö-
nemde; “Sokakta Sanat Var”,
“Sahnebüs”, “Sokak Sokak Masal” ve
“İstanbul’da Bir Sonbahar Kabaresi”
,“Yolculuk Arası Bi’ Caz Molası”,
“Sokak Müzisyenleri Kafede”, “Akade-
miden Sahneye”, “Klasik Sabahlar
Kahve Konserleri”, “Roman Havası”,
“İstanbul Sokak Festivali”, “Sound
Check Harbiye” ve Sahnede Bir Hayat”

gibi pek etkinlik gerçekleştirildi. Sanatçı-
lar pandemi koşullarında nefes alma im-
kanı bulurken, İstanbullular da
özledikleri kültür sanat programlarıyla
buluştu.

Seyircilerle buluşacaklar

İBB’nin müzisyenlerin yanında olmak
için hayata geçirdiği projelerden “İstan-
bul Bir Sahne”, pandemiden etkilenen
binlerce müzisyenin performanslarına 
ev sahipliği yapıyor. İstanbul’un dört bir
yanı zor günler yaşayan sanatçılar için
birer açık hava sahnesine dönüşüyor.
Bugüne kadar binin üzerinde müzisye-
nin yer aldığı proje, İstanbulluları özle-
dikleri kültür sanat etkinlikleriyle
buluştururken müzisyenlere de önemli
bir destek sağlanıyor. İBB iştiraki 
KÜLTÜR AŞ’nin gerçekleştirdiği
projeyle İstanbul’un parkları, durakları,
sokakları, otoparkları, günlük işe gidiş
geliş noktaları ve ikonik mekanları dev
bir açık hava sahnesine dönüştü. Kentin
39 ilçesini müzikle buluşturacak şekilde
planlanan etkinliklerde Adalar’dan 

Bağcılar’a, Çatalca’dan Sultanbeyli’ye
kadar 100 nokta belirlendi.

Dijital konserler de vardı

İBB, Nisan ayının pandemi koşulları ne-
deniyle müzisyenleri bekletmemek için,
Enver Ören Kültür Merkezi’nde özel bir
sahne oluşturarak konser kayıtlarını al-
maya başladı. Dijital Sahne olarak
devam eden projenin ikinci bölümü ise
bugünlerde İBB Cemal Reşit Rey Kon-
ser Salonu’nda devam ediyor. Kurulan
özel sahnelerde gösterilen performans-
lar, Kültür.İstanbul YouTube hesabın-
dan “Dijital Sahne Konserleri” adıyla
paylaşılıyor. İBB, Covid-19 vakalarının
düşmesi ve mesafeli bir şekilde açık ha-
vada etkinlik yapmaya elverişli koşulla-
rın oluşması nedeniyle etkinliklerini kent
genelinde yaydı. İlk et-
kinliklerini 5 Haziran
Cumartesi günü,  5
farklı noktada 21 konser
ile gerçekleştirdi. Kısıt-
lamanın olduğu Pazar
günleri dışında kalan

zamanlara konserler planladı. Farklı
tarzdan müzisyenler, uzun süredir uzak
kaldıkları seyircileriyle buluştu.

Müzisyenlerin yüzü güldü

İBB, her bir müzisyene 2 bin TL destek
sağladığı “İstanbul Bir Sahne” projesini
Mart 2021’de gerçekleştirdiği bir açık
çağrı ile başlattı.. Projeye 2 bin 289 baş-
vuru yapılırken, müzik topluluklarıyla
birlikte toplam sayı 6 bin 841 olarak ger-
çekleşti. Başvuru şartlarını sağlayan mü-
zisyen sayısı ise 5 bin 10 kişi oldu.
“İstanbul Bir Sahne”nin Dijital Sahne
çekimlerinde bin 60 müzisyen, perfor-
mans sergiledi. 5 Haziran’dan itibaren
açık havada gerçekleştirilmeye başlanan
etkinliklerde ise bugüne kadar 200’ün
üzerinde sanatçı ağırlandı.
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Bağcılar Belediyesi’nin 2023 hedeflerine
ulaşabilmesini sağlamak amacıyla;  “En-
tegre Yönetim Sisteminde Bağcılar Mo-

deli” kapsamında üst yöneticilerin katılımıyla “2021
yılı farkındalık artırma” oturumu gerçekleştirildi. Bağ-
cılar Belediyesi Başkan Yardımcısı ve Kalite Üst Yö-
netim Temsilcisi M. Akif Görentaş, EYS altında
yapılan çalışmaların kapsamı, gerekliliği, hedefleri ve
çalışmaların etkinliği hususunda yöneticilerin sergile-
yecekleri liderliğin, öncü belediye olma anlayışını
daha ileriye taşıma noktasında önemini ifade etti.
Bağcılar Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü Ser-
bay Öztürk ise yönetim sistemlerine ve modellerine
ilişkin küresel ve yerel farkındalık aktarımı ile başla-
dığı sunumda EYS (Entegre Yönetim Sistemi)  kap-
samında belediyede yapılan çalışmalar, mevcut
durum ve 2023 yılı hedeflerine değindi. Sunum so-
nunda katılımcıların görüşleri alınarak 2023 hedefle-
rine ulaşmak için yapılacak çalışmalar konusunda
fikir alışverişinde bulunuldu.

Kültür sanat sektörüyle dayanışmasını daha da
geliştirmeyi amaçlayan İBB; “İstanbul Bir Sahne” ve
“İstanbul’da Perdeler Kapanmasın” projeleriyle
sanatçılara önemli destekler sağlamaya devam ediyor

Bağcılar Belediyesi yöneticilerinin katılımıyla
EYS (Entegre Yönetim Sistemi) çalışmaları
kapsamında “2021 yılı farkındalık artırma” 
oturumu düzenlendi. Programda hem mevcut
durum değerlendirildi hem de geleceğe dönük
yapılacak çalışmalar tartışıldı

T ürkiye'nin gidişatı malum. “Suç örgütü
lideri” bir yanda, kelli felli bakanlar bir
yandan herkes hababam bir şeyler söy-

leyip, bir şeyler anlatıyor. Kimine “hak” veriyo-
ruz, kimini çok “yanlış” buluyoruz. Bitmek
bilmeyen bu politik hengameler ve çekişmeler
içinde ise bir de ekonomik “sıkıntılar” boy gös-
teriyor. Ay sonunu getirme telaşı, parasızlık,
uzun mühlettir kısa çalışma ödeneği ile geçin-
meye mahkum edilenler, işsizler, umutsuzlukar
o kadar çok ki... Say say bitiremeyiz. Hal böyle
olunca tüm bu “ham ervahlıktan” sıyrılıp biraz
gülümseye ihtiyaç duyuyor insan. Ama nasıl?
Gezin diyeceğim de o para ister. Ama okumak
desen bak o bedava. Hadi gelin bugünlerden
çok da başka günleri anlatmayan rahmetli Aziz
Nesin'in “Esneyen İnsanlar Ülkesi” isimli hika-
yesini okuyalım...

“Bir varmış, bir yokmuş, sana varsa bana
yokmuş, bana varsa ona yokmuş. Bir zamanlar
yeryüzünün bir yerinde bir ülke varmış. Bu ül-
kedeki kişiler mutluluk içinde yaşar dururlar-
ken, Tanrı vermesin, bir bilinmez salgın hastalık
onları kırıp geçirmeye başlamış. Öyle bir hasta-
lık ki, ülkedeki insanların birtakımı zayıfla-
maya, küçülmeye, birtakımları da
şişmanlamaya, irileşmeye başlamış. Zayıflayan-
ların boyları da günden güne ufalıyormuş. Ama
bu ufalma, küçülme, zayıflama o kadar yavaaaş
yavaş oluyormuş ki hiç kimse ne kendisinin, ne
de başkalarının küçüldüğünün farkına 
varmıyormuş.

Günde ancak beş on gram zayıflıyor, bir iki
milimetre küçülüyorlarmış. İnsanlar küçüle
ufala, zayıflaya sıskalaşa, bir zaman gelmiş,
baston kadar incelmiş, sacayağı kadar kısalmış-

lar. Günden güne daha da kısalıp ufalıyorlarmış.
Beri yandan birtakım insanlar da günden

güne şişmanlıyor, irileşiyorlarmış. Öbürlerinin
küçülmesi, ufalması gibi, bu irileşme, şişman-
lama da, günden güne bikaç milim, günde beş
on gram olduğundan, ne kendileri, ne de başka-
ları onların her gün biraz daha devleştiklerinin
farkına varmıyorlarmış. Boyları yangın kuleleri
kadar uzamış, gövdeleri vapurlar kadar irileş-
miş. Ama o ülkede büyüyenlerin sayısı, zayıfla-
yıp ufalanların sayısına denk değilmiş. İki yanın
sayısı birbirine eşit olmuyormuş. Beş on küçü-
lene, ufalana karşılık, ancak bir kişi kocaman-
laşırmış. Zayıfların çocukları. da zayıf, fındık
kadar küçük doğmaya başlamışlar. Buna karşı-
lık, irilerin çocukları da fil yavrusu kadar
büyük, kocaman doğuyorlarmış. Doğuştan
küçük olanlarla, doğuştan büyük olanlar, oldum
olasıya bu işin böyle gelip böyle gittiğini sanır-
lar, bunda hiçbir ayrılık, uygunsuzluk, olağanüs-
tülük görmezlermiş. Görmedikleri gibi,
küçülenler, kendilerinden daha küçüklerini
görüp, onlara bakarak, “Tanrım, buna da şü-
kürler olsun, küçüğün küçüğü var. Ben yine iyi-
yim!” diye avunurlarmış.

Günden güne irileşenler de, kendilerinden
daha irilerini gördükçe, “Tanrım, beni ondan
daha iri yap!” diye yakarırlarmış. Dileklerini,
yakarmalarını Tanrı da dinler, onları günden-
güne şişirir de şişirirmiş. Bir zaman gelmiş ki,
şişmanlayanlar, irileşenler, oturdukları evlere;
yattıkları yataklara, geçtikleri yollara sığmaz
olmuşlar. Her ne yapsalar, ayakları yorganların-
dan dışarı çıktığından, yorganlarını ayaklarına
göre uzatmaya, yolları gövdelerine göre aç-
maya, evlerini de boylarına göre büyütmeye
başlamışlar.

Bir zaman gelmiş, açtıkları yollardan da ge-
çemez, büyüttükleri evlere de giremez, uzattık-

ları yorganlarına da sığamaz ol-
muşlar. Yeniden, evlerini yollarını, yorganlarını
büyütmüşler. Alanlar küçük gelmiş, alanları aç-
mışlar. Yaşadıkları kent küçük gelmiş, kentten
dışarı kaçmışlar. Yayıldıkça yayılmışlar, taş-
tıkça taşmışlar.

Küçülenler de küçüldükçe küçülmüşler, ufal-
dıkça ufalmışlar, artık öyle olmuş ki, bir zaman
sonra kimisi ev diye karpuz kabuğuna, kimisi
ceviz, kimisi de fındık kabuğuna girer olmuş. İş
bu kadarla da kalmamış, bir zaman sonra kü-
çüle küçüle temelli kaybolmaya başlamışlar.
Gözle görülemez olmuşlar. Ancak mikroskopla
bakılınca görülebiliyorlarmış. Bütün bu olan bi-
tenleri, herkes olağan bişey sanır, hiçbiri yakın-
mada bulunmazmış.

Gel zaman, git zaman, irileşenlerin irileş-
mesi, şişmanlayanların şişmanlaması durmuş.
İş bununla da kalmamış. Onlar da küçülmeye,
ufalmaya başlamışlar. Gündengüne zayıflıyor-
larmış. Ne var ki, zayıflamaları, şişmanlama-
ları gibi yavaş yavaş değil, birdenbire
oluyormuş. Eskiden boylan günde bir iki milim
uzarken, şimdi günde bir iki karış birden kısalı-
yorlarmış. Eskiden günde bikaç gram şişman-
larken, şimdi günde beş on gram birden
zayıflıyorlarmış. Boyu beş metre, ağırlığı iki ton
olanlar gece yataklarına böyle yatıyor, sabah,
boyları iki metre, ağırlıkları iki yüz kilo olarak
uyanıyorlarmış. Büyük bir hızla erimeye başla-
mışlar. Bir zaman gelmiş, artık birbirlerini bile
tanımıyor, aynadaki hayallerinden korkuyorlar-

mış. Büyük bir korkuya düşmüşler. Bu büyük
korkuyla küçüle küçüle büsbütün yok olmak-
tansa, kendi canlarına kıyanlar bile olmuş.
Arka arkaya kendilerini öldürüyorlarmış. Ken-
tin her yanında ağlamalar, bağırtılar göklere
yükseliyormuş:

– Zayıflıyoruz!.. – Eriyoruz!… – Bitiyoru-
uuz!.. Ağlamak, sızlamak, bağırmak bir işe ya-
ramamış. “Büsbütün ortadan yok olup
gitmeden aklımızı başımıza devşirelim. Küçül-
memizi önleyici bir çıkar yol bulalım!” demiş-
ler. Artık şişmanlamaktan, büyümekten
geçmişler, oldukları gibi kalsalar, çoktan razı-
lar. Doktorlara başvurmuşlar. Doktorlar onlar-
dan beter. Herkes kendi başının derdine
düşmüş. Göz göre göre ufalıyor, eriyorlar. Bu
öyle amansız bir salgın hastalıkmış ki, ondan
ona geçiyormuş. Doktorlar, şişmanlık ilaçlan
vermişler, kemikleri besleyici iğneler yapmışlar.
“Bol bol yiyin!” demişler “Üzülmeyin, canınızı
sıkmayın!” demişler. Ama bütün bunların hiç-
biri yararlı olmazmış. O zaman o ülkede yaşa-
yanlar, düşünmüşler, taşınmışlar, “Başka bir
ülkeden, derdimize derman bulacak bir uzman
arayalım,” demişler. Dedikleri gibi de yapıp,
dünyanın en büyük şişmanlatma uzmanını kendi
ülkelerine çağırmışlar. Uzman gelmiş, küçülen-
lere, ufalanlara bakmış.

– Bu yeni bir hastalık değil, demiş. Dünyanın
başka yerlerinde de görülmüştür. Her ne kadar
salgın bir hastalıksa da önlenebilir. Aranızda bir
zaman yaşayacağım. Ben ne yaparsam, siz de
gözünüzü, kulağınızı açın, benim yaptığım gibi
yapın. Göreceksiniz ki, benim yaptıklarımı ya-
parsanız, hem zayıflamanız, küçülmeniz, hem
şişmanlamanız duracak… Nasılsanız öyle kala-
caksınız. Bunu söyledikten sonra uzman, onla-
rın gözleri önünde tartılmış, ölçülmüş. Ağırlığı
75 kilo, boyu da 1.79 gelmiş.

O ülkede yaşayanlar, neler yapacak diye uz-
mandan gözlerini ayırmamışlar. Hepsi göz
kulak kesilmiş. Hep ona bakıyorlarmış. Uzman
o ülkede kırk gün, kırk gece kalmış. Sonra
orada yaşayanları çevresine toplayıp,

– Bunca zaman aranızda yaşadım. Neler
yaptığımı gördünüz, siz de benim gibi yapar,
benim gibi yaşarsanız, bu dertten kurtulursu-
nuz!.. demiş. Demiş ama, o ülkede yaşayanlar,
uzmanın kendilerinden ayrı onların yaptıkların-
dan başka bişey yaptığını görmemişler. Görseler
de anlamamışlar. Uzman,

– İşte bakın, yine gözünüzün önünde tartılı-
yorum!… demiş. Tartılmış, ağırlığı 75 kilo; öl-
çülmüş, boyu 1.79… Nasıl geldiyse yine öyle.
Ne şişmanlamış, ne zayıflamış. O ülkede yaşa-
yanlar büsbütün şaşırmışlar. “Bu uzman bizden
ayrı, bizim yaptıklarımızdan başka ne yaptı da,
hiç zayıflamadı, kısalmadı?..” demişler.
Uzman, vapura binip, o ülkeden ayrılırken,

– Anladınız ya… demiş, ben ne yaptımsa siz
de öyle yapın!… Allasmarladık. Uzman bir
gece önceden uykusuz olduğu için, bu sözleri
söyledikten sonra küçük dili görünene kadar ağ-
zını açıp, bir de esnemiş.

O ülkede yaşayanlar bunu görünce, hep bir-
den sevinçle bağırmışlar: – Tamam… – Uzman
esnedi… – Uzman gerindi… – Şimdi anladık
neden zayıflamadığını… – Uzman ne yaptıysa,
biz de onu yapalım… O günden sonra, o ülkede
yaşayanlar, uzman esnedi, gerindi diye, onlar da
hiç durmadan esnemeye, gerinmeye başlamış-
lar. Gerçekten de zayıflamaları, küçülmeleri, kı-
salmaları durmuş. İriler iri, ufaklar ufak
kalmış. Hiçbir değişme olmamış. Çünkü, esne-
mekten, gerinmekten vakit bulup da yaşayamı-
yorlarmış ki küçülsünler, ufalsınlar, ya da
büyüyüp irileşsinler… Hep esniyor, hep gerini-
yorlarmış...”

Bir garip ülke...

T.C.
BAKIRKÖY

4. İCRA DAİRESİ
2020/8478 ESAS

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de     Basın: (1391377)

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulun-
madığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, ar-
tırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan
alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini
geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna
kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan  sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden
önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belir-
tilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği
takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya
numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 07/06/2021

1.İhale Tarihi : 06/07/2021 günü, saat 11:00 - 11:10 arası.
2.İhale Tarihi : 26/07/2021 günü, saat 11:00 - 11:10 arası.
İhale Yeri : MERKEZ EFENDİ MAHALLESİ, KALE İŞ 

MERKEZİ NO:275-295 ZEYTİNBURNU/İSTANBUL 
No    Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
1       1.000,00 1   %18 1 Adet KLAVYE iMAC BİLGİSAYAR VE APPLE KLAVYE

( iMAC G5 1.8 GHz, 17 İnch, Power PC G5 80 GB HD
2       8.500,00 1   %18 1 Adet YAZICI XEROX MARKA WC7525 

RENKLİ LAZER YAZICI
3    400,00 1   %18   1 Adet MİNİ BUZDOLABI REGAL MARKA ( BÜRO TİPİ)
4    4.500,00 1   %18 1 Adet RENKLİ YAZICI XEROX-PHASER 

6300 RENKLİ LAZER YAZICI
5     48.500,00 1   %18 1 Adet CNC ROUTER MAKİNASI 

POYSAN-B72120 MODEL TİPLİ MAKİNA, 
6     45.000,00 1   %18 1 Adet CNC MAKİNASI MARKASIZ 
7     2.600,00 1   %18 1 Adet KOMPRESÖR MAKİNASI PİSTONLU TİP, 
8     18.000,00 1   %18 1 Adet DERİ YAKMA(SICAK BASKI) MAKİNASI 

(İİK m.114/1, 114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.

kUltUr sanata 
ıBB katkısı

Örnek No: 25*

Anıl BODUÇ

statİk fİkİr

anilboduc@gmail.com

TAYLAN DAŞDÖĞEN

Kadın emeği pazarının
yeni adresi belli oldu
Aile ekonomisine katkıda bulunmak isteyen yüzlerce kadın girişimci, İstanbul Gönüllüleri Kadın
Emeği Pazarı’nda ürünlerini halkla buluşturmaya devam ediyor. Kadın Emeği Pazarı, Sarıyer
Meydanı ve Üsküdar Marmaray çıkışında; 7-19 Haziran 2021 tarihleri arasında sokağa çıkma
kısıtlamasının olmadığı her gün, 10.00-19.00 saatleri arasında açık olacak

Kendi olanaklarıyla üretim
yapan ancak ürettikleri
ürünleri tüketiciyle buluş-

turma konusunda sıkıntı yaşayan ka-
dınlar için başlatılan Kadın Emeği
Pazarı, İstanbul’un çeşitli meydanla-
rında yeniden yerini aldı. Toplam
350’den fazla kadın üreticinin, Üskü-
dar pazarında yer alan 48 stantta ve
Sarıyer’de bulunan 24 stantta dönü-
şümlü olarak ürünlerini tüketici ile bu-
luşturması amaçlanıyor. Geçtiğimiz
Şubat ayında, Kadıköy İskele-
sinde kurulan pazar, yine 350 ka-
dının ürünlerine ev sahipliği
yapmıştı.  Konuyla ilgili açıkla-
malarda bulunan proje sorum-
lusu Derya Komut Aytekin,
“Tamamen İstanbul Büyükşehir

Belediyesi’nin (İBB) bize sağladığı
stantlarla, buradaki lojistik destekle-
riyle birlikte güzel bir birliktelik kurgu-
ladık. Bundan sonra da çeşitli ilçelerde
kadın emeği için pazarlarımızı kurgu-
lamaya devam ediyor olacağız” dedi.

Vatandaşlar mutlu oldu

Kadın Emeği Pazarı’nda tezgah açan
kadınlar, pandemi döneminde düşen
gelirlerine de destek olmuş oluyor. Gö-
rüşlerini dile getiren bir kadın girişimci,

“Çok teşekkür ediyorum Büyükşehir
Belediyesi’ne de ayrıca çünkü biz üc-
retsiz açtık. Böyle bir yere biz aylık 3
bin lira 4 bin lira kira veriyorduk” ifa-
desinde bulundu. Kadın girişimciler, el
emekleriyle ürettikleri; kolye, yastık,
bez bebek, tablo, örgü çanta gibi çeşitli
ürünlere kentlinin yoğun ilgi gösterdik-
lerini söyledi. İBB ve İstanbul Gönül-
lüleri’nin birlikte gerçekleştirdiği
“Kadın Emeği Projesi” ilk olarak Be-
şiktaş İskele Meydanı’nda hayat bul-

muştu. 14 Aralık-31 Aralık
tarihleri arasında Kadın Emeği
Pazarı’nda, 500 kadın girişimci
tarafından üretilen çeşitli ve ya-
ratıcı ürünler stantlarda satışa
sunulmuş, kentli yoğun ilgi gös-
termişti.  SAVAŞ ATAK
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İ stanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB), şehrin adil bir kent ol-
ması için hizmete aldığı proje-

lerden birini daha hayata geçirdi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun
seçim vaatleri arasında ilk sıralarda
yer alan “Halk Bakkal” tanıtım top-
lantısı, Yenikapı’daki Kadir Topbaş

Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlendi.
CHP Genel Başkan Yardımcıları Fethi Açıkel
ile Onursal Adıgüzel, CHP İstanbul milletve-
killeri Mahmut Tanal, Sezgin Tanrıkulu,
Özgür Karabat, Turan Aydoğan, Emine Güli-
zar Emecan ve Cihangir İslam’ın katıldığı top-
lantıda; ilçe belediye başkanları, siyasi parti
temsilcileri, İBB üst yönetimi, CHP İBB Mec-
lis Grup Başkanvekili Doğan Subaşı ve İYİ
Parti İBB Meclis Grup Başkanvekili İbrahim
Özkan da hazır bulundu. Toplantı, “Halk Bak-
kal” logosu takmaya hak kazanan esnafın ve
esnaf odalarının temsilcilerinin katılımıyla ger-
çekleştirildi. Tanıtım toplantısı için hazırlanan
sahne, “Halk Bakkal” konseptiyle tasarlandı.
Toplantı öncesinde, “Halk Bakkal” projesini
anlatan kısa film gösterimi yapıldı.

Milyonların çok büyük derdi var

İstanbul’da yaşamanın hem ayrıcalık hem de
büyük zorluklar içerdiğine dikkat çeken İma-
moğlu, konuşmasında, “Çünkü, bu güzel şeh-
rin sahibi olan milyonların, özellikle son
dönemde büyüyen çok büyük bir derdi var. Bu

şehirde milyonlarca yurttaşımız geçinemiyor.
Çalışabilecekleri bir işe, düzenli ve yeterli gelire
sahip olmayanlar, işleri bozulan, işyerlerini ka-
pamak zorunda kalanlar; yani milyonlarca İs-
tanbullu, giderek daha yüksek bir sesle, ki
hepimiz bunu sokakta yaşıyoruz- ‘Geçinemi-
yoruz’ diyor” ifadelerini kullandı. “Bu gerçeği
görmeden, bu feryada kulak vermeden, bu
derdi çözmeden mutlu bir geleceğe yürüyeme-
yiz” diyen İmamoğlu, “Artık bir sağlık krizi ol-
manın ötesine geçip, büyük bir ekonomik ve
toplumsal krize dönüşmüş olan pandemi, ne
yazık ki, hayatın pek çok alanını etkilemiş du-
rumda. Ne yazık ki pandemi; yoksullukla, açlık
arasında sıkışıp kalmış yeni kesimler ve yeni
meslek sahipleri yarattı; yaratmaya devam edi-
yor” tespitlerinde bulundu.

Satışlar yüzde 85 düştü

Artan işsizlik ve yoksulluğun en net ifadelerin-
den birinin, mahalle bakkallarının veresiye def-
terlerinden görüldüğünü belirten İmamoğlu,
“Yaptığımız araştırmalardan, bakkallarla ve il-
gili sivil toplum kuruluşlarından aldığımız veri-
lerden açıkça görüyoruz ki, İstanbul’da
pandemi döneminde veresiye alışveriş yapan
kişi sayısı tam yüzde 32 artmış durumda.
Daha önce mahalle bakkalına borçlanmadan
da hayatını sürdürebilen bu insanların,
artık başka çareleri kalmamış du-
rumda. Pandemi döneminde İs-
tanbul’da, veresiye defterine

yazılan toplam borç miktarı ise, tam yüzde 55
oranında artmış durumda. Üstelik bütün bun-
lar olurken, bakkalların toplam satışları da
yüzde 85 oranında düştü” bilgilerini paylaştı.
Bu süreçte hem kendileri ayakta kalmaya çalı-
şan hem de çaresiz kalan vatandaşın ekono-
mik yükünü paylaşmaya gayret eden
bakkalların da gelir-gider dengesinin derinden
sarsıldığına dikkat çeken İmamoğlu, “Zaten
her mahalle arasına giren, küçük esnafa yaşam
alanı bırakmayan zincir marketler de ayrı bir
dert. Bunlarla rekabet etmeye çalışan bakkal-
lar, pandemiyle birlikte yeni sorunlarla karşı
karşıya kaldılar. Pandemi tedbirleri kapsa-
mında, marketler ile bakkalların açılış-kapanış
saatlerinin de çakışması, -günün teknolojisi, el-
bette karşısında değiliz ama- online alışveriş
alışkanlığının yaygınlaşması gibi gelişmeler,
bakkalların rekabet gücünü daha da kırdı.
Bakkallık tamamen yok olmanın eşiğine geldi”
dedi. 

Sosyal kartlara 30 milyon lira bütçe

Bakkalların yok olmasının “basit bir ekonomik
mesele” olarak görülemeyeceğini kaydeden
İmamoğlu, bunun ciddi sonuçlara yol açabile-
cek, çok önemli bir toplumsal sorun olduğuna
vurgu yaptı. “Bakallar, mahalle hayatının ve

mahalle kültürünün en önemli yapı
taşlarından biridir” diyen İma-

moğlu, şunları söyledi:
“Zira bakkallar, yıllardır

derinleşen yoksullu-
ğun, açlığa dönüş-
mesini önlüyorlar.
Bu konuda aslında
sivil bir hareketle,
vatandaşın yanında
olan mekanizmanın
bireyleridir. Veresiye

defterlerine baktığı-
mızda bunu açıkça gö-

rüyoruz. Bakkallara en
çok yazdırılan ürünler

neler, biliyo musunuz? Ekmek,
peynir, yağ, yumurta, süt, şeker, kuru

bakliyat gibi temel gıdalardır.  Biz, İBB olarak,
İstanbullu ailelerin temel gıdaya erişim hakları
konusunda, başından beri çok hassasız. İBB
Sosyal Kart uygulamamız, bu hassasiyetle
sürdürdüğümüz, açlık ve yoksullukla sürdürü-
lebilir mücadelede, bizim için çok en önemli
araç. Kent yoksulluğuyla mücadele de bizim
için çok önemli bir araç olacak. İBB olarak
Sosyal Kartlar için tahsis ettiğimiz aylık bütçe,
30 milyon TL’dir. Yani her ay, 30 milyon liralık
bütçeyi, en zor durumdaki ailelerimizi destek-
lemek için kullanıyoruz.”

Veresiye alışveriş can sıkıyor

İBB’nin sosyal kartlarından düzenli olarak 160
bin ailenin yararlandığı bilgisini paylaşan İma-
moğlu, şu ilginç verileri paylaştı:  “Bu 160 bin
aile, kendilerine tahsis ettiğimiz aylık 30 milyon
TL ile ne gibi harcamalar yapıyor diye baktığı-
mızda, karşımıza, bakkalların veresiye defterle-
rinde gördüğümüz ürünler çıktı. Burada bir
tabloyla, hepimizin, devletin tüm kurumlarının
yüzleşmesi gerekiyor. İBB Sosyal Kartları ile
yapılan harcamaların yüzde 65’ini, bakkallar-
dan da temin edilebilen temel gıda ürünleri
oluşturuyor. Ama bir başka veri, bir başka
tablo daha var ortada. 160 bin ailenin temel
gıdaya ulaşabilmeleri için yaptığımız maddi
yardım, ekonomik dolaşıma girdiğinde, maale-
sef bakkallara uğramadan, doğrudan zincir
marketlere akıyor. Sosyal Kart’ın sadece büyük
marketlerde geçerli olması nedeniyle, bakkal-
lar, müşterilerinin önemli bir kısmını kaybedi-
yor. Aylık temel ihtiyaçlarını, Sosyal Kart’la
zincir marketlerden karşılayan vatandaş, sa-
dece günlük gelişen ihtiyaçlarını karşılamak
için veresiye alışveriş yapmak durumunda kal-
dığında mahallemizin güzide bakkalını hatırlı-
yor. Veresiye defterinde borçlar biriktikçe de
vatandaş yaşadığı mahcubiyet hissiyle bakkal-
lardan uzaklaşıyor. Bakkalların ekonomik ko-
şulları daha da ağırlaşıyor.”

Herkes nefes alacak

Halk Bakkal Projesi’yle bu kısır döngüye son
verdiklerini vurgulayan İmamoğlu, “Sosyal
Kart için ayırdığımız bütçeden bakkalların da
yararlanabilmesi için, böylece hem esnafın
hem de yurttaşların kazançlı çıkmasını sağlıyo-
ruz. Projeyle birlikte, Sosyal Kart sahibi 160

bini aşan aile, İBB’nin kendilerine tahsis ettiği
kartlarla, yalnızca zincir marketlerden değil,
‘Halk Bakkal’ logolu mahalle bakkalından da
alışveriş yapabilecek. Elbette İBB Sosyal Kart
sahibi vatandaşlarımız, istedikleri yerden alış-
veriş etmek hakkına sahiptirler. İster zincir
marketlerden ister mahalle bakkalından alışve-
riş ederler. Ama biz, iddialıyız. Vatandaşları-
mız, Halk Bakkal Projesi’nin şartlarını yerine
getirerek, Halk Bakkal logosunu dükkanla-
rında kullanmaya hak kazanan bakkalları, gö-
receksiniz öncelikle tercih edecekler. Vatandaş,
burada bakkalının yanında olacak” dedi. 

Yapılacak kolaylıkları anlattı

İmamoğlu, Halk Bakkal logolu işletmelere
sağlayacakları kolaylıkları ise, şu sözlerle ak-
tardı:  “Sosyal Kart kullanıcılarına bu uygula-
mayı duyurarak Halk Bakkallara, tanıtım
desteği sağlayacağız. Müşteri akışını hızlandı-
racak hamleler yapacağız. Halk Bakkallarda
satılan kimi ürünlerin daha ucuza temin edile-
bilmesi için, organizasyon desteği sunacağız.
Avrupa ve Anadolu Yakası’ndaki üretici koo-
peratiflerimizden ürün temin ve tedarik ederek,
bakkallarımıza sunulacak lojistik merkezler
oluşturacağız. Halk Bakkalların kalitesini yük-
seltmek ve sürekliliğini sağlamak üzere; dü-
zenli dezenfeksiyon, ilaçlama gibi hizmetler
sunacağız. Halk Bakkal Projesine katılarak,
Halk Bakkal logosunu kullanmaya hak kaza-
nan bakkallarımız, bakkallığın o geleneksel, in-
sani boyutunun yanı sıra; modern, kaliteli,
güvenli ve ucuz alışveriş imkânı da sunacaklar.
Halk Bakkal Projesiyle, bir yandan Sosyal
Kart kullanıcılarının hayatını kolaylaştırırken,
diğer yandan da küçük esnafı güçlendireceğiz.
Halk Bakkal Projesiyle, mahalle hayatının di-
namiklerini güçlendireceğiz, dayanışma ru-
hunu yükselteceğiz. Belediyenin sosyal yardım
bütçesiyle, ailelerin geçinebilmek için, küçük
esnafın da ayakta kalmak için verdiği mücade-
leyi bir potada birleştireceğiz ve tüm tarafların
amaçlarına ulaşmasını sağlayacağız.”

Halk Bakkal herkese iyi gelecek

“Halk Bakkal uygulamamızın mahalle bakkal-
larını korumakla kalmayan, onları çok daha bü-
yütecek olan tarafı şu” diyen İmamoğlu,
“Bugün itibariyle İstanbullular’ın ceplerinde, 18
milyonun üzerinde İstanbul Kart var. Şimdiye
kadar çoğunlukla ulaşımda geçerli olan İstan-
bul Kart, bundan böyle Halk Bakkal logolu
mahalle bakkallarında da geçecek. Bir nevi
banka kartı. Ceplerinde İstanbul Kart taşı-
makta olan bütün vatandaşlarımız, bugünden
itibaren ‘Halk Bakkal’ logolu mahalle bakkalla-
rında kartlarını kullanarak, alışveriş yapabile-
cekler. Böylelikle;
İstanbullunun ekonomik gü-
cünü, İBB’nin gücüyle birleş-
tirerek, bakkallarımızın
yanında olacağız. Çok de-
ğerli bir bağ kurmuş oluyo-
ruz” ifadelerini kullandı.
İBB’ye başvuruda bulunan
bin 200’den fazla “Halk Bak-
kal” ile bugün itibariyle yola
çıktıklarını belirten İma-
moğlu, “Hedefimiz; İstan-
bul’un her ilçesinde, her semt
ve mahallesinde, Halk Bakkal
ağını genişletmek ve yok ol-
makta olan mahalle bakkalı
komşularımıza destek olmak.
Bu sayı hızla, daha da arta-
cak. İstanbul’un bütün bak-
kallarını, 30 Haziran’a kadar,
halkbakkal.ibb.istanbul adre-
sine girerek,  Halk Bakkal
projesine başvurmaya, bu se- Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1391042)
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KARAR NO : 2021/177

Davacı DERYA MERİÇ KÖYMEN aleyhine 
mahkememizde açılan Nüfus davasının yapılan 
açık yargılaması sonunda;
Davanın KABULÜ ile, ANKARA İli, ÇANKAYA 
İlçesi, GAZİOSMANPAŞA  Mahallesi/Köyü, Cilt 
No: 3*, Hane No:*1, BSN:1*'de nüfusa kayıtlı, 
HAYRETTİN REŞAT ve AYŞE kızı, 24/01/1**9
ÇANKAYA doğumlu 11*****534 T.C. Kimlik numaralı
DERYA MERİÇ KÖYMEN'in “DERYA MERİÇ” olan
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilk sıra seçim vaatlerinden birini daha hayata geçirdi. Artan işsizlik ve yoksulluğun
en net ifadelerinden birinin mahalle bakkallarının veresiye defterlerinde görüldüğünü belirten İmamoğlu, İBB’ye
başvuruda bulunan bin 200’den fazla “Halk Bakkal” ile bugün itibariyle yola çıktıklarını duyurdu

Amaç yurttaşı
muhtaç etmemek
“Benim açımdan asıl önemli olan;
kimlere ne yardım yaptığımız değil,
yurttaşlarımızı yardım alır durumdan
çıkarmak için neler yaptığımızdır. Kalıcı
olan, esas budur” diyen İmamoğlu,
“Bizim yönetim anlayışımızın, sosyal
adalet politikamızın özünü bu yaklaşım
oluşturur. Hayatı, böyle toparlayabiliriz.
Biz, bölgesel istihdam ofisleri kurup,
İstanbulluya iş bulma konusunda inisi-
yatif üstlenmiş, binlerce hemşerimize,
inşallah on binlercesine iş bulmada
yardımcı olmuş bir belediyeyiz. İstan-
bul’un çiftçilerine milyonlarca fide da-
ğıtarak, onların üretimde kalmalarına
destek oluyoruz. Ürettiklerinin pazar-
lanmasına katkı sunuyoruz. Sunmaya
devam edeceğiz. Kadın istihdamını ar-
tırmak için seferberlik halindeyiz.
Şimdi de Halk Bakkal projesiyle, kent
ekonomisinin işleyişine küçük ama et-
kili ve adaletli bir dokunuş yapıyoruz.
Çünkü biz, bir avuç çıkar grubu için
değil, 16 milyon İstanbullu için çalışı-
yoruz. Ve ne yapıyorsak; akılla, bilimle,
konuşarak, uzlaşarak, sevgi ve daya-
nışma halkasını büyüterek yapıyoruz”
ifadelerini kullandı.

Emeği geçenlere
teşekkür etti
Projede emeği geçen ekip arkadaş-
larını da unutmayan İmamoğlu, söz-
lerini, “Bu güzel projenin hayata
geçmesi için gecesini gündüzüne
katarak çalışan; büyük emek harca-
yan, süreci en başından beri titiz-
likle yürüten tüm çalışma
arkadaşlarıma; bilhassa İBB Halkla
İlişkiler Daire Başkanlığımıza, Sos-
yal Hizmetler Müdürlüğümüze, BEL-
BİM ekiplerimize ve İstanbul
Planlama Ajansı’na içten teşekkür-
lerimi sunuyorum. Bu başarının sa-
hibi onlar. Projenin içinde olan
bakklarımıza, odalarımıza, bütün
paydaşlarımıza teşekkürlerimi su-
nuyorum. Halk Bakkal projemiz,
bakkallarımıza ve İstanbul’umuza
hayırlı uğurlu olsun” şeklinde nokta-
ladı. İmamoğlu, konuşmasının ar-
dından katılımcılarla ve bakkallarla
toplu fotoğraf çektirdi.

ferberliğin içinde yer almaya davet ediyo-
rum” çağrısını yaptı. 

Darda olan nefes alacak

Çağrısını İstanbullulara da yönelten İma-
moğlu, hemşehrilerine, “Gelin; bakkalıyla,
belediyesiyle, mahallelisiyle, sokağıyla, ka-
dınıyla, erkeğiyle el ele verelim. Kim zor-
daysa, kim dardaysa, onun biraz rahat
nefes almasını sağlayalım. Komşumuzdan
alalım, komşumuz kazansın. Gelin; hep
birlikte iyiliği organize edelim. Halk Bakkal
projesiyle, veresiye defterlerinin sayfalarını
azaltalım. Esnafın da vatandaşın da yüzü-
nün gülmesini, yine hep birlikte 16 milyon
İstanbullu olarak sağlayalım” sözleriyle
seslendi. İBB olarak, sosyal adalet politika-
larına çok önem verdiklerini ve bu alanda
pek çok ilke imza attıklarını ifade eden
İmamoğlu, bu hizmetlerini, “İhtiyaç sahibi
ailelerin küçük çocukları için ücretsiz süt
dağıtmak; 0-4 yaş arası çocuk sahibi anne-
ler için, toplu ulaşımı ücretsiz hale getir-
mek; üniversiteli gençlere eğitim yardımı
yapmak gibi pek çok, öncü uygulamalar
gerçekleştirdik. Bunun vicdanını, bunun
maneviyatını tarif edemezsiniz” şeklinde
örneklendirdi. 

Halk Bakkal uygulamasıyla
yüzlerin güleceğini anlatan İBB

Başkanı Ekrem İmamoğlu,
“Bu uygulama hepimizi

memnun edecek”
diye konuştu.
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T İM Başkanı İsmail Gülle, “Kü-
resel pazarda artık daha güçlü 
durumdayız. Küresel tedarik 

zincirlerinde pandemi ile hızlanan yeni-
den yapılanma sürecinin faydalarını gö-
rüyoruz.Her bir sektörümüzde, ihraç 
mallarımıza talep artarken Türkiye mar-
kası daha da güçlendi. Bu yılın ilk 5 
ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine 
göre TL ile yapılan ihracat yüzde 58 ar-
tarak 25,5 milyar liraya ulaştı. TL ile ih-
racatta ilk sırada 4,4 milyar lira ile Irak, 
ilk sırada yer aldı. Mayısta ise Türk Li-
rası ile yapılan ihracat yılın aynı ayına 
göre yüzde 74 artarak 4,75 milyar liraya 
ulaştı. Bu yıl 5 ayda ilk kez ihracat 
yapan firma sayımız da toplamda 7 bin 
577’e ulaştı. Bu firmalarımızın 773 mil-
yon dolarlık ihracata imza atması, emin 
adımlarla 200 milyar dolarlık ihracat 
hedefimize ilerlediğimizi gösteriyor” 
dedi. 61 ihracatçı birliği, 27 sektör ile 
100 bin ihracatçının çatı kuruluşu olan 
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) de, 
ihracat hedefine ulaşmak ve dünyada 
‘Made in Türkiye’ markasını güçlendir-
mek amacıyla çalışmalarını tüm hızıyla 
sürdürüyor. TİM’in ikili ticarette Türk 
Lirası’nın (TL) kullanılmasını destekle-
meye devam etmesi TL ile yapılan ihra-
catı da, ülke sayısını da artırdı. Bu yılın 
ilk 5 ayında geçtiğimiz yılın aynı döne-
mine göre TL ile yapılan ihracat yüzde 
58 artarak 25,5 milyar liraya ulaştı. TL 
ile ihracat, dünyanın farklı coğrafyala-
rındaki 200 ülke ve bölgeye yapıldı. 

Yüzde 74'e ulaştı 

Bu yılın ilk 5 ayında ve mayısta TL ile 
yapılan ihracattaki artışa vurgu yapan 
TİM Başkanı İsmail Gülle, “İhracat ai-
lemiz; ocak-mayıs döneminde, geçtiği-
miz yılın aynı dönemine göre yüzde 
38,3 artışla 85 milyar 220 milyon dolar-
lık ihracat gerçekleştirdi. Böylece, Cum-
huriyet tarihinin en yüksek ilk beş aylık 
ihracatı yapma başarısı gösterdik. Son 
12 ayda ise 193 milyar 267 milyon dolar 

ihracat yaparak yıllık ihracat hedefimiz 
olan 184 milyar doların üzerinde bir se-
viyeye eriştik. İnşallah, emin adımlarla 
yürüdüğümüz 200 milyar dolara hep 
birlikte ulaşacağız. Bu sonuçlarda bizi 
en çok mutlu eden TL ile yapılan ihra-
catın artış içerisinde olmasıdır. İlk 5 
aylık dönemde TL ile yapılan ihracat 
geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 
yüzde 58 artışla 25,5 milyar TL’ye ulaştı. 
Burada binlerce firmamızın TL’yi tercih 
ettiğini görüyoruz. Bu yılın ilk 5 aylık 
verilerine göre 200 ülke ve bölgeye TL 
ile ihracat gerçekleştirdik. TL ile yapılan 
ihracatta ocak-mayıs döneminde ise ilk 
5 ülke sırasıyla; 4,4 milyar TL ile Irak, 
1,75 milyar TL ile KKTC, 1,72 milyar 
TL ile Almanya, 1,36 milyar TL ile Su-
riye ve 1,32 milyar TL ile İtalya oldu. 
Mayıs ayında da TL ile geçtiğimiz yılın 
aynı ayına göre yüzde 74 artışla 4,75 
milyar TL’lik ihracat yapıldı. Ocakta 6 
bin 235, şubatta 6 bin 159, martta 7 bin 
175, nisanda 7 bin 628 ve mayısta ise 6 
bin 335 firma ihracat işlemlerinde TL’yi 
tercih etti. İkili ticarette yerli para birim-
lerinin kullanılmasını desteklemeye 
devam edeceğiz” diye konuştu.  

Küresel pazarda güçlüyüz 

Küresel pazarda artık daha güçlü du-
rumda olduklarına dikkat çeken Gülle, 
“Küresel değer zincirleri tarafından, 
pandeminin de etkisiyle kritik sanayi-
lerde üretim altyapısının terk edilmesi ve 
sadece düşük fiyat politikasıyla tek bir 
ülkede üretim yapılarak dünyaya dağı-
tımı stratejisinin dezavantajları bire bir 
tecrübe edildi. Her durum ve şartta üre-
terek ve ihraç ederek uluslararası alanda 
yükümlülüklerini yerine getiren ihracat-
çılarımızın, ülkemizin güvenilir tedarikçi 
liman özelliğini sağlam bir temele oturt-
tukları görüldü.  
Küresel tedarik zincirlerinde pandemi 
ile hızlanan yeniden yapılanma süreci-
nin faydalarını görüyoruz. Her bir sek-
törümüzde, ihraç mallarımıza talep 

artarken, Türkiye markası daha da güç-
lendi. TİM olarak bizim misyonlarımız-
dan biri de 'Made in Türkiye' markasını 
dünyanın dört bir köşesinde güçlendir-
mek. Bu açıdan ihracatımızı artırmak 
kadar ülkenin marka algısını da yükselt-
mek ve sürdürülebilir kılmak bizler için 
çok önemli. Küresel ticaretin yavaşladığı 
bir dönemde ülkemize olan talep de bu 
algının oluştuğunun bir göstergesi  
diyebiliriz.  
Bu talebin kalıcı olmasını sağlamak 
adına ihracatçımızın önündeki engelleri 
kaldırarak, pazara kolay ulaşmalarını 
sağlayacak çalışmalar yapıyoruz” 
ifadelerini kullandı. 

İhracat ailesi büyüyor 

İhracat ailesine yeni katılanların sayı-
sında da artış olduğunu aktaran Gülle, 
“İhracat ailemiz her geçen ay büyümeye 

devam ediyor. Göreve geldiğimizden 
beri, yurdumuzun her bir köşesinde, ih-
racat ailemize yeni üyeler, yeni ihracat-
çılar kazandırmak için büyük bir hızla 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Pande-
minin en zorlu dönemi olan 2020 yı-
lında toplam 16 bin 217 firmamız ilk 
kez ihracat ailesine katıldı. Bu firmaları-
mız toplam 955 milyon 615 bin dolarlık 
ihracat yapma başarısı gösterdi. Bu yılın 
ilk 5 ayında pandemi sebebiyle küresel 
ticarette yaşanan talep daralmasına ve 
dünya ekonomilerindeki küçülmeye rağ-
men  ilk kez ihracat yapan firma sayımız 
ise toplamda 7 bin 577’e ulaştı.Bu yıl ih-
racata ilk kez ‘merhaba’ diyen tüm fir-
malarımızın toplam ihracat rakamı ise 
773 milyon dolar oldu. Bu firmalarımı-
zın başarısı emin adımlarla 200 milyar 
dolarlık ihracat hedefimize ilerlediğimizi 
de gösteriyor” dedi.
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ERKEK giyim markası Al-
tınyıldız Classics, 22 Ha-
ziran tarihine kadar 

sürecek Babalar Günü kampanyası 
ile hem babasına hediye almak iste-
yenler hem de yeni sezon alışverişi 
yapmak isteyenlere indirim fırsatları 

sunduğunu duyurdu. Markadan ya-
pılan yazılı açıklamada, t-shirtlerin 
59.99 liradan, gömleklerin 74.99 lira-
dan, pantolonların ise 119.99 liradan 
başlayan fiyatlarla satışa sunulduğu 
söylendi. Babalar Günü’ne özel ‘Yıl-
dız Babam’ kampanyası kapsa-

mında, yeni sezonda 17 farklı renk 
seçeneği ile öne çıkan gömlek, t-shirt-
ler ve pantolonların özel fiyatlarla sa-
tışta olduğu bildirildi. Kampanyadan 
yararlanmak isteyenler, markanın in-
ternet sitesini veya mobil uygulama-
sını ziyaret edebilir.

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle tüm dün-
yada birçok şirketin kısa sürelerle de olsa uzak-
tan çalışma modelini deneyimlediğini belirten 
Başyazıcı-

oğlu, "İş hayatında ya-
şanan bu değişiklik 
evden çalışma düzeni 
ile ofis çalışma sistemi-
nin birlikte harmanlan-
dığı sistemi de 
beraberinde getirdi. 
Pandemi ile evden ça-
lışma, hibrit çalışma 
gibi çalışma yöntemleri 
daha çok firma tarafın-
dan kullanılmaya baş-
landı. Fakat bazı işler 
vardır ki etkileşim, si-
nerji ve fiziki zorunlu-
luk gerektiriyor. Bu 
nedenle bu süreçte fir-
malar çoğunlukla hibrit 
modele geçti veya 
esnek çalışma şartları 
oluşturdu. Pandemiden sonraki süreçte de bu yeni ça-
lışma şekilleri ofislerin işlevlerinde farklılıklara gitmesine 
ön ayak olacak. Ofislerde sosyal kolları öne çıkan, geniş 
alanlara sahip mekanlarla home-ofisler tercih edilecek" 
diye konuştu. 

Teraslar önem kazandı 

Yaşanan bu süreç sonrasında ofislerin tasarımlarında bir-
takım değişikliklerin meydana geldiğini anlatan Başyazıcı-
oğlu, "Bu süreçte ofislerin tasarımında değişiklikler hız 
kazandı. Ofiste taze havanın olması, havalandırma filtre-
lerinin çalışması, asansörlerde sınırlamalar, temassız giriş 
çıkışlar daha da önemli hale geldi. Biz de akıllı bina olma-
mızın avantajını yaşadık. Dokunmatik asansör sistemiyle 
gün içerisindeki iş yoğunluğunda bina içerisinde hızlı ve 
pratik bir çözüm sağladık. Geniş ofislerimizle metrekareye 
düşen kişi sayısının yüksek olduğu yapımızda, her bir 
ofise birbirinden bağımsız yüzde 100 temiz hava sağlıyo-
ruz. Bu özel havalandırma sistemine ek olarak açılan cam 
sistemi ve ofislerde bulunan teraslar ile de temiz havaya 
ulaşımı kolaylaştırıyoruz” ifadelerini kullandı. Pandeminin 
başladığı günden itibaren hijyen standartlarının üst dü-
zeyde işlediği Now Bomonti’de ortak kullanım alanları, 
asansör ve lobi gibi özellikle temasın yoğun olduğu ze-
minlerde rutin temizlik (hijyen) ve dezenfekte işlemleri ak-
satmadan gerçekleştirdiklerini anlatan Başyazıcıoğlu, 
"Pandemide ofislerin teraslı ve verandalı olması ön plana 
çıktı. Ara katlarımızda teraslar bulunurken, her ofise özel 
veranda seçenekleri de var” dedi. 

Yabancıların ilgisi yüksek 

Ofislere yatırımcının ilgisinin artığını belirten Başyazıcı-
oğlu şunları söyledi: “İnşaat sektöründeki maliyet endeksi 
artmasına rağmen inşaatlar hız kesmeden devam ediyor. 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) rakamlarında da gör-
düğümüz üzere Türkiye’de yerli yatırımcının yanında 
özellikle Orta Doğu ve Asya ülkelerinden yabancı yatırım-
lar da artıyor. Yabancı yatırımcı noktasında biz de özellikle 
Libya ve İran’dan gelen yatırımcılarla görüşüyoruz. Pan-
demi etkisinin sürmesine, yüksek faizlere rağmen 2021 yı-
lının ikinci yarısından itibaren sektörde büyümenin daha 
da devam edeceğini düşünüyoruz.”
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200 ülkeye TL ile ihracat 
Türk ihracatçısının, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) öncülüğünde 200 ülke ve bölgeye TL ile yaptığı ihracat  
25 milyar lirayı geçti. Bu yılın 5 ayında, ihracat ailesine yeni katılımların sayısının da 7 bini aşması dikkat çekti

BİRLEŞMİŞ Milletler Gıda 
ve Tarım Örgütü'nün 
(FAO) bugün açıklanan 

Gıda Görünüm Raporu'na göre, nak-
liye ücretini içinde barındıran dünya 
gıda ithalat maliyeti 2020'de 1.53 tril-
yon dolar düzeyindeydi. FAO'nun ra-
poruna göre salgın boyunca tarım 
ürünleri ticaretinde yaşanan büyüme 

gıda tüketiminin esnek bir yapısı ol-
madığını ve uluslararası piyasaların 
dayanıklılığını gösterdi ancak 
2020'nin sonundan beri devam eden 
fiyat artışları daha az gelişmiş ithalata 
bağımlı ülkeler için risk oluşturuyor. 
FAO'nun 3 Hazıran'da açıkladığı veri-
lere göre, dünya gıda fiyatları Ma-
yıs'ta aylık bazda yüzde 4.8, yıllık 

bazda da yüzde 39.7 yükselerek, Eylül 
2011'den bu yana en yüksek düzeye 
çıktı. FAO'dan yapılan açıklamada, 
dünya tahıl üretimi yeni bir rekor sevi-
yeye ulaşma yolunda olmasına rağ-
men, Mayıs'taki küresel gıda 
fiyatlarındaki aylık artış hızı, 10 yıldan 
uzun bir sürenin en yüksek düzeyine 
ulaştığına dikkat çekildi. 

Gıda ithalatı büyüyecek

Geniş ofislere rağbet arttı
Aşılanmanın hızlanması ile ofislere dönüşlerin 

 artacağını belirten Now Gayrimenkul Yönetim Kurulu 
Başkanı Şükrü Başyazıcıoğlu, "Pandemiden sonraki  

süreçte de bu yeni çalışma şekilleri ofislerin işlevlerinde 
farklılıklara gitmesine ön ayak olacak. Ofislerde sosyal 

kolları öne çıkan, geniş alanlara sahip mekanlarla 
home-ofisler tercih edilecek” dedi

Babalar Günü için özel kampanya 

İHRACATI teşvik etmek ve firmaları 
ihracata başlatmak adına 'TİM KOBİ 
İhracat Seferberliği' programı düzen-
lediklerini hatırlatan Gülle, şöyle 
devam etti: İhracatı teşvik etmek ve 
firmalarımızı ihracata başlatmak 
adına, dünyada uygulanan pek çok 
modeli detaylı bir şekilde inceledik. 
Çalışmalarımızın sonucunda, kendi 
alanında ilkleri barındıran “TİM 
KOBİ İhracat Seferberliği” ortaya 
çıktı. İlk eğitim programımız üzerin-
den yaklaşık iki yıl geçti. Eğitimleri-
miz neticesinde, her ay ortalama bin 
500 firma ihracata başlıyor. Son iki 
yılda, 12’si ülkemizde, biri Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde dijital 
platformda olmak üzere, on üç KOBİ 
İhracat Seferberliği Eğitimi düzenle-
dik. TİM KOBİ İhracat Seferberliği 

Eğitim Programlarımızı, 3 hedef kit-
leye yönelik olarak tasarladık. İlki, 
halihazırda kendi işletmesi olan ve ih-
racat faaliyetleri yapmak isteyen şir-
ket temsilcileri, İkincisi sürekli ihracat 
artışı sağlamak isteyen firmalar ve 
üçüncüsü ise genç girişimciler." DHA 

Seferberliğe katkı verilecek 

Yaşanan bu süreç  
sonrasında ofislerin  
tasarımlarında birtakım 
değişikliklerin meydana 
geldiğini anlatan  
Başyazıcıoğlu, “Bu  
süreçte ofislerin tasarı-
mında değişiklikler hız 
kazandı. Ofiste taze  
havanın olması, hava-
landırma filtrelerinin  
çalışması, asansörlerde 
sınırlamalar, temassız 
giriş çıkışlar daha da 
önemli hale geldi. Biz de 
akıllı bina olmamızın 
avantajını yaşadık dedi.

Dünya genelinde toplam gıda ithalatının, emtia fiyatlarındaki Covid-19 krizi kaynaklı artış ve güçlü 
talep ile, 2021'de yüzde 12 artışla 1.72 trilyon dolara tırmanması bekleniyor 
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D ijital pazarlamada reklam kampanyalarının ve-
rimli yönetilmesi ve yoğun rekabette avantajlı 
duruma geçmek otomasyon teknolojileri ile 

mümkün hale geliyor. Kampanyalarda kullanılan anah-
tar kelimelerin sürekli ve otomatik analiz edilmesi, ve-
rimsiz anahtar kelimelerin elenmesi reklam 
kampanyalarının başarıya ulaşmasında önemli rol oynu-
yor. Harcama yapılan ancak şirketlere dönüş getirme-
yen arama kelimelerini duraklatarak kampanyalarda 
performans artışı sağlayan otomasyon teknolojileri, 
yüzde 90 oranında iş gücü tasarrufu sağlıyor. 

Hata payı sıfırlandı 

Otomasyon teknolojileri, hesaplarda oluşabilecek ça-
lışmayan link, tükenen bakiye, onaylanmayan reklam 
gibi tüm hatalı işlemlere anında müdahale ederek kam-
panyada hedeflenen başarıya ulaşmayı kolaylaştırıyor. 
Otomatik müdahale sayesinde hata payı sıfıra iniyor. 
Görüntülü reklam ağı kampanyalarının yerleşimlerini 
de otomatik sınırlandıran teknoloji sayesinde reklamla-
rın gereksiz mecralarda gösterilmesinin önüne geçiliyor. 

400 şirkette verimlilik yüzde 100 arttı 

Bu konuda konuştuğumuz insanlar da yukarıda yaz-
dıklarımızı doğruluyor. Örneğin otomasyon teknolojileri 
kullanarak 400’ü aşkın şirkete hizmet veren EG Bilişim 
Teknolojileri, verileri otomatik analiz ederek gerçekleş-
tirdiği başarılı reklam kampanyalarıyla şirketlerin ciro 
artışı elde etmelerini sağlıyor. Konu hakkında bilgi 
veren dijital performans ajansı EG Bilişim Teknolojileri 
CEO’su Gökhan Bülbül, “Teknolojiyle birey ve şirketle-
rin taleplerinin döngüsel ve birbirlerini karşılıklı etkile-
diği günümüzde tamamen ölçeklenebilir otomasyon 
çözümleri ön plana çıktı. Dijital pazarlamadaki fikri li-
derliğimizi otomasyonun gücüyle pekiştirerek müşterile-
rimize katma değeri yüksek, bütçeyi yüzde 100 
verimlilikle kullandığımız nokta atışı hizmetler sunabili-
yoruz. Artık her müşterimizin dijital bir asistanı, tem-
silcisi var. Süreçlerimiz 24 saat insan hatalarından 
arındırılmış şekilde gerçekleşiyor. Otomasyon teknoloji-
siyle kolektif zeka kullanarak işletmelerin hedef pazar-
daki etkinliğini maksimize ediyoruz.” açıklamasında 
bulundu.

USKUDAR’A  
GIDIN OTURMA  
EYLEMI YAPIN 

AK PARTİ Yerel Yönetimler Başkanlığı İsti-
şare Toplantısı, AK Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet 

Özhaseki’nin katılımıyla, Bursa’da yapıldı. Toplantıya 
Özhaseki’nin yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardım-
cısı Efkan Ala, milletvekilleri, Balıkesir, Bursa, Denizli, 
Kahramanmaraş, Kocaeli ve Sakarya büyükşehir bele-
diye başkanları ile bürokratlar katıldı. Açılış konuşma-
sını yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, ilk toplantının Bursa’da gerçekleşmesinden do-
layı mutluluk duyduğunu dile getirdi. AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı Efkan Ala ise büyükşehir belediye 
başkanlığı sistemine değinerek, “Büyükşehir belediye 
başkanlığı sistemi, çok önem arz ediyor. Bu yönetim sis-
teminin başarılı olduğunu görüyoruz. Büyükşehir, ken-
tin her alanından, her sektöründen sorumlu” dedi. 
İstişare toplantılarında deneyimlerini paylaştıklarını 
kaydeden Ala, “Tecrübe edilmiş bir hadiseden bilgi edin-
mek, bilgi edinebilmenin en iyi yoludur” diye konuştu. 

Önemli olan şehri güzelleştirmek 

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler 
Başkanı Mehmet Özhaseki ise, “Buradaki toplantımızın 
amacı istişare. Belediye başkanlarının tabii ki bir okulu 
yok, belediye başkanı, toplumun kendi içinden seçtiği, 
sağduyu sahibi bir insandır. Yöneticidir. Birçok disiplini 
bilmek durumundadır; para yönetimini, insan yönetimini, 
mekan, zaman, algı yönetimini, kriz yönetimini bilen bir 
insandır. Her şeyi derinlemesine bilen uzmanlaşmış biri 
değildir, toplumun temiz niteliği taşıyan sağduyulu bir in-
sandır. Bana göre en önemli şey konuşmaktır; görerek, 
ders çıkarmak önemlidir. Güzel örnekleri, kendi şehrine 
taşımaktır. Dün Muş’taydım. Toplantılar yaptık, emin 
olun 30 yıldır bu işlerin içinde olmama rağmen kendime 
göre ders çıkardığım, öğrendiğim konular olmuştur. İsti-
şare esastır, bu amaçla bir aradayız. Bir taraftan Bur-
sa’daki hizmetleri göreceğiz, diğer taraftan ortak 
sorunları konuşacağız. Önümüzdeki günlerde çıkmasını 
istediğimiz kanunları görüşeceğiz” şeklinde konuştu. 

Gece gündüz çalışacağız

Devletin görevi işsize iş vermek 

Barış KIŞ

barısgercek1@gmail.com 

SON SAYFA

Dijital dünyada  
insansız dönem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burhaniye Şehriban Hatun Camii'nin açılışında  
yaptığı konuşmada “Kentsel dönüşüm noktasında belediyemize,  
yardımcı olup, sahip olun, bizlerde bitirelim. Sizlere Kirazlıtepe'de  
verilen sözü burada ben veriyorum. Eğer vermezse, adımı  
atmazsa Üsküdar Belediyesi'ne gidin orada oturma eylemi  
yapın, ben de sizin yanınızda yer alırım” dedi

C umhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, cuma namazını kıldığı, 
yenileme çalışmaları tamamla-

nan Burhaniye Şehriban Hatun Ca-
mii’nin açılışını yaptı. Erdoğan, 
“Gerçekten güzel bir mimariyle bu ca-
miyi Tahsin Karademir Bey inşa etti. 
Bunu kuran kursuyla beraber yavruları-
mızın, komşularımızın emrine verdi. Ül-
kemizin dört bir yanında mescitlerimizi, 
camilerimizi inşa etmeye devam ediyo-
ruz. Bunlar çocuklarımızın için bir mek-
tep olacak” dedi.   Erdoğan, “Buradaki 
bu yolların, konutların şu sıkıntılarında 
kurtulmak için kentsel dönüşüm nokta-
sında belediyemize, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’na yardımcı olup, dünya huzu-
ruyla burada yaşama imkanınıza sahip 
olun, bizler de bitirelim. Sizlere Kirazlıte-
pe’de verilen sözü burada ben veriyo-
rum. Eğer vermezse, adımı atmazsa 
Üsküdar Belediyesi’ne gidin orada 
oturma eylemi yapın, ben de sizin yanı-
nızda yer alırım” dedi. Erdoğan’ın ko-
nuşmasının ardından Diyanet İşleri 

Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş 
dua okudu.  Caminin açılışı 
kurdelesi Cumhurbaşkanı 
Erdoğan tarafından kesildi. 

Soruları yanıtladı 

Erdoğan, Burhaniye Şehri-
ban Hatun Camii'nin açılışı-
nın ardından gazetecilerin 
sorularını yanıtladı. Erdo-
ğan, 14 Haziran'da katıla-
cağı Belçika'nın başkenti 
Brüksel'de yapılacak NATO 
Zirvesi'nde ABD Başkanı 
Joe Biden yapacağı gö-
rüşme konusunda, "Bildiğiniz gibi bu bir 
NATO zirvesi.  
Türkiye ilk 5'te yerini alan güçlü bir ülke. 
İkili görüşmelerimiz var. Bunların içinde 
Sayın Boris Johnson, Macron'la, Merkel 
ile görüşmelerimiz var. Bu sayı artar ek-
silmez. Böyle bir zincir ikili şekilde gö-
rüşmelere devam edeceğiz. Bir de 
sunumlarımız olacak, basın açıklamala-
rımızı NATO zirvesi sonrası yapacağız, 

Biden ile de görüşeceğiz" dedi. Erdoğan 
daha sonra Belçika'dan Azerbaycan'a ge-
çeceğini belirtti. Erdoğan, NATO zirve-
sinde Fransa Cumhurbaşkanı 
Emmanuel Macron ile görüşeceğini be-
lirterek, "Ağırlıklı olarak Türkiye-Fransa 
ilişkilerini görüşeceğiz" dedi.  
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan 
sınırına Ermenistan'ın daha önce döşe-
diği mayınların haritasını vermemesi ve 
bölgenin mayından temizlenmesi konu-

sunda, Azerbaycan'a gerçekleştireceği zi-
yareti hatırlatarak "Oradaki ikili görüş-
melerde Ermenistan konusu gündeme 
geldiğinde bunların hepsini gündeme  
getireceğiz. Mayın konusunda biz  
konuyla ilgisi olanlara önce bu işi çöze-
lim diyeceğiz." dedi. Cumhurbaşkanı 
 Erdoğan daha sonra caminin yanında 
bulunan Prof. Dr. Ahmet Haluk  
Dursun Erkek Öğrenci Yurdu'nun  
açılış kurdelesini de kesti. DHA 

İYİ PARTİ lideri Meral Akşener, esnaf 
ziyaretleri kapsamında Zonguldak’a 
geldi. Akşener, ziyaretini duyup çevrede 
toplanan esnafa ve evlerinin balkonla-
rından kendisini takip eden vatandaş-
lara seslendi. Akşener'in 
açıklamalarından satırbaşları şöyle: Bu-
rada esnafla, dertli insanlarla konuşur-
ken ben propaganda yapmıyorum o 
dükkanın içinde. Sadece sizi konuşuyo-
ruz, Meclis'e getiriyoruz ve çözümü için 
talepte bulunuyoruz. Çok rahatsız olu-
yor ağalar… Bir şey daha görüyorum, 
benim dışında gelen yok. Ağalar ne-
rede? Hadi genel başkanları geçtik, mil-
letvekilleri gelmiyor. Siyaset, seçmenin 
özne olduğu, velinimet olduğu bir gö-
revdir. Unutuldunuz…  
Nasıl müşteri, esnafın velinimetiyse; si-
yasetçinin de velinimeti seçmendir. Ben, 
sizin velinimet olmanız için geziyorum. 
Söylemeye çalıştığım şey şu:  
Gerçek dertlerden kaçmak için, bir kere 
size gelmiyorlar.  
Ama size dönülüyor, deniliyor ki, ‘vah 
vah vah, şu şucuymuş; bu da bucuy-
muş…' Size ne, bana ne… İşsiz genci-
min derdine çare aramak varken, ‘şu 
şucu, bu bucu…' Size ne? Ağaların 
işine yarıyor. Bundan sonra siz konuşu-
lacaksınız. Yapmaya çalıştığım şey bu. 
Siz o oyu o kadar kıymetli hale getirin 
ki, ağalar benim gibi kafayı diksin, size 
doğru baksın.” 

Kalk o sandalyeden 

Erdoğan'a da seslenen Akşener, “Saf-
ranbolu'da kahveci esnafı bana bir tane 
pankart verdi, “Açız… açız… açız…” 
yazıyor. Ben de onlara söz verdim, 
(pankartı) Meclis'te göstereceğim 
dedim. Gösterdim, ağa kızdı… Çok 
kızdı… Kahveci esnafına döndü dedi 
ki, “Nankörler…” Döndü bana dedi ki, 

“Madem bunlar açsa sen doyur…” 
Hay hay muhterem, kalk o sandalye-
den. Devletin görevi açları doyurmak, 
çıplağı giydirmek, işsize iş vermektir. 
Kanal İstanbul, İstanbul'a ihanettir. Pek 
çok ihanet yapıldı bu ülkenin doğasına, 
insanlarına; sonra hep çıkıp özür di-
lendi, ‘Allah'ım beni affet, milletim beni 
affet…' Ama Kanal İstanbul bu af dile-
melerinin çok ötesinde olur. 
Çünkü orada attığınız her adım, bir 
daha geri dönülemeyecek derecede 
zarar verecektir. Bu ihaleye girecek yerli, 
yabancı herkese sesleniyorum; bu ikti-
dar sandıkta vatandaşımızın oylarıyla, 
demokrasiyle gidiyor, seçimle gidiyor.  
5 kuruş alamazsınız…  
Burada bu ihaleye girmemeleri gereki-
yor. Bu İstanbul'a da, Türkiye'ye de iha-

nettir; Marmara Denizi'nin şu anda 
deniz salyasıyla denilen korkunç bir 
doğa problemiyle karşı karşıya kalması 
gibi… İstanbul'a bunun yapılmasına 
müsaade etmeyeceğiz” dedi. 

Vatandaş seçim istiyor 

Halkın büyük bir kısmının seçim istedi-
ğini de anımsatan İYİ Parti Lideri, 
“Böyle bir sistemde Türkiye'yi yöneten-
ler; hukukuyla, idaresiyle mutlaka ve 
mutlaka bu korkuların, bu endişelerin 
hem müsebbiplerini kenara koymak zo-
rundalar hem de bu düşüncelerin, endi-
şelerin ortadan kalkması için somut, 
hukuki, adaletli adımlar atmak zorun-
dadırlar. Bunu yapmadıkları için vatan-
daş seçim istiyor. Bize diyorlar ki: Bunu 
seslendirin.” dedi.

İYİ Parti lideri Akşener, “Neymiş, millet açmış. Bundan bahsediyorlar. Aç olarak dolaşanları,  
buyurun siz de doyuruverin” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösterdi: “Hay hay muhterem, 
kalk o sandalyeden. Devletin görevi açları doyurmak, çıplağı giydirmek, işsize iş vermektir.” 

CHP Kadın Kollarınca, kadına yönelik 
şiddetle mücadele için hayata geçirilen 
proje kapsamında oluşturulan 'Yaşam-
Hak' otobüsü, Şanlıurfa'ya geldi. Oto-
büsle kente gelen CHP Kadın Kolları 
Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ile bera-
berindekiler, CHP il binasında toplantı 
düzenledi. Kadına yönelik şiddetle mü-
cadele için 'YaşamHak' projesini hayata 
geçirdiklerini anlatan Nazlıaka, "Ya-

şama hakkı bir insanın en temel hakkı-
dır ve ne yazık ki ülkemizde her gün bir 
kadın katledilirken her gün 3 kadından 
biri şiddet türlerinden birine maruz ka-
lırken, ülkeyi yönetenler adeta buna se-
yirci kalıyor" dedi. Şiddet 
mağdurlarının çağrı merkezi aracılığı ile 
kendilerine ulaşabildiğini anlatan Naz-
lıaka, "Türkiye'nin şiddet haritasını çı-
karıyoruz ve bu şiddeti sonlandıracak 

çözümler ortaya koyacağız. Bugüne 
kadar yaptığımız çalışmalarla 450 
kadar kadının bugün hayatta kalma-
sına vesile olduk. Çünkü bunlar şiddet 
gören ve her gün ölümle burun buruna 
yaşayan kadınlardı. Bu kadınlardan ki-
mini sığınma evine yerleştirdik, kimine 
iş bulduk ve başka şehre taşınarak ken-
disine bir düzen kurmasını sağladık. 
Her bir kadının hayatına dokunduk ve 
dokunmaya da devam ediyoruz. Şanlı-
urfa özelinde de Türkiye genelinde de 
daha detaylı olarak bu rakamları açık-
layacağız" diye konuştu.  

450 kadını kurtardık

Cumhuriyet 
taçlanacak

CHP, Trakya bölge toplantısı Edir-
ne'de yapıldı. Toplantıya CHP 
Genel Başkan Yardımcısı ve Parti 
Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel 
Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan 
Salıcı ve Muharrem Erkek ile çok 
sayıda partili katıldı. Toplantının açı-
lışında konuşan Faik Öztrak, ülkeyi 
yeni kurumlar, yeni kurallar ve yeni 
kadrolarla ayağa kaldıracaklarını 
belirterek, iktidar olmaları halinde 
uygulayacakları dört ayaklı ekonomi 
stratejisini anlattı. CHP'nin ülkenin 
dört bir yanını karış karış gezdiğini 
söyleyen Öztrak, "Bir yandan örgüt 
toplantıları yapıyoruz, bir yandan 
milletvekillerimiz Anadolu’yu dola-
şıyorlar. Yine milletvekili arkadaşla-
rımızla birlikte biz de Ekonomi 
Masası olarak EKOBÜS’e bindik, 
ülkenin her yerini karış karış tarıyo-
ruz. Ekonomi Masası olarak Doğu 
ve Güneydoğu illerimizdeydik. Edir-
ne’ye dün Muş’tan geldim. Bitlis, 
Siirt, Muş’ta vatandaşlarımızla be-
raber olduk. Edirne’mize; Bitlis’in, 
Siirt’in, Muş’un selamlarını getir-
dim. Türkiye’mizin dört bir yanında 
büyük sıkıntılar var. Milletimiz fer-
yat ediyor. Yoksulluk, yolsuzluk, 
umutsuzluk aldı başını gidiyor. Mil-
letin sorunlarına çözüm bulması ge-
rekenler, felç olmuş, hükümet 
meflûç. Kurumlar çalıştırılamıyor. 
Devlet büyük bir krizde" dedi.
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BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
1.ORDU K. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

1'inci Ordu Gıda Kontrol Müfreze Komutanlığı Laboratuvar Yapımı Tadilat ve Onarımı 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 : 2021/300777
1-İdarenin
a) Adresi : 1 INCI ORDU IHALE KOMISYON 

BASKANLIGI 34600 SELİMİYE ÜSKÜDAR/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2165568000 - 2163107929
c) Elektronik Posta Adresi : 1orihlkombsk@kkk.tsk.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1'inci Or.Gıda Kontrol Müfreze Komutanlığının 

Laboratuvar Yapım ve Onarımına yönelik 42 Kalem 
İnşaat işi, 26 Kalem Elektrik işi ve 32 kalem makine 
tesisat işi olmak üzere 100 kalem işten oluşmaktadır. 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan 
ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden 
ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : 1'inci Or.K.lığı Selimiye Kışlası ÜSKÜDAR/
İSTANBUL

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün 
içindeyer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 100 (Yüz) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : 1'inci Or.K.lığı İhale Komisyonu Başkanlığı 

Selimiye-İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 29.06.2021 - 11:00
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.
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 
% 50 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:
B III Grubu İşler
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
dört yıllık eğitim veren fakültelerin inşaat, makine, elektrik mühendisliği veya mimarlık bölümlerin-
den mezun olan istekliler iş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini/diplomalarını sunmak 
suretiyle ihaleye girebileceklerdir.
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 1'inci Or.K.lığı İhale Komisyonu Başkanlığı Selimiye-İSTAN-
BUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için 
teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.
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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
tarafından hem kentin çehresini
daha da güzelleştirmek hem de
vatandaşlara yeni sosyal aktivite

alanı kazandırmak amacıyla
yapılan, yeşil ve mavinin uyum

içerisinde bütünleştiği Sahil
Dolgu Alanı 3. Etap Projesinin

açılışı, pandemi kurallarına
uygun şekilde düzenlenen

törenle gerçekleştirildi

9 000 metrekare alanda inşa
edilen Sahil Dolgu Alanı 3.
Etap Projesi kapsamında ço-

cukların ve gençlerin bedensel ve zi-
hinsel gelişiminde büyük rol
oynayan kaykay modülleri ile ahşap
oyun grubu ve kauçuk zemin döşe-
mesinden oluşan Çocuk Oyun
Alanı yerleştirilmesi yapıldı. İçeri-
sinde rampalar, platformlar ve setler
bulunan modüllerin yerleştirilme-
sinde güvenlik önlemleri de göz
önünde bulunduruldu. Kaykay mo-
dülleri sayesinde gençler hem iyi
vakit geçirip sosyalleşebilecek hem
de bedensel gelişimlerine katkı sağ-
layacak aktivitelerde bulunabilecek. 

Tekirdağ halkı nefes alacak

Açılış töreninde bir konuşma yapan
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Kadir Albayrak, "Tekirdağ Bü-
yükşehir Belediyesi olarak
vatandaşlarımız ve Tekirdağ için
farklı alanlarda önemli yatırımları
hayata geçiriyoruz. Sahil Dolgu
Alanı düzenleme projemizi daha
önce iki etap halinde hayata geçir-
miştik. Bugün burada Sahil Dolgu
3. Etap Projemizin açılışını pandemi
kurallarına uygun bir şekilde gerçek-
leştiriyoruz. 3. Etap ile Sahil Dolgu
Alanının kapsamını daha da geniş-
letti. 3. Etap içerisinde bulunan
Kaykay Pistini gençlerimiz bizden
rica etmişti. Onların bu ricasını ha-
yata geçirmenin mutluluğu içerisin-
deyiz. Gençler bizim geleceğimiz,
onların istek ve ihtiyaçlarını göz

önüne aldığımız yatırımlarımız ile
şehrimizi geleceğe en iyi şekilde taşı-
mak için çabalıyoruz. Pandemi ne-
deniyle ülkece çok zor ve sıkıntılı
süreçten geçiyoruz. Açılışını gerçek-
leştireceğimiz projemiz bu sıkıntılı
günlerde vatandaşlarımız için nefes
alınacak bir alan olacaktır. Tekirdağ
Büyükşehir Belediyesi olarak insan
odaklı bir anlayışla vatandaşları-
mıza yeni sosyal yaşam alanları ka-
zandırmaya devam edeceğiz. Tüm
ilçelerde olduğu gibi Süleymanpaşa
için de önümüzdeki yıllarda başka
sürprizlerimiz de olacak. Bizi izle-
meye devam edin. Sahil Dolgu
Alanı 3. Etap projemiz halkımıza
hayırlı olsun" dedi. Açılış töreninde,
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Park
ve Bahçeler Şube Müdürü Üner
Şen, proje ile ilgili teknik bilgileri
paylaşırken, Tekirdağ Milletvekili
Enez Kaplan, Süleymanpaşa Kay-
makamı Harun Kaya ve Süleyman-
paşa Belediye Başkanı Cüneyt
Yüksel de birer konuşma yaparak,
projenin hayırlı olması temenni-
sinde bulundular ve başta Başkan
Albayrak olmak üzere emeği geçen-
lere teşekkür ettiler.

En iyi koşullarda 
hizmet verecek

Sahil Dolgu Alanı 3. Etap Projesi
hayata geçirilirken vatandaşların
daha sağlıklı bir yaşam sürmesine
yardımcı olacak alanlar da unutul-
madı. Fitness Alanı ve vatandaşların
daha iyi koşullarda spor yapabilme-
lerini sağlamak amacıyla kurulan 2
adet 3'lü Basket Potası Sahaları ile

yine park içerisinde yürüyüş yapma
imkânı sağlayan 1530 metrekare
alana sahip baskı beton şeklinde
imal edilen yürüyüş sahası da 
oluşturuldu.

Vatandaşlar için her şey
düşünüldü

Çevre düzenleme çalışması büyük
bir titizlikle gerçekleştirilen Sahil
Dolgu Alanı 3. Etap Projesi'nde va-
tandaşların aileleri ile şehrin merke-
zinde doğa ile iç içe vakit geçirmeleri
amaçlandı. Bu kapsamda park alanı
içerisinde bitkisel peyzaj düzenleme-
lerinin bulunduğu 2800 metrekare
alanı kaplayan yeşil alan, park alanı
çevresindeki prizma taş imalatı ve
280 metre uzunluğunda Bisiklet
Yolu, park alanı çevresindeki şev taşı
ile vatandaşların deniz manzarasına
hâkim olması, oturup dinlenebilme-
leri için 200 kişinin aynı anda yarar-
lanabileceği ahşap malzemeden
üretilmiş Seyir Ünitesi ve kaykay
pistini sınırlandırmak için plastik
korkuluklar da proje içerisinde yer
aldı.
Açılış törenine Tekirdağ Büyükşehir
Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın
yanı sıra, Tekirdağ Milletvekili Enez
Kaplan, Süleymanpaşa Kayma-
kamı Harun Kaya, Süleymanpaşa
Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel,
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekre-
teri Fatih Ünsal, TESKİ Genel Mü-
dürü Dr. İbrahim İçöz, Belediye
Meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil
toplum kuruluşlarının temsilcileri,
Büyükşehir Belediyesi bürokratları
ve vatandaşlar katıldı.

TEKIRDAG SAHIL
ICIN ACILIS YAPTI

Tarih için sıkı çalışma
Günümüze ulaşan kültür varlıklarını restore ederek bugüne ve yarınlara kazandırmayı
amaçlayan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyon çalışmaları sürdürülen
Tarihi Depo Binası'ndaki çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanması hedefleniyor

il genelinde altyapıdan
üstyapıya çalışmalarını
aralıksız sürdüren Tekirdağ

Büyükşehir Belediyesi, kent estetiği ve
kültürel mirasa da sahip çıkıyor. Bu
kapsamda Süleymanpaşa ilçesinde
bulunan, yakın tarihe kadar Tekirdağ
Tarım Kredi Kooperatifi tarafından
depo olarak kullanılan ve 19'uncu
yüzyılın sonlarına doğru inşa edildiği
tahmin edilen Tarihi Depo Binası'nın
rölöve, restitüsyon ve restorasyon ça-
lışmaları Büyükşehir Belediyesi İmar
ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Kültür
Varlıkları Şube Müdürlüğü ekipleri ta-
rafından yapılıyor. Restorasyon çalış-

malarının tamamlanmasının ardın-
dan Tarihi Depo Binası, işlevsel hale
getirilerek günümüze ulaşmış bir kül-
tür varlığı olarak kentimize kazandırı-
lacak. Restorasyon çalışmalarını

düzenli olarak takip eden Tekirdağ
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir
Albayrak konuyla ilgili yaptığı açıkla-
mada, "Kültür varlıklarının restore
edilmesi kadar, korunması ve yaşatıl-
ması da önemli. Güzel Tekirdağ'ımı-
zın bir değeri olan Tarihi Depo
Binamızı aslına uygun olarak restore
ediyoruz. Restorasyon çalışmaları ta-
mamlandıktan sonra hizmete açaca-
ğız. Böylelikle Süleymanpaşa Meydan
Düzenleme Projemizde ilerleme kat
etmiş olacağız. Tarihe saygı çerçeve-
sinde modern şehircilik anlayışıyla ha-
yata geçirdiğimiz bu projemiz
Tekirdağ halkına hayırlı olsun" dedi.

Çölyak hastaları 
için yardım paketi

Tekirdağ Büyükşehir 
Belediyesi tarafından
Çölyak hastalarının
yeterli ve dengeli 
beslenmelerine yardımcı
olmak amacıyla 2015
yılında başlatılan 
Glutensiz Gıda Yardım
Paketi dağıtımı 
devam ediyor

Büyükşehir Bele-
diyesi Sağlık İşleri
Dairesi Başkanlığı

tarafından 11 ilçede gerçekleşti-
rilen çalışma kapsamında 2021
yılı içerinde toplam 582 çölyak
hastasına Glutensiz Gıda Yar-
dım Paketi dağıtımı gerçekleşti-
rildi. Gıda paketlerinin dağıtımı
çölyak hastası olduğuna dair
sağlık raporu ve ikametgâh bel-
gesi ile başvuran vatandaşlara
doğrudan veya muhtarlıklar
aracılığı ile gerçekleştiriliyor.
Glutensiz Gıda Yardım Paketle-
rinin dağıtımının belli aralıklarla

devam ettiğini belirten Tekirdağ
Büyükşehir Belediye Başkanı
Kadir Albayrak, “Büyükşehir
Belediyesi olarak halk sağlığına
büyük önem veriyoruz. Çölyak
hastalarının glutensiz ürünlerle
daha sağlıklı beslenebilmelerine
imkân sağlamak amacıyla baş-
lattığımız Glutensiz Gıda Yar-
dım Paketi, bizim halk sağlığı
açısından hayata geçirdiğimiz
önemli projelerimizden bir ta-
nesi. Bundan sonra da bu kap-
samdaki çalışmalarımıza
devam edeceğiz” dedi.  
İRFAN DEMİR

Plevne’ye asfalt geldi
TekirdağBüyükşehir
Belediyesi, il genelinde
yol yapım ve onarım ça-

lışmalarına hız kesmeden devam
ediyor. Büyükşehir Belediyesi Fen
İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri ta-
rafından yürütülen çalışmalarda
Kapaklı İlçesinin Karaağaç Ma-
hallesinde bulunan Plevne Cadde-
sinde başlatılan BSK sıcak asfalt

serim çalışmaları tamamlandı.
1000 metre uzunluğunda ve 8
metre genişliğinde olan yolda top-
lam 1300 ton sıcak asfalt serimi
gerçekleştirildi. Konu ile ilgili açık-
lama yapan Tekirdağ Büyükşehir
Belediye Başkanı Kadir Albayrak,
"Büyükşehir Belediyesi olarak yol
yapım ve onarım çalışmalarımıza
il genelinde devam ediyoruz. BSK

sıcak asfalt serim çalışmalarını ta-
mamladığımız Plevne Caddemizin
Kapaklı ilçemize ve vatandaşları-
mıza hayırlı olmasını dilerim."
dedi.

Açılış kurdelisini Belediye 
Başkanı Albayrak kesti.



Y aklaşık iki aydır Türkiye'de yatıyoruz 
kalkıyoruz Sedat Peker'in videolarını ve 
bu videolardaki iddiaları konuşuyoruz. 

Açık konuşalım ben arada bir çok eğleniyo-
rum. 

Demek ki hayat alışmaktan ibarettir sözü de 
çok doğruymuş. 

Zira bize o beğenmediğimiz dizileri, filmleri, 
programları, sevmediğimiz insanları, sporcuları 
ne kadar fazla dayıyorlarsa beynimize bir süre 
sonra onların müptelası olup çıkıyoruz. 

Bu günlerde de bakıyorum, sanat, spor, 
medya, siyaset dünyası Sedat Peker'i taklit eder 
oldu. 

Onun repliklerini devam edenler, onun ki gibi 
video çekip yayınlayanlar, 'Lannn bi git' kalıbını 
sık sık kullananlar. 

Sedat Peker olayı nasıl sonuçlanır bilemem 
ama uzun bir süre bu videoların olumlu ve olum-
suz gündemimizi meşgul edeceği kesin. 

* 
İlk bir iki videoda belki tam anlayamadık 

Sedat peker ne demek istiyor. 
Üçüncü videodan sonra bir şeyler olduğunu 

sezdik. 
Ama bugün artık dokuzuncu video sonrası bazı 

şeyleri çok net olarak anlayabiliyoruz. 
Öncelikle belli ki Sedat Peker'in aslında her 

defasında 'çocuklarıma, aileme bu yapılır mı' di-
yerek sinirlenip videolar çekmeye başladığını söy-
lese de arka planda belli şeylerin döndüğü kesin. 

Bu işin bir kamera ve bir tripottan ibaret ol-
madığını daha önce de söylemiştik. 

Ve bu işin kime yarayacağı ile kime zarar ve-
receğini de iyi analiz etmek gerek. 

* 

Mesela soralım bazı sorularımızı? 

• Bu videolardan sonra Cumhur İttifakına oy 
verenlerde herhangi bir değişim hissettiniz mi? 
Yani olumlu veya olumsuz bu iş iktidara sizce ne 
kadar tesir etti? 

• Bu videolardan sonra muhalefet ne elde 
etti? Sedat Peker'in her dediğinden yola çıkan 
muhalefete yarın Sedat Peker pat diye bir iddia 
ortaya atarsa sonucu ne olur? Örneğin CHP'nin 
şu güçlüğ adamı da bu kadar para aldı derse? 
CHP'li şu belediye başkanına bu kadar rüşvet 
verdim derse? CHP'li şu güçlü isim ile AKP'li bu 
isim şu konuda iş birliği yaptı derse?  

Bunun sonucunu kestirebiliyor musunuz? 
Yani demek istediğim doğru gibi iddiaların 
yanında yanlış gibi iddialar yer alırsa bu kime 
ne fayda sağlar? 

• AK Parti içerisinde başında beri videolarda 
belli isimlere ateş edilirken belli isimler neden 
korunuyor? Veya belli isimlerden neden bahse-
dilmiyor? 

• Kamuoyu dün 17-25 Aralık olayını atlattı. 
15 Temmuzu anlattı. Bir çok yolsuzluk operas-
yonunu konuştu durdu. Bu konuşmalar sizce ik-
tidara olumlu mu tesir etti yoksa olumsuz mu? 

• Sedat Peker'in bu videolarını ülke çıkarı 
bakımından hesaba katarsak, Türkiye'ye artıları 
ve eksileri nelerdir? 

AK Parti'de Erdoğan sonrasının kavgası... 

Bugün iktidar Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 
elinde. 

Her ne kadar Cumhur İttifakı ortaklığı olsa 
da yine en çok oya sahip parti Ak Parti. 

Olası ilk genel seçimde de iktidarın devam 
edip etmeme ihtimali ortada. 

Ancak Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra Ada-
let ve Kalkınma Partisi'nin başına kimin geçe-
ceği kavgası herkesce bilinmekte. 
Şimdiye kadar en çok adı geçen isimler; Sü-

leyman Soylu, Hakan Fidan, Hulusi Akar ve 
Berat Albayrak. 

Bu dört ismi ayrı ayrı değerlendirdiğinizde 
meydanda en çok kavga eden adam Süleyman 
Soylu. 

Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı 
Devlet Bahçeli'nin de en çok Soylu'yu destekle-
diği aşikar. 

Bahçeli açıklama yaptı Soylu'yu destekliyoruz 
diye ardından Erdoğan'da Soylu'ya sahip çıktı. 

Soylu'nun istifasının kabul edilmesinin arka-
sında da Devlet Bahçeli olduğu gerçeği var. 

Berat Albayrak bir taraftan arkasında akra-
balık desteği ile Erdoğan ailesinin gücünü ya-
nında hissetse de, Sedat Albayrak veya bir 
başka deyişle Pelikanlar Gurubu'nun destekle-
diği isim olsa da başarısız bir bakanlığın ardın-
dan oldukça güç kaybetti. 

Kaldı çok fazla ortalarda görünmeyerek arka 
planda iktidarın iki güçlü ismi asker kökenli Hu-
lusi Akar ve istihbarat kökenli Hakan Fidan. 

* 
Sedat Peker videolarının dokuzunu da başın-

dan sonuna izleyenlerdenim. 
Gözden kaçırdıysam bağışlayın ama ben bu 

iki ismi videolarda hiç ama hiç duymadım. 
Yaklaşık 40 yıldır devletin güçlü isimlerinden 

Mehmet Ağar yıprandı. 
Birçok eski bakan, milletvekili, siyasetçi, ga-

zeteci yıprandı. 
Ya bu iki isimle ilgili Sedat Peker Bir şey bil-

miyor ya da bu iki isim eninde sonunda deşifre 
edilecekler. 

Bir başka sorumuz da bu olsun. 
Sizce bu iki isim beraber hareket ederler mi 

yoksa birbirinden habersiz mi yol almak isterler 
tek adam olmaya. 

Bu soruya cevap verecek çok net donem ol-
madığı soruyu yanıtsız bırakıyorum. 

* 
Bu yazımızda Sedat Peker olayı nedir ne de-

ğildiri sorgulamaya çalıştık. 
Belli ki ortada çok net siyasi adımların oyun-

ları var. 
Belli ki hesaplaşmalar var. 
Belli ki bu kavgalar giderek daha da büyüye-

cek ve büyüdükce bizler olayları daha net göre-
bileceğiz. 

Ama son üç aydır bu videolar ve bu olaylar 
sayesinde ülke halkı olarak bir defa daha öğren-
dik ki; kapalı kapılar ardında çok şeyler dönü-
yor. 

Bizler evlerimizde horul horul uyurken bir 
başkaları çok güzel hesaplar kitaplar karıştırı-
yor. 

Ve yine ülke insanları olarak her defasında 
olduğu gibi, bu olup bitenleri seyretmekten 
başka şey gelmiyor elimizden.

U luslararası Çalışma Örgütü 
(ILO) ve UNICEF’in 12 Ha-
ziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle 

Mücadele Günü nedeniyle ‘Çocuk İş-
çiliği: 2020 Küresel Tahminler, Eğilim-
ler ve Önümüzdeki Yol’ raporunun 
güncel verilerini yayınladı. Rapora 
göre dünyadaki çocuk işçisi sayısı, son 
4 yılda 8.4 milyon artarak 152 milyon-
dan 160 milyona yükseldi. Artışta 
Kovid-19’un da etkisi olduğu belirtilen 
raporda, 2000 ile 2016 arasında çocuk 
işçilerin sayısında yaşanan 94 milyon-
luk azalmayla sağlanan düşüş eğili-
mini tersine çevirdiği konusunda 
uyarılar yer aldı. Konuyla ilgili değer-
lendirmelerde bulunan İstanbul Geli-
şim Üniversitesi Uygulamalı Bilimler 
Yüksekokulu Sosyal Hizmetler Bö-
lümü Öğr. Gör. Prof. Dr. İsmet Galip 
Yolcuoğlu, çocuk işçiliğinin en çok Af-
rika, Asya ve Pasifik’te göründüğünü, 
bu artışın en büyük nedenleri arasında 
duygusal ve ekonomik sömürü oldu-
ğunu belirtti. 

8.4 milyon artış gösterdi 

Çocuk işçiliğinin, büyük bir toplumsal 
sorun olarak ilk kez 1800’lerde İngilte-

re’de başlayan Sanayi Devrimi döne-
minde, günde 15 saat aç-susuz çalıştı-
rılan yoksul çocukların fark 
edilmesiyle, yavaş yavaş tüm dünyada 
gündeme gelmeye başladığını aktaran 
Prof. Dr. Yolcuoğlu, “Son iki yüzyıl bo-
yunca ailelerin ‘yoksulluğu ve işsizliği’ 
nedeniyle geçimlerini sağlayamama-
ları, çocuk işçiliğinin en temel nedenle-
ridir. TÜİK 2020 yılı ‘İstatistiklerle 
Çocuk’ raporuna göre ülkemizde 15-
17 yaş grubundaki çocukların çalıştı-
rılma oranı yüzde 16,2’dir. 
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün ya-
yınladığı ‘Dünya Çalışma Raporu’na 
göre çocuk istihdamı şu değişkenlerle 
ilgili olduğu belirlenmiştir: Çocuklar 
çok küçük yaşta çalıştırılmaya başlanı-
yor, uzun çalışma süreleriyle çalıştırılı-
yor, gerek bedensel gerekse psikolojik 
açıdan kapasitelerini zorlayan koşul-
larda faaliyet gösteriyorlar, çok az bir 
ücret karşılığı çalıştırılıyorlar, bedensel, 
ruhsal ve psikolojik gelişimlerini engel-
leyen ve sürekli tekrardan ibaret mono-
ton işlerde çalıştırılıyorlar, baskı, korku 
ve tehdit altında çalıştırılıyorlar, sokak-
larda çalıştırılıyorlar” dedi. 
Çocuk işçiliğinde duygusal ve ekono-

mik sömürü boyutu olduğunu belirten 
Prof. Dr. Yocluoğlu, “Çocuk duygusal 
ve ekonomik anlamda sömürülüyor. 
Bugün, durum daha da vahim. Çünkü 
Kovid-19’un etkileriyle de milyonlarca 
çocuk risk altında. 4 yıl önce çocuk işçi 
sayısı dünyada 152 milyondu. Tür-
kiye’de ise bu sayısının 800 bin civa-
rında olduğu tahmin ediliyordu. 
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve 
UNICEF’in 12 Haziran Dünya Çocuk 
İşçiliğiyle Mücadele Günü öncesinde 
yayınladığı ‘Çocuk İşçiliği: 2020 Küre-
sel Tahminler, Eğilimler ve Önümüz-
deki Yol’ raporun güncel verilerine 
baktığımızda, çocuk işçi olarak çalı-
şanların sayısının son 4 yılda 8,4 mil-
yon artarak dünyada 160 milyona 
yükseldiğini görüyoruz” dedi. 

Kısır bir döngü söz konusu 

Çocuk işçiliğinin 72 milyonla Afri-
ka’da, ardından 62 milyonla Asya ve 
Pasifik’te yaygın biçimde görüldüğünü 
belirten Prof. Dr. Yolcuoğlu, “Çocuk 
işçiliğinin az gelişmiş ülke ekonomile-
rinde daha yaygın oluşu, bu sorunun 
‘azgelişmişlik kriterleri’ ile olan bağlan-
tısını gündeme getirmektedir. Yapılan 
çalışmalar, azgelişmişlik kriterlerinin 
hemen hepsi ile çocuk istihdamı ara-
sında bir kısır döngü ilişkisi bulundu-
ğunu ortaya koyuyor. Dahası, bu ilişki 
o ülkelerdeki azgelişmişliğin sürekli 
hale gelmesine ve kurumsallaşmasına 
yol açmaktadır. Çocuk işçiliği sorunu, 
genel olarak ülkenin içinde bulunduğu 
sosyo-ekonomik ve ekonomi-politik 
problemlerden ayrı tutulamaz ve çö-
züme yönelik tedbirlerin geniş çaplı 
tüm güçsüz ve savunmasız nüfusu 
kapsayan ‘sosyal politikalar’ gerektir-
diği ortaya çıkmaktadır” diye konuştu.

Mehmet MERT
MERTÇE

twitter.com/MehmetMert1
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COCUK ISCI SAYISI ARTIYOR!
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) yayınladığı ‘Çocuk İşçiliği: 2020 Küresel Tahminler, Eğilimler ve Önü-
müzdeki Yol’ raporuna göre çocuk işçilerin sayısı 4 yılda 8,4 milyon artarak dünyada 160 milyona yükseldi

PROF. DR. Yolcuoğlu, dünyada ulus-
lararası örgütlerin ve ülkelerin çocuk 
işçiliği ile mücadelede izlediği yol ha-
ritasına ilişkin, “BM’de Kasım 
1989’da Çocuk Hakları Sözleşmesi 
kabul edilmiş, taraf ülkeler tüm dünya 
çocuklarının ‘yaşama, gelişme, sağlık, 
eğitim, bakım, korunma’ haklarına 
sahip olduğunu kabul etmişlerdir. 

Ülkemiz bu sözleşmeyi 1995’te onay-
lamıştır. Ancak ülkelerdeki eğitimsiz-
lik, yapısal ekonomik sorunlar ve 
yoksulluk, işsizlik sorunu çözümlene-
mediği sürece, çocuk istihdamı so-
runu da kaçınılmaz biçimde devam 
edecektir. Bu konuyu radikal biçimde 
çözebilen bir ülke bulunmamaktadır” 
ifadelerini kullandı. DHA 

TÜRK edebiyatının en önemli isimlerinden 
birisi olan Ahmet Hamdi Tanpınar, doğu-
munun 120’nci yılında, ömrünün son 20 yı-
lını geçirdiği ve birçok eserine ilham kaynağı 
olan Beyoğlu’nda anılıyor. Beyoğlu Beledi-
yesi’nin ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nın himayesinde, İstanbul Üni-
versitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitü-
sü’nün desteğiyle düzenlenen anma 
programı, 6 Temmuz’a kadar Tarık Zafer 
Tunaya Kültür Merkezi’nde devam edecek. 
Anma programı Tanpınar’ın eserlerinden 
bestelenen şarkıların seslendirildiği bir de 
konser gerçekleştirilecek ‘musiki hatıran gibi 
peşimde’ konseriyle başladı. Usta yazarın 

hatıralarının yer aldığı ‘Tanpınar’ Sergisinin 
açılışıyla devam etti. Anma etkinliklerine 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar 
Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, Vali 
Yardımcısı Şevket Atlı, Beyoğlu Kayma-
kamı Mustafa Demirelli, Beyoğlu Belediye 
Başkanı Haydar Ali Yıldız, İstanbul Üni-
versitesi Rektörü Mahmut Ak, Edebiyatçı 
Beşir Ayvazoğlu, Ahmet Hamdi Tanpı-
nar’ın öğrencisi ve asistanlığını yapan Prof. 
Dr. Birol Emil ve çok sayıda siyasetçi, 
yazar, akademisyen ve davetli katıldı. Yakla-
şık bir ay sürecek etkinliklerde, Tanpınar’ın 
hatıraları ve bıraktığı eşsiz eserler üzerine 
birçok söyleşi programı gerçekleştirilecek.

Ülkeler nasıl bir yol izliyor? 

Belediyeden eski ilçe başkanına ihale 
CUMHURİYET'TE yer alan habere 
göre Tuzla Belediyesi Destek Hizmet-
leri Müdürlüğü tarafından geçen 20 
Nisan’da “Bank ve piknik masası 
alımı” ihalesi düzenlendi. Kapalı 
usulle yapılan ihaleye yalnızca 
AKP’nin önceki dönem Tuzla İlçe Baş-
kanı Suat Durak’ın ortağı olduğu Pu-
sula Mimarlık ve Mühendislik isimli 
şirket katıldı. 25 Mayıs’ta sonuçlanan 
ihale, 345 bin TL karşılığında Du-
rak’ın şirketine verildi. CHP Tuzla Be-
lediyesi Meclis üyesi Rıza Çalasın, 
belediyesinin 2020 yılı gelir ve gider-
lerine ilişkin hazırlanan rapora karşı 
6 sayfalık “tenkit raporu” düzenlemiş, 
belediyenin ihalelerini kendi siyasi 
partisine yakın isimlere vererek borç-
ları ötelediğini belirtmişti. Çalasın, 
gelecek dönemlerde belediyenin 

borçlar nedeniyle hizmet veremeye-
cek duruma geleceğini de ifade et-
mişti. Raporda açık ihaleye katılan 
firma sayısının az olduğu, bazı ihale-

lere ise aynı kişilere ait firmaların ka-
tılarak rekabet ortamı olmadan fiyat 
belirlenmesinin kamu zararına sebe-
biyet verdiği de ifade edilmişti.

ZAYİ İLANI 
Nüfus cüzdanımı kaybettim.Hükümsüzdür.  

Yüksel ATAŞ

Sedat Peker olayı  
nedir ne değildir?

BAKIRKÖY Belediyesi, CHP’li üyelerin kara-
rıyla Koru Florya’nın yanındaki deprem top-
lanma alanının satışı için onay verdi. Satış 
yetkisinin hukukiliği tartışmaya açıldı. CHP'li 
Başkan Kerimoğlu, grup toplantılarında komis-
yona gitmesi kararlaştırılan Koru Florya'nın ya-
nındaki 33 bin metrekarelik alanın 
satış konusunu, AK Parti ve 
MHP'li üyelerin olmaması-
nına rağmen meclise 
sundu.  
Söz konusu satış ka-
rarının öncesinde 
'Hukuk Komisyo-
nu'na havale edile-
ceği bilgisi verildiği 
için meclise girdik-
lerini belirten AK 
Parti Grubu, gün-
demin 5. maddesi 
olan satış teklifinin 
okunmasıyla, oyla-
maya katılmayacakla-
rını belirterek meclisten 
ayrıldı. Meclis toplantısı 
öncesi yapılan grup toplantısı-
nın uzaması sonrası, aynı za-
manda grup başkanı da olan CHP İlçe 
Başkanı Celal Sevinç'in satış yetkisine 'ret' ver-
mesine rağmen, Emel Tığlı, Cavit Ganiç, Mahir 
Çelik, Arzu Gezent, Hasan Çalış, Haluk Halila-
ğaoğlu, Mehmet Tunçer Süner, Tarkan Ellerge-

zen, Özden Yerlikaya, Taşkın Toprak, Ali Tür-
koğlu ve Gökmen Yıldırım, "evet" oyu verdi. 

Geçersiz olması lazım 

MHP'li meclis üyesinin katılmadığı, AK Partili 
meclis üyelerinin ise protesto ederek oylama-

dan çıktığı toplantıda, Belediye Ka-
nununun 22. Maddesi'ne göre 

karar yeter sayısı tamamlan-
madığı için Başkan  

Kerimoğlu'nun aldığı 
kararın geçersiz ol-

duğu belirtildi.  
Satış yetkisi alınan 
kamu arazisinin 
hemen yan tara-
fındaki tartışmalı 
Koru Florya 
AVM'nin de  
4 gün önce satışa 

çıkarıldığı öğrenilir-
ken, Bakırköy  

Belediyesi'nin 33 bin 
metrekare alanı kime  

satacağı da merak konusu 
oldu. Arazinin yüzde  

90'ının yeşil alan, yüzde 10'unun 
ise imara açık olduğu öğrenilirken, 

'Kanal İstanbul Projesi'nin kesişme  
noktalarından biri olduğu görüldü.  
Satış kararı alınan alanın deprem toplanma 
alanı olduğu ortaya çıktı. HABER MERKEZİ 

Bakırköy’de dönüm tartışması yaşanıyor
Toplamda 33 meclis üyesi bulunduğu halde, CHP’li 13 üyenin onayı ile mülkiyeti belediyeye ait 33 dönüm 

arazinin satış yetkisi parti içinde de tartışmalara neden oldu. Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Keri-
moğlu’nun 13 meclis üyesi ile aldığı satış kararının ne hukuki ne de ahlaki olmadığı savunulurken, 

“Parsel parsel satıyor diyenler, dönüm dönüm satıyor” yorumlarını da beraberinde getirdi

ZAYİ İLANI 
Nüfus cüzdanımı kaybettim.Hükümsüzdür.  

Ali SÖYLEMEZ

Ahmet Hamdi Tanpınar unutulmadı



10 12 HAZİRAN 2021 CUMARTESİ GÜNDEMwww.gazetedamga.com.tr

HACIMURAT Mahallesi'nde oturan 3 
çocuk annesi Eskioğlu, ailesi için pişirdiği 
ekşi mayalı köy ekmeğini 10 yıldan bu 

yana belediye eski garajında kurulan yöresel halk 
pazarında ilçe halkının beğenisine sunuyor. Bir 
buçuk kilogramdan fazla gelen ekmekleri gelir kay-
nağına dönüşen Eskioğlu, günde ortalama 25 
ekmek yaptığını söyledi. Ekmekleri, çocukken anne-
sinden gördüğü gibi yaptığını anlatan Eskioğlu, 
"Akşamdan maya çoğaltıyorum, sabahın erken saat-
lerinde kalkıp hamuru yoğuruyorum. Yaklaşık iki sa-
atte ekmeklerim pişiyor." ifadesini kullandı. 
Eskioğlu, yaklaşık 15 yıl önce Taraklı'nın kadın giri-
şimcisi olarak gözleme ve dokuma yaptığını aktara-
rak, şunları kaydetti: "Hayatımda hiçbir zaman boş 
vaktim olmadı. Hep hayatım başarıdan başarıya 
koşmakla geçti. Artık yorulmaya başladım ama yine 
de boş durmayarak ekşi mayalı köy ekmeği yapıyo-
rum. Sağlığım el verdiği sürece yapmaya devam 
edeceğimi umut ediyorum. Müşterilerim benden 
memnunlar, ben müşterileri aramıyorum. Aranan 
biri olduğum için çok mutluyum."

Köy ekmeği yapıp 
eve katkı sağlıyor

DÜNYANIN ikinci kadın temalı AVM’si 
‘Zeruj Mall Anatolia’ 11 Haziran’da Pen-
dik’te kapılarını açıyor. 12 bin metrekare 

kapalı alana sahip 5 kat üzerine kurulu olan yüzde 
80’inin kadın girişimcilerin oluşturduğu 50 mağa-
zaya ev sahipliği yapacak AVM, sektöre yeni bir 
soluk getirirken bölgenin de yeni buluşma noktası 
olacak. İstanbul yepyeni bir AVM’ye ‘Merhaba’ de-
meye hazırlanıyor. Dünyanın ikinci kadın temalı 
AVM’si ‘Zeruj Mall Anatolia’  11 Haziran’da Pen-
dik’te kapılarını açıyor.  Ev tekstilinden kadın gi-
yime, ayakkabıdan aksesuara kadar kadar birçok 
ürünün bulunabileceği AVM, özellikle muhafazakâr 
kadın temasıyla ön plana çıkarken, kolay ulaşım im-
kanı, yeme-içme ve çocuk oyun alanları ile alışverişi 
daha da keyifli hale getirecek.  Pandemi tedbirleri 
kapsamında bütün kuralların titizlikle uygulanacağı 
açılışta; yüzde 50’ye varan indirimler, sürpriz hedi-
yeler ve DJ performansı gösterisi olacak. 

Turistlerin uğrak yeri olacak 

Dünya’nın ikinci kadın temalı AVM’sini hayata geçi-
recekleri için çok mutlu olduğunu belirten Zeruj 
Mall Anatolia Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öz-
kaymaz, “’Burası kadınlarımızın özgürce dolaşa-
cağı, istediği markaları bulacağı, modadaki trendleri 
takip edebileceği bir merkez olacak.   Bu kapsamda 
ailelerin çocukları ile birlikte zaman geçirebilecekleri 
oyun alanlarından restoranlara, mescid ve kuaför ile 
birlikte kuru temizlemeye kadar her türlü detayı en 
ince ayrıntısına kadar düşünen bir konsept ortaya 
çıkardık.  AVM’ye erkekler giremez diye bir kural 
yok ama satılan ürünler kadınlara, özellikle ölüçülü 
giyim seven kadınlara yöneliktir. Yanlış bir algının 
oluşmasını istemiyoruz.  Kapılarımız tüm halkımıza 
açıktır.  Ayrıca, Türkiye’de 2000'lerin başından gü-
nümüze pazar payında neredeyse yüzde 200' lük 
büyüme gösteren muhafazakâr giyimin nabzının 
atacağı merkez, turistlerin özellikle de özellikle de 
Arap turistlerin uğrak noktalarından biri olacak” 
ifadelerini kullandı. 

Hedef kadınları desteklemek 

Düzenlediği Zeruj Fest’lerle adını duyuran ve geniş 
bir kitleye hitap eden Zehra Özkaymaz nam-ı diğer 
Zeruj,  kelimenin tam anlamıyla bir kadın girişimci 
öyküsü örneği olarak da karşımıza çıkıyor.   Ana he-
deflerinin kadınları desteklemek olduğunun altını 
çizen Özkaymaz, sözlerini şöyle sürdürdü: “12 bin 
metrekare kapalı alana sahip 5 kat üzerine kurulu 
Avm’de 50 mağaza bulunuyor. Yüzde 80’ini ise 
kadın girişimciler oluşturuyor. Kadınların da başa-
rılı olduğunu göstermek istiyoruz. Üniversite öğren-
cisi olan 20'li yaşlarda girişimcilerimizin dördüncü 
beşinci mağazasını açtığını görüyor,  mutlu oluyo-
ruz.  Kadın kadına dayanışma ilkesine değer veriyo-
ruz. Bu nedenle içinde bulunduğumuz pandemi 
döneminde herkesin elini taşının altına koyması ge-
rektiği düşüncesiyle açılışa özel ilk 2 ay kira indirimi 
yapacağız. Kiralamalar da TL cinsinden olacak.

Pendik'te  
ilginç bir AVM

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde taş fırında  
pişirdiği köy ekmeklerini yöresel ürünler 

pazarında satan 68 yaşındaki Hatice 
Eskioğlu, aile ekonomisine katkı sağlıyor 

K entin Pertek ilçesine bağlı Çakır-
bahçe köyünde doğan 83 yaşın-
daki Abay, Elazığ'daki amcasının 

yanında uzun yıllar ticaretle uğraştıktan 
sonra eşi ve 4 çocuğu ile Eskişehir'e göç 
etti. Bu kentte açtığı antika dükkanıyla 
geçimini sağlayıp çocuklarını okutan 
Abay, 1995 yılında eşini trafik kazasında 
kaybetmesi üzerine aynı yıl memleketi 
Tunceli'ye döndü. Keban Baraj Gölü'nde 
teknesiyle gezinti yaptığı sırada gördüğü 
adaya yerleşen Abay, hayatını kaybeden 
eşinin anısına, bu adaya meyve fidanları 
dikmeye başladı ve yıllar sonra ağaçların 
sayısı 4 bine ulaştı. Doğa sevgisiyle kurak 
bir adayı kısa sürede diktiği ağaçlarla 
yeşillendiren Abay, şimdilerde ise ilerleyen 
yaşına rağmen masmavi suların ortasın-
daki adaya diktiği şeftali, nar, kayısı, 
armut, ceviz ve kiraz ağaçlarının bakım ve 
sulama işlemlerini özenle yapıyor. 
Yaşamını genellikle adadaki kulübesinde 
geçirdiği için yöre sakinlerince, yaşamının 
bir kısmını ıssız bir adada geçiren roman 
kahramanı Robinson Crusoe'ya benzetil-
erek "Robinson Ziya" lakabıyla tanınan 
Abay, her sabah ilçe merkezindeki evin-
den ayrılarak söylediği türküler eşliğinde 
adanın yolunu tutuyor. 

Adaya yolculuk yapıyor 

Yaklaşık 3 kilometrelik bir yürüyüşün 
ardından evinden baraj gölü kıyısına 
ulaşan Abay, burada teknesiyle mavi su-
ların ortasında ve martıların cıvıltısı 
eşliğinde adasına doğru dümen kırıyor. 
Baraj gölünde 10-15 dakikalık yolculuğun 
sonunda adasına kavuşan Abay, 
kulübesinde birkaç dakika dinlenip 
doğanın sesine kulak veriyor ya da eşine 
ait fotoğrafa bakarak geçmiş günleri yad 
ediyor.İlerleyen yaşına rağmen çalışmak-
tan vazgeçmeyen Abay, 82 dönümlük ada 
üzerinde yetiştirdiği meyve ağaçlarını da 
su motoru yardımıyla ya da baraj gölün-
den kovayla taşıdığı suyla suluyor ve bu 
sayede yaz mevsiminde ağaçların kuru-
masını engellemeye çalışıyor. Gün boyu 
adadaki doğal güzelliklerin arasında 
huzurlu vakit geçiren ve doğa tutkusuyla 

çevresindekilerin dikkatini çeken Abay'ı, 
yurt içi ve yurt dışından çok sayıda kişi de 
ziyaret ediyor. 

Adada mutlu oluyor 

Ziya Abay, Tunceli'nin Pertek ilçesine 
bağlı Çakırbahçe köyünde dünyaya 
geldiğini ve 8 yaşında Elazığ'da yaşayan 
amcalarının yanına taşındığını söyledi. 
Keban Baraj Gölü'ndeki adaya 1995 
yılında eşini trafik kazasında kaybettik-
ten sonra yerleştiğini belirten Abay, 
"Adada her çeşit ağaç var ve burada 
incir, kiraz, vişne, elma, armut, nar ve 
kivi yetişiyor. Adada ev olsa Pertek ilçe 
merkezindeki evime hiç gitmeyeceğim, 
adadan ayrıldığımda huzursuz oluyo-
rum. Adaya geldiğimde mutlu oluyor ve 
güçleniyorum." dedi. Abay, 83 yaşında 
olmasına rağmen adayı gezip tüm 

ağaçları suladığını dile getirerek, adada 4 
bine yakın ağaç yetiştirdiğini, su motoru 
ve kovayla bu ağaçları suladığını anlattı. 

Adada yapacak iş çok 

Yurt içi ve yurt dışından çok sayıda 
kişinin kendisini ziyarete geldiğini ifade 
eden Abay, şöyle konuştu: "Adada yaşa-
maktan zevk alıyorum. Yoksa evde 
yıkılıyorum, yürürken düşüyorum. Bu-
raya geldiğimde mutluyum, kafam rahat, 
dedikodulardan uzağım. İnsanlara da 
değer veren bir insanım. Adada günüm 
çok iyi geçiyor ve çalıştığım için bakıyo-
rum ki akşam olmuş. Domates ve biber 
ekmişim onları suluyorum, böğürtlenleri 
suluyorum. Adada kendime iş buluyo-
rum, zaten iş çok."  
Abay, yaşlandığı için de artık olgunlaşan 
meyveleri toplamakta zorlandığını be-

lirterek, "Eskisi gibi Pertek'te ve 
Tunceli'de meyveleri satamıyorum. 
Çünkü gücüm yok ve bir kovayı 
kaldıramıyorum. Yüz kova kiraz oluyor. 
Ada da birkaç ay öncesine kadar karaydı 
zaten. Yürüyerek geliyordum. Baraj suyu 
biraz çoğaldı tekneyle gidip geliyorum." 
ifadelerini kullandı.

Tuncelili Ziya Abay, 
yıllar önce ölen eşinin 
anısına diktiği  
binlerce ağaçla  
yeşillendirdiği Keban 
Baraj Gölü'ndeki 
adada, şehir  
stresinden uzakta 
doğayla iç içe yaşam 
sürüyor

HAYAT ZIYA 
AMCAYA GUZEL

KURTULUŞ Savaşı'nda 
İnebolu Limanı'na gelen 
silah ve cephanenin Ana-

dolu'ya sevk edildiği güzergahta dü-
zenlenen "Atatürk ve İstiklal Yolu 
Yürüyüşü" bu yıl yeni tip koronavirüs 

(Kovid-19) tedbirleri nedeniyle 60 
katılımcı ile yapılıyor. Gençlik ve 
Spor Bakanı Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu'nun da katıldığı törenle 8 
Haziran'da İnebolu ilçesinden başla-
yan yürüyüş, 11 Haziran'da Kasta-
monu'da sona erecek. Son 
Çanakkale gazisi Hüseyin Kaçmaz'ın 
85 yaşındaki oğlu Turgut Kaçmaz, 
grubun en yaşlısı olarak dinamikliği 
ve en önde yürümesiyle dikkati çeki-
yor. Kaçmaz, babası Hüseyin Kaç-
maz'ın Balkan, Çanakkale ve 
Kurtuluş Savaşı'na katılarak gazi ol-
duğunu, Dumlupınar Meydan Mu-
harebesi'nde gösterdiği 
kahramanlıkla istiklal madalyasına 
layık görüldüğünü söyledi. Babasının 
vatan, bayrak ve din için 14 yıl savaş-
tığına dikkati çeken Kaçmaz, 
"Babam, 1994 yılında 110 yaşında 
vefat ederken dünyanın en yaşlı ve 
son Çanakkale gazisiydi. İstiklal Yolu 
çok önemlidir. Eğer İnebolu'daki cep-
hane Ankara'ya, Ankara'dan da 
Dumlupınar'a, Sakarya'ya çıkmasıydı 

biz savaşı kaybedebilirdik. Onun için 
Atatürk bu yolu çok kıymetli bulu-
yordu." dedi. Yürüyüşe uzun yıllar 
katılmak istediğini anlatan Kaçmaz, 
şunları kaydetti: "Eğer gençlere örnek 
olabildiysem ne mutlu bana. Yürü-
yüşte, severek yaptığım için hiç zor-
lanmadım. Gençler arkamdan geldi, 
dinlenmem gerekti. Yürüyüş sıra-
sında o günkü Şerife Bacı'yı hisset-
tim. Dedelerimizin, nenelerimizin 
nasıl burada cephane taşıdığını his-
settim. Yürüyüşe ilk defa katıldım, 
çok mutluyum. Asırlarca tek yürek, 
tek bilek olduk. Bu vatan, bu bayrak, 
bu ezan bizim. Bizler birlik beraber 
oldukça Çanakkaleler değil, Edir-
ne'den Ardahan'a kadar bu yurdun 
bir karış toprağı geçilmez ve bölün-
mez." Yürüyüşe katılan 10 yaşındaki 
Erkin Evin Arslan ise atalarının geç-
tiği yoldan geçmenin mutluluğunu 
yaşadığını dile getirerek, "Çok yoru-
cuydu, ayaklarım ağrıdı ama çok gü-
zeldi." ifadesini kullandı. 10 
yaşındaki Gökçe Torun da Şehit Şe-

rife Bacı'yı anmak için yürüyüşe katıl-
dığını belirtti. 

Vatan sevgisinin nişanesi 

Kastamonu Valisi Avni Çakır da İs-
tiklal Yolu'nun önemine işaret ederek, 
"İnebolu, Milli Mücadele'nin lojistik 
merkezi. Buradaki insanlar vatanı 
canlarından aziz bildiler. Şerife Bacı-
ların, Halime Çavuşların fedakarlık-
ları aziz milletin evlatlarına 
bırakacağı en güçlü miraslardan bir 
tanesi." diye konuştu. Yürüyüşün bu 
yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı hima-
yesinde yapıldığını anlatan Çakır, 
"Yürüyüşe katılan kızlarımız 10'ar ya-
şında. Yanlarındaki amcaları, dede-
leri de 85 yaşında. Turgut bey 
yürüyüşte ulu bir çınar gibi hem reh-
berlik, ağabeylik, dedelik yapıyor 
hem de 7'den 70'e sözünü biraz daha 
yükseltiyoruz. 7'den 85'e kadar Türk 
milletinin vatan sevgisinin nişanesi 
olarak burada bulunuyor." diye ko-
nuştu. Yürüyüşe katılımı, Kovid-19 
tedbirleri nedeniyle sınırlı sayıda tut-
tuklarının altını çizen Çakır, "Sadece 
Kastamonu'dan yürüyüşçülerimize 
izin verdik. İnşallah önümüzdeki yıl 
pandemi şartlarının da iyileşmesiyle 
burada binlerle yürüyeceğiz." dedi.

Çanakkale gazilerinden, 1994 yılında 110 yaşındayken vefat eden Hüseyin Kaçmaz'ın 
85 yaşındaki oğlu Turgut Kaçmaz, 95 kilometrelik İstiklal Yolu Yürüyüşü'ne katılıyor 

85 yaşında 95 km yürüyecek

"Robinson Ziya"  
lakabıyla tanınan 
Abay, her sabah ilçe 
merkezindeki  
evinden ayrılarak 
söylediği türküler 
eşliğinde adanın  
yolunu tutuyor. 

HERKESİN  
HAYALİNİ 
YAŞIYOR



E UROMED Monitor’un kuru-
cusu, hukuk ve finans alanında
Yrd. Doç. Dr. Abdu, BM’nin İs-

rail’e yönelik soruşturma kararının, İs-
rail’in insan hakları ihlallerini kısa
vadede sona erdirmeyeceğini ancak İs-
rail karşıtı sesleri cesaretlendireceğini
belirtti. Dr. Abdu, "Karar, kesinlikle İs-
rail'in insan hakları ihlallerine hemen
bir son vermeyecek, ancak İsrail'in uy-
gulamalarını eleştiren ve kınayan sesleri
cesaretlendirebilir. İsrail makamlarına
baskı yapmak için uluslararası çabaları
hızlandırabilir" dedi. "Bu kararlar, İsra-
il'in yıllardır keyfini sürdüğü 'cezasızlı-
ğıyla' mücadele etmenin yolunu açıyor"
diyen Dr. Abdu, "Kararlar, uluslararası
mekanizmaların İsrail'i sorumlu tutma-
sına yardımcı oluyor. Bu tür girişimler,
failleri adalete teslim etmek için uluslar-
arası adımların atıldığı konusunda da
mağdurlara ve ailelerine umut vermek-
tedir" diye konuştu.

Adalete uzanan yol

Filistin-İsrail konusunda daima bir
barış yolu olduğunu vurgulayan Dr.
Abdu, iki devletli çözüme işaret etti. Dr.
Abdu, "Ancak İsrail, Doğu Kudüs'teki
Filistinlilere yönelik etnik temizlik politi-
kasını sürdürürken, evlerinden zorla
atılan on binlerce kişi ya da bölge saki-
ninin direnişi kesinlikle olacaktır" ifade-
lerine yer verdi. Dr. Abdu, "İsrail'in
uygulamalarını kınayan kararları kabul
etmek, adalete doğru uzun bir yolculu-
ğun sadece bir adımıdır" dedi. Dr.
Ramy Abdu, BM İnsan Hakları Kon-
seyi’nin soruşturmasına üç Avrupa ül-
kesinin aleyhte oy verdiğine dikkat

çekerek, "Böyle bir tutum, hesap verme
ve adaleti sağlama çabalarını baltalaya-
caktır. Merkezi öneme sahip Avrupa
devletlerinin, Avrupa ilkelerinin iki
temel değeri olan hesap verebilirlik ve
şeffaflığa yönelik çabaları engellemek-
ten ziyade kolaylaştırması çok önemli-
dir" dedi.

Göçmenleri anlamaları lazımdı

Öte yandan, Akdeniz’de yıllardır süren
ve binlerce göçmenin hayatını kaybet-
tiği krize ilişkin de açıklamalarda bulu-
nan Dr. Abdu, Avrupa ülkelerinin bu
konuda birçok hakkı ihlal ettiğini be-
lirtti. Dr. Abdu, sözlerini böyle sür-
dürdü: "Avrupa ülkeleri, göçün
nedenlerini anlamak ve ele almak için
çalışmak yerine, sığınmacıları geri gön-
dermek için duvarlar inşa etti ve anlaş-
malar yaptı. AB ülkeleri, sığınma talep
etme hakkı, geri göndermeye karşı mut-
lak yasak ve insanlık dışı, aşağılayıcı
muamele ve toplu sınır dışı etme yasağı
da dahil olmak üzere birçok hakkı ihlal
ediyor. AB ülkeleri, sığınmacıların top-
raklarına girmesini engellemek için güç
kullanmak yerine, denizde tehlikede
olan insanlara koruma ve yardım sağ-
lamalıdır. Avrupa Birliği'nin insan hak-
larına saygı gösterilmesi gerektiğini
beyan etmesi yeterli değildir. Kendi ku-
rumları tarafından bu uyumun sağlan-
ması için yasal yolların sağlanması da
gereklidir. AB ülkeleri, sığınmacı ve göç-
menlerden kendilerine düşen payı
kabul etmeli ve onları bir yük olarak
görmek yerine AB'deki ekonomik büyü-
meyi artırabilecek varlıklar olarak gör-
melidir." DHA

güneş tutulması olarak ad-
landırılan, Ay’ın Dünya ile
Güneş arasına girerek, yerkü-

reye gölge düşürdüğü doğa olayı kuzey
yarımkürede başladı. NASA’dan yapılan
açıklamada, “Bazı yerlerde izleyiciler
Ay'ın etrafındaki bu yüzüğü göremeye-

cekler. Bunun yerine kısmi bir güneş tu-
tulması yaşayacaklar. Bu, Güneş, Ay ve
Dünya tam olarak hizalanmadığında
olur. Güneş, yüzeyinin sadece bir kıs-
mında koyu bir gölgeye sahip gibi görü-
necektir. Amerika Birleşik Devletleri'nin
doğusu ve kuzey Alaska'nın bazı bölgele-

rindeki izleyiciler, 10 Haziran'da Kana-
da'nın çoğu ve Karayipler, Avrupa, Asya
ve Kuzey Afrika'nın bazı bölümleriyle bir-
likte kısmi bir güneş tutulması görecekler.
Amerika Birleşik Devletleri'nde, parçalı
tutulma Güneydoğu, Kuzeydoğu, Orta-
batı ve Kuzey Alaska'nın bazı kısımla-

rında görülebilecek. Bu konumların ço-
ğunda tutulma, gün doğumundan önce,
sırasında ve güneş doğduktan kısa bir
süre sonra gerçekleşecek. Bu, izleyicilerin
tutulmayı görebilmeleri için gün doğumu
sırasında ufku net bir şekilde görmeleri
gerektiği anlamına gelir” denildi.
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ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), kuzey yarımkürede halkalı ve kısmi Güneş tutulmasının başladığını duyurdu. 
Kuzey yarımkürede yer alan birçok bölgenin, Güneş tutulmasına gündoğumu sırasında tanıklık edeceği ifade edildi

Kuzey yarımkürede, halkalı güneş tutulması başladı

Merkezi İsviçre’nin
Cenevre kentinde 
bulunan Avrupa-
Akdeniz İnsan Hakları
İzleme Örgütü 
(EUROMED Monitor) 
kurucusu Yrd. Doç. 
Dr. Ramy Abdu, 
Birleşmiş Milletler’in 
(BM) İsrail’in 
Filistin’deki insan 
hakları ihlallerini ve 
sistematik saldırılarının
incelenmesi kararını
Demirören Haber
Ajansı’na (DHA)
değerlendirdi. Abdu,
"BM'nin kararı, onlarca
yıl sahadaki gerçeği
görmezden geldikten
sonra nihayet odanın 
içindeki file ışık 
tutması açısından 
önemli" dedi

İsraİl soruşturması
odaya ışık 
tutacak
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İsraİl soruşturması
odaya ışık 
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doktorlar yolda!
Hindistan’da Dr. Kafeel Khan önderliğinde başlatılan 'Doktorlar Yolda' girişimi,
ülkede sağlık sisteminin ulaşmadığı köy ve kasabalara sağlık hizmeti götürmeyi
hedefliyor. Dr. Khan, ülkede Covid-19 salgınının hayal edilemeyecek kadar
derinlere indiğini, çareleri tükenen ve kaderini kabul etmek zorunda kalan köy
halkına, ilaç, maske ve diğer sağlık hizmetlerini götürmeyi amaçladıklarını ifade etti

Hindistan’da Dr. Khan’ın ön-
cülüğünde başlatılan, 78 doktor
ve 100 gönüllüden oluşan 'Dok-

torlar Yolda' (Doctors on Road) kampanyası,
Covid-19 salgını süresince sağlık hizmetlerine
erişemeyen köy ve kasabalara sağlık hizmeti
götürüyor. Dr. Khan, DHA’ya yaptığı açıkla-
mada, bu yıl 14 Nisan’da başlatılan kam-
panya kapsamında ülke çapında 80 köye
sağlık hizmeti götürüldüğünü ifade etti. Ülke
medyasının büyük şehirlerdeki Covid-19 vaka
ve can kayıplarını ön plana çıkardığını belir-
ten Dr. Khan, "Covid-19 krizinin köyleri-
mizde ve küçük kasabalarımızda akıl almaz
boyutlara ulaştığını da kabul etmek gereki-
yor" dedi.

Hem hizmet hem eğitim

Dr. Khan, gidilen köylerde ücretsiz ilaç,
maske, muayene ve diğer hizmetlerin yanında
Covid-19’la mücadele kapsamında çocuklar
başta olmak üzere maske, mesafe ve hijyen
kurallarının da köy halkına öğretildiğini vur-
guladı. Dr. Khan, aşılama için de çalışmalar

yaptıklarını belirterek, "Ayrıca, kendilerini aşı-
latacak bilgi birikimine veya kaynaklara sahip
olmayan, toplumun marjinal ve savunmasız
kesimlerine de aşı sağlamayı amaçlıyoruz.
Toplu aşılama, koronavirüsü yenmenin anah-
tarıdır, ancak Hindistan'ın marjinalleştirilmiş
nüfusunun buna erişimi yoktur. Bu kam-
panya ile aradaki farkı kapatacağız ve kimse-
nin geride kalmamasını sağlayacağız" dedi.

Kara mantar sıkıntı yaratıyor

Dr. Kafeel Khan, Hindistan’da büyük şehir-
lerde vaka sayılarının düşmeye başladığını
ancak kırsal kesimlerde PCR test merkezleri-
nin eksikliği nedeniyle sahadaki durumun
tam olarak bilinemediğini ifade etti. Dr.
Khan, "Büyük şehirlerde Covid vakaları
düştü ama birinci basamak sağlık hizmetleri
çöktüğü için köylerin durumu gerçekten kötü.
Neredeyse hiç PCR testi merkezi yok, bu yüz-
den sahadaki gerçeği bilmiyoruz. Şimdi mu-
kormikozun (kara mantar) ortaya çıkması,
aşıların ve ilaçların kıtlığı işleri daha da kötü-
leştiriyor" ifadelerine yer verdi.

İsveç’teki seçime
Konya’dan hazırlık
Türk asıllı siyasetçi Mikail Yüksel, İsveç’te
kurduğu Nüans Partisi’yle 2022 yılında yapılacak
genel seçimlere Konya’nın Kulu ilçesine astığı
afişlerle hazırlanıyor. Yüksel, Demirören Haber
Ajansı’na yaptığı açıklamada, partisinin İsveç’te
yükselişte olan ırkçılık ve İslamofobi’yle 
mücadele amacıyla kurulduğunu ifade etti

Konya’nın Kulu ilçesinde 1982’de doğan
Mikail Yüksel, lise eğitiminin ardından
2001 yılında İsveç’e göç etti. Burada Gö-

teborg Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi bölümünü bi-
tiren Yüksel, ardından 2019 yılında kamu yönetimi
dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Yüksel,
DHA’ya yaptığı açıklamada, Nüans Partisi’nin (Par-
tiet Nyans) 2019 yılında Göteborg kentinde kuruldu-
ğunu ifade ederek, "Nüans Partisi, tüm Avrupa’da
olduğu gibi İsveç’te de yükselişte olan ırkçılıkla ve İs-
lamofobi’yle mücadele amacıyla kurulmuştur. Ken-
dimizi, azınlık dostu ve Müslüman dostu bir parti
olarak tarif ediyoruz. Daha huzurlu ve daha hoşgö-
rülü bir İsveç hedefliyoruz" dedi.

23 bin oy yeter

İsveç’te partilerin meclise girişinin kolay olduğunu ve
sadece 23 bin oyla meclise girebileceklerini ifade
eden Yüksel, "İsveç seçim sistemine göre belediyelere
ve meclise girmek çok kolay. Önümüzdeki yıl yapıla-
cak seçimlerin ardından sadece 23 bin oyla İsveç
Meclisi’ne girebiliriz. Bu sebeple İsveç’te yaşayan
Türk asıllı vatandaşlarımız mutlaka oylarını kullan-
malı. Onların desteğine ihtiyacımız var" diye 
konuştu.

İsveçli Türkler Konyalı

Nüans Partisi Başkanı Yüksel, İsveç’te 100 binin üze-
rinde Türk’ün yaşadığını ve bunların büyük çoğunlu-
ğunun Konya’nın Kulu ilçesinden göç eden kişiler
olduğunu ifade ederek, "İsveç’te Türkler başta olmak
üzere göçmenlerin seçimlere katılımı maalesef çok
düşük" dedi. Kulu ilçesinde billboardlara asılan afiş-
lere ilişkin açıklamalarda bulunan Yüksel, "Biz de
seçim kampanyamızı Konya’nın Kulu ilçesine taşıya-
rak seçim kampanyamızın dikkatini çekmek istiyo-
ruz" ifadelerine yer verdi.

Koreli başkanın
zor günlerİ
Güney Kore’nin Daegu kenti Belediye Başkanı Kwon
Young-jin, kendisine 30 milyon Pfizer-BioNTech 
Kovid-19 aşısı satma sözü veren yabancı bir şirketin
“Sahte aşı dolandırıcılığı” yaptığını belirterek, bu
dolandırıcılığa inandığı için kamuoyundan özür diledi

daegu kenti Belediye Baş-
kanı Kwon Young-jin, resmi
açıklama yaparak yabancı bir

şirketle 30 milyon Pfizer Kovid-19 aşısı
için görüşmelere başladıklarını ve Güney
Kore Sağlık Bakanlığı’nın satın alma sü-
recinin devamında tedarikçi yabancı fir-
manın bilgilerinde güvenlik açığı tespit
ettiğini açıkladı. Belediye Başkanı Kwon
Young-jin, açıklamasında ihmalin tama-

men kendisinde olduğunu ve bu olayla
Daegu kentinin imajını zedeleyerek ka-
muoyunu hayal kırıklığına uğrattığı için
özür diledi. Belediye Başkanı kaleme al-
dığı özür mektubunda, yabancı bir şir-
ketle belediye sağlık konseyinin
tavsiyesine uyarak aşı görüşmelerine
başladıklarını ve niyet mektubunun gön-
derilmesi için Güney Kore Sağlık Bakan-
lığı’na başvurduklarını ifade etti. 

Asla yalnız değilsiniz
Kanada’da Başbakan
Justin Trudeau, Ontario
Valisi Doug Ford ve On-

tario Eyalet Polis Komiseri Thomas
Carrique, kaldırımda yürüdükleri sı-
rada üzerlerine araç sürülen Müslü-
man bir ailenin 4 üyesinin hayatını
kaybettiği saldırıyı kınadı. Vali Ford,
"Ontario’da nefrete ve İslamofobi’ye
yer yoktur" dedi. Kanada’nın Onta-
rio eyaletinin Londra kentinde 20
yaşındaki Kanadalı bir zanlının

kontrolündeki araç, kaldırımda yü-
rüyen Müslüman bir aileye çarptı.
Ailenin 4 üyesinin hayatını kaybet-
tiği, 9 yaşındaki bir çocuğun ise tek
sağ kalan olduğu açıklandı. Ontario
Valisi Doug Ford, İslamofobi’ye ve
nefret suçlarına Ontario’da yer ol-
madığını ifade ederek, "Ontario’da
nefrete ve İslamofobi’ye yer yoktur.
Londra, Ontario'da meydana gelen
korkunç nefret eylemi için adalet
tesis edilmelidir” dedi.

İsraİl soruşturması
odaya ışık 
tutacak
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GEÇEN yıl 1,5 milyon yerli 
ve yabancı turistin ağırlan-
dığı Salda Gölü'nde kade-

meli normalleşmenin başlamasıyla 
birlikte eski günlere dönüldü. ABD 
Havacılık ve Uzay Dairesi'nin 
(NASA) Mars'taki Jezero Krateri ile 
benzer mineral oluşumuna ve jeolojik 
yapıya sahip olduğunu açıkladığı 
Salda Gölü, bembeyaz kumsalı ve 
turkuaz suyu ile ilgi odağı oluyor. 
Türkiye'nin her yerinden ziyaretçiler, 

gölü görmek için Burdur'un Yeşilova 
ilçesine geliyor. 'Beyaz Adalar' kısmına 
girişin yasak olduğu Salda Gölü'nün 
diğer bölgelerine girebilen ziyaretçiler, 
doğal güzelliği yakından görme fırsatı 
buluyor. 'Beyaz Adalar' bölgesindeki 
kumsala ve göle giriş, geçen yıl 15 
Ekim'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
kararıyla yasaklanırken, burayı gör-
mek isteyenler, beyaz kumların bittiği 
noktaya yerleştirilen ahşap bariyerle-
rin ön kısmına kadar gelip, gölü seyre-

debiliyor. Salda Gölü'nün Doğan-
baba, Kayadibi, Tabiat Parkı ve halk 
plajı bölgelerine ise girişte kısıtlama 
bulunmuyor. Ziyaretçiler, bu bölge-
lerde hem kumsala hem göle girebili-
yor. Salda Gölü, normalleşme 
süreciyle geçen yıl olduğu gibi her gün 
yüzlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi 
ağırlıyor. 

İnsana huzur veriyor 

Ankara'dan geldiğini söyleyen Gülay 

Yıldız, "Salda Gölü'nü görmek 
için geldim. Gerçekten Maldivler'i an-
dırıyor. İnsana huzur veriyor. Türki-
ye'de böyle güzel bir yerin 
olması inanılır gibi değil. Mükemmel 
bir yer" dedi. İzmir'den gelen Davut 
Özsaraç ise "Ben turist rehberliği oku-
yorum. Önce Sagalassos Antik Ken-
ti'ne geldik. Yolumuzun üzerinde 
olduğu için Salda Gölü'ne de uğraya-
lım, dedik. Buranın bu şekilde korun-
ması mantıklı" diye konuştu. DHA 

Normalleşme ile Salda Gölü’ne ziyaretçi akını 

AFYONKARAHİSAR'IN İscehisar 
ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi 
bünyesinde açılan mozaik kur-

sunda, sanayide kullanılmayan atık mer-
merler kadın kursiyerlerin elinde tabloya 
dönüşüyor. İscehisar Halk Eğitimi Merkezi 
Müdürü Süleyman Aşkın, ilçedeki 7'den 
77'ye her vatandaşa, yaşına, yerine, zama-
nına bakmadan eğitim vermeyi hedefledik-
lerini söyledi. Bu çerçevede farklı 
branşlarda kurslar düzenlediklerini ifade 
eden Aşkın, açılan 68 kurstan birinin de sa-
natsal mermer mozaik kursu olduğunu an-
lattı. Aşkın, kursiyerlerin çoğunluğunun 
kadınlardan oluştuğunu vurgulayarak, "Sa-
natsal mermer mozaik kursu da kadınlara 
yönelik açtığımız kurs. Kursa katılan kadın-
larımız, sanatsal mermer mozaik öğreniyor. 
Öğrendiklerini kurstan sonra yaparak aile 
bütçesine katkı sağlıyorlar." dedi. verimli 
zaman geçirdiklerini, stres attıklarını dile 
getiren Aşkın, şu değerlendirmede bu-
lundu: "Hayalleri olan herkese bir kursu-
muz var. Mozaik kursumuzda şu anda 11 
kursiyerimiz var. Çalışmalarımızı sanayide 
kullanım alanı kalmayan 'atık' dediğimiz 
mermerlerle yapıyoruz. Sanatsal mermer 
mozaik kursu zor bir kurs. Küçük mermer 
taşlarıyla sanatsal eserler üretiyorlar. Ge-
nellikle tanınmış kişilerin portreleri yapılı-
yor. Tarihi mozaik eserleri ve tablolar 
yapılıyor. Kadınlarımız bunların pazarını 
bulup satıyorlar." 

Meslek haline dönüşebiliyor 

Kurs öğretmeni Emine Parlak da kerpe-
tenle taşları tek tek kırarak mozaik tablo 
yaptıklarını anlattı. Kursun hem para ka-
zanmak hem meslek edinmek için tercih 
edildiğini anlatan Parlak, "Kadınlar evde 
oturmak yerine bunu meslek haline dönüş-
türebiliyorlar. Kimisi aile bütçesine katkı 
sağlıyor kimisi zevk için yapıyor. Eserleri-
mizi, kum haline getirdiğimiz mermeri veya 
küp şeklinde parça halinde getirdiğimiz 
mermeri panoya işleyerek yapıyoruz." diye 
konuştu. 

Güzel eserler ortaya çıkıyor 

Kursiyerlerden 18 yaşındaki Beyza Nur Öz-
sarı da üniversite öğrencisi olduğunu, 
uzaktan eğitimden arta kalan zamanlarda 
kursa geldiğini dile getirdi. Kursta ürettikle-
rinin satışından harçlığını çıkardığını belir-
ten Özsarı, "Burada yeni şeyler 
öğreniyorum, çok eğlenceli. Uygun renkleri 
seçiyoruz. Kendi fikirlerimizi sunabiliyoruz, 
fikir alışverişi yapabiliyoruz. Öğretmenimi-
zin yardımıyla güzel eserler ortaya çıkarıyo-
ruz. Yaptığımız eserler çok beğeniliyor. 
Portreler yapıyoruz. Şimdi de bireysel ola-
rak küçük tablolar halinde çalışmaya 
başladık." sözlerine yer verdi.
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Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçe-
sinde Halk Eğitimi Merkezi bünye-

sinde açılan kursta, sanayide 
kullanılmayan mermerleri sanat 
eserine dönüştüren kadın kursi-

yerler, hem meslek öğreniyor hem 
de aile bütçelerine katkı sağlıyor 

AVRUPA Birliği 
(AB) Türkiye Dele-
gasyonu Başkanı 

Büyükelçi Nikolaus Meyer-
Landrut, Kültür ve Turizm 
Bakan Yardımcısı Nadir Al-
paslan ve beraberindeki heyet, 
restorasyon çalışmalarının 
devam ettiği Sinop Tarihi Ce-
zaevi ve Müzesi'nde inceleme-
lerde bulundu. Alpaslan, 
incelemelerinin ardından ga-
zetecilere, Sinop Tarihi Ceza-
evi ve Müzesi'nin Türkiye'nin 
en önemli tarihi değerlerinden 
biri olduğunu söyledi. Tarihi 
yapıdaki restorasyon çalışma-
larını en kısa sürede tamam-
layarak halkın hizmetine 
açma arzusu içinde oldukla-
rını vurgulayan Alpaslan, 
2022 yılının ikinci çeyreğinde 
çalışmaların tamamlanmasını 
beklediklerini kaydetti. Alpas-
lan, tarihi yapıyı çevreleyen 
surların da restore edileceğini 
belirterek, sözlerini şöyle sür-

dürdü: "Sinop Tarihi Cezaevi 
ve Müzesi ülkemizin en 
önemli tarihi mekanlarından 
biri. Burada restorasyon ça-
lışmalarımız devam ediyor. 
En kısa sürede tamamlayarak 
halkımızın hizmetine açmak 
istiyoruz.  
Biz ayrıca bunun yanında 
Sinop Tarihi Cezaevi ve Mü-
zesi'nin Dünya Miras listesine 
girmesi için çalışmalarımızı 
yoğun şekilde devam ettir-
mekteyiz. İnşallah en üst dü-
zeyde katılım ile 2022 yılında 
müzemizi tekrar hizmete aça-
cağız." 

Tarihe katkı sunuldu 

Tarihi yapıdaki restorasyon 
çalışmalarının yüzde 24'lük 
kısmının tamamlandığını dile 
getiren Alpaslan, restorasyon 
çalışmaları devam ettiği süre 
içerisinde cezaevinin ziyarete 
tekrar açılıp açılmayacağını 
değerlendireceklerini ifade 

etti. AB Türkiye Delegasyonu 
Başkanı Büyükelçi Nikolaus 
Meyer-Landrut ise Sinop Ta-
rihi Cezaevi ve Müzesi'nin 
restorasyon projesinin AB-
Türkiye arasındaki kültürel 
diyaloğa önemli katkı sundu-
ğuna dikkati çekti. Projeye 
önem verdiklerini dile getiren 
Meyer-Landrut, "Bu çalışma 
çok önemli bir desteği hak 
ediyor. Açıldığı gün de burada 
bulunmaktan büyük memnu-
niyet duyacağım." diye ko-
nuştu. Vali Erol 
Karaömeroğlu, Belediye Baş-
kanı Barış Ayhan, AK Parti 
Sinop Milletvekili Nazım 
Maviş, Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı Stratejik Planlama 
Dairesi Başkanı Hakan Tan-
rıöver ve diğer ilgililerin de yer 
aldığı heyet, daha sonra res-
torasyon çalışmalarının yürü-
tüldüğü tarihi buzhane 
binasında da incelemelerde 
bulundu.

Tarihi cezaevi sil baştan  

A mazon, sayısız ödül sahibi dünya 
yıldızları Billie Eilish, H.E.R ve 
Kid Cudi’nin, Prime Day kapsa-

mında gerçekleştirilecek Prime Day Show 
ile tüm dünya ile aynı anda Türkiye’deki 
izleyicilerle buluşacağını açıkladı. Üç bö-
lümlük Prime Day Show, 17 Haziran’da 
Türkçe altyazı seçeneği ile Prime Video 
üzerinden müzikseverlerle buluşacak. 
Prime Day Show, tüm Amazon müşterileri 
tarafından 30 gün boyunca izlenebilecek. 
21 ve 22 Haziran’da kutlanacak Prime 
Day ile Prime üyeleri, iki gün boyunca tüm 
kategorilerde müthiş indirimler ve fırsat-
lardan faydalanırken Prime Video ve 
Prime Gaming aracılığıyla özel içeriklerin 
de keyfini çıkarabilecekler. Muhteşem per-
formansları ve hikâye anlatımıyla öne 
çıkan üç eşsiz müzik deneyimini izleyici-
lerle buluşturacak Prime Day Show, mü-
zikseverleri Paris’e, müzik tarihinin ikonik 
mekanlarından Dunbar Hotel’e ve evrenin 
derinliklerinden esinlenilen dünyalara 
doğru bir yolculuğa çıkaracak. 

Prime Day Show kaçmaz 

Billie’nin sinematik performansları za-
mansız bir Paris mahallesini ekranlara ta-
şıyacak. Sinemanın doğum yeri olarak 
bilinen Paris’te geçen hikâyenin yönetmen 
koltuğunda Billie Eilish ve Sam Wrench 
oturacak ve hikâye, Billie Eilish’in önü-
müzdeki günlerde çıkacak yeni 
albümü Happier Than Ever’dan şarkıları 
da ilk kez izleyicilerle buluşturacak. Billie 
Eilish’in çoktan geçip gitmiş bir döneme 
duyduğu özlemden ilham aldığı bu nefes 
kesen müzikal gösterinin yapımcılığını Fre-
mantle ve Amazon Studios 
üstleniyor. Süre: 27 dakika. 

Prime Day Show x H.E.R 

1930 ve 40’larda Los Angeles siyahi kültü-
rünün merkezi olarak bilinen ikonik Dunbar 

Hotel, daha önce dönemin ünlü sanatçıları 
Duke Ellington, Lena Horne ve Billie Holi-
day gibi birçok ismin konserlerine ev sahip-
liği yaptı. Müzik tarihinin bu efsanevi 
mekânına yakışacak bir konserde H.E.R., 
yeni albümü “Back of My Mind”dan yep-
yeni şarkılarını ilk kez seslendirecek. Prime 
Day Show x H.E.R.’ün yapımcılığını Fre-
mantle, Wolf+Rothstein ve Amazon Stu-
dios üstleniyor. Süre: 25 dakika. 

Önemli programlar olacak 

Şimdiye kadarki en büyük görevine çıkan 
Kid Cudi, bu interkozmik performansta 
dünyadan ayrılarak Ay’da yeni bir yaşam 
kuruyor. “Man on the Moon III” isimli al-
bümünden şarkıların yer alacağı perfor-
mansta Kid Cudi’ye, NASA Ames 
Araştırma Merkezi, SETI Enstitüsü ve 
Uluslararası Uzay Üniversitesi’nin üyele-
rinden oluşan Uluslararası Uzay  
Orkestrası eşlik ediyor. Prime Day Show x 
Kid Cudi’nin yapımcılığını Fremantle, 
Wolf + Rothstein, Mad Solar ve Amazon 
Studios üstlenirken, performansın yönet-
men koltuğunda Sam Wrench yer alıyor. 
Süre: 25 dakika. 

Bu etkinlik çok sevilecek 

Amazon’un her yıl kutlanan Prime Day et-
kinliği, bu yıl 21 ve 22 Haziran tarihlerinde 
müthiş indirimleri ve fırsatları Prime üye-
leri ile buluşturacak. Prime Day boyunca 
Amazon Prime üyeleri, modadan ev ürün-
lerine, kozmetikten kitaba her kategoriden 
dünya çapında iki milyonu aşkın fırsatın 
yanı sıra, Prime Video ve Prime Gaming 
aracılığıyla daha önce görülmemiş özel 
içeriklerin de keyfini çıkarabilecekler. 
Henüz Prime üyesi değilseniz www.ama-
zon.com.tr/primeday adresinden 30 gün-
lük ücretsiz deneme sürecini başlatarak 
Prime ayrıcalıklarından ve Prime Day fır-
satlarından yararlanabilirsiniz.

DUNYA YILDIZLARINI 
IZLEMEK MUMKUN
Amazon’un 21-22 Haziran’da tüm dünyada kutlamaya hazır-
landığı ve iki gün boyunca Prime üyelerine özel müthişindirim-

ler ve fırsatlar sunacağı Prime Day kapsamında Prime Video 
üzerinden yayınlanacak “Prime Day Show”, 17 Haziran’dan iti-

baren dünya yıldızları Billie Eilish, H.E.R ve Kid Cudi’nin yer  
aldığı üç bölümlük konser serisini müzikseverlerle buluşturacak Mermerden  

sanat çıktı 

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'ne, 1 Haziran itibarıyla başlayan kademeli normalleşme süreciyle ziyaretçiler gelmeye 
başladı. Turkuaz suyu ve bembeyaz kumsalına görenlerin hayran kaldığı Salda'da ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor 

Avrupa Birliğinin destekleriyle Kültür ve Turizm 
Bakanlığınca Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nde 

sürdürülen restorasyon çalışmalarının yüzde 
24'lük kısmı tamamlandı 
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BÖLGESEL Amatör Ligi 3’üncü Bölge 
6’ncı Grup’ta mücadele eden Suvermez 
Kapadokyaspor, sahasında karşılaştığı İd-
manyurdu 1925 Spor ile 0-0 berabere 
kaldı. Suvermez Kapadokyaspor’un Baş-
kanı Fikret Tunca, ciğerlerindeki iltihap-

lanma nedeniyle karşılaşmayı oksijen 
tüpüyle izledi. 
Suvermez Kapadokyaspor ile İdmanyurdu 
1925 Spor, Nevşehir’in Derinkuyu ilçesi 
Suvermez Köyü'ndeki statta karşı karşıya 
geldi. Stada koronavirüs tedbirleri kapsa-

mında az sayıda taraftar alındı. 3’üncü 
Lig’e yükselmek isteyen iki takım 0-0 eşit-
likle sahadan ayrıldı. Suvermez Kapadok-
yaspor Başkanı Fikret Tunca, ciğerlerinde 
yaşadığı iltihaplanmaya rağmen sahadaki 
takımını yalnız bırakmadı. Oksijen tüpüyle 

stadyuma gelen Tunca, karşılaşmayı takip 
etti. Başkan Tunca, “Bölgesel  Amatör 
Ligi  sezonu hayırlı, uğurlu olsun. Dostça, 
arkadaşça bir ortam içerisinde bir lig geç-
mesini diliyorum. Başarılı olmak için eli-
mizden gelen her şeyi yapağız” dedi.

STAT HASRETİ  
SON BULUYOR 

KIRKPINAR ASIYA BAGLI

Takımının maçını oksijen tüpüyle izledi 

Gençlik ve Spor Bakanlığınca kent 
merkezindeki Kültür Mahallesinde 
bulunan 52 dönüm alanda inşası 

süren, Elazığ'ın yanı sıra bölgeye de 
hizmet verecek 20 bin 23 seyirci kap-
asiteli stadyumda fiziki gerçekleşme 

yüzde 65'e ulaştı

STADYUMDA kütüphane, 6 cep salon, 
halter, bilardo, sabit bisiklet, tekvando, 
boks, güreş, badminton, basketbol ve vo-
leybol gibi branşlarda spor yapılmasına 
olanak sağlayan çok amaçlı alanlar yer 
alırken, yanında 2 bin 623 kişi kapasiteli 
spor salonu, idari bina ile 480 araçlık açık 
ve kapalı otopark bulunuyor. Yıl sonuna 
kadar hizmete açılması hedeflenen tesiste, 
7 gün 24 saat sosyal ve sportif faaliyet ya-
pılabilecek. Gençlik ve Spor İl Müdürü 
Abdulsamet Eren, Elazığ'a yeni şehir 
stadyumu kazandırmak için çalışmaların 
hızla sürdüğünü söyledi. Salgın nedeniyle 
kısmen aksayan çalışmaların Gençlik ve 
Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasa-
poğlu, valilik, belediye ve milletvekillerinin 
gayreti ile hız kazandığını belirten Eren, 
çalışmaların büyük bölümünün tamam-
landığını ifade etti. 

Herkes burayı bekliyor 
Eren, ilde spora ilginin yüksek olduğunu 
vurgulayarak, "Bu stadyumu Elazığlılar 
uzun süredir bekliyordu. Burası sadece 
futbol oynanan değil yaşayan bir stadyum 
olacak. Elazığ'a Cumhuriyet tarihinden 
bugüne en büyük spor yatırımını yapıyo-
ruz." dedi. Stadyumun merkezde olması 
nedeniyle birçok spor branşına da ev sa-
hipliği yağacağına işaret eden Eren, stadın 
Elazığ ve ülke sporuna ve gençlerine 
büyük hizmet vereceğini kaydetti. Eren, 
stadyumun tüm spor müsabakalarına ev 
sahipliği yapacağını ifade ederek, "Burada 
gençlere 7 gün 24 saat sosyal ve spor an-
lamında faaliyetler yapabilecekleri bir alan 
oluşturuyoruz. İnşaatın yüzde 65'i bitti. 
Hedefimiz yıl sonunda stadyumu tamam-
layıp Elazığ ve ülke sporuna armağan 
etmek." diye konuştu.

FATİH YUVASINDAN 
UÇTU 

TFF 1'inci Lig temsilcisi Altınordu'nun 
altyapısından yetişen forvet Fatih 
Aktay, Bandırmaspor'a transfer oldu. 
İzmir ekibinde geçmiş yıllarda yıldız 
adayı olarak gösterilen 23 yaşındaki 
santfor, geçen sezon kiralık olarak 2'nci 
Lig'de Niğde Anadolu FK'da top koş-
turdu. Bir dönem Süper Lig ekiplerinin 
listesinde yer alan Fatih, sözleşmesinin 
sona ermesinin ardından kırmızı-laci-
vertli kulübe bonservis ücreti kazandır-
madan yuvadan uçtu. Golcü oyuncu 
geçen sezon 2'nci Lig'de çıktığı 30 
maçta 13 kez rakip fileleri sarstı.  
Öte yandan ön libero Furkan Çil, sol 
bek Ufuk Budak, sağ kanat Emre Nefiz 
ve stoper Yiğithan Güveli ile yollarını 
ayıran Altınordu'da sözleşmeleri sona 
eren stoper Sinan ve Kahraman da dü-
şünmek için süre istedikleri yönetime 
henüz olumlu bir dönüş yapmadı.  
Altınordu yollarını ayırdığı futbolcula-
rın yerlerini doldurmak için arayışlarını 
sürdürüyor.

FİLEDE BİR  
ŞAŞMA YOK

AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından 
Altekma, iç transferde orta oyuncu 
Emre Tayaz ile yeniden anlaştı.  
Voleybola Fenerbahçe’de başlayan 
23 yaşında oyuncu, BAL Spor, Ziraat 
Bankkart ve İnegöl Belediyespor’dan 
sonra geçen sezon İzmir ekibinde ter 
döktü. 2.06 boyundaki Emre ile yeni-
den anlaştıkları için mutlu olduklarını 
belirten Voleybol Şube Sorumlusu 
Uğur Tendik, "Takım arkadaşlarıyla 
uyumu, antrenmanlardaki çalışma 
azmi ve son topa kadar mücadelesiyle 
Emre kulübümüze önemli katkı sağladı. 
Yeni sezonda da ondan beklentimiz 
yine büyük olacak. Emre'ye sakatlıktan 
uzak, güzel bir sezon geçirmesini  
diliyoruz" dedi.  

G eçtiğimiz yıl koronavirüs salgını ne-
deniyle 659'uncusu yapılamayan 
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşle-

ri'nin, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye 
Güreş Federasyonu ve Yağlı Güreş Düzen-
leyen Kentler Birliği tarafından hazırlanan, 
'Covid-19 Pandemisi Sürecinde Düzenle-
necek Yağlı Güreş Organizasyonlarında 
Alınacak Tedbirlere İlişkin Kılavuz' kapsa-
mında 660'ncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Gü-
reşleri'nin seyircisiz olarak 
gerçekleştirilebileceğine, salgın tedbirlerinin 
uygulanması şartıyla onay verdi. Olimpi-
yatların ardından dünyanın en eski spor or-
ganizasyonu olarak bilinen ve UNESCO 
Somut Olmayan Kültür Mirasları Liste-
si'nde de bulunan Tarihi Kırkpınar Yağlı 
Güreşleri, her yıl olduğu gibi Edirne Sara-
yiçi Er Meydanı'nda 9-10-11 Temmuz ta-

rihleri arasında Sarayiçi'nde seyircisiz ola-
rak gerçekleştirilecek. 

Konuşup karar vereceğiz 

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 
Kırkpınar'ın seyircili olma yönündeki umut-
larını koruduklarını söyledi. İsteklerinin 
Kırkpınar’ın seyircili yapılması olduğunu 
belirten Gürkan, "Tabii ki arzumuz ve iste-
ğimiz seyircili olması doğal olarak. Çünkü 
bütün takım sporları veya kitle sporlarının 
en büyük moral kaynağı seyirci. Biz Kırkpı-
nar için o gün ki şartlarda seyircisiz olarak 
izin aldık. Ama ben ilk yaptığım açıkla-
mada da söylemiştim, şu anda seyircisiz 
ama gelişen şartlara göre biz bunu sağlık 
bakanlığımızla görüşerek tekrar değerlendi-
receğiz. Vaka sayıları gittikçe düşüyor, in-
şallah daha da düşer. Öncelikli olarak 

toplum sağlığı için düşer, en büyük arzu-
muz bu. Şu anda gidişat iyi" dedi. 

Seyirci kapasitesi ne olacak? 

Sağlık Bakanlığı’na konuyla ilgili yardımcı 
olmaya da hazır olduklarını ifade eden 
Gürkan, "Sağlık Bakanlığı’na hızlı test kit-
leri noktasında yardımcı olmaya da hazırız. 
Kırkpınar ağamız Seyfettin Selim de aynı-
sını söyledi, çevremizden de bize bu an-
lamda çok destek talepleri var. Eğer vaka 
sayıları, bakanlık kriteri nedir bilmiyorum 
ama normal bir sayının altına düşerse belki 
de yüzde 50 kapasite ile yüzde 25 kapasite 
ile veya bakanlığın belirleyeceği bir oranda 
bizim gönlümüz seyircili yapmaktan yana, 
inşallah başarırız. Ama kesin olan şu bu yıl 
Kırkpınar’ın festival boyutunu yapmayaca-
ğız, sadece güreşler olacak" diye konuştu.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, pandemi nedeniyle bu yıl seyircisiz yapılmasına karar verilen Tarihi Kırkpınar 
Yağlı Güreşleri’nin seyircili olacağı yönündeki inançlarının arttığını ifade etti. Konuyu Sağlık Bakanlığı ile görüşüp 
tekrar değerlendireceklerini söyleyen Gürkan, “En azından aşılanmışlarla seyircili olarak alabiliriz” dedi

SEYİRCİLİ yapılması ile ilgili henüz 
bakanlıkla görüşmediklerini de kayde-
den Gürkan, "Şu anda bakanlığa bir 
talebimiz yok, daha 1 ay var, henüz 
daha erken. Bunlar son günlerde 
karar verilecek şeyler. Hızlı bir şekilde 
aşılama başladı, sanıyorum şu an 45 
yaş üstü başladı. Bu demektir ki sanı-
yorum Haziran sonunda 30’lara dü-
şecek. Demek ki en azından 
aşılanmışlarla seyircili olarak alabili-
riz. Yani yüreğimiz seyircili olmasın-
dan yana oraya doğru gidiyor gibi 
hissediyorum ama bu bir his tabi" 
şeklinde konuştu. DHA 

Seyirciyle daha güzel olur 

ETKİNLİKTE DHA'ya özel açıklamalarda 
bulunan Arman, şunları söyledi; "Pan-
demi, sporcularımızı, ülkemizi ve tüm an-
trenörlerimizi etkileyen bir süreçti. Nasıl 
yapacağımızı, neler yapacağımızı heye-
canla beklediğimiz bir yarıştı. Aynı za-
manda Olimpiyat kotası veren son 
yarışmaydı. Avrupa şampiyonası başarı 
anlamında bakarsak bizim için başarılıydı. 
Havalı Tabanca takımı olarak bronz ma-
dalya, Genç Bayanlar Havalı Tabanca ka-
tegorisinde takım olarak gümüş madalya 
kazandık. Bu madalya sayısı olarak bizim 
için yeterli değil tabii. Çok fazla sporcu-
muz vardı, genç sporcularımız vardı. 
Onlar daha heyecanlıydı ve çoğu az bir 
puan ile kaçırdı. Kota olarak bakarsak 4 
kotamız oldu. Bizim için güzel bir sayı. 
Daha fazla olabilirdi fakat az fark ile 
kaçan kotalarımız oldu. 4 kota alan birkaç 
federasyondan biriyiz. Her olimpiyatta 
varız zaten fakat madalyamız yok. Hep 
çok istedik, sporcularımız çok çalıştı ama 
olmadı. Bundan sonra biz şanssızlığımızı 
kıracağız ve bu olimpiyatta madalya kaza-
nacağız diye düşünüyorum. Tecrübeli 
sporcularımız var, biz onlara çok güveni-
yoruz. Yusuf Dikeç 4'üncü olimpiyatını, 

İsmail Keleş 3'üncü olimpiyatını yaşaya-
cak. Bu bizim için avantaj. Her olimpi-
yatta olduğu gibi bu olimpiyatta da ilkleri 
yaşıyoruz. Havalı Tüfek disiplininde ilk 
defa Olimpiyatlara katılıyoruz. Yine 25 
metrede Rapid Tabancada ilk kez Olimpi-
yatlarda varız. Çeşitlilik önemli. İyi hazır-
lanıyoruz. Eryaman Hazırlık Merkezi'nde 
çalışıyoruz, buradan yetkililere teşekkür 
ediyoruz. Sağlık ön planda. Olimpiyatlara 
burada hazırlanacağız. Olimpiyat öncesi 

kota alan 4 sporcumuz 22 Haziran'da 
Osijek kentinde Dünya Kupası'na katıla-
cak ve kendimizi sınayacağımız bir orga-
nizasyon olacak. Olimpiyatlardan da 
madalya ile döneceğimize inanıyoruz." 

Dördüncü olimpiyatı olacak 

4'üncü kez olimpiyatlarda yer alacak olan 
Yusuf Dikeç de, "Allah nasip ederse 
4'üncü olimpiyatım olacak. Daha önce 
Avrupa ve dünya madalyam var ama 
olimpiyat eksik maalesef. Hocam ile bir-
likte iyi çalıştık. Ne kadar pandemi bizi et-
kilese de yine de çok çalıştık. Rahim 
Hocamın da desteği ile olimpiyatta ma-
dalya kazanacağız inşallah. Ben pozitif 
geçeceğine inanıyorum. Bu sene madalya 
gelecek. İyi hazırlandık ve kazanmak isti-
yoruz, bu kez olacak. Şimdi Dünya Kupa-
sı'na katılacağız ve 82-83 puan almak 
istiyoruz. Madalya buralarda 18 kişinin 
içinde dönüyor, biz de onların arasında-
yız. Ben hep derim sporcu bir şampiyo-
naya giden nasibi, rızkı ve şansı ile gider. 
Orada biraz daha fazla konsantre olan, 
şansı bir tık yüksek olan 1 puan ya da 2 
puan ile alıyor madalyayı. İnşallah biz de 
bu sene alacağız" şeklinde konuştu.

Atıcılık büyük bir tutku

Gürkan, "Tabii ki arzumuz 
ve isteğimiz seyircili olması 

doğal olarak. Çünkü 
bütün takım sporları veya 
kitle sporlarının en büyük 
moral kaynağı seyirci. Biz 

Kırkpınar için o gün ki 
şartlarda seyircisiz olarak 

izin aldık. Ama ben ilk 
yaptığım açıklamada da 

söylemiştim, şu anda  
seyircisiz ama gelişen  
şartlara göre biz bunu 
sağlık bakanlığımızla  

görüşerek tekrar değer-
lendireceğiz” şeklinde 
açıklamada bulundu

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nde düzenlenen 'Medya Özel Röportaj Günleri'  
etkinliğine katılan Arman, "22 Mayıs-5 Haziran tarihleri arasında Hırvatistan'ın Osijek kentinde düzenlenen  

Avrupa Tüm Dallar Atıcılık Şampiyonası'nı çok iyi bir dereceyle tamamladık" diye konuştu. 



E dgar Ie, Hugo, Peres, Flavio, Bakase-
tas, Trondsen, Diabate, Hamsik, 
Nwakaeme, Gervinho, Ekuban ve 

Djaniny olmak üzere kadrosunda 12 ya-
bancı oyuncu bulunduran Trabzonspor, 
transfer çalışmalarında vites düşürdü. Ka-
sımpaşa’dan ayrılacak Fode Koita’ya da 
imza attırmaya hazırlanan bordo-mavili-
lerde bu transferin de gerçekleşmesiyle ya-
bancı oyuncusu sayısı 13’e yükselecek. 
Öncelikli olarak bir sol bek ile bir santrfor 
transferi daha yapmayı planlayan ve sonra-
sında da stoper ve kanat için de çalışmalarını 
sürdürecek olan bordo-mavililer, hem takım-
dan bazı yabancı isimlerle yollarını ayırma 
hem de transfer politikasında yerli piyasa-
sına da yönelme mecburiyetinde kaldı. 

Ekuban ile yollar ayrılabilir 

Yabancı kontenjanında yer açmak isteyen 
Trabzonspor’da, ilk olarak kadroda düşü-
nülmeyen ve kendisinden kulüp bulması is-
tenen Diabate’nin yanı sıra, yine teknik 
heyetin kadroda düşünmediği Flavio’nun 
kiralık ya da bonservisleriyle gönderilmesi 
planlanıyor. Ayrıca bu süreçte forvet oyun-
cuları Ekuban ve Djaniny’e de teklif gelirse 

değerlendirilmeye alınacak. 

Planlarda değişiklik var 

Sol bek ve forvet için de birer yabancı 
oyuncu daha kadrosuna katma nokta-
sında uzun süredir çalışmalarını sürdüren 
Karadeniz ekibinde, bu mevkiler için alter-
natifli bir transfer listesi oluşturuldu. For-
vet hattı için eski oyuncusu Sörloth’tan 
umudunu kesmeyen ancak bu transferin 
gerçekleşmemesi durumunda buraya kali-
teli bir yabancı isim takviye yapmayı plan-
layan bordo-mavililer, en ihtiyaçlı 
bölgelerin başında gelen sol bek için de 
yabancı kuralı nedeniyle ibresini milli 
oyuncu Umut Meraş’a çevirdi. Fransız ku-
lübü Le Havre’nin yüksek bonservis bek-
lentisi nedeniyle bu transferde de yol 
alamayan ancak girişimlerine devam eden 
bordo-mavililer, bir taraftan da kadroda 
yabancı kontenjanında yer açmaya çalışa-
cak ve buna göre listesindeki yabancı isim-
lere de yönelebilecek. 

Şartlara göre transfer yapılacak 

Trabzonspor yönetimi, öncelikli transfer 
planlamasını sonuçlandırdıktan sonra sto-

per ile kanat mevkilerini yedeklemek için 
de şartlara göre hareket edecek. Bordo-
mavililerde stoper için Aytemiz Alanyas-
por ile sözleşmesi sona erecek Steven 
Caulker, kanat için ise Real Betis’ten Cris-

tian Tello gündemde yer alıyor. Ayrıca yö-
netimin kadro derinliği oluşturma nokta-
sında şartlara göre bazı yerli ve gelecek 
vadeden oyuncuları da ilerleyen süreçte 
kadroya katma planı bulunuyor. DHA 
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SÜPER LİG ekibi Fatih Karagüm-
rük, Sırp golcü Aleksandar Pesic'i 
renklerine kattı. Son olarak İsrail 

ekibi Maccabi Tel Aviv'de oynayan 29 yaşın-
daki Aleksandar Pesic, Sırbistan Milli Takı-
mı'nda farklı yaş gruplarında görev aldı. 
UEFA Avrupa Ligi tecrübesi de bulunan Pe-
sic'in kariyerinde Sırbistan şampiyonluğu, 
Moldova şampiyonluğu ve İsrail Kupası bulu-
nuyor. Pesic, 2017-18 sezonunda Kızılyıldız 
formasıyla Sırbistan Ligi'ni 25 golle gol kralı 
olarak tamamlarken 17 de asist yaptı. Kariye-
rinde Toulouse, Atalanta, Kızılyıldız, El-İtti-
had, Seul ve Maccabi Tel Aviv'de forma giyen 
deneyimli futbolcu, geçen sezon İsrail ekibi 
Maccabi Tel Aviv'de 31 maçta oynadı, rakip 
ağlara 11 gol bıraktı. Karagümrük'ün sosyal 
medya hesabından yayımlanan mesajda, 
"İkinci Başkanımız Serkan Hurma'nın imza at-
tırdığı Aleksandar Pesic'e Karagümrük forma-
sıyla başarılar dileriz!" denildi.

Karagümrük 
golcüyü buldu

BAŞKENT ekibi Ankaragücü'nde 
olağan genel kurul Eryaman 
Stadyumu'nda düzenlendi. Faruk 
Koca ve Metin Akyüz'ün başkan-
lık için mücadele ettiği kongrede 
kullanılan 1058 oyun 802'sini 
alan Faruk Koca başkan seçildi. 
Diğer aday Metin Akyüz ise 256 
oy aldı. Genel kurul sonunda 
açıklama yapan yeni başkan 
Faruk Koca, Ankaragücü adına 
en demokratik kongrelerinden 
biri olduğunu belirterek, "Sonuç 

ve fotoğraf Ankaragücü'ne yakı-
şır şekilde olduğu için yorgunlu-
ğumuz bitti. Başkan adayı Metin 
ağabeyimize gösterdiği centil-
mence yarıştan dolayı kendisine 
teşekkür ediyorum. Buralar ge-
çici görevlerdir, hayırla yad edil-
mek her şeyden önemlidir. Son 
zamanların Ankaragücü adına en 
demokratik kongrelerinden biri 
oldu" dedi. Birlik ve beraberlik 
vurgusu yapan Metin Akyüz ise 
başkan seçilen Koca'yı tebrik 

etti. Yeni başkan Faruk Koca’nın 
yönetim kurulunda şu isimler bu-
lunuyor: "İsmail Mert Fırat, Cen-
giz Kaya, Durali Akpınar, Murat 
Bayramoğlu, Kamil Karip, Feru-
dun Geçgel, Hüseyin Akgül, Fi-
kret Çimen, Yusuf Buğra Tanık, 
Mehmet H. Şenal, Mehmet 
Şahin, Hakan Bilgin, Sezai Kah-
raman, Hakan Saral, Soner Kurt, 
Mustafa Başer, Gökalp Üstün, 
Tan Alar, Caner Camcı, Harun 
Oğraş." DHA 

Ankaragücü’ne yeni yönetim
KIYMALI PİDE, AYRAN VE KANDİL SİMİDİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu 
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden 
alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İKN : 2021/291552  
1-İdarenin 
a) Adı : TUZLA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
b) Adresi : EVLIYA ÇELEBI MAH. HATBOYU CAD. NO:17 34945  

  TUZLA/İSTANBUL 
c) Telefon ve faks numarası : 4440906 - 2165814778 
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
ve e-imza kullanılarak indirilebileceği  
internet sayfası  
2-İhale konusu mal alımın 
a) Adı : KIYMALI PİDE, AYRAN VE KANDİL SİMİDİ ALIMI 
b) Niteliği, türü ve miktarı : 40.000 ADET KIYMALI PİDE, 40.000 ADET AYRAN VE  

  8.000 KUTU (1 KUTUDA 10 ADET) KANDİL SİMİDİ ALIMI 
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
  bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Tuzla 
ç) Süresi/teslim tarihi : Siparişler mesaj, mail veya telefon yoluyla bildirilecektir. 

  Firma 100 adet pideyi, idare tarafından bildirilen sipariş  
  saati üzerinden maksimum 2 saat içerisinde sıcak olarak  
  belirtilen zamanda ve adrese teslim edebilecek kapasitede  
  olacaktır. Firma 8.000 kutu Kandil Simidini İdare  
  tarafından bildirilen camilere belirtilen zaman aralığında  
  teslim edebilecek yeterlilikte olacaktır. Firma gerektiğinde  
  tatil günleri ve hafta sonu hizmet verecektir. 08:00–20:00  
  saatleri arasında idare tarafından belirlenecek gün ve  
  miktarda siparişler yüklenici firmaya bildirilecektir. İş, her  
  halükarda 31.12.2021 tarihinde bitirilmiş olacaktır. 

d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren işe başlanacaktır. 
3-İhalenin 
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 28.06.2021 - 11:00 
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Tuzla Belediyesi İhale Salonu 
(e-tekliflerin açılacağı adres)  
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara 
ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin 
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret 
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri 
veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) 
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 bilgileri. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.  
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza 
kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin  
e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 
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 sonucunda, üzerine ihale 
yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 
vereceklerdir. 
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
15. Diğer hususlar: Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen 
açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de             Basın: (1391019)

KIYMALI PİDE, AYRAN VE KANDİL SİMİDİ ALIMI 
TUZLA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

FRAPORT TAV Antalyaspor, teknik 
direktör Ersun Yanal'ın gelecek 
sezon kadroda düşünmediği Dever 
Orgill, Serdar Gürler, Bahadır Öz-
türk ve Gustavo Blanco ile yollarını 
ayıracak. Süper Lig ekiplerinden 
Fraport TAV Antalyaspor, gelecek 
sezonun kadro yapılanmasına yö-
nelik transfer çalışmalarına devam 
ediyor. Yeni sezonda Avrupa kupa-
larına katılmayı hedefleyen kırmızı 
beyazlılar, ligi ilk 5 takım arasında 
tamamlamayı, finalde kaybettiği 
Ziraat Türkiye Kupası'nı da kazan-
mayı istiyor. Teknik direktör Ersun 
Yanal'ın raporu doğrultusunda 
Aziz Çetin başkanlığında yürütülen 
transfer çalışmalarında, gelecek 
sezon takımda düşünülmeyen fut-
bolcular da belirlendi. Kırmızı be-
yazlılarda Dever Orgill, Serdar 
Gürler, Bahadır Öztürk ile La Liga 
2 ekiplerinden Real Oviedo'da kira-
lık forma giyen Gustavo Blanco 

kadroda düşünülmeyen futbolcular 
arasında yer alıyor. Kırmızı beyazlı-
lar, iç transferde ise Hakan Öz-
mert, Eren Albayrak, Veysel 
Sarı'nın ardından genç oyuncu 
Erkan Eyibil'i renklerine bağladı. 

Podolski, Ersan Adem Gülüm, 
Sidney Sam ve Drole ile yollarını 
ayıran Fraport TAV Antalyaspor, 
ilk 11'de forma giyecek en az 5 fut-
bolcu için transfer çalışmalarını 
sürdürüyor.  

TRABZONSPOR’UN 33 yaşındaki 
yeni transferi Marek Hamsik, bordo-
mavili taraftarlara mesaj gönderdi; 
'Avrupa Şampiyonası sonrasında en 
kısa sürede sizlerle buluşmayı diliyo-

rum' dedi. Bordo-mavili kulüp, sosyal 
medya hesaplarından Slovakyalı yeni 
transferi Marek Hamsik’in transfer ve 
yeni sezona yönelik mesaj gönderdiği 
videosunu yayınladı. Videoda Trab-
zonspor ile sözleşme imzalamaktan 
dolayı çok mutlu olduğunu kaydeden 
deneyimli orta saha oyuncusu, “Av-
rupa Şampiyonası sonrasında en kısa 
sürede sizlerle buluşmayı diliyorum. 

Milli takımdan takım arkadaşlarım 
Kucka, Hubocan, Durica; şehir, stad-
yum, oradaki harika atmosfer ve fana-
tik taraftarlar hakkında hep güzel 
şeyler söylediler. Bu çok hoş bir 
durum. Önümüzdeki sezonun harika 
geçmesini diliyorum. Bunun olabil-
mesi için sıkı çalışacağız! Yakında gö-
rüşmek üzere. Bordo-mavi en güzel 
renkler” ifadelerini kullandı.  

4 futbolcuyla yollar ayrıldı

Hamsik’ten mesaj geldi 

Ankaragücü’nde dün gerçekleştirilen olağan genel kurulda 1058 oyun 802'sini alan Faruk Koca, başkanlığa seçildi

FIRTINA’YA YABANCI 
SINIRI ENGELI
Kadrosunda 12 yabancı oyuncu bulunan ve Kasımpaşa ile sözleşmesi sona 
erecek Koita’yı da renklerine bağlamaya hazırlanan Trabzonspor, 8+6            
yabancı kuralı nedeniyle transfer planlamasında mecburi değişikliğe gidiyor



M üzik dünyasının yeni 
yüzlerinden olan ve 
seslendirdiği şarkılarla 

kısa sürede gönüllerde taht kur-
mayı başaran Tuğçe Kandemir 
ile keyifli bir söyleşi gerçekleştir-
dik. Müzik dünyasından, özel 
hayatına ve kariyerine kadar bir-
çok konuda samimi açıklama-

larda bulunan Kandemir, hayatını müzik 
yaparak kazanmaktan çok keyif aldığını söy-
ledi. “Sanatın her daim insanları iyileştiren 
ve insana iyi gelen bir tarafı vardır” diyen 
Kandemir, “Ben de bu doğrultuda şarkılar 
söylüyor, müzik ile uğraşıyorum. Sadece 
kendime değil insanlara da bir güzellik suna-
bildiğim için en azından keyifle bir şarkıyı 
dinlemelerine olanak sağlayabildiğim için 
mutluyum. İyilik gibi sanat da paylaşılınca ve 
herkese ulaşınca daha güzel bir mana kaza-
nıyor” ifadelerini kullandı. Eğitim hayatına 
dair de hedefleri olduğunu anlatan güzel  
şarkıcı bakın daha neler anlattı... 
 
Müzik kariyerinizden 
biraz bahseder misiniz? 
Müzik kariyerim henüz çok yeni. Başındayız 
halen. Epey şarkı çıktık evet ama yine de 
üzerine bir şeyler koymaya çalışıyorum ben. 
 
Son çalışmanızdan biraz 
bahsedebilir misiniz? 
En son Ah Ellerim Kırılaydı adlı şarkıyı 
çıktık, 2. Ayında 86 milyon izlenmesi oldu. 
Benim için çokça geç kalınmış bir projeydi 
aslında. İlk nakaratını okuyup instagram 
sayfamda paylaştığımda aldığı hoş geri 
bildirimlerden zaten belliydi. 
 
En büyük hayaliniz nedir 
ve hayallerinizi gerçekleştirebildiniz mi? 
En büyük hayalim pandemi bittiğinde Erasmus 
işini çözmek ve yüksek lisansı bitirmek. Artık 
üniversitelerde de derse girmek istiyorum. 
 
Müzikle tanışmanız nasıl oldu? 
Kariyerinizin dönüm noktası nedir? 
Müzikle çocukluktan beri tanışıyorum. Hep 
vardı hayatımda .İlk şarkı , ilk kariyer tabii ki 
Bu Benim Öyküm ile oldu. 
 
Sizce sanatçılar son zamanlarda albüm  
çıkarmaya neden olumsuz bakıyorlar? 
Her döngü değişiyor .Moda değişiyor , 
gündem değişiyor. Bununla birlikte müzik 
değişiyor.Bu değişkenlikte de albüm yerini 
tekli şarkılara bıraktı. Ben de tekli tercih 
ediyorum. Albüm de her şarkı hakettiği 
değeri görmüyor bu beni bir çıtır üzer. 

Siz albüm mü yoksa single mı 
çıkarmayı tercih edersiniz? 
Ben single tercih ediyorum efendim. 
 
Kendinize rakip olarak gördüğünüz 
bir sanatçı var mı? 
Rakip hiç bana göre bir kelime değil.Herkes 
kendi yağında kavrulsun ve herkes kendi ye-
rinde iyi olsun, sağlıklı olsun inanın beni geç-
miş arkada kalmış hiç önemsemiyorum. 
 
Sahne hayatınız için vazgeçmek 
zorunda olduğunuz şeyler oldu mu? 
Olmaz olur mu... 
Bir dönem kitap okuma alışkanlığımı yitir-
dim. Ben hep uykudan önceki o 2 saat sü-
rede kitaplarımı okumayı tercih ederdim. 
Sahneler geç saatte olduğunda ise bu yerini 
tamamıyla uykuya bıraktı . Ama şimdi tekrar 
kitap okuma dünyalarındayım. 
 
Hiç maddi zorluk yaşadınız mı? 
Müzik kariyerinizi nasıl etkiledi? 
İnsanız biz.Her şeyi yaşamak asıl gayemiz. 
Ünlü olduğum süreçte şükrolsun yaşama-
dım. Ama önceden yaşadım. Bir şeyi alabili-
yorsak diğerinde gözümüz kalıyordu. Bence 
insanı büyüten durumlar bunlar. Bazen iyi ki 
yaşadım diyorum. 
 
Bazı sanatçıların lüks tutkunu 
olduğunu biliyoruz. Sizin de var mı 
lüks tutkunuz? 
Hiç yok efendim. 
 
Şimdiye kadar en fazla yanlış 
anlaşıldığınız konu neydi? 
Şükürler olsun olmadı öyle bir konu. 
 
Youtube izlenmelerinden gelir sağlıyor 
musunuz? Size bir gelir sağlıyor mu? 
Evet sağlıyorum. Şükürler olsun. Her şeye 
şükür şükür diyeceksiniz ama ben de her 
şeyin başı öyledir. 
 
Youtuberların müzik hayatına 
girmesini nasıl buluyorsunuz? 
Aslında kötü bulmuyorum. Bazısı içindeki 
cevheri keşfediyor. Bir kısmı da zaten olma-
dığı için yorumlarla vs eleştiriliyor ve geri 
dönüyor YouTuber olmaya. 
 
Sahne hayatınız ile dışarıdaki 
yaşamınız arasında bir fark var mı? 
Hayatımın genel kuralı” mütevazi” olmaktır. 
Kimseyi kırmamaya, herkesle iyi iletişimde 
olmaya dikkat ederim. Bu hayatımda da 
böyle sahnemde de aynı şekilde. 
 
Evlilik sanat yapmayı sizce  
durduruyor mu? 
Sevda sırrınan olur der Neşet babam. Bağırı 
bağırı değil gönülden sessiz sessiz olur. 
 
Sosyal aktiviteleriniz var mı? 
Müzik dışında neler yapıyorsunuz? 
Bir kamp ekibimiz var birlikte kampa gideriz, 
buluşup öğlen yemeği yeriz genellikle eğer 
Mersin’de isem sabah koşularına bayılırım. 
 
Sizce ülkemizde müzik neden 
magazinleştiriliyor? 
Kimisi yaptığı her şeyi herkes bilsin istiyor. 
Kişiye kalmış bir durum yani. 
 
Tek single ile bir patlama yaşayanlar 
neden bir anda ortadan kaybolup  
devamını getiremiyorlar? 
Şöyle söyleyeyim benim için çıkmış iş bitmiş 
iştir . Ertesi gün yeni şarkı için çalışmalar 
yapmaya başlarım. Bu süre ne kadar uzun ve 
verimli olursa diğer şarkıya öyle yansır. 

Moda danışmanınız var mı? Giyim 
konusunda nelere dikkat ediyorsunuz? 
Bir dönem aldım. Sonra oradan öğrendikle-
rimizle menajerim Ece’yle seçmeye, karar 
vermeye başladık. Dolaplarımızı birleştirip 
ikimiz giyiniyoruz. 
 
Pandemi döneminde sahne 
alabiliyor musunuz? Sahne için 
ne gibi önlemler aldınız? 
Ben YouTube kanalım üzerinden etkin ol-
maya çalıştım. Online konserler verdim. 
 
Hayatında "Seni çok bekledim" 
dediğiniz birisi oldu mu? 
Olmadı. Beklemek tahta kayığın tahtaları 
parçalanmamış haliyle aynı limanda beklen-
mesine benzer . Kimseyi bıraktığınız gibi bu-
lamazsınız diyor şair. Gelir , yıkık dökük gelir 
toplamak ise  herkesin harcı değildir . 
 
Kadınlar maruz kaldıkları olayları 
hiç çekinmeden açıkça dile getirebiliyor 
bu durumu nasıl buluyorsunuz ? 
Şükürler olsun. Biz bunun için çok sabrettik. 
 
Kendinize belirlediğiniz bir hedefiniz 
varmı? Ne yaparsam bu işte ben 
başardım diyebilirsiniz? 
Ben hayatıma bir plan otuttuğum taktirde 
gerisi çorap söküğü gibi gelir. 

Tek ulusal gazete haberi ile bir anda 
sahne alma peşinde olan yeni şarkıcı-
lara ne gibi tavsiyeler vermek istersiniz? 
Acele etmeyin.  
İçinizde birazcık bu mesleğe dair sevgi yoksa 
kalkışmayın. Sevgi bütün kapıları açar 
bunun olumsuzu ise her şeyiyle 
olumsuz devam eder. 
 
Türkiye'de müzik sektöründe 
Barış Manço, Erkin Koray gibi sanatçı-
lar çıkmıyor. Çıksa da eski şarkıları  
yorumlamak istiyorlar. 
Bunun sebebi sizce nedir? 
Şarkı yazan insanlarımız artık az. Az olduğu 
gibi de 8-9 satırlık basit cümlelere şarkı di-
yorlar. İçerik ve anlam gücü düşük. Yazım 
bütünlüğünden yoksun. O yüzden eksiğiz 
bence. 
 
Pandemi döneminde Sanatçılar için 
açıklanan destekler sizce yeterlimi? 
Tabii ki değil. Ama hiç olmaması inanın iyi 
değil. En azından 1-2 bir şey yapıldı. 
 
Son olarak sevenlerinize neler 
söylemek istersiniz? 
Hayatta görmediğim, adını telaffuz 
etmediğim, kundaktakinden bastonlusuna 
kadar bir sürü takipçim, sevenim oldu. Bu bu 
dünyaya ve bana yeterdi. Sizi seviyorum.

Single'ları 
"Bu Benim Öyküm" (2018) 
"Yanlış" (2018) 
"İçimdeki Sen" (ft. Bilal 
Sonses) (2018) 
"Gülü Soldurmam" (2019) 
"Yelkovan" (2019) 
"Yağmur" (2019) 
"El-Âlem" (2020) 
"Kurban Olduğum" (2020)

SEDAT 
SARIKAYA

SÖYLEŞİ
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Gerçeklerden HABERDAR Olun www.gazetedamga.com.tr

ÇEVREYİ koruma adına pek çok 
kurumla sosyal sorumluluk faali-
yetleri yürüten Sigma’nın ofisin-
deki otomatlarda yapılan 
satışlardan elde edilen gelir de 
hayvanlar için bağışlanıyor. Hay-
vansever yaklaşımını Ataşehir’de 
bulunan merkez ofisinde beslediği 
canlılarla da destekleyen Sigma 
Group’ta çalışanların kendi evcil 
dostlarını çalışma ortamına getir-
melerine izin veriliyor.  Yapılan bi-
limsel araştırmalar evcil 
hayvanların işyerlerinde bulunma-
sının rahat bir atmosfere yol açtı-
ğını ve stresi azalttığını gösteriyor. 
Çok önemli bir toplantıda, örneğin 
satın alma müdürünün kedisini 
toplantı masası üstünde görmek 
veya pazarlama departmanı kapı-
sında uzanmış bir terier ile karşı-
laşmalarının kendileri için şaşırtıcı 
bir şey olmadığını söyleyen Musa 
Rad, Sigma Group’un, bu hayvan-
sever yaklaşımının tüm firmalara 
örnek olmasını dilediklerini ve şir-
ket olarak tüm canlıların yaşam 
haklarına saygı duyduklarını da 
sözlerine ekliyor.

Yeni kuşaklar 
ezber bozuyor 

İş dünyasında yeni kuşak  
çalışanlar, sosyal duyarlılıklarıyla 

önceki kuşaklardan ayrılıyor.  
Bilinçli birer birey olmayı kimlik 

edinen bu yeni kuşağın çevre  
bilinci ve marka duyarlılıkları,  
iş hayatında ezberleri bozuyor

Birbirinden güzel şarkılarıyla adından başarıyla söz ettiren 
1996 doğumlu genç sanatçı Tuğçe Kandemir, Damga'ya 
konuştu. Müzik kariyerine ve hedeflerine ilişkin samimi 
açıklamalarda bulunan başarılı isim, “Ben bu yolda kimseyi 
kendime rakip görmüyorum. Herkes kendi yağında kavrulsun 
ve güzel işler yapsın, bu bir zenginliktir” dedi 

Tuğçe Kandemir  
kimdir?

TUĞÇE Kandemir 1 Ocak 1996 tari-
hinde Mersin'de doğdu. Nerelidir so-
rusunun yanıtı Mersinlidir. Türk 
şarkıcı, söz yazarı ve edebiyat öğret-
meni olarak biliniyor. Aşk ve hüzün 
üzerine söylediği şarkıları ile bilinir. 
Şarkıcılığa amatör olarak başlamış vi-
deoları YouTube'da beğenilince kendi 
şarkısını çıkarmaya karar vermiştir. 
2018 yılında öğretmenlik yaparken ilk 
şarkısı "Bu Benim Öyküm" adlı par-
çayı söylemiştir. Esas çıkışını Bilal 
Sonses ile birlikte söylediği "İçimdeki 
Sen" parçası ile yapmıştır. Bu şarkı 
YouTube'da 100 milyonun üzerinde 
izlenilmiştir. 2019'da söylediği "Yelko-
van" şarkısı ise 50 milyonun üzerinde 
izlenmiştir. Hâlâ Mersin Üniversite-
si'nde öğretim görevlisi olarak çalış-
maktadır. fizy Müzik Ödülleri'nde 
Yılın En Çok Dinlenen Düet ödülünü 
"İçimdeki Sen" şarkısıyla Bilal Sonses 
ile birlikte kazanmıştır.

HERKES KENDI  
YAGINDA  
KAVRULSUN 

TUĞÇE  
KANDEMİR  
ESERLERİ 


