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Tekirdağ 
İrfan DEMİR

Pandemi sürecinde saç ve cilt bakımının nasıl yapılmasıyla ilgili tavsiyelerde bulunan Öğr.
Gör. Leyla Cesaret Ergül,“Pandemi sürecinde yoğun antiseptikli ürünler kullanmak cilt
sağlığımızı olumsuz yönde etkiliyor. Salgın nedeniyle sık kullanılan dezenfektanlar alkol
bazlı temizleyiciler olduğu için ellerde dermatite egzamaya yol açabiliyor” dedi

İ stanbul Aydın Üniversi-
tesi (İAÜ) Saç Bakımı ve
Güzellik Hizmetleri

Program Başkanı Leyla Cesa-
ret Ergül “Gerçek şu ki bu tür
ürünleri kullanmak COVID
19’un yayılmasını bulaşmasını
engellese de cildimizin flora-
sını bozarak vücudumuza
zarar verebilir ve enfeksiyon-
lara duyarlı hale getirebilir.
Özellikle dermatit ve egzama
için eller sabunla yıkandıktan
sonra Madecossoide, Panthe-
nol içeren ve bariyer krem de
denilen derinin yapısını güç-
lendirici ürünler kullanılmalı-
dır. Mümkünse temizlik için
su ve sabun tercih edilmelidir”
dedi.

Bağışıklığa dikkat!

Pandemi sürecinde hem
immün sistem hem de cilt
sağlığı için bağışıklığın güçlen-
dirilmesi gerektiğini belirten
Leyla Cesaret Ergül “Uyku
düzenine dikkat edilmeli (en
az 6 saatlik uyku), bol su tüke-
tilmeli, sağlıklı beslenmeye
özen gösterilmeli, hafif egzer-

sizler yapılmalı, bulunduğu-
muz ortamı sık sık havalan-
dırmalı, mümkünse güneş
ışığından (sabah 08.00 - 11.00
öğleden sonra 16:00-18:00 sa-
atleri arasında) faydalanıl-
malı; açık tenliler için günlük
10 dk. koyu tenliler içinse 20
dk. koruyucu kullanmadan D
vitamini sentezlenmeli. Gü-
neşe çıkılamayan durumlarda
ise D vitamini takviyesi alın-
malı” diye konuştu.

Fön çektirmek riskli

Pandemi döneminde saç ba-
kımı yaptıranların nelere dik-
kat etmesi gerektiğiyle ilgili
Ergül, “Mümkünse evden çık-
madan saçlarınızı kendiniz yı-
kayın, randevu saatinizi
kaçırmayın, saçlarınızı kestire-
cekseniz maskenizi kulakları-
nızdan çıkarıp ağzınızda
kendiniz tutun size hizmet
veren kişinin maskeli olma-
sına dikkat edin. Mesafeli de
olsa fön çektirmek risklidir.
Havada bulunan partikülleri
üfleme ile birlikte uzaklara
ulaştırabilir ve siz de risk al-

tıda kalabilirsiniz. Cilt bakımı,
makyaj kaş bıyık aldırmak da
yakın mesafede yapıldığından
risklidir” diye konuştu.

Erkeklerde 
saç bakımı

Leyla Cesaret
Ergül “Erkekler ise
bu tür uygulamalar
çok sık yapmadık-
ları için bu tür sorun-
lar da
yaşamamaktadır.
Ancak kepek oluşumu,
dökülme, matlık, saç-
larda seyrelme, aşırı yağlı-
lık gibi sorunlarla
karşılaşılmaktadır.” dedi ve
ekledi: “Sonuçta daha sağ-
lıklı ve bakımlı saçlar istiyor-
larsa saç bakımlarına önem
göstermeleri gerekir. Erkek-
lerde saç kuruluğundan zi-
yade yağlanma sorunu vardır.
Saçların kısa kesim olması da
her gün yıkanmasına ve
maske uygulamasına uygun
hale getirdiği için yağlanma
sorununun önüne kolaylıkla
geçilmektedir.”

CILDINIZE
IYI BAKIN!

Oyun terapileri depresyonu önlüyorPsikolog Pelin Hazer, oyun 
terapisinin çocukları 

depresyondan koruduğunu 
belirterek "Çocuklar olayları

anlamlandırmak, yorumlamak
ve karşılaştıkları yeni durumlara

dair deneyimleri yetişkinlere
kıyasla bir süreçten geçeceği için,
büyüme aşamasında kendilerini
anlatmak için doğal bir yöntem
olan oyunu tercih ederler" dedi

Uzman Klinik Psikolog Pelin
Hazer, uzmanlara ve uzman
adaylarına oyunları ve çocuğun
iç dünyasını yorumlayarak ebe-
veynler arasında bir köprü oluş-
turma konusunda büyük bir
görev düştüğünü söyledi.Psiko-
log Pelin Hazer, düzenledikleri
eğitim çalışmalarından bahsede-
rek, "Çocuklarla çalışmanın eğ-
lenceli yöntemleri ile
psikoterapiye yönelik sıkı bir yak-

laşım çerçevesinde oyun terapi-
sinin pratik becerilerini geliştir-
meleri amaçlıyoruz. Eğitim
çalışmaları kapsamında katılım-
cıların oyun psikolojik etkisinin
temel ilkelerini, çocuğun kişiliği
ve davranışları hakkında bilmek;
çocuğun oyun aktivitesini, ebe-
veynleriyle etkileşimini analiz
edebilmek, direktif ve nondirektif
oyun psikoterapisi tekniklerini
uygulamak, çocukluk davranışı

ve gelişiminde çocuklarda trav-
manın nörobiyolojik etki meka-
nizmaları düzeltilmesi için oyun
psikoterapisini yürütmede bece-
riye sahip olmalarını sağlamaya
çalışıyoruz" dedi.

Fırsatlar oluşturuyor

"Bütün çocuklar anlaşılmaya ve
kabul edilmeye ihtiyaç duyarlar"
diyen Psikolog Pelin Hazer, şöyle
konuştu: "Çok hızlı değişmekte 

olan bir dünyaya uyum sağla-
maya çalışan çocuklar yetiştiri-
yoruz. Çocukların dünyasından
bakabilen, onların dilini konuş-
mayı ve dinlemeyi öğrenen tera-
pistlerin artmasını hedefliyoruz.
En önemlisi bir çocuğun kalbine
dokunabilen ve o çocuğun korku-
larını, kaygılarını, benlik saygıla-
rını, çatışmalarını, travmalarını,
kayıplarını oyun terapisi ile çalı-
şıp yorumlayarak aile ile olan et-

kileşimde bulunarak buna çözüm
sağlayan donanımlı uzmanların
olmasını istiyoruz. Oyun terapisi
çocukların hem kişisel hem de
kişiler arası düzeydeki problem-
lerle çalışabilmelerini sağlar. Ço-
cuğa odaklanan terapi, odağı
terapistten çocuğa kaydırır ve
kendini keşfetme ve kendini ger-
çekleştirme için fırsatlar oluştu-
rur. Bu yeni fırsatların hayata
geçirilmesidir."

Yazın saç bakımının çok önemli oldu-
ğuna da dikkat çeken Ergül “Yaz geldi-
ğinde yıpratan ve kurutan etmeler
artmaktadır. Sıcak hava,
deniz suyu, havuzun klorlu
suları saçları yıpratmak-
tadır. Bu yüzden iyi bir
şampuan kullanılmalı ki
bu tür etmenler saç ve
saçlı deriden iyice arındı-
rılsın. Dikkat edilecek bir

nokta, sülfat içeren ürünlerden saçı ku-
ruttuğu için uzak durulmalıdır. Deniz ya

da havuza girdikten sonra saçlar
mutlaka temiz bol su ile du-

rulanmalı ve argan yağı
ile yağlanmalıdır. Bu uy-
gulama denizin tuzu-
nun, havuzun klorunun
zararlı etkilerinden saç-
larınızı koruyacaktır.”

şeklinde  konuştu.

Saç bakımı nasıl yapılmalı?

Kabuktaki mucize
Koronavirüs sonrasında diş hekimlerine gitmekten çekinen vatandaşlar, diş sağlığını korumak için evde
yapabilecekleri alternatif yöntemleri denemeye başladı. Ağız sağlığını tehdit eden diş tartarları için Prof.
Dr. Oğuz Özyaral, ceviz kabuğu ve bir bardak su ile 5 gün içerisinde etki gösterecek tarifi paylaştı

Gıda
kalıntılarının birikmesi, bakteriler,
diş ipi ve diş fırçalama alışkanlığının
olmaması ağız içinde za-
manla tartar oluşumuna
neden olabiliyor. Özel-
likle bu süreçte diş he-
kimlerine gitmekten
çekinen vatandaşlar,
ağız sağlığı için prob-
lem oluşturabilecek
tartarlardan
kurtulmak
için pratik
yöntemlere
başvuruyor.
İstanbul Rumeli
Üniversitesi’nden Koru-
yucu Sağlık Uzmanı Prof. Dr.
Oğuz Özyaral, evde basit malzemeler
kullanarak ağız ve diş sağlığının koru-
nabileceğini söyleyerek, “8 adet kırıl-
mış ceviz kabuğunu 1 bardak su
içerisinde koyu renk alana kadar yakla-
şık 10 dakika kaynatıyoruz. 10 dakika-
dan fazla kaynaması suyun
acılaşmasına neden olabilir. Çay dem-
ler gibi kabukları kaynattıktan sonra 5
dakika kadar dinlendiriyoruz. Sıfır
atığa da destek veren ceviz kabukları-
nın kaynatılmasıyla oluşan bu sıvı tar-
tar oluşumunu önlüyor.” dedi.  

Antiseptik özelliği var

Cevizin özellikle yaprak kısmında jug-
lon denilen bir maddenin bulundu-
ğunu ve bu maddenin antiseptik
özellik taşıdığını ifade eden Prof. Dr.
Özyaral, “Ceviz kabuğunu kaynatarak
elde ettiğimiz sıvıda antiseptik bir özel-

likle oluşacak ve biz
diş etlerimizi de ko-
ruyacağız. Diş ma-
cunuyla ağzımızı

fırçaladıktan sonra
elde ettiğimiz sı-

vıyla tekrar
ağzımızı fır-
çalayaca-

ğız.
Sonra
tekrar
dişleri-
mizi fır-

çalayabilir
ya da hafif bir

gargara yapabiliriz. Bütün
bunlar ağız ve diş sağlığı

için çok önemli” diye
konuştu.

Gargara yapılabiliyor

Kaynatılmış ceviz suyunu diş sağlığı
için gargara olarak da kullanabilece-
ğini belirten Prof. Dr. Özyaral, “Hazır-
ladığımız bu sıvıyı karbonatla karıştırıp
gargaranın gücünü artırabiliriz.
Önemli olan anti bakteriyel bir özellik
sağlanması. Antiviral bir özelliği yok
ama ağız florasındaki dengeyi ve sağ-
lığı koruyabilmek için gerekli. Elde etti-
ğimiz ve içinde juglon oluşan koyu
renkli sıvı özellikle diş etleriyle diş ara-
sında kalan bölgedeki tartarların da
çözülmesi için destek verecektir.Bu sa-
yede ceviz kabukları çöpe gitmeyerek
sağlımız için geri gelir.Hem ağız ve diş
sağlımızı koruruz hem de çevre kirlili-
ğini de durdururuz” dedi. Hazırlanan
sıvının buzdolabında 6 ila 7 gün sü-
reyle muhafaza edilebileceğini söyle-

yen Prof. Dr.Özyaral, “Bu sıvıyı günde
2 sefer kullanabiliriz. Yaklaşık 1 dakika
dişlerinizi fırçalayabilirsiniz” ifadelerini
kullandı.

5 günde etki gösteriyor

Dişlerdeki tartarın çözülmesini sağla-
yacak sıvının 5 gün içerisinde etkisini
gösterebileceğini belirten Prof. Dr. Öz-
yaral sözlerini şöyle tamamladı: “Önce
diş macunu ya da diş antiseptiği bir
gargara ile ağzınızı çalkalayıp temiz
hale getiriyorsunuz. Orada bir yemek
yükü olmamalı. Temiz dişleri koyu ren-
kli sıvı ile fırçalamaya devam etmemiz
gerekiyor. Bu sıvı, dişlerde oluşan tar-
tarın çözülmesini sağlayacak. Ağzı-
mızdan da o koyu rengin gitmesi için
diş macununuzla tekrardan ağzınızı
fırçalayıp bir rahatlık elde edebilirsiniz.
Başladığınız günden itibaren 5-6 gün
içerisinde etkisini görebilirsiniz. 1 haf-
talık kürlerle ayda 1 kez yapsanız, 2’nci
ayda tekrar tartar oluşumunu önlemiş
olursunuz.”

Aşırı terlemeye 
botokslu çözüm
Yaz aylarının kabusu, terlemeye karşı botokslu
çözümPlastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Uzman Op. Dr. Umut Zereyak, yaz aylarında
insanların temel sorunu olan terlemenin önüne
botoks yöntemiyle geçilebileceğini söyledi

plasTik, Rekonstrüktif ve Estetik
Cerrahi Uzman Op. Dr. Umut Zere-
yak, yaz aylarında insanların temel so-

runu olan terlemenin önüne botoks yöntemiyle
geçilebileceğini söyledi.Medicana Sivas Hasta-
nesi doktorlarından Plastik, Rekonstrüktif ve Es-
tetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Umut Zereyak,
vücudun çeşitli bölgelerinde yaşanan terlemenin
önüne 10 dakikada uygulanan botoks yöntemiyle
geçileceğini belirterek, "Özellikle yaz aylarında ter-
leme sorunu olan kişilerin tam bu dönemlerde
koltuk altı, el içi, alın terleme alanlarının botoks ile
tedavisi mümkün. Çok konforlu ve ağrılı olmayan
ve kısa bir sürede yapılan işlem sonrası yaklaşık
6-9 ay arası bir süre zarfında terlemelere son vere-
bilirsiniz. Özellikle yaz aylarında daha ince gi-
yinme sonrası giysilerin üzerine çıkan terlemenin
böylelikle önüne geçebiliriz. Koltuk altı bölgesi, el
içi ayak ya da alın bölgesinde daha çok terleme
bezlerinin olduğu alanlar buralar olduğu için
daha sık başvuru almaktayız ama genel anlamda
vücudun diğer alanlarından da eğer terleme şika-
yeti varsa bu alanlara da botoksumuzu uygulaya-
biliriz. Aslında botoks kırışıklık tedavisi ya da kas
sorunlarında kullanıyoruz ama terleme tedavi-
sinde de yer almaktadır. Bu işlem yaklaşık 5-10
dakika arasında sürmekte, etkinliği de yaklaşık 6-
9 ay arasında uzamaktadır. Sürekli yaptırmaya
bağlı olarak bu süre uzayacaktır" dedi.

Enfeksiyon
zarar veriyor
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Canan
Acar Demir, “İdrar yapma esnasında ve sonrasında
ağrı ve yanma varsa kendiliğinden geçmesini 
beklemeyin. İdrar yolu enfeksiyonları tedavi edilmezse
böbreklere zarar verebilir” uyarılarında bulundu

Medipol Pendik Üniversite Hastanesi Kadın
Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Canan
Acar Demir, idrar yolu enfeksiyonları hakkında

bilgi verdi. İdrar yolu enfeksiyonlarının kadınlarda bakteri-
lerin neden olduğu sık görülen enfeksiyonlar olduğunu
açıklayan Demir, “Bunun en büyük nedeni olarak kadınla-
rın üretra denilen idrar kesesinden idrarı dışarı taşıyan son
kısmının kısa ve makatın idrar yolu girişine çok yakın ol-
masını gösterebiliriz. İdrar yolu enfeksiyonlarına çoğun-
lukla idrar yolundan idrar kesesine ulaşan bakteriler neden
olur” dedi. İdrar yolu enfeksiyonunun belirtilerinden bah-
seden Demir, “En yaygın belirtisi, idrar yapma esnasında
ve sonrasında meydana gelen ağrı ve yanma hissidir. Ay-
rıca sık idrara çıkma isteği, idrarın az az gelmesi, kanlı ve
bulanık olması, alt karın bölgesinde ağrı ve rahatsızlık hissi,
mide bulantısı gibi şikayetlere de sıklıkla neden oluyor”
diye konuştu.İdrar yolu 
enfeksiyonunun belirtile-
rinden bahseden Demir,
“En yaygın belirtisi, idrar
yapma esnasında ve son-
rasında meydana gelen
ağrı ve yanma hissidir.”
diye konuştu.

Yetersiz su alımı
böbrekleri etkiliyor
Trakya Üniversitesi (TÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, yetersiz sıvı 
tüketiminin ve vücudun susuz kalmasının böbrek taşı
oluşumuna neden olduğu uyarısında bulundu

Trakya Üniversitesi (TÜ) Sağlık Bilimleri Fa-
kültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, gaze-
tecilere yaptığı açıklamada, yetersiz sıvı

tüketiminin yaşam konforunu düşürdüğünü, su eksikliği-
nin uzun süre devam etmesi durumunda ise birçok hastalı-
ğın etken sebebi olduğunu ifade etti.Sıvı eksikliğinin ağızda
kuruluk, kas güçsüzlüğü ve baş ağrısı gibi rahatsızlıklarla
kendini göstermeye başladığını anlatan Üstündağ, "Sıvı ek-
sikliği ağırlaşınca ilk önce tansiyonumuz düşer ve hipotan-
siyon oluşur. Daha ileri evrede sinirlilik artar ve şuur
kaybına kadar ilerler. Suyun eksikliğiyle orantılı olarak
yaşam konforu bozulur" dedi.



H avai Fişek patlayınca egosu tavan
yapanlar üzgün!
Sakarya’daki havai fişek fabrikasın-

daki faciaların ardından birçok belediye flaş
karar alarak etkinliklerinde havai fişek kullan-
mayacaklarını ilan ettiler.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın
başlattığı çağrıya İzmir Büyükşehir Belediye-
si'nin yanı sıra İstanbul ilçe belediyelerinden
de destek geldi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç
Soyer, "İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak
bundan sonra etkinliklerimizde havai fişek
gösterisine yer vermeyeceğiz. Özel gün kutla-
malarını tüm görkemiyle sürdüreceğiz. Ancak
beş dakikalık gösterinin bize vereceği keyif
yüzünden canlıların ölmesine, doğanın kir-
lenmesine müsaade etmeyeceğiz" ifadeleriyle
duyuruyu yaptı.

İstanbul’da Adalar, Ataşehir, Beşiktaş,
Beylikdüzü, Esenyurt, Kadıköy, Küçükçek-
mece, Kartal, Maltepe belediyeleri havai fişek
kullanmayacağını duyuran ilçeler oldu.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz
Bozkurt, Recep Gürkan’ın çağrısına gönül-
den katıldığını ifade ederek, “Tüm canlıların
sağlığı için büyük bir tehlike barındıran havai
fişekleri artık kullanmayacağız” dedi.

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli
ise "İlçemizdeki göçmen kuşları korumak ve
gürültü kirliliğini engellemek için meclis ka-
rarı ile yasakladığımız havai fişekler sağlığı-
mızı da olumsuz etkiliyor" dedi.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık ise “Havai fişeklerden etkilenen
canlıların yaşama hakkına, çevremize, kom-
şularımıza duyduğumuz saygıdan ötürü,
daha önce de hiç kullanmadığımız gibi
yine hiçbir etkinliğimizde havai fişek kul-
lanmayacağız” açıklamasını yaptı.
Çalık “Birlikte gökyüzüne bakmak, bir
arada olmak en büyük mutluluğu-

muz olacak” diye ekledi.

Havai fişek uygulaması bitmiştir!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu; "Biz, İs-
tanbul’da ne böyle bir uygulamayı yaparız, o
bitmiştir, ne de böyle bir uygulamayı İstan-
bul’un herhangi bir yerinde görmek isteriz”
dedi.

Büyükçekmece’den henüz ses yok!

Sakarya faciasından sonra havai fişek ya-
saklanması konusunda birçok belediye üzün-
tülerini ifade ederek bir daha böyle bir
uygulama yapmayacağız diye açıklamalar
yaparken ne yazık ki Büyükçekmece Belediye
Başkanı Hasan Akgün’den bu yönde bir
ifade olmadı.

Sosyal medya hesaplarından Temmuz
2019 belediye meclisinde havai fişek yasak-
lansın yönünde kararları olduğunu paylaşan
Akgün’e şunu hatırlatmak zorundayım.

Geçen yıl gerçekleşen uluslararası Büyük-
çekmece festival alanında havai fişek kazası
yaşandı ve bu patlaması sonucu 13 kişi ağır
yaralandı.

Bu patlama sizin o her yerde paylaştığınız
meclis kararından sonra yaşandı.

Büyükçekmece sahilinde, Mimaroba, Si-
nanoba, Kumburgaz sahilinde her akşam
onlarca havai fişek sizin o meclis kararınız-
dan sonra patlatılmaya devam ediyor.

Önemli olan bir kararı almak değil 
uygulamak.

Hele hele sembolik bir karar alarak, efen-
dim biz meclisten karar çıkardık ama bu
festival programlarını bağ-
lamaz,
özel gün-
leri bağ-
lamaz,

milli bayramları bağlamaz derseniz bu kararı
uygulamanız mümkün olmaz.

***
Bakın geçen yıl yazımızda bunlardan da

bahsetmişiz:
"Havai fişek patlatanlar ve bu patlamanın

verdiği zararlara, rahatsızlığa, gürültüye, pa-
tırtıya maruz kalanlar.

Sadece ve sadece bir dakika empati yap-
mayı başarsak.

Mesela gecenin yarısını geçerken, şahane
bir atmosferde, gürültünün patırtının konser-
lerin olduğu ortamda o havai fişekleri patla-
tarak egosunu tatmin edenler, havai fişek ile
bilendikleri hırsını ortaya koymaya çalışanlar.

Tam da o an, hasta yatağında yatan yaşlı
bir teyze, yeni doğmuş ağlamaklı ve zar zor
uykuya geçen bir bebek, sabahın köründe işe
gitmek için başını yastığa koymuş ama uyu-
makta zorlanan bir emekçi yerine kendilerini
koymayı başarsalar...

İnanın bana bırakın bir daha havai fişek
patlatmayı.

Evrende havai fişek ve benzeri maddelerin
yasaklanması için hayatını ortaya koyarlar...

Bütün bu etkileri göz önünde bulundurul-
duğunda, artık çok da masum olmadığı or-
taya çıkan havai fişeklerin kullanımı gelişmiş
birçok ülkelerde artık sınırlanmaya başlanıldı.
İçeriğindeki malzemeler biraz daha temiz
yanan yanıcılarla değiştirildi. Doğal alanlara
yakın yerlerde havai fişek atılması bazı bölge-
lerde yasaklandı. Ülkemizde ise hâlâ bununla
ilgili düzenlemeler yeterli noktaya erişmedi...

Büyükçekmece Belediye
Meclisini izleyen

dostlar aradı: 'Mehmet yıllardır yazıyordun.
Nihayet bugün belediye meclisi havai fişek
patlatılmasını yasakladı' dediklerinde işte ya-
zımda bahsettiğim o bebekler adına, o yaşlı
insanlar, o hasta insanlar ve de o kuşlar, kö-
pekler, hayvanlar adına sevinmiştim.

Ancak bugün (dün) gazetemizdeki haberi
okuduğuma göre havai fişek tamamen değil
sınırlı olarak yasaklanmış.

Milli günler ve festivallerde serbestmiş.
İyi de senede var 8-9 milli gün ve kutlama.
15 gün festival.
Eder mi 23-24 gün.
Peki bu günlerde acımasızca patlayan

havai fişekler rahatsızlık vermeyecek mi?
Hayvanları öldürmeyecek mi?
Bebekleri uykusundan uyandırmayacak

mı?
Hadi yaptınız bir şeyi tam yapsaydınız ya

Sayın Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün ve belediye meclisinin çok say-
gıdeğer üyeleri.

'Havai fişek tamamen yasaklansın' şek-
linde bir karar alın.

Havai fişek rezaletine ilk defa son veren
bir ilçe olarak Büyükçekmece tarihte yerini
alsın.

Haydi arkadaşlar, Büyükçekmece sizden
bu kararı bekliyor.

Bana inanmıyorsanız bağımsız bir anket
yapın.

Görün bakın inanıyorum ki; yüzde doksan
dokuz havai fişek yasaklansın kararı çıkar..."

Yasaklanması için 
kanun teklifi verildi

Bu arada geçtiğimiz hafta Cumhuriyet
Halk Partisi, Meclis Başkanlığı'na havai fişek
satışının yasaklanmasına ilişkin kanun teklifi
verdi.

Umarız bu teklif yasalaşır.
Uyduruktan yasaklanmalar yerine
havai fişek patlatanların ciddi ceza

alacakları yasaklamalar gelir.
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Beykent Hadımköy Metrobüs Durağı'nın önünden 
20 dakikada bir kalkan araçlarımızla Tekirdağ-Malkara
ve Keşan-Gelibolu halkına hizmet veriyoruz. Yazıhane-
miz İstanbul Park AVM içinde bulunmaktadır. 12 yıldan
beri Trakya halkına hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz.

TRAKYA HALKININ 
GÖZDESİ ÖZ KEŞAN

Havai fişekler özellikle kuşların
ölümüne yol açarken, kedi ve kö-
pekler dahil birçok canlıya kalıcı
zarar verebiliyor. Uzmanlar ve
hayvan hakları dernekleri, havai
fişek gösterilerine tepkili.

Sadece birkaç dakika süren
havai fişek gösterileri özellikle do-
ğada yaşayan kuşların yaşamında
vahim sonuçlara yol açabiliyor.

Yüksek gürültülü patlama ses-
leri, kuşların paniğe kapılmala-
rına neden oluyor. Uçuş halindeki
kuşlar korkudan yön duyusunu
kaybedip, bina ve ağaçları çarpa-
biliyor. Bazı hayvanlar, alışık ol-
madıkları bu ses karşısında
dehşete kapılıp, yavrularının bu-

lunduğu yuvaları bile
terk edebiliyor.

Uzmanlar, bu patla-
maların sebep olduğu
panik sonucunda, ku-
luçkada duran ebeveyn-
lerin yuvayı terk
etmesiyle yumurtaların
ve yavruların ölümüne
neden olduğunda dikkat
çekiyor.

Ceylan gibi diğer kara
hayvanları gürültü ve
ışıktan kaçarken, alışık
olmadıkları alanlara gi-

rerek, yollarda arabalara çarpma
riskleri de artıyor.

Havai fişekler, araçlardan çok
hava kirliliğine sebep oluyor

Havai fişekler nedeniyle at-
mosfere yayılan ince parçacık
miktarı, araç trafiğinin sebep ol-
duğu hava kirliliğinden fazla ol-
duğu tespit edildi.

2012 yılında Paris'te hava kali-
tesini ölçen kuruluş Airparif,
kentte yapılan havai fişek göste-
risi nedeniyle atmosferdeki ince
parçacık miktarının yüzde 3 binin
üzerinde arttığını belirtti.

Federal Alman Çevre Bakanlı-
ğı'nın verilerine göre de, 2016 yıl-
başı gecesinde havai fişekler
yüzünden yayılan partikül miktarı
5 bin tonu buldu. Bu miktar,
araçların bir yıl boyunca atmos-
fere saldığı zararlı gaz miktarının
yüzde 17'sine tekabül ediyor.

Birleşik Krallık'ta atmosferdeki
metalik parçacıkların en büyük
kaynağının havai fişek gösterileri
olduğu ifade ediliyor.

Yerleri ve suları kirletiyor
Görsel şölenin ardından havai

fişeklerin yüzde 60 ila 75’lik bö-
lümü atık olarak kalıyor. Genel-
likle karton ve plastikten oluşan
düzenek parçaları, ambalajların
oluşturduğu çöpler, etkinlik son-
rası sokakları kaplıyor. Bazı atık-
lar da deniz, nehir ve göle
düşebiliyor.

Ayrıca havaya dağılan ince
parçacıklar yakında bulunan
nehir ve göl gibi su kaynaklarının
da kirlenmesine sebep oluyor.

İnsan sağlığı için de zararlı
Kimyasal içerikli bu tozlar

insan sağlığına zarar veriyor. Bu
ince parçacıklar, solunum rahat-
sızlıkları olanlara, astımlı ve kalp
hastalarında zararlı sonuçlara yol
açıyor.

HAVAi FiŞEKLER 
NEDEN ZARARLI?

Geçen yıl bugün şunu yazmışım: Havai 
fişek yasağı yarım kalmış tamamlanacağına

inanıyorum...
Hemen hemen her yaz yıllardır Büyükçekmece

başta olmak üzere,
İstanbul’un çeşitli il-
çelerinde, ülke gene-
linde havai fişek
patlamasının zararla-
rından, çağ dışı olu-
şundan, dünyanın bir
çok güzelliklerine
zarar vermesinden
bahseden yazılarım
olur.

'Havai fişek ile 
hırsını almak'

‘Havai fişek patla-
yınca bir yerlerinizde
bir şey mi patlıyor’

‘Havai fişek ya
sizin üç yaşındaki be-
beğinizin kucağının

dibinde gecenin ikisinde patlarsa ne yaparsı-
nız?’

Başlıklı köşe yazılarım gazetemiz web site-
sinde duruyor.

Dileyen bakıp okuyabilir.
Hatta geçen yıl Büyükçekmece Festival tanıtımı

basın toplantısında bu yönde bir sorum da oldu Bü-
yükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’e.

O soruma toplantıda bazı kendisini bilmezler sata-
şınca toplantıyı terk ettim.

Orada bulunanlar şahittir.
Sayın Akgün ne yaptı: Biz havai fişek patlatıp bu güzel

festivali dünyaya duyurmak zorundayız dedi.
Burada mesele neyin doğru veya yanlış olduğuna karar

vermek değildi.
Mesele Akgün’ün ben yaptıysam doğrudur düşüncesi-

nin her zamanki gibi hakim olmasaydı.
Ne oldu. Allah korusun az daha 13 kişi yaşamını 

yitiriyordu.
Bu yıl ne oldu, Sakarya’da birçok insan 

hayatından oldu.
Biz insanoğlu neden böyle yaparız ki?
Neden nasihat yerine musibetleri bekleriz?

Neden nasihat yerine 
musibetleri bekleriz?

NASİHAT YERİNE 
MUSİBETİ BEKLEDİK!
NASİHAT YERİNE 
MUSİBETİ BEKLEDİK!
NASİHAT YERİNE 
MUSİBETİ BEKLEDİK!
NASİHAT YERİNE 
MUSİBETİ BEKLEDİK!
NASİHAT YERİNE 
MUSİBETİ BEKLEDİK!
NASİHAT YERİNE 
MUSİBETİ BEKLEDİK!
NASİHAT YERİNE 
MUSİBETİ BEKLEDİK!
NASİHAT YERİNE 
MUSİBETİ BEKLEDİK!
NASİHAT YERİNE 
MUSİBETİ BEKLEDİK!
NASİHAT YERİNE 
MUSİBETİ BEKLEDİK!

Hendek'te
havai fişek fabrikasında

meydana gelen patlamada
yaşamını yitiren Halis 

Yılmaz’ın cenazesi, Erenler
ilçesi Erenler Mahallesi
1042 Sokak’ta bulunan 
evlerinin önünde kılınan
cenaze namazıyla son 

yolculuğuna 
uğurlandı. 



İ stanbul Büyükşehir Belediye-
si'ne ait Beykoz Burunbahçe
Sahili, hafta sonu yine ziya-

retçi akınına uğradı. Vatandaşların
bir kısmı yeşillik alanda piknik ya-
parken bazıları ise aileleri ile bir-
likte denize girdi. Kimileri ise
mangal yaktı. Fakat bazı İstanbul-
lular yine çöplerini yerlere attı.
Piknik yapanların ardında bırak-
tıkları atıklar kameraya yansıdı.
Çöpler, denize ve sahile atılmış

boş içki şişeleri ise vatandaşların
tepkisini çekti. Sahilde bırakılan
boş şişeleri denize giren vatandaş-
lar tek tek topladı.

Berbat edip gidiyorlar

Sahilde vakit geçiren bir vatandaş,
"Karavanımızla geldik ama bu-
rada sağda solda çok içki içenler,
pislik var. Akşam buraya geldim.
Ama burası sabaha kadar içki
içenlerle dolmuş. Yediklerinin çöp-

lerini her tarafa bırakıyorlar, te-
mizlemiyorlar. Güzelim sahili ber-
bat edip gidiyorlar. Şikayetçiyiz bu
konuda. Bir yetkili de buraya
neden çöp atıyorsunuz demiyor"
dedi.

Çuval çuval şişe çıktı

Başka bir vatandaş ise "Ben 60 se-
nedir, doğdum doğalı buradayım.
Denize atıyorlar şişeyi, camı, las-
tiği. Hani kim bakıyor. Ben dün

topladım. 2
çuval şişe çıkart-
tım denizden.
Çocuk parkı
burada. Adam
geliyor çocuk
parkının yanında
içki içiyor. Çocu-
ğun yanında içki
içilmez, kimse bu-
nunla ilgilenmiyor"
diye konuştu. DHA
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M evcut hükümetle yani iktidar ile
Adalet, Hak, Hukuk ve diğer insani
sorunlar konusunda mücadele ede-

ceğini ileri süren muhalefet yakasına geçip,
yeni partiler kuran ve kurma çalışmalarının
sürdüğü şu günlerde CHP Genel Başkan Yar-
dımcısı iken partiden ihraç edilen ve 'Hepimiz
Buradayız' sloganı ile 85 inci partiyi kurma
çalışmalarının sona geldiğini öğrendiğimiz
Ardahan Bağımsız Milletvekili Öztürk Yıl-
maz'ın partisinin adı ne olur bilmem ama ben
yeni bir partinin daha farkına vardım.

Ki bu partinin cumhuriyet yani bu ülke ku-
rulduğundan bugüne kadar var olduğunu ve
gelen giden iktidarlara rağmen bunların hiç
iktidardan düşmediğinide fark ettim.

Evet, sizde biliyor veya farkında mısınız
bilmem ama bu partinin kısaltılmış adının
D7SP, açılımının da 'Devlete 7 Sülale Partisi'
olduğunu da anladım...

Gelelim şimdi bu partinin kuruluş yıl dö-
nümüne ve liderlerinin kimler olduklarına..

Osmanlıdan beri süre gelen bir ülkenin ye-
niden kuruluşundan bu yana var olan bu par-
tinin oy alıp, iktidar olmaktansa siyasi
babalarından, dayılarıdan hatta analarından
onay alıp, hüküm ettikleri asıl iktidarın ken-
dilerinde olduğunu da 'Demokrasi' denen oyu-
nun adıyla yapılan ve fakir/fukaradan alınan
oylar ile gelip geçen iktidarlara hisettirirler.

Ve ola ki bu yeni iktidar bunları dinle-
mezse de kızılca kıyametler koparılır ve
adına da yine demokrasinin olmazsa olmazı
dedikleri muhalefet denilen kanadına 
geçerler.

Evet, kısa adı D7SP olan açılımı da "Dev-
lete 7 Sülale Partisi'' olan bu ülkenin iktida-
rından hiç düşmeyen gerçek ve vazgeçilemez
partisidir.

Aileleri yani babaları, dayıları siyaset

adıyla sahne aldıkları demokrasi
pazarında çoluk, çocuklarını işe koydurup,
emekli olduklarında ise yerlerine yine kendi-
lerinden olanı asıl iktidar olan bürokrasiye
yerleştirirler.

İnanmıyorsanız bu yazımı okuyup, ne an-
latmak istediğimi anladığınızda şöyle bir dü-
şünün derim ve beni anlayıp, baktığınız
etrafınızda ya bir bilemediniz iki, üç ailenin
fertleri dışında resmi kurum denen bürokra-
sinin yönetiminde kaç kişinin hep aynı aile-
den, aynı sülaleden olduğunu hele bir sayın.

Falan efendinin oğlu, filan ailenin çocuğu,
şu sülalenin kızı, oğlu kaç kişiler ve gidenle-
rin yerine kimlerin geldiğini bir düşünün?

Son olarak gelip, kent, köy ve yayla yolları

gibi yolları olmayan Ardahan'daki HES'lerin
açılışına katılan Albayrak soy isimli bakan
yardımcısından, başkanın ekonomiden so-
rumlu damadına kadar uzanan şu iktidara
bir bakın.

Ve, 'damat niye bakan oldu, enişte, kay-
nata tarafı niye bakan yardımcısı oldu?' diye
boşuna adamlara ve başkana kızmayın.

Çünkü yukarıdakilerin aşağıya bir yansı-
ması olduğunu eğilip, bakacağınız karanlık
ama ay ışığıyla da olsa dibi görünen kuyuda
görebilirisiniz...

Ki o kuyuya bakmadan önce senin etra-
fında, yakınında, akrabanda, ailende kaç kişi,
dayısı, babası, anası, halası, hatta yengesi si-
yasette olanların kaçının benim bulduğum
partide yani D7SP'de yani 'Devlete 7 Sülale
Partisi' nde olduğunu bir görün.

Çünkü gerçek iktidar olanların onlar oldu-
ğunu ve gelen, giden geçici iktidarlardan zi-
yade 7 sülalesi devlet kadrolarında olan
ailelerin bu ülkede gerçek iktidar olduğunu
anlayacaksınız.

Ha unutmadan eğer siz de iktidar olmak
istiyorsanız önce oy vermektense oy alan si-
yaset yapın, İl Başkanı, İlçe Başkanı, hatta
Kadın/Gençlik Kolları sonra da milletvekili,
belediye başkanı, bakan ve başkan olmanız
gerekmektedir.

Veya  MHP gibi her dönemin siyasi iktida-
rına 'Vatan-Millet-Sakarya' edebiyatı ile des-
tek vermeniz yeterlidir.. Sonrasında gerçek
iktidar, D7SP (Devlete 7 Sülale Partisi) ken-
diliğiden gelir.

Ardından da soylu, sülaleli, siyasetçi adı-
nın yanında sermayenin gelmesini bekleyin.

Çünkü bu ülkede bazı şanslı ve aynı ailele-
rin bir değil, üçü dördü hatta gelinleri devle-
tin resmi kurumlarında ya kapıcı, kaloriferci,
güvenlikçi, müdürse ve bir aileye 5 maaş bir-
den geliyorsa asıl iktidar onlardır ve partileri-
nin adı da D7SP'dir.

Yani adını benim bulduğum ve sizin de an-
latmak istediğimi anladığınızı sandığım bu
sonuca baktığımıza bu ülkede hep iktidar
olan parti, 'Devlete 7 Sülale Partisi'dir... 

D7SP (Devlete 7 Sülale Partisi)

Şehitler için
nöbet tutulacak
15 Temmuz hain darbe girişimi, 4.
yıldönümünde Bağcılar Belediyesi’nin
düzenleyeceği sala, nöbet, Kuran-ı Kerim
tilaveti, dua, belgesel gösterimi, satranç
turnuvası, şehitlik ve gazi ailesi ziyareti gibi 
zengin içerikli bir programla anılacak. Bağcılarlı
gençler, demokrasi zaferinin yazıldığı gece
sabaha kadar Bağcılar Meydan’da nöbet tutacak

Fetullahçı Terör Örgütü’nün sinsice
devletin tüm kılcal damarlarına sızarak
devletin silahlarını millete doğrulttuğu,

demokratik yönetimi rafa kaldırmayı hedeflediği
darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçti. 15 Tem-
muz darbe girişimine karşı milletin destansı mü-
cadelesi, Bağcılar’da düzenlenecek programlar ile
anılacak. Etkinlikler, Bağcılar Kaymakamlığı,
Bağcılar Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün ortaklaşa
düzenleyeceği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli
İrade temalı online satranç turnuvası ile başlaya-
cak. 15 Temmuz günü ise saat 11.00’de 15 Tem-
muz şehitleri Muhammed Ambar’ın kabir
ziyaretiyle başlanacak. Saat 14.00’te ise şehit aile-
leri ve gaziler evlerinde ziyaret edilecek.

Toplu dua edilecek

Akşam ise 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade
Meydanı’nda düzenlenecek programda ilçe yöne-
ticileri ve vatandaşlar bir araya gelecek. Kuran-ı
Kerim tilavetiyle başlanacak programda İstiklal
Marşı hep birlikte okunacak. Belgesel gösterimi,
sala ve protokol konuşmalarının yapılacağı ge-
cede ilçe müftüsünün eşliğinde şehitler için toplu
dua edilecek. Gece boyunca ise Bağcılarlı gençler
sabah ezanına kadar dönüşümlü olarak demok-
rasi nöbeti tutacak. Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı, bu özel günde tüm hemşehrile-
rini Bağcılar Meydanı’nda birlik içinde olmaya
davet etti.

Anadolu Yakası'nda
vatandaşların uğrak
yeri olan Beykoz 
Burunbahçe Sahili,
hafta sonu denize
giren ve piknik 
yapan İstanbulluların
ardında bıraktıkları
çöpler ile doldu.
Sahilde bu sabah
denize giren
vatandaşlar ise
yerlere saçılmış 
çöplere tepki gösterdi

Fakir YILMAZ
YazıYorsam sebebi Var

BeykOz Sahili
COplUGe dOndU 

Vatandaşların bir kısmı yeşillik alanda piknik yaparken bazıları ise aileleri ile birlikte denize
girdi. Kimileri ise mangal yaktı. Fakat bazı İstanbullular yine çöplerini yerlere attı. 

Havuz keyfini evlerine taşıdılar
Sultanbeyli'de koronavirüs salgını nedeniyle torunlarının dışarıya çıkmasını istemeyen bir dede, sahibi olduğu binanın çatısına portatif bir havuz
kurdu. Çocuklar, 16 ton su kapasiteli havuzda doyasıya eğlendi. Sıcaktan bunalan çocukların havuzdaki keyifli halleri havadan da görüntülendi

Sultanbeyli'de oturan 62
yaşındaki Murat Boyalan,
koronavirüs salgını nede-

niyle torunlarının sokakta vakit geçir-
mesini istemedi. Kalabalıkta
bulunmaktan ve dışarıda herhangi bir
havuza gitmekten yana olmayan Boya-
lan, sahibi olduğu binanın çatısına 16
ton su kapasiteli portatif bir havuz
kurdu. Arıtma sisteminin de bulun-
duğu havuzda gerekli ilaçlamaları da

yapan dede, torunlarının sıcak hava-
larda serinlemesini sağladı. Çocukların
havuzda geçirdiği eğlenceli anlar hava-
dan da görüntülendi.

Suyu sürekli arıtıyoruz

Boyalan, "Pandemi döneminde biliyor-
sunuz sokağa çıkmak çocuklara yasak-
landı. Çocuklarımızı serinletmek için
burada bir havuz kurduk. Burada duşa
kabinimiz ve tuvaletimiz var. Havuzu-

muzu ilaçlıyoruz. Yosun ilacı ve klor da
katıyoruz. Arıtma sistemimiz var. Bu
sistemi, günde 3-4 saat çalıştırıyoruz.
Suyu sürekli arıtıyoruz. Diğer babalara
da tavsiye ederim. Çok pahalı bir şey
değil. Bunların biraz daha küçükleri de
var. 500 lira, bin lira verdikleri zaman
buna yakın bir şey alabilirler" dedi.

Her gün buradayız

Koronavirüs nedeniyle dışarı çıkama-
dıklarını söyleyen Boyalan, "Çocukları
bir yere götüremiyoruz. Pikniğe, gez-
meye gidemiyoruz. Akraba ilişkileri za-
yıfladı, kopma noktasında. Ne yapalım,
çocukları böyle eğlendiriyoruz. Her gün
buradayız. Ben de zaten emekliyim.
Sabah çıkıyoruz akşama kadar onlarla
beraber buradayız. Havuza şebeke
suyu dolduruyoruz. Faturamız 100-150
lira geliyordu. Zannediyorum bu defa
300 lira gelir. Ona da katlanacağız, ya-
pacak bir şey yok. Çocuklarımız için
onlara kurban olsun diyoruz. Bir pik-
niğe, havuza gitsek zaten o masraf olu-
yor. Ama bu bir defa oluyor. Sürekli
arıttığımız için sorun olmuyor, bir defa
doldurduk mu çocuklara sezon boyu
yetiyor. Havuzda mikrop kırıcı ilaçlar
var. Çocukları buraya sokmadan önce
duşa sokuyoruz. Hijyene mümkün ol-
duğu kadar dikkat ediyoruz. Çatımızı
komple izolasyon yaptık. Kireçle ba-
dana yaptık. Her tarafı temizledik.
Diğer ailelere de tavsiye ederiz" diye 
konuştu. DHA
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Küçükçekmece'de bulunan Menekşe Plajı bugün, kısıtlamaların kaldırılmasından bu yana
en yoğun günlerinden birini yaşadı. Güneşli havayı fırsat bilen yüzlerce kişi, plaja akın etti

KüçüKçeKmece'de bulu-
nan Menekşe Plajı, korona-
virüs tedbirleri kapsamında

uygulanan sokağa çıkma kısıtlamala-
rının kaldırılmasının ardından bugün,
en yoğun günlerinden birini yaşadı. İs-
tanbul'da hafta sonu sıcaklıkların 30
derecenin üzerine çıkmasıyla birlikte
denize girmek isteyen yüzlerce kişi,

Menekşe Plajı'na akın etti. Aileleri ve
arkadaşları ile plaja gelen çok sayıda
kişi, denize girdi ve güneşlendi. Bazı
vatandaşlar da ağaç altlarında piknik
yaptı. Plajı dolduran vatandaşlardan
kimi sosyal mesafe kuralına uyarken,
kimilerinin uymaması dikkat çekti.
Plajda oluşan yoğunluk havadan da
fotoğraflandı. DHA

Hafta sonu yoğunluğu 



Bugün, İstanbul sözleşmesini çalışıp 
sizlere görüşlerimi aktaracaktım 
ama sanırım biraz daha konuya de-

rinlemesine çalışmam gerekiyor, diğer ülke-
lerin de bakış ve uygulamalarını araştırmak 
için sizden zaman isteyerek bir başka güncel 
konuyla sizleri meşgul edeceğim. 

FETÖ’nün amacı ilk günden beri aynıydı! 

Askerliğimi yabancı dillerim sebebiyle 
yurtdışında Uluslararası bir görevlendirme 
ile yaptığımı yakın dostlarım bilir. Ro-
manya’nın Köstence şehrinde 10 ay boyunca 
ülkemi elimden geldiğince temsil etmeye ça-
lışmışmıştım. 2004 Senesinden bahsediyo-
rum; o zaman birlikte görev aldığım 
arkadaşımın Recep Tayyip Erdoğan ve 
Fetö’yü deliler gibi savunduğunu hatırlıyo-
rum. Kendisini vizyon sahibi olarak görü-
yordu ve beni aşağılyordu. Çok hararetli bir 
şekilde Fetö’nün bir Amerikan operasyonu 
olduğunu ifade etmiştim ama dinleyen 
yoktu! Benim gördüğümü görenler yavaş 
yavaş yok edildiler ve alaşağı edildiler.  

AKP hükümetleri buna bu süre boyunca 
hep sessiz kalmadı mı?  

Köstence’deki Türk okullarını ve Fetö’cü-
lerin diğer operasyonlarını da hayal meyal 
hatırlıyorum. Bizim arkadaş hafta sonları 
hep onların yanına gidiyordu. Fetö’nün Ro-
manya’daki okullarında hep üst düzey büro-
kratların çocukları vardı. O okullardan 
öğretmenlerle bile tanışmıştım bir iki bay-
ramlaşmada. Romanya’daki komutanlığı-
mıza o dönem Amerikan Genelkurmay 
Başkanı Schoomaker gelmişti. Beni toplantı 
salonuna davet etmemişlerdi ama o Fetö’yü 
savunan asker içerde fotoğraf işleriyle meş-
guldü. Ne diyeyim? Kimi aralarına alacakla-
rını biliyorlar… Meseleleri derinlemesine 
epey zamandır takip ettiğimi bilin diye ko-
nuyu anlatarak başladım yazıma.  

Vizyon=Muhafazakar Laz Müteahhit 

“Tam bağımsızlık” savunulması gereken 
bir olgu ama bir şekilde emperyal ülkelerle 
de ikili ilişki içinde olmanız gerekiyor. Tü-
müyle soyutlayamazsınız kendinizi. Özellikle 
ülkemiz şu anki ekonomik krizle baş etme-
nin yolunu ararken bazı ülkelerle işbirliği 
içinde olmadığını da söyleyemeyiz mesela; 
İngiltere’den gelen sıcak para için ne tür va-
atler verdiğimizi bilmiyorum. Sorulması ge-
reken çok soru var. Kimse ben sütten çıkmış 
ak kaşığım, ben tam bağımsızlıktan yanayım 
demesin. Hükümetin duruşuyla alakalı ola-
rak referans noktaları da eleştirilmeli bence. 
Hükümetin referansları toplum ve halk çı-
karı olmuyor çoğu zaman. Kıdem tazminatı 
fonu İMF’nin 12 Eylül’deki kararıydı. Şimdi 
bu fonu harekete geçirmek istiyorlarsa bu 
emperyalizme hizmet etmek değil midir?  

Hükümet ekonomik krizle geldi, bir başka 
ekonomik krizle de gidecek gibi gözüküyor.  

Oysa bütün bu süre içinde ekonomiyi ra-
yına oturtmak için epeyce süreleri vardı. Be-
tona yatırılan paralar bugün heba oldu. 
Fabrikaya, teknolojiye, eğitime yatırım ya-
pılmış olsaydı; bu köprüler o kadar göze bat-
mazdı. Vizyon diyoruz ya? Vizyon bu kadar 
işte. Muhafazakar Laz müteahhit kafasıyla 
anca bu kadar oluyor!    

Kanal İstanbul emperyalizm projesi değil mi? 

Ayasofya kararı tam bağımsızlığı anlatan 
bir örnek midir? Evet, ama tam bağımsızlığı 
savunuyorsan eğer Kanal İstanbuldan da 
vazgeçeceksin. Hem Çevre katliamı hem de 
ulusal güvenliğe, Boğazlar sözleşmesine 
darbe vuracak bir hareket. Bizdeki hak’lar 
Süveyş kanalını kontrol eden Mısır’da yok. 
Bu kirli oyuna alet olunmaması gerekir.  

Fizan’da Atatürk’ün ne işi vardı? 

Özetle; AKP hükümetleri bugüne kadar 
çok az sayıda tam bağımsız adımlar attı. 
Bunu kendileri de Fetö ilişkisi içinde itiraf 
ettiler ama Libya mesalesinde haklılar. 
Orada olmak doğru bir karardır. “Fizan’da 
ne işimiz var?” dedi Kemal Kılıçdaroğlu? 
“Gazprom’un orda ne işi var?” demesi ge-
rekmez miydi? Kemal Bey aslında Mustafa 
Kemal’in Libya’da ne işi vardı? demiş olu-
yorsunuz o zaman! Bilmenizi isterim ki 
bana çok acı veren bir soru, söylem oldu bu!  

AKP 15 Temmuz sonrası bir uyanma ya-
şadı ama mesela 24 temmuz’da Ayasofya 
üzerinden Lozan’la hesaplaşma’yı da gün-
deme sokarak oy devşirme peşindeler. Ken-
dileri bile inanmıyor Lozan meselesine ama 
seçim için malzeme lazım. Ayasofya Mus-
tafa Kemal Atatürk döneminde müze oldu. 
Niye oldu? Neden oldu? Sen değiştirdin, iti-
raz eden de yok. Ayasofya’nın Lozan’la ne 
alakası var Allah aşkına? Lozan’la hesap-
laşma demek Emperyalizme hizmet etmek 
demektir. Lozan bu ülke’nin tapusudur ve 
Mustafa Kemal son 200 hatta 300 yılın en 
bağımsız lideridir. 

Suriye’ye ilk kim “girin” dedi? 

Emperyalizm bizi ilk olarak Suriye batak-
lığına itmedi mi? Bugün Suriye’de engel ol-
maya çalıştığımız sorunları aslında 
Davutoğlu döneminde biz yaratmadık mı? 
Aynı emperyalist ekonomik sisteme bağlı 
AKP’nin Babacan’ı T.C.’yi Ziraat Bankasının 
ünvanından  kaldırmadı mı?  Şimdi emper-
yalizm bu iki isme muhalif olunması için bir 
rol vermedi mi? Birbirimizi kandırmayalım! 
AKP ile mücadele edilmesi gerekiyor ama 
yetmiyor; bu kesimlerle de mücadele edil-
mesi gerekir. Emperyalizm bu ülkede AKP 
çizgisinden asl vazgeçmemiştir. Samimi ise 
eğer AKP; bir aynaya bakıp acaba bu adam-
lar beni ilk başta neden istediler diye çizgi-
sini sorgulaması gerekmiyor mu? 

Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı  
adayı Ali Babacan mıdır?  

Abdullah Gül parti lideri olmadığına göre 
hala aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu’nun ak-
lında olabilir ki Muharrem İnce’den önce 
onun ismi’nin İyi Parti’ye önerildiği konu-
şuldu. Meral Hanım’ın reddetmesi sebebiyle 
bu adaylık gerçekleşememiş deniyor. Kemal 
Bey çok akıllı siyasetçidir; bu tarz söylentile-
rin, tekliflerin aslında AKP’den oy kopartma; 
“Bakın biz, AKP kökenli bir adayı bile des-
tekleyebiliriz manasında sağ, muhafazakar 
seçmene yönelik manüpilatif bir hareket” 
olarak da okuyabiliriz. Ama böyle de olsa 
CHP’nin genel karakterine aykırı, iddiasını 
zayıflatan bir yöntem’dir. Bunun içindir ki 
Umut Oran çıkıp “İttifaklar olmadan, kendi 
iddialarımızla da iktidara gelebiliriz” demiş-
tir ama CHP Genel Merkezi bu bakışla ya-
kında uzaktan ilgili değil.    

Kemal Kılıçdaroğlu’nun taktiği  
tutacak ama strateji kime ait? 

 “Kemal Kılıçdaroğlu’nun taktiği tutacak” 
diyorum ama iktidar’da kim olacak? Burada 
bir strateji eksikliği görüyorum. Daha doğ-
rusu strateji’nin sahibi Kemal Kılıçdaroğlu 
değil bence. Tam bağımsız Türkiye’den yana 
bir Cumhurbaşkanı mı yoksa Tayyip Erdo-
ğan’ın partisinde Emperyalizmle bağlarını 
koparmamış, bir aday mı muhalefetin ba-
şında aday olacak? Bu al birini, vur ötekine 
sarmalından bizi kurtaracak bir hareketin 
olmayışı beni epeyce üzmektedir.  

Kurultay’da boş zarf kampayası  
PM’den pay kapma kavgası’dır 

Cumhuriyet Halk Partisi tam bağımsız 
Türkiye sloganı yerine aksine yerel yönetim-
lerin ve uzantılarının hakim olduğu bir ku-
rultaya doğru gidiyor.  İdeolojisi olmayan sol 
görünümlü liberal grupların Kurultay’a 
damga vuracağını da hep birlikte göreceğiz. 
Hiçbir beklentim yok demeyeceğim; Anadolu 
delegesinde homurdanmalar var belki bir 
yere varılabilir ama PM’de Anti Emperaylist 
duruşuyla ön plana çıkan direnen güçlü bir 
grup yaratılmalıdır. Ne yazık ki görüyorum 
ki Kemal Kılıçdaroğlu ile hesaplaşma içinde 
olan güçlü grupların genel derdi kendi kol-
tukları. O yüzden ilk turda sadece PM’de 
bize de yer ver demek için birinci gün Genel 
Başkan’a boş oy kullanma kampanyasına 
başlamışlar. Bu eylem, nitelikli muhalefetin 
de söz hakkını ortadan kaldırtan bir operas-
yon’dur. Deniz Gezmiş park’ını açmakla Tam 
Bağımsız olunmuyor. Onun  “Tam Bağımsız 
Türkiye” sloganı’nı harekete geçirmek 
önemli. Lafla peynir gemisi yürümez. 
CHP’deki tek mesele de budur. 

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Baş-
kanı Ekrem İmamoğlu, dün, Pendik 
Göçbeyli Köyü’nde düzenlenen “Hasat 

Bayramı”na katılmış ve üretici kadınlara, 
Kadıköy Salı Pazarı’nda kurulan “Üretici 
Kooperatifi Pazarı”nın açılışına, annesi 
Hava İmamoğlu ile birlikte katılacağının sö-
zünü vermişti. Sözünü yerine getiren İma-
moğlu, annesi Hava Hanım ve küçük oğlu 
Semih İmamoğlu ile birlikte Kadıköy’de açı-
lan üretici pazarına geldi. İmamoğlu’na 
pazar ziyaretinde İBB Genel Sekreteri Can 
Akın Çağlar, Kadıköy Belediye Başkanı Şer-

dil Dara Odabaşı ve İstanbul Yönetim Yeni-
leme A.Ş. (İSYÖN) Yönetim Kurulu Baş-
kanı Gökhan Günaydın eşlik etti. 

Böyle pazar görmedik 

Pazar girişinde alkışlarla karşılanan İma-
moğlu ve ailesi, söz verdikleri üzere, Göç-
beylili üretici kadınlarla buluştu. İmamoğlu 
ve annesi Hava Hanım ile çay eşliğinde ke-
yifli sohbetler gerçekleştiren üretici kadınlar, 
duygularını, “Böyle bir pazar hiç görmedik. 
Buraya geleceğiz diye hiç uyumadık heye-
candan” sözleriyle dile getirdi. İmamoğlu, 

bu sözlere, “Çok bereketli satış diliyorum 
hepinize. Heyecanınıza hayranım” şeklinde 
karşılık verdi. Alışveriş için pazara gelen va-
tandaşlar da İmamoğlu’na yoğun ilgi gös-
terdi. İmamoğlu, “Avrupa yakasına da 
bekliyoruz efendim. Buralara kadar gelme-
yelim” diyen bir vatandaşa, “Çalışıyoruz. 
Beşiktaş’ta açacağız” yanıtını verdi. 

Daha çok şaşırtacağız 

Zonguldak Devrek’ten gelen bir grup kadın 
girişimci, İmamoğlu ve annesine kurabiye, 
tatlı, börek ve ev yapımı ekmek ikram etti. 
İmamoğlu, kendilerine ikram edilen ürünleri 
Göçbeyli Köyü’nden satış yapmaya gelen 
kadınlara dağıttı. Hava Hanım da eski bir 
üretici olarak, kadınlarla sohbet etti ve tecrü-
belerini aktardı. Annesi ve üretici kadınlar 
arasındaki sohbete katılan İmamoğlu, “Bu 
bir lütuf değil, bu sizin hakkınız” deyince, 
Birsen Bürce adlı girişimci, İBB Başkanı’na, 
“Biz, 35 senedir bu işi yapıyoruz. Hiç böyle 
bir hak görmedik. Görmediğimiz için şaşır-
dık” karşılığını verdi. İmamoğlu’nun Bür-
ce’ye yanıtı ise, “Daha çok şaşırtacağız” 
oldu. Bürce, “Başkan’ımızın verdiği fideleri-
mizin ürünleridir bunlar” diyerek, ürettiği 
domatesleri İmamoğlu’na verdi ve 
kameralara gösterdi. 

Ucuz gıda erişimi sağlanır 

Sohbetin ardından pazarı gezen İmamoğlu, 
öncesinde, üreticilere ve vatandaşlara kısa 
bir konuşma yaptı. İmamoğlu, "Burada, üre-
ticiyle tüketiciyi buluşturma çabamızın ilk 
günü. Bugün, bir nebze duyuruldu; ama 
artık bütün İstanbul sizi duydu. Hem bu-
rada hem de arkadaşlarım Avrupa yaka-
sında, Beşiktaş’a çalışıyorlar. Üreticiyle 
tüketiciyi buluşturacağız. Burada, İstan-
bul’un muhtelif köylerden gelen, topraksız 
tarım yapan, İstanbul dışından kooperatifler 
olarak buraya gelip bu pazarda satış yapan 
dostlarımız var. Bizim amacımız; toprağımı-
zın bereketini İstanbul halkı ile taptaze bu-
luşturabilmek. Toprağımızın bereketini 
artırdığımız sürece bu ülkenin birliği de be-
raberliği de ekonomisi de büyür. Bu ülkenin 
özellikle tarımla birlikte özellikle işsizlik so-
runu çok büyük bir oranda azalır. Ucuz gıda 
erişimi sağlanır. Toprak, insanı beslediği sü-
rece o toplumda huzur, kardeşlik, bereket 
olur. Dolayısıyla bunu büyütmemiz lazım. 
Bu geleneği artırmamız lazım. Türkiye’mizin 
kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına 
ekilmeyen toprağının, sulanmayan toprağı-
nın kalmaması lazım" dedi. 

24 Temmuz değil  
3 Kasım emperyalizmin 

oyunudur!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, faaliyete geçen Kadıköy’deki “Üretici Kooperatifi Pazarı”nın açılışına, 
annesi Hava İmamoğlu ile birlikte katıldı. Annesi ve üretici kadınlar arasındaki sohbete katılan  

İmamoğlu, "Bu bir lütuf değil, bu sizin hakkınız. Sizi daha çok şaşırtacağız" dedi
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Srebre-
nica Boşnak Soykırımı 25. Yılı Anma 
Programı”na katıldı. İmamoğlu, “Allah, 
hiçbir topluma, insanlığa, hiçbir kitleye 
böyle bir soykırım, böyle bir acı, böyle bir 
katliam yaşatmasın" dedi. 
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Baş-
kanı Ekrem İmamoğlu, Kartal Srebrenica 
Boşnak Soykırımı Anıtı önünde, akşam 
saatlerinde düzenlenen “Srebrenica Boş-
nak Soykırımı 25. Yılı Anma Programı”na 
katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve 
İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan 
programda, çeşitli dernekler ve sivil top-
lum kuruluşları tarafından kaleme alınan 
ortak basın açıklaması okundu ve kurum 
temsilcileri tarafından konuşmalar yapıldı. 
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yük-
sel’in ardından son sözü alan İmamoğlu, 
yaşanan süreci, “Hepimizin gözyaşıyla iz-
lediği bir dönemdi” diye tarifledi. O dö-

nemde tüm ülke olarak katliamı, derin bir 
acı ve üzüntüyle takip ettiklerini belirten 
İmamoğlu, “O acı, hepimizin içinde yer 
etmiştir. Bu tür acı olaylar, insanlığın 
utandığı, belki de insan olmaktan utandığı 
olaylar unutulmamalıdır. Dünyanın nere-
sinde olursa olsun, unutturulmamalıdır. 
Unutturulduğu taktirde, herhangi bir dö-
nemde, herhangi bir dönemin yöneticileri, 
başka bir coğrafyada, başka bir katliamı 
ortaya koyabilir" dedi. İmamoğlu, "Bu 
katliamın 25’nci yılında bütün şehitleri 
rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun. 
Allah, hiçbir topluma, insanlığa, hiçbir kit-
leye böyle bir soykırım, böyle bir acı, böyle 
bir katliam yaşatmasın. Tüm duamız, 
bütün insanlığa ve dünyayadır. Demok-
rasi ve özgürlük çığırtkanlığı yapan bir 
kısım ülkelerin, bu sürece olan duyarsızlığı 
da dünya tarihine kara leke olarak geçmiş-
tir" diye konuştu.

ALLAH BİR DAHA BÖYLE BİR ACI YAŞATMASIN 

KAĞITHANE'DE kentsel dönüşüm 
temel atma programında konuşan 
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 

Kurum, "27 bin metre kare alanda, yatay mi-
mari anlayışıyla, mahalle kültürümüzü yansı-
tan, çok güzel bir yaşam alanı inşa ediyoruz" 
dedi. 
Kâğıthane Yahya Kemal Mahallesi Akıncı 
Sokak'ta 4 katlı bina, İstinat duvarının çök-

mesi sonucunda yıkılmıştı. Çevresinde ciddi 
risk taşıyan 19 bina ise önlemle kapsamında 
boşaltılıp yıkımı gerçekleştirilmişti. Çöken 
bina çevresindeki alan Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi ile riskli alan ilan edildi. Bu 
alanda kentsel dönüşüm kapsamında 688 
konut ve 57 dükkânın temel atma töreni ger-
çekleştirildi. Temel atma törenine Çevre ve 
Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Toplu 

Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, 
Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, 
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma 
Varank, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı 
Mehmet Emin Birpınar, Vali Vekili Mehmet 
Ali Özyiğit, İlçe başkanları ve pek çok vatan-
daş katıldı. 

İstanbul'a hayırlı olsun 

Kentsel dönüşüm seferberliğine yeni bir proje 
daha eklemenin mutluluğu içerisinde oldu-
ğunu belirten Kurum, "2019 yılının Nisan 
ayında Yahya Kemal Mahallemizde istinat 
duvarının çökmesi sonucu, bu alanda bulu-
nan binalarımızı hemen tahliye ettik. Alan-
daki 706 bağımsız birimin yıkımını 
gerçekleştirdik. Şimdi ise; 27 bin metre kare 
alanda, yatay mimari anlayışıyla, mahalle 
kültürümüzü yansıtan, çok güzel bir yaşam 
alanı inşa ediyoruz. 18 bloktan oluşacak bu 
projemizde; 14 bin metrekare yeşil alanımız, 

688 konut ve 57 işyerimizle, 548 araç kapasi-
teli 2 tane de kapalı otoparkımız bulunacak. 
TOKİ başkanlığımızca inşa edilecek yeni ko-
nutlarımız, işyerlerimiz, yeşil alanlarımız Kâ-
ğıthane'mize, İstanbul'umuza hayırlı uğurlu 
olsun" diye konuştu. 

Sizlerin dualarına talibiz 

Ülkemizin her yerinde; özellikle kent merkez-
lerinde yaşanan trafik ve otopark sorununu 
da çözecek adımları attıklarını da vurgulayan 
Kurum "Yahya Kemal'de olduğu gibi; 81 ili-
mizde ve İstanbul'umuzda yeni bir dönüşüm 
projesi olarak, ihtiyaç duyulan, uygun olan 
her yere son derece geniş, katlı veya yeraltı 
otoparkları yapıyoruz, yapacağız. Bugün 
Yahya Kemal'deki bu projemizde olduğu gibi; 
bahçeleriyle, parkıyla, yaşam alanlarıyla, 
yatay mimarisiyle bir araya geleceksiniz. Her 
şeyin çok daha güzel olduğu günlerde buluş-
mak üzere ayrılacaksınız. İnşallah biz de sizin 

o sıcak yuvalarınıza kavuşmanızın mutlulu-
ğunu yaşayacağız. Gelip sizin çayınızı çorba-
nızı içeceğiz. Muhabbet edeceğiz. Biz sizlerin 
dualarınıza talibiz ve inşallah dualarınızı da 
alacağız" diye konuştu. 

Mahalle kültürü yaşayacak PROJENİN ihale bedeli 260.300.000 
TL+KDV olup, 550 günde bitirilmesi 
planlıyor diyerek sözlerine devam eden, 
Bulut, "Bu konutlar güvenli olmasının ya-
nında yeşil alanları, çocuk parkları ve yeni 
iş alanlar ile sağlıklı bir yaşam ortamı 
oluşturacaktır. Konutlarının memleketi-
mize, milletimize, hak sahibi vatandaşla-
rımıza hayırlı olmasını diler şimdiden 
sağlık ve huzur içinde oturmanızı temenni 
ederim. Bu projenin gerçekleşmesinde 
emeği geçen başta bakanımıza, bakan 
yardımcılarımıza, genel müdürlerimize, 
Kâğıthane Belediyemize teşekkür eder, 
yapım işinde görev alan mühendislere, 
mimarlara ve işçilerimize başarılar 
diliyorum" diye konuştu. DHA 

550 GÜNDE BİTİRİLECEK
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G eçen yıl hem yerli hem yabancı tu-
rist sayısı bakımında rekorlar kıran
Türkiye turizm sektörü, bu yıl

pandemi nedeniyle zor bir dönemden ge-
çiyor. Yabancı turist akışı henüz hızlan-
madı, özellikle Avrupa ülkeleri Türkiye’ye
seyahat konusunda gerekli izinleri ver-
medi. Yabancı turist gelemediği için birçok
otel açılmazken, açılan otellerin büyük bir
kısmı da yerli turiste hizmet veriyor. Kur-
ban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte ise
turizmcilerin heyecanı katlandı. Geçmiş
yıllarda özellikle bayram dönemlerinde
neredeyse odalarının tamamını dolduran
otelciler, bu bayramdan döneminde ben-
zer bir tablonun yaşanmayacağını ancak
pandemi sürecinde boş kalan otellerin do-
luluklarında artış yaşanacağını ifade 
ediyor. 

Hareketlilik arttı

Ege bölgesinde normalleşme sürecinin

başlamasıyla beklentinin de yüksek tutul-
duğunu dile getiren Güney Ege Otelciler
Birliği Başkanı Bülent Bülbüloğlu, “Bu sü-
reçte tüketiciler olması gerekenden çok
daha fazla avantaj sunduk. Otel doluluk-
ları ilk etapta beklentilerimizin altında
kaldı. Kurban Bayramı için ise hareketlilik
artmaya başladı. Otellerimiz tüketiciler
için beklentilerinin çok üzerinden hijyenik
bir ortam sağladı. Bayram döneminde
açık olan otellerimizde doluluk oranları
artacak gibi duruyor. Gelecek haftadan
sonra tatil talebinin daha da artacağını
düşünüyoruz” dedi.

Ekonomiye katkı sunacak

İngiltere'den uçuşların başlamasını bekle-
diklerini ifade eden Güney Ege Turistik
Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkan Yar-
dımcısı Tunç Batum, “İngiltere’den çok
ciddi talep almaya başladık. Ekim sonuna
kadar bu hareketliliğin sürmesini bekliyo-
ruz. İç pazarda da okulların kapanmasıyla
birlikte gelen talepte artış yaşanıyor. Bu da
hem sektöre hem otelcilere ekonomik ola-
rak katkı sağlayacaktır. Bayram döne-
minde de hedeflediğimiz doluluklara
ulaşacağımıza inanıyoruz. Bunun içinde

çok ciddi cazip fiyatlar oluşturuldu” dedi.

Turlara ilgi büyük

Bayram tatili için gelen taleplerde artış ol-
duğunu söyleyen Jolly Yurtiçi Turlar Di-
rektörü Kerem Gökçe, “Geçmiş
bayramlara göre hareket düşük kalıyor.
Ancak pandemi sürecinde olduğumuz dü-
şünülürse tatile gitmek isteyen kişi sayı-
sında artış yaşandığını söyleyebiliriz. 3-4
günlük turlaya yoğun talep var. Fethiye,
Marmaris, Bodrum gibi bölgeler ilgi fazla.
Özellikle içinde tekne turunun da olduğu
organizasyonların satışları iyi gidiyor.
Gökçeada ve Bozcada gibi tatil beldeleri
de ilgi görüyor. Karadeniz turlarında ise il-
ginin büyük kısmı Batı Karadeniz’e kaydı.
Eğer 65 yaş üstüne izin konusu biraz daha
kolaylaştırılırsa tatile giden sayısı da arta-
caktır. Bu konuda 65 yaş üstünün daha iyi
bilgilendirilmesinde yarar olacaktır”diye
konuştu.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) envanterindeki tüm M60T tanklarını 
modernize ederek M60TM konfigürasyonuna yükseltti. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Tanklarımızı aktif
koruma sistemleriyle modernize ederek, bu kabiliyete sahip dünyada üç ülkeden biri haline geldik" dedi

SSB'den yapılan açıklamaya göre;
Savunma Sanayii Başkanı İsmail
Demir, Fırat Projesi kapsamında mo-

dernize edilen M60T tanklarına kazandırılan yeni
teknoloji ve kabiliyetleri inceledi. Başkan Demir,
ASELSAN'a yaptığı ziyarette, ASELSAN Yöne-
tim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk
Görgün ve yetkililerden proje hakkında detaylı
bilgi aldı. Fırat Projesi kapsamında modernize
edilen bir M60T tankına entegre edilen yeni tek-
noloji ve kabiliyetleri yerinde inceleyen Demir,

açıklamada bulundu. Savunma sanayiinde yurt
dışına bağımlı olunan dönemlerde bu tankın
mecburen İsrail'de modernize edildiğini belirten
Demir, şu anda bu tankın üzerine o modernizas-
yonun da ötesinde çok daha fazla unsurlar eklen-
diğini belirtti. 

En kabiliyetli tank sınıfı

ASELSAN'da yapılan çalışmalarla tankın üze-
rine tehdit, uyarı, ikaz sistemleri, çeşitli görüntü-
leme sistemleri, karşı tedbir sistemleri

konulduğunu belirten Demir, "Daha da önemlisi
dünyada sadece üç ülkede bulunan aktif koruma
sistemleri bu tanka yerleştirilmiş durumda. Bu da
savunma sanayimizde nereye geldiğimizin çok
güzel bir göstergesi. Bu tank şu özellikleriyle dün-
yada çok az ülkenin başarabildiği bir tank haline
gelmiş durumda. Bu, şu anlama da geliyor: Altay
tankında kullandığımız ve kullanacağımız bir dizi
sistemi burada da uygulamış oluyoruz. Demek ki
bu tank kazandığı kabiliyetler ile dünyadaki en
kabiliyetli tanklar sınıfına girmiş oluyor" dedi.

Bir milyon kişi
ziyaret edecek

Türkiye'nin lavanta üretiminin yüzde
90'ının karşılandığı Isparta'nın 250 nü-
fuslu Kuyucak köyünde, mor çiçeklerin

arasında doğayla iç içe olma imkanı sunuluyor. Ağır-
lıklı olarak Rus ve Ukraynalıların ilgi gösterdiği la-
vanta bahçelerini bu yıl bir milyon kişinin ziyaret
etmesi bekleniyor. Türkiye'de lavanta üretimi 10 bin
dönümün üzerinde bir alanda gerçekleştiriliyor. Bu
alanlardan yaklaşık 1500 ton lavanta çiçeği, çiçekler-
den ise 20- 30 ton lavanta yağı elde ediliyor. Lavan-
tanın 1 dönümde çiçek olarak 150 ile 400 kilogram
arasında verim gerçekleşirken, yağ verimi çiçek veri-
minin yüzde 2 ile yüzde 5'i arasında değişiyor. Geçen
yıl hasat zamanında lavanta üreticileri, 1 kilogram
yaş lavantayı 1,5- 2 liraya satışa sunarken, kurutul-
muş lavantanın 1 kilogramı 10- 15 lira arasında sa-
tıldı. Üreteciler, bir dönüm lavanta bahçesinden 800
ile 1100 lira arası kazanç elde etti.

Üretimin yüzde 90'nı buradan

Torosların eteğinde, Isparta'nın yaklaşık 50 kilometre
uzağına kurulu ve yalnızca 250 kişinin yaşadığı Keçi-
borlu ilçesine bağlı Kuyucak köyü ise Türkiye'deki la-
vanta üretiminin yüzde 90'ını karşılıyor. Özel
eğitimlerden geçen köy halkı, bölgede yaklaşık 40 yıl-
dır sürdürülen lavanta tarımında birer ustaya dön-
üştü. Bölge ekonomisine ciddi bir girdi sağlayan
lavanta bahçeleri, mis kokusunun yanı sıra mor ren-
giyle de görsel bir şölen sunuyor. Haziran, temmuz
ve ağustos aylarında mis kokulu güzelliği görmek is-
teyen yüz binlerce yerli ve yabancı turist köyü ziyaret
ediyor.

3 kentten 
256 milyon 
dolarlık ihracat

akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) veri-
lerinden derlenen bilgiye göre, iklim özel-
likleri sayesinde birçok ürünün

yetiştirildiği Mersin, Hatay ve Adana'nın ocak-hazi-
ran dönemi turunçgil ihracatı yüzde 29,7 arttı. Söz
konusu 3 ilden bu dönemde 256 milyon 770 bin do-
larlık dış satım yapıldı.Türkiye'nin yılın ilk 6 ayındaki
turunçgil ihracatının tutarının 331 milyon 157 bin
dolar olduğu dikkate alındığında, bu rakamın yüzde
77,5'ini söz konusu 3 ilin dış satımı oluşturdu.

Dünyada sadece 3 ülke sahip
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Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla tatil planları da hız kazandı. Sektör
temsilcileri geçmişe göre hareketin daha az olduğunu söylese de pandemi
sürecine göre satışların iyi gittiğine dikkat çekti. Bayram tatilinde açık olan

otellerin doluluk oranlarının artacağını belirten sektör temsilcileri,
bayramın otelciler için can suyu olacağı görüşünde 
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Otomotiv Sanayii Derneği (OSD),yılın ilk yarısına ait verileri açıkladı. Ocak-Haziran
döneminde toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29 azalarak
518 bin 727 adet, otomobil üretimi de yüzde 26 azalarak 362 bin 397 adet oldu

TrakTör üretimiyle bir-
likte toplam üretim ise 532
bin 249 adete ulaştı. Yılın

ilk yarısında toplam ihracat, bir ön-
ceki yılın aynı dönemine göre adet ba-
zında yüzde 37 azalarak 402 bin 179
adet olarak gerçekleşti. Otomobil ih-
racatı yüzde 33 oranında azalarak
281 bin 634 adet olurken, ticari araç
ihracatı yüzde 44 oranında azaldı.
Otomotiv Sanayii Derneg�i
(OSD),2020 yılının ilk yarısına ait
üretim ve ihracat adetleri ile pazar ve-
rilerini açıkladı. Ocak-Haziran döne-
minde toplam üretim bir önceki yılın
aynı dönemine göre yüzde 28 azala-
rak 518 bin 727 adet, otomobil üre-
timi de yüzde 26 azalarak 362 bin 397
adet oldu. Traktör üretimiyle birlikte
toplam üretim 532 bin 249 adete

ulaştı. Yapılan açıklamaya göre, Ko-
ronavirüs (Covid-19) salgını önlem-
leri nedeniyle Mart ve Nisan aylarında
üretimlerine kademeli olarak ara
veren OSD üyelerinin tamamı Mayıs
ayında yeniden üretime başladı ve
Haziran ayında üretimlerini kademeli
olarak artırdı.

Ticari araç üretimi 
yüzde 36 azaldı   

Yılın ilk yarısında, ticari araç üretimi
bir önceki yıla kıyasla yüzde 36 dara-
lırken, ağır ticari araç grubu üretimin-
deki daralma yüzde 17, hafif ticari
araç grubunda ise yüzde 37 oranında
kaydedildi. Bu dönemde, toplam ti-
cari araç pazarı geçtiğimiz yılın aynı
dönemine göre yüzde 31, hafif ticari
araç pazarı yüzde 30 ve ağır ticari

araç pazarı yüzde 37 arttı. Baz etkisi
dikkate alındığında ise Ocak-Haziran
döneminde ticari araç pazarı 2017 yı-
lının yüzde 46 gerisinde kaldı. 

11 milyar dolarlık ihracat

Yılın ilk yarısında otomobil ihracatı
yüzde 33 oranında azalarak 281 bin
634 adet olurken, ticari araç ihracatı
yüzde 44 oranında azaldı. Traktör ih-
racatı ise 2019 yılının aynı dönemine
göre yüzde 23 azalarak 6 bin 128 adet
olarak gerçekleşti. Türkiye’nin en
fazla ihracat gerçekleştirdiği Avru-
pa’da ticaretin durma noktasına gel-
diği Nisan 2020’de 10 bin 613 adet
olan Türkiye otomotiv ihracatı, Mayıs
ayında 44 bin 428 adet olarak gerçek-
leşmişti. Haziran ayında bu rakam 70
bin 813 oldu.

Otomotiv 
üretiminde

daralma Turunçgil üretimi ve ihracatında önemli yere
sahip Mersin, Hatay ve Adana, yılın ilk yarısında
gerçekleştirilen 256 milyon 770 bin dolarlık dış
satımla ülke ekonomisine katkı sağladı

TÜBİTAK destekleri 
SAHA’ya tanıtıldı
Yüksek teknolojinin hakim olduğu savunma,
havacılık ve uzay sanayisinde yerli
kaynakların, milli teknolojilerin kullanımına
yönelik çalışmalar yürüten SAHA İstanbul,
üyeleri için önemli bir webinar’a imza attı
SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar
ve TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal’ın katılımıyla gerçek-
leştirilen webinar’da, Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için
KOBİ Destekleme ve Patent Tabanlı Teknoloji Transferi
Destekleme Programları tanıtıldı. Çağrı kapsamında
müşteri kuruluşun teknoloji sağlayıcıdan aldığı patent li-

sanslama, devir giderleri ve bu
lisanslama ile ilgili danışmanlık
ve eğitim hizmetlerine destek
sağlanıyor. Patentin özellikle-
rine, patenti lisanslayan firma-
nın özelliklerine göre destek
oranı değişiyor. Destek oranı
KOBİ’ler için yüzde 75’e kadar
çıkabiliyor. Sektör ayrımı yok
fakat bu çağrıya da yine Türki-
ye’de yerleşik sermaye şirket-
leri başvurabiliyor. Müşteri
kuruluşun yüksek teknoloji sek-
törlerinde faaliyet göstermesi

durumunda destek oranına yüzde 15 ilave ediliyor. Ulusal
ve uluslararası patentlerle başvuru yapmak mümkün.

Örnek bir model

Toplantıda konuşan SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Baş-
kanı Haluk Bayraktar, TÜBİTAK’ın Türkiye’nin Ar-Ge eko-
sisteminde çok kritik roller üstlentiğini söyledi. TÜBİTAK
Başkanı Hasan Mandal, “Savunma sanayi bizim ülke-
mizde diğer sektörler için örnek bir model oluşturuyor. Bu
iki programında en önemli potansiyel paydaşlarının ve
başvurabilecek firmaların SAHA İstanbul’da olduğunu
düşünüyoruz” dedi.

TURIZMCI BAYRAMI 



G elecek Partisi 
İstanbul İl 
Başkanı Mesih

Şahin Damga'ya 
konuştu. AK Parti'den
neden koptuklarını,
Gelecek Partisi olarak
kendilerine nasıl bir yol

haritası belirlediklerini açıklayan
Şahin, “Ak Parti eski AK Parti
değil, Erdoğan eski Erdoğan
değil" ifadelerini kullandı. Gelecek
Partisi'nin baraj sorunu olmadığını
dile getiren Şahin, her geçen gün
oy oranlarını artırdıklarını söyledi. 

ÜGelecek Partisi'ne 
ihtiyaç var mı?
Türkiye'de bir siyasi partiye
ihtiyaç var mıydı, yok muydu
buna bakmak lazım. Zaten
siyaset partileri de bir ihtiyaç
üzerine kurulurlar. Geldiği-
miz noktada Türkiye'de si-

yasi bir boşluk vardı. Gelecek
Partisi bu siyasi boşluğu doldur-

mak için kuruldu. Bu-
nunla şunu

kastediyorum;
Türkiye'nin
çok önemli
sorunları var.
Hak ve öz-
gürlüklerle,
adaletle,
ekono-
miyle il-
gili
sorun-
ları var.
Hukuk

sistemi
denilen ve

her geçen
gün kanayan bir

yarası var. Bürok-
rasi ve liyakat ile
ilgili, basın özgür-
lüğü ile ilgili çok
önemli sorunları
var.  Gelecek Par-
tisi, bunların çö-
zümü ile ilgili bir
altyapı ile ku-
ruldu. Şuana

kadar bakıldığında,
Türkiye'de bir par-
tiye ihtiyaç vardı ve
ülkemizde top-
lumda çok ciddi bir
kutuplaşma, ayrışma
sözkonusu. Gelecek
Partisi, bu ayrışmaya,

kutuplaşmaya son ve-
recek. Toplumun bütün
katmanlarından oluşan
bir anlayışla, parti ku-
rucu kadrosuyla seçme-
nin karşısına çıktı. Bu
anlamda Gelecek Partisi
inşallah Türkiye'de olu-
şan bu beklentiyi 
karşılayacak. 

ÜGelecek Partisi yola çı-
karken kimlerden oy almayı

hedefledi, toplumdaki karşı-
lığı nedir? Huzursuz olan
muhafazakarlar mı yoksa
tüm kesimler mi?
Gelecek Partisi toplumun
tüm kesimlerini biraraya
getirerek kurulan bir parti.
Bu yüzden de Gelecek
Partisi Türkiye Partisi.

Hedef kitlesi bütün Türkiye. 83 milyonun
tamamı hedefimizdir. Parti programına,
parti kurucular kadrosuna baktığınızda 
Gelecek Partisi bir Türkiye partisidir.

ÜAk Parti'den 'düzelme umudu kalmadı'
diyerek istifa etmiştiniz. Gelecek Partisi ola-
rak neleri düzeltmeyi amaçlıyorsunuz?
İstifa metnime bakmışsınız anladığım kada-
rıyla. İstifa metnim benim siyaset yapma
şeklimi, siyasete bakış açımı da yansıtan bir
metindir. Biz siyasetimizi hep ilkeler ve de-
ğerler üzerinden yaptık. Ülkemize faydamız
olsun, bir değer katalım diye yaptık. Gelinen
noktada Türkiye'de, orada istifa dilekçele-
rinde de saydığım üzere, özellikle eskiden
mensubu olduğum partide bu değerlerden
uzaklaşma ve yozlaşma söz konusuydu. Ak
Parti, eski Ak Parti değildi, Erdoğan, eski
Erdoğan değildi. Liyakat ile ilgili Türkiye'de
büyük bir sorun vardı. İstişare mekanizması
parti içerisinde tamamen yok olmuştu.
Şuan Türkiye'de tek sesliliğe doğru giden bir
Türkiye var. Bunlara itiraz ettik. Yine ada-
laet kurumu ciddi yara almış vaziyetteydi.
Her gün farklı sıkıntılarla başbaşa kaldığı-
mız bir Türkiye söz konusu. Şehir Üniversi-
tesi'nin kapatılması, baro sorunu gibi...
Yasaklarla mücadeleden yasakçı bir zihni-
yete dönüşen bir iktidar var karşımızda. Par-
tiye, bürokrasiye baktığımızda ailenin
siyasete müdahil olmasına karşı çıkmıştık.
Gelinen noktada Türkiye'nin önemli bir so-
runu. Toplumda ciddi bir ayrışma söz ko-
nusu. Bizim itiraz ettiğimiz şey bunlardı.
Bunların düzelmesini istedik, mücadele
ettik, itiraz ettik, sesimizi çıkardık. Düzelme
umudunun kalmadığını gördüğümde de is-
tifa ettim. Bunun altını özellikle çiziyorum;
Ak Parti'yi zamanında değerlerimizi ve ilke-
lerimizi taşıdığı için sahiplendik. Gelinen
noktada Ak Parti değerlerimizi ve ilkeleri-
mizi taşımaktan çıktığı için Ak Parti'yi 
bıraktım. 

ÜToplumda ciddi bir yorgunluk var. Güven
sorunu yaşayan, yaralı ve eksik hisseden ke-
simde her geçen gün sayı artıyor. Bu kadar
güvensiz hisseden bir toplum Gelecek Parti-
si'ne neden güvensin? 
İşin psikolojik tarafı bu. Toplum çok yenil-
miş ve yorulmuş bir vaziyette. Bundan do-
layı da siyaset kurumuna olan inancı
zayıflamış ve siyaset kurumu da ciddi an-
lamda itibar kaybetmiş vaziyette. Burada si-
yaset kurumuna yeniden itibar kazandırmak
istiyoruz. Toplum ile siyaset kurumunu ye-
niden barıştırmak istiyoruz. İnsanların, in-
sanlara umut olabilecek olan Gelecek
Partisi'ne güven duymalarını istiyoruz. Evet,
insanların umutları kırılmış, geleceğe dair
hevesleri kalmamış. Biz şunu söylüyoruz;
umutları tüketmiyoruz. Toplumun en çok
arzuladığı şey kardeşçe yaşamak, kucaklaş-
mak, nefes almak. Türkiye'nin kucaklaş-
maya ihtiyacı var. Gelecek Parti'sinin kurucu
kadrosundaki o farklı temsil yapısı inşallah
bu kardeşce yaşamın, kucaklaşmanın temi-
natı olacak. Bütün partilerin tek tip anlayış-
lara kaydığı bir siyaset zemininde toplumun
bütün farklı katmanlarını biraraya getirecek
olan Gelecek Parti'sidir, topluma bu an-
lamda bir ışık olacak. Onun haricinde top-
lumun çok önemli sorunları var dedik. Bu
sorunların çözümüyle ilgili umutsuzluk var.
Mesela gençler; işsiz gençlerimiz var, birde
iş bulma umudunu kesmiş gençlerimiz var.
Biz bunlarla ilgili de fiki olarak çok önemli
altyapımız var, çok önemli çözümler sunu-
yoruz. Gençlerin şuanki umutsuzluklarının
en büyük sebeplerinden biri Türkiye'deki
mülakat sistemi. Çünkü hak edenin kazana-
mayacağını biliyorlar. Biz Gelecek Partisi
olarak diyoruz ki; mülakat sistemini kaldıra-
cağız, gençlerimizden hak eden kimse o ka-

zanacak. Bir kararname ile bir sporcu gidip
Vakıfbank'ın yönetim kurulu üyesi olamaya-
cak. Hiç iş yapmadan gidip bedavadan
maaş alamayacak. Bunun ile ilgili bir şey
yapmamız gerekiyor ki gençlere umut vere-
bilelim. Mülakat sistemini kaldırıp, liyakat
sistemini getireceğiz. Hak eden kazanacak,
tanıdığı olan değil. Gençlerimize gelecek
umudu veriyoruz. Parti kurucu kadronuz ile
insanları inandırabilirsiniz. Farklılıklarla aynı
anda siyaset yapabiliyor musunuz, insanlar
buna bakacak. Ben İstanbul İl Teşkilatı'nda
bunu yapabildim, genel merkezimiz de bu
yapıyı kurdu. İnsanlar buna bakacak. Bu
bizim samimiyet testimiz olacak ve bu testi
en iyi şekilde geçeceğimize inanıyorum. Ku-
rucu kadromuz ile bir gelecek umudu verdi-
ğimize inanıyorum. 

Üİnsanlar size niye güvensin ? İktidar par-
tisi de ilk başında bu cümleler ile yola çıktığı
için güven oluşturmak zor olmayacak mı ? 
İlkelerinizi kurumsallaştırabilirseniz bunu
başarırsınız. Ak Parti ilkelerini kurumsallaş-
tıramadı. Yola çıktığı kuruluş felsefesini ku-
rumsallaştıramadı. Sayın Davutoğlu, Ak
Parti'de bunu yapmaya çalışmıştı. Biz Ak
Parti'yi değerler ve ilekeler üzerinden siyaset
yapan bir parti haline getirelim ki Ak Parti
50 sene sonrasına yürüyebilsin. Bunu tercih
etmediler. Yani ilkeler üzerinden siyaset
yapan bir partiyi değil, kişilere bağlı bir par-
tiyi tercih ettiler. Ben insanlarımıza bu saat-
ten sonra umut verecek tek şeyin bu ilkelerin
kurumsallaşıp, kurumsallaşamaması oldu-
ğunu düşünüyorum. İlkelerimizi kurumsal-
laştırırsak ki , kurumsallaştıracağız.
Değerlerimizi partinin kurumsal mekaniz-
masına oturtacağız. Partinin sigortası da
tekrar ediyorum; bu farklı temsil yapısı ola-
cak. Tek tipe doğru kaydığınız vakit, bu ya-
pıyı bozduğunuz vakit hiçbir partinin
devamlılığı kalmaz. 

ÜSayın Ahmet Davutoğlu, Ak Parti'nin 2.
Genel Başkanı, eski Dışişleri Bakanı ve Baş-
bakandı. Ak Parti'den ayrılıp, Gelecek Parti-
si'ni kurdu. Yeni partisi Davutoğlu'nun bazı
kesimler tarafından hain ilan edilmesine
sebep oldu. Davutoğlu'nu hain gibi gören-
lere ne dersiniz ?
İhanet ve hainlik somut bir söylem. Yani
Davutoğlu'na hiç kimse arsızlık, hırsızlık,
yolsuzluk yaptı diyemez. Tam aksine Davu-
toğlu dürüst bir adam. Bu bizim için önemli
bir siyasi sermaye ama ihanet etti söylemi
tamamen somut bir kavram. Bana göre iha-
net dediğimiz şey kişilere değil davaya olur.
Dava dediğimiz şey parti değildir. Dava de-
diğimiz şey değerlerdir. Biz ilkelerimize iha-
net etmedik aynı ilkelerimizi savunduk.
Bizim bir davamız var o da Türkiye davası,
adalet davası. Bugün aynı şeyleri savunuyo-
ruz. Sayın Davutoğlu'nda hiçbir sapma yok.
Geçmiş siyasetiyle bugün arasında dünyalar
kadar fark olan kişiler bence asıl ilkelerin-
den, değerlerinden sapmışlardır. Bu nokta-
dan bakıldığında Sayın Davutoğlu, aynı
değerlerle ve aynı temiz siyaset anlayışıyla
yoluna devam ediyor. Böyle baktığımzda
ihanet kavramı somut bir kavram olarak 
duruyor.

ÜDavutoğlu, bir röportajında "Geçmişte
sessiz kaldığım anlarda dahi sadece ülkemin
geleceğini düşünerek sessiz kaldım"  ifadele-
rini kullanmıştı. Acaba sessiz kalmasaydı
ülke daha iyi durumda olamaz mıydı? Bir-
çok kesim bu sessizliği sebebiyle güven so-
runu ve kırgınlık yaşıyor...
Davutoğlu'nun bir yere kadar düzelir mi
umuduyla beklediği bir tablo vardı. Zaten
bu tür itirazlar parti içerisinde yapıldı. Sayın
Cumhurbaşkanı'na çok büyük itiraz ve eleş-
tiriler yönelten raporu var. Kanal İstanbul

ile ilgili var, birçok konu ile ilgili var. Ama
başbakanlığı döneminde neden itiraz et-
medi diye eleştiriler duyuyoruz. Sayın Da-
vutoğlu'nun tek düşüncesi ülkede siyasi bir
kriz çıkmamasıydı. Eğer siyasi bir hırsı ol-
saydı, o gün o hırsını yansıtır, ülkede siyasi
ve ekonomik bir kriz çıkmasına sebep
olurdu. 2001'de yaşanmış buna çok yakın
bir örnek var, Ahmet Necdet Sezer örneği
var.  Anayasa kitapçığı fırlatma olayı var. O
siyası kriz ekonomik krize döndü. Hafızala-
rımızda böyle bir canlı örnek varken Sayın
Davutoğlu ülkede böyle bir kriz çıkmasını
istemedi. Çünkü Cumhurbaşkanı ve Baş-
bakan aynı partide olan insanlardı bunlar
büyük bir krize sebep olurdu. Davutoğlu ül-
kesi için büyük bir fedakarlık yaptı. Bu yüz-
den sesini çıkarmadı. Bir yerden sonra baktı
ki işler gerçekten çok kötüye gidiyor, hiçbir
düzelme umudu da yok artık yeni ve farklı
bir boyuta geçildi. Olaya bu noktadan bak-
mak lazım. Ülkenin menfaati için o zaman
itiraf etmedi diye düşünmek lazım. 

ÜErken seçim ve seçim barajı konusunda
fikriniz nedir, Gelecek ve Deva Partisi yeni
kurulan iki parti; bu partilere engel 
oluşturacak mı?
Seçimler normalde 2023 yılında olacak. Üç
senelik bir zamanımız var. Bu kadar uzun
bir süre olmasına rağmen iktidarın seçim
kararında değişikliğe gitmek gibi bir düşün-
ceye girmesi... Eğer gözleri keserse yaparlar.
Şuanda Gelecek Partisi'nin özellikle çok
hızlı bir şekilde teşkilatlanmada hızlanması,
oy oranlarının arttığına dair önümüze an-
ketler geliyor. Cumhurbaşkanı bu zamana
kadar her şeyi anketler üzerinden yaptı ve
anketlere göre hareket ediyor. Gelecek Parti-
si'nin yükselen trendini görüyor. Olacabile-
cek bir seçimde bu trendin daha da yukarı
çıkacağını düşünüyorum. Bu toplum her
zaman basiretli davranmıştır. Özellikle de
yasakçı zihniyetlere karşı. En son örneğini
İBB seçimlerinde gördük. Buradan baktığı-
mızda bir erken seçim yaparlar mı, olabilir.
Gelecek Partisi erken seçime hazır mı, biz
olası her türlü senaryoya hazırız. Çıtayı
daha yukarıya taşımaya, teşkilatımızı daha
iyi noktaya çıkarmaya çalışıyoruz. Erken de
olsa, baskın da olsa Gelecek Partisi her
türlü seçime hazır. Bir baraj sorunu yaşaya-
cağımızı asla düşünmüyorum. Kenimize
bu anlamda güveniyoruz. İlk kurulduğu-
muz nokta ile bugünümüz arasında çok
ciddi fark var, sahada ciddi bir dip dalga
var. Gelecek Partisi olarak biz bu dip dal-
gayı yakalayacağız. Nasıl yakalayacağız;
hazır olarak ve kendimizi millete iyi anlata-
rak, misyonumuzu iyi ifade ederek, parti-
mizi ve kurucu kadroyu çok iyi anlatarak
dip dalgayı yakalayacağımıza inanıyoruz.
Şuan inanılmaz bir kitle izliyor. Ne yapa-
caklar, başarabilecekler mi, ayakta durabile-
cekler mi diye. Biz, yürüyeceğimizi de,
ayakta durabileceğimizi de en iyi şekilde
göstereceğiz. Ben, eylül ayını kendimize
hedef olarak koydum. Biliyorsunuz, Gele-
cek Partisi'nin kongreleri başladı. Ağus so-
nunda büyük kongreyi yapacağız. Bu ne
demek; ilçeler bitecek, iller bitecek ve büyük
kongre yapılacak. Gelecek Partisi'nin tanı-
nırlılığı daha da artacak demektir bu. Sayın
Genel Başkan Türkiye'ye çıkacak, Doğu,
Güneydoğu, tüm Anadolu'ya çıkacak. Bu
görünürlülük arttıkça, Gelecek Partisi Tür-
kiye'de çok farklı noktaya çıkacak. Türki-
ye'de insanlar derin bir nefes almak istiyor.
Sığınacak, kendilerini rahatlatacak yeni bir
liman istiyorlar. Gelecek Partisi de inşallah
insanların nefes alacağı, sorunlarına çözüm
bulacağı bir liman olacak. Bu anlamda ken-
dimize sonuna kadar güveniyoruz. Gelecek
Partisi'nin bir baraj sorunu yoktur. 
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ÜÇoklu baro sistemi ve Şehir Üniversite'sinin kapan-
masını konusundaki görüşlerinizi öğrenmek isteriz.
Son zamanlarda gündemdeki konulardan ikisi 
sayabileceğimiz bu meselelere bakış açınız nedir?  
Bir hukukçu olarak ve bu ülkeyi seven bir insan olarak
çok zorlandığımız, cevap verirken cevabını bilmediğimiz-
den değil, söylemekte zorlandığımız, üzüldüğümüz sorun-
lar, sorular bunlar. Malesef iktidar uzanamadığı her yere
yasaklarla veya yasal düzenlemelerle sahip olmaya çalışı-
yor. Sahip olamadığı her yere neşter vurma derdinde. Biz
bunu çok tehlikeli bir oyun olarak görüyoruz. Bir hukukçu
olarak konuşuyorum; savunma mekanizması ve avukatlık
kurumu yargı ayağının temel unsurlarıdır. Burda adalet sis-
teminin Türkiye'de yara alacağının düşünülmesi lazım. Ba-
roların farklı kimliklere bölünmesine kesinlikle karşı
çıkıyoruz. Çoklu baroya karşıyız ama baroların mevcut düze-
nine de karşıyız. Çoklu değil, çoğulcu baro diyoruz. Tüm
farklılıkların yönetimlere yansıdığı bir baro sistemini savunu-
yoruz. İstanbul'da şuan 46 bin civarında avukat var. Baroların
kimliklerinin bölünmesini doğru bulmuyoruz. Baro dedğimiz
şey; avukatlık mesleğinin temsil organıdır. Avukatlık, yargı
ayağından biridir. Burada adalet mekanizması zarar görecek.
Zaten bu mekanizmaya karşı sıkıntı büyük. Hükümetin bu ko-
nuyu tekrar tekrar düşünmesi lazımdı. 

Kesinlikle hukuki değil

Şehir Üniversitesi ile ilgili de maalesef üniversite açan bir
noktadan, üniversite kapatan bir noktaya gelindi. Şuan bam-
başka bir uç noktaya kayan bir iktidar örneği var. Böyle bir
şey beklemiyorduk. Sayın Davutoğlu siyasete girmeseydi,
üniversite kapatılır mıydı? Hayır. Parti çalışmalarının ardından
üniversite ile ilgili hamleler geldi. Olan şey kesinlikle hukuki
değil. Bu bir operasyondur. Malesef siyasi hırs uğruna ülkenin
marka değeri yok edilmiştir, ülkeye yazık edilmiştir. Sayın Da-
vutoğlu ile siyaseten uğraşacağız diye bu değer yok edilmiştir.
Ondan sonra derler ki; Türkiye'de neden beyin göçü oluyor!
Bu durumlar buna sebeptir. Hukukun olmadığı, baskının ol-
duğu yerde beyin göçü olur. Hatta herşey olur. Her şeyin te-
meli adalettir. Hukukunuz güven veriyorsa ülkenin
geleceği parlak olur, ki vermiyor şuanda. Ama
biz bu endişelerin hepsini ortadan kaldıracağız.

iKTiDAR TEHLiKELi 
BiR OYUN OYNUYOR

ÜGelecek Partisi'nde
yakın hedefleriniz nedir,
teşkilatlanmada dik-
kate aldığınız bir
model var mı? Gele-
cek Partisi'nde siya-
set yapmak için
hangi özelliklere
sahip olmak 
gerekiyor?
Öncelikle hedefimiz
kuruluşumuzu hızlan-
dırmak. İstanbulun 39
ilçesinin, 962 mahallesinin
hepsinde ana kademe Kadın
Kolları ve Gençlik Kolları ya-
pılanmalarını hızlı bir şekilde
tamamlamak. Bu öncelikli
hedefimiz. Daha sonrasında
bütün İstanbul'da tanınırlığı-
mızı, görünürlülüğümüzü
artıracak saha çalışmaları,
STK'lar ile olan diyaloglar,
basın ve medya ilişkilerini
güçlü bir şekilde yürütecek
bir şekilde Gelecek Partisi'ni
İstanbul'da en iyi şekilde ta-
nıtmak da öncelikli hedefleri-
mizden tabiki. Parti
teşkilatlanmamızdaki en ön-
celikli etken kesinlikle liyakat
ve dürüstlük. Dürüstlük en
büyük sermayemiz. Bunları
özellikle siyaset yaptığımız ki-
şilerde arıyoruz. Eğer geç-
mişte farklı partilerde
bulunmuşsa, toplumsal hayat-
taki yerine bakıyoruz. Kesin-
likle şaibeli isimleri
yönetimlerimize, teşkilatları-
mıza katmamaya gayret gös-
teriyoruz. O anlamda titiz bir
çalışma yürütüyoruz. Çevre
faktörü siyasette önemli bir
şey, buna da dikkat ediyoruz.
İlçe başkanlarımızda da özel-
likle buna dikkat ediyoruz.
Esenyurt bölgesine çok iyi bir
isim atadığımızı düşünüyo-
rum. Dürüstlük, temiz siya-
set, liyakat; bunlar
üzerinde durduğumuz
model diyebiliriz. 

ŞAiBELi 
iSiMLERDEN
UZAK 
DURUYORUZ!

BARIŞ KIŞ
SÖYLEŞİ

LIMAN ARIYOR

INSANLAR 
SIGINACAK
INSANLAR 
SIGINACAK
INSANLAR 
SIGINACAK
INSANLAR 
SIGINACAK
INSANLAR 
SIGINACAK
INSANLAR 
SIGINACAK
INSANLAR 
SIGINACAK
INSANLAR 
SIGINACAK
INSANLAR 
SIGINACAK

Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı İsa Mesih Şahin,

Türkiye'de insanların derin bir nefes almak istediğini

belirterek, “Vatandaşımız sığınacak, kendilerini 

rahatlatacak yeni bir liman istiyor. Gelecek Partisi de

inşallah insanların nefes alacağı, sorunlarına 

çözüm bulacağı bir liman olacak. Gelecek 

Partisi’nin bir baraj sorunu yoktur” dedi

İstanbul İl Başkanı
İsa Mesih Şahin,

Gelecek 
Partisi’nin olası 

bir erken seçime
hazır olduğunu

açıkladı. 



İ stanbul Üniversitesi - Cerrah-
paşa Tıp Fakültesi Hastanesi
Başhekimi ve Deri ve Zührevi

Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Zekayi Kutlubay, koro-
navirüs salgını sırasında hastanede te-
davi gören hastalardaki deri
bulgularının Kovid belirtisi olup olma-
yacağına dair yaptıkları araştırmanın
detaylarını Demirören Haber Ajan-
sı'na (DHA) anlattı. Doç. Dr. Kutlu-
bay, sonuçları uluslararası tıp
dergilerinden "Dermathologic The-
rapy"de geçtiğimiz haftalarda yayınla-
nan araştırmada, 210 hastanın üç
hafta boyunca deri bulguları açısın-
dan izlendiğini belirterek, "Salgın
henüz ülkemize gelmeden önce İtal-
ya'dan, İspanya'dan yapılan bildiri-
lerde ve birtakım haberlerde, farklı deri
döküntülerinin Kovid'in ilk belirtisi
olabileceği ya da Kovid'li hastalarda
bazı deri bulgularının aslında çok sık
ortaya çıkabileceğine dair tartışmalar
vardı. Ülkemizde de Kovid-19 vakaları
ortaya çıkınca hastanemizde gerek
serviste, gerekse yoğun bakımda yatan
hastaları biz de bu açıdan tarayalım
istedik. Çalışma sonuçlarımız geçtiği-
miz haftalarda uluslararası bir dergide
de yayınlandı" dedi.

Belirti sayılmaz

Bu çalışmayla kurdeşen ya da kaşıntı-
nın tek başına Kovid'in ilk belirtisi ola-
mayacağının da ortaya konduğunu
anlatan Doç. Dr. Kutlubay, "210 has-
tayı taradık, bunlar içerisinde 52'sinde
Kovid döneminde ortaya çıkan deri
bulgularını kaydettik. Salgın döne-
minde cilt bulgularının Kovid'li hasta-
larda çok sık görüldüğü ve bunun da
hastalığın bir ilk belirtisi olabileceği
yönünde sorular da oluşmuştu ama
bizim çalışmamız bunun böyle olma-
dığını gösterdi. Tek başına deri bul-
gusu, Kovid'i işaret etmez. Kaşıntı
veya döküntüye ateş, nefes darlığı ya
da öksürük gibi diğer belirtiler de eşlik
ediyorsa o zaman hasta Kovid açısın-
dan değerlendirilmelidir ve mutlaka
test yapılmalıdır" diye konuştu.

Dezenfektan tahrişi

Üç hafta boyunca takip ettikleri 52
hastada en sık gördükleri deri bulgu-

sunun yüzde 30
oranla kırmızı deri dö-
küntüleri olduğunu anla-
tan Doç. Dr. Kutlubay, Kovid
tedavisi gören hastalarda en çok rast-
lanan cilt hastalıklarını şu şekilde sıra-
ladı: "Hastaların üçte birinde eritem
dediğimiz kırmızımsı lekeler dikkati-
mizi çekti. Yer yer döküntünün de eşlik
ettiği bu lekelere daha çok ellerde rast-
ladık. Bunlar da çoğunlukla Kovid'den
dolayı değildi. Aslında çok sık dezen-
fektan ya da kolonya kullanımına
bağlı meydana gelen daha çok eg-
zama tarzı yani alerjik deri döküntüleri
şeklindeydi. İkinci sırada yüzde 23
oranında karşımıza çıkan bizim 'ma-
külopapüler' dediğimiz, tüm vücutta
5-6 milimetre çapına ulaşabilen deri-
den kabarık, kısmen deri seviyesinde
olan, bazen kepekli kabuklanma da
yapabilen döküntülerdi. Bunlar daha
çok gövdede ve kollar ile bacakların
üst kısımlarında mevcuttu. Üçüncü sı-
rada ise ürtiker yani kurdeşene rastla-
dık. Hastaların yüzde 14'ünde
kurdeşen meydana gelmişti. 1-2 mili-
metreden 15-20 santimetreye varabi-
len çaplarda; çok kaşıntılı, hastayı
canından bezdiren cilt sorunlarına yol
açmıştı. Son sırada ise yüzde 8 civa-
rında minik pıhtı atmalara bağlı ola-
rak gelişen özellikle parmak uçlarında
meydana gelen nekroz dediğimiz deri
dokusunun ölmesiyle karakterize

siyah kabuklu yaralar
yer aldı"

Kovid'i düşündürtmüyor

Bu çalışmanın en önemli bulguların-
dan birinin, Kovid'e eşlik eden deri
hastalıklarının özellikle 55-75 yaş arası
hastalarda daha çok rastlanması ol-
duğunu vurgulayan Doç. Dr. Kutlu-
bay, sözlerini şöyle sürdürdü: "İkinci
sırada ise yoğun bakıma giren hasta-
lar geliyor. Yüzde 40'ında deri bulgu-
ları gördük. Bir de komorbit dediğimiz
ek hastalığı olanlarda, örneğin diyabet
gibi, kronik akciğer hastalığı gibi, kalp
hastalığı gibi, Kovid'e cilt hastalıkları
daha çök eşlik ediyor. Hatta ek hasta-
lık sayısı arttıkça deri bulgularının
çıkma oranı da yükseliyor. Mesela tek
bir komorbit hastalığı olanda yüzde
30'ken, iki tane böyle ek hastalığı
olanda bu oran yüzde 40-50'lere çıkı-
yor. Bu çalışmanın en önemli sonucu
ise Kovid'e özel bir deri bulgusunun
olmadığının ortaya çıkması. Yani ör-
neğin kızamıkta, ağız içerisinde azı di-
şinin kenarında ufak bir döküntü
olduğu zaman hemen aklımıza kıza-
mık gelir ve testleri o yönde de ilerleti-
riz. Ama Kovid için bu tarz özel cilt
bulgularını tespit edemedik. Yani ateş,
öksürük nefes darlığı gibi Kovid'e spe-
sifik diğer belirtiler eşlik etmiyorsa de-
rideki belirtiler tek başına Kovid'i
düşündürtmüyor" DHA
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ALO 110 KOMUTA MERKEZİ VE MÜFREZE SANTRALLERİ 2020 YILI BAKIM ONARIM İŞİ hizmet alımı
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2020/334138
1-İdarenin
a) Adresi : Hacı Ahmet mah. Muhsin Yazıcıoğlu cad. No:1 34440 Kasımpaşa 

Beyoğlu/İSTANBUL - BEYOĞLU / İSTANBUL BEYOĞLU/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 02123128999 - 02124495115
c) Elektronik Posta Adresi : elektroniksistemler@ibb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : ALO 110 İTFAİYE KOMUTA MERKEZİ VE MÜFREZE SANTRALLERİ 

2020 YILI BAKIM ONARIM İŞİ (19 Kalem)Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta 
yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : İstanbul Büyükşehir Belediyesi
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 365(üç yüz altmış beş) gündür
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası İhale İşleri Müdürlüğü, 

İhale Salonu Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 
Kat:4 Bakırköy/İstanbul

b) Tarihi ve saati : 04.08.2020 - 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, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yö-
netimdeki 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 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 işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil
edeceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hisse-
sine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil me-
murlukları 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,
standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilanço-
nun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bi-
lançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere
yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen
belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter
birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde,
son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç
defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait
gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır.
Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi
dairesince onaylı olması gerekir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %
40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya
teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Alcatel IP telefon sistemleri kurulumu yapmış olmak veya Alcatel IP telefon sistemleri güncelleme işi
yapmış olmak
Yukarıda belirtilen işleri ayrı ayrı veya birlikte yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.
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 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası İhale İşleri Müdürlüğü,
İhale Salonu Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 Bakırköy/İstanbul adresine elden
teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş
kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden
birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 
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:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üze-
rinde bırakılacaktır.
İstekli olabilecekler, ''ASLI İDARECE GÖRÜLMÜŞTÜR" şerhini, ihale dokümanında belirtilen, ihale dokümanının
ücretsiz görülebileceği idare adresinden (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Elektronik
Sistemler Müdürlüğü Kasımpaşa Ek Hizmet Binası Hacı Ahmet mah. Kurtuluş Deresi cad. Yeniyol sok. No:18
34440 Beyoğlu/İSTANBUL ) yaptırabilirler.
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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ELEKTRONİK SİSTEMLER MÜDÜRLÜĞÜ 
BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde koranavirüs döneminde hastanede tedavi gören
hastalardan 210'u deri bulguları açısından incelendi ve yapılan çalışma uluslararası bir dergide de
yayınlandı. Çalışmayı yürüten Başhekim ve Cilt Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Zekayi Kutlubay, "Bu araştırma,
ateş, öksürük, nefes darlığı gibi Kovid'e spesifik diğer belirtilerden biri eşlik etmediği sürece sadece kurdeşen,
kızarıklık, kaşıntı gibi cilt bulgularının Kovid-19 belirtisi olarak ele alınamayacağını ortaya çıkardı" dedi.

deRı BUlGUlaRı 
MaSaYa YaTıRıldı

Teknedeki partiye koronavirüs baskını
İstanbul Boğazı'nda koronavirüs denetimi yapan polis, Sarıyer'de
yaklaşık 70 kişinin parti yaptığı bir tekneye baskın düzenledi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz
Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı
ekipler, İstanbul Boğazı'nda koro-

navirüs denetimi yaptı. Saat 23.00 sıralarında
Fatih Balat'tan hareket eden
ekipler, botlarla boğaza
açıldı. Sarıyer Baltalimanı
açıklarında bir teknede parti
yapıldığını fark eden ekipler,
Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekipleriyle birlikte tekneye

baskın yaptı.  Kıyıya yanaştırılan teknede de-
netim yapan ekipler, içeride yaklaşık 70 ki-
şiyle karşılaştı. Teknede parti yapan kişilerin
sosyal mesafe kuralına uymadığı ve maske

takmadığı görüldü. Polis
ekiplerinin işlemlerinin ar-
dından teknedeki kişiler tek
tek indirildi. İşletme sahip-
lerine ise koronavirüs ted-
birlerine uymadığı için
işlem yapıldı. DHA

Hastalarda meydana gelen cilt has-
talıklarının Kovid'in kendisinden zi-
yade hastanede yatmaya bağlı
stres ve izole bir tedavi şekli almış
olmalarından kaynaklanabileceğini
de anlatan Doç. Dr. Kutlubay, sözle-
rini şöyle noktaladı: "Bu
hastalar zaten Kovid
oldukları için ona
bağlı stresleri
artıyor. Ölüm
korkusu da
yaşayabiliyor
insanlar.
Depresyona

girebiliyorlar birtakım metabolizma
dengeleri bozulabiliyor bu nedenle.
Ayrıca sitokin fırtınası nedeniyle
birtakım hücresel olaylara neden
olabiliyor vücutta; bu da deri hasta-
lıklarını tetikleyebiliyor. Ayrıca teda-

vide kullanılan ilaçların yan
etkilerine bağlı olarak

da döküntüler mey-
dana gelebiliyor.
Bu farkların dik-
katlice ayırt edi-
lerek hastaların
değerlendiril-
mesi gerekiyor."

ÖLÜM KORKUSU YAŞIYORLAR

Maske unutuldu
koronavirüs tedbir-
leri kapsamında alınan
bazı önlemlerin kaldırıl-

masıyla başlayan yeni süreçte vaka
sayılarında yaşanan artışlara rağ-
men vatandaşlar maske takmadan
Kadıköy Caddebostan Sahili'ne
akın etti. Hafta sonu yoğunluğunun
yaşandığı sahilde vatandaşların ço-
ğunluğunun maske takmadığı gö-
rüldü. Bazı vatandaşlar ise
maskelerini çenesinin altından taktı.

Mesafeye dikkat ediyoruz

Caddebostan Sahili'nde ailesi ile
birlikte piknik yapan Aytül Duyan,
“Hava çok sıcak, şöyle serin serin
oturalım dedik, zaten aileyle berabe-
riz. Sosyal mesafeye dikkat ediyo-
ruz, bu kadar yakınız ama biz aile

olduğumuz için buna dikkat etmi-
yoruz. Toplu taşımaya binmiyorum,
sosyal mesafeyi korumaya çalışıyo-
rum, markete gittiğim zaman da ko-
ruyorum 1,5 -2 metre mesafe
olmasına dikkat ediyorum. Gerekti-
ğinde eldiven takıyorum, maskeyi

zaten çıkarmıyorum, çok alıştım,
alışmak zorundayım" şeklinde
konuştu. DHA

Kadıköy Caddebostan Sahili'nde
havanın da iyi olmasını fırsat

bilen vatandaşlar koronavirüse
aldırmadan sahile akın etti.
Vatandaşların çoğunluğunun

maske takmadığı görüldü

Mutluluğa 
pedal 

çevirdiler

Türkiye Motosiklet Federasyonu Bin Mo-
tosikletli Gönüllü grubu tarafından Türkiye
genelinde başlatılan “Bin İhtiyaç Sahibi Ço-

cuğumuza Bisiklet” kampanyası kapsamında çocukla-
rın bisikletleri Enduro İstanbul’da teslim edildi. Ço-
cukların bisikletleri, Eyüpsultan Belediyesi Başkan Yar-
dımcısı İsmail Uysal ve Enduro İstanbul’un işletmecileri
Süleyman Aydın ve İzzet Kazdal tarafından verildi.

Yenikapı'dan hareket eden Sahil Güvenlik Marmara ve Boğaz-
lar Bölge Komutanlığı ekipleri 8, İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri ise 2 botla denetimlere
katıldı. Ekipler, İstanbul Boğazı'nda bulunan teknelerde koro-
navirüs tedbirlerine uyulup uyulmadığına yönelik kontrol yaptı.
Kontrollerde Haliç, Beşiktaş ve Üsküdar açıkları ile sahile yakın
yerler denetlendi. Dene-
timlerde teknelere çıkan
ekipler, vatandaşları ve
tekne yetkililerini kont-
rol etti. Teknelerin ev-
rakları incelendi.

Denizde denetim



 
 

2  buçuk yıl önce sağlık nedenlerini 
gerekçe göstererek istifa eden 
Esenyurt eski Belediye Başkanı 

Necmi Kadıoğlu, kendisine yöneltilen 
eleştirilere çok sert cevap verdi. Bir millet-
vekilinin isminin veridiği yerleri eleştirme-
sini, "O Kandil temsilcisi bu işlere 
burnunu sokmasa iyi olur. Ben bu beldeyi 
yokluklardan bu hale getirirken tam 2 bin-
den fazla eser yaparak, Türkiye'nin en 
büyük ilçesi yaptım. Aptallar konuşacak 
elbette" tepkisini gösterdi.  

Hayasızca küfrediyorsunuz 

"2009'dan 2019'a kadar bu ilçeye gelen 
600 bin kişi aptal değil" diyen Kadıoğlu, 
"Türkiye'de bir başka örneği yok. Şimdi 
bazı siyaset yalakaları birilerine yaranmak 
için laf ediyor. Bu ilçede attığınız her 
adım, gittiğiniz her yol, geçtiğiniz her 
köprü, baktığınız elektrik lambaları, yaktı-
ğınız doğalgaz, o bana ve eşime küfrettiği-
niz telefonunuzun fiber alt yapısı, 
oturduğunuz eviniz, hastaneler, sağlık 
ocakları, muhtarlıklar, o devasa şehir 
parkları, kütüphaneler, kültür merkezleri, 
statlar, spor sahaları, spor merkezleri ka-
palı pazarlar, otoparklar, cem evleri, cami-
ler, okullar, hizmet aldığınız tüm devlet 
binaları, halkın yaşamını kolaylaştıran 
hizmetler... Bunları siz yaşayanlar için 
yaptım ve şuan ben yokum. Siz istifade 
ediyor üstüne üstelik, aileme, eşime varın-
caya kadar hayasızca küfür ediyorsunuz" 
siteminde bulundu.  

Sabretmek emin bir yoldur 

"Size bunu hesabını sormak bana zor mu 
sanıyorsunuz!" tehdidinde bulunan Kadı-
oğlu, "Çok kolay ama yargı gerekeni 
yapar. Şimdi ismimin verildiği yerlerle il-
gili bu vekil laf etmiş. Bunları ben yaptım 
arkadaşlarım layık gördüler. Hakeza baş-
lıca; Doğan Araslı Bulvarı, Deniz Gezmiş 
Caddesi, Fikri Sönmez Caddesi, Nazım 
Hikmet Bulvarı, Türkan Saylan Sokak, 
Fazıl Say Sokak, daha birçok isim ne hiz-
met yapmışlar bu yerleşim yerine! AK 

Parti Grubu olarak bu isimleri kaldırmak 
bize zor değildi. Ama bizim farkımız bu-
rada ortaya çıkıyor. Şimdi birileri de bir 
şeyler yapsın ve kimin  ismini layık gö-
rürse versinler. Son olarak; Bana atfet-
tiğiniz o çirkin yakıştırmanın ben 
hem dava edeni hem de mağduru-
yum. Sabrediyorum, zira sabret-
mek emin bir yoldur. Umarım bu 
açıklamadan sonra bana ve eşime 
küfreden biri ya da birileri çıkmaz" 
ifadelerini kullandı.   

Gidin beni dava edin 

Esenyut'ta yaşanan konut mağduriyeti 
hakkında önemli açıklamalarda bulunan 
Kadıoğlu,  
"Sürekli belli şahıslar bunlar 30 kişi civa-
rında. İfade etmek istiyorum ki sizi dava 
edeceğim. Ve rica ediyorum siz de beni 
dava edin. Masrafınızı da ben vereceğim. 
Kamuoyu bilsin ki; 450 müteahhittten 10 
kadarı nitelikli dolandırıcılık diyebileceği-
miz, beceriksizlik ve ekonomik yetersizlik 
gibi nedenlerden sizlerle beraber 7 bin ci-
varı kişinin mağduriyetine sebep olmuş-
lardır. Konu sizlerin ve belediye olarak 
bizim suç suyurusu sonucu yargıya intikal 
etmiş ve bu müteahhitler tutuklanmıştır. 
Yani konu yargıda ve siz takip ediyorsu-
nuz. Peki bana yaptığınız o düzeysiz it-
hamlar doğru olsaydı benim ifadem 
alınmaz mıydı? Onun için beni dava edin 
diyorum. Edemezsiniz çünkü bu konuda 
haklı değilsiniz. Kime hizmet ettiğinizi de 
biliyorum. Çok üzgünüm ama bana ha-
karetlerinizden dolayı ben sizi dava edece-
ğim" dedi.  

Bedelini ödeyeceksiniz 

"Bazı müptezeller organize edilmiş siyasi 
saiklerle bana saldırıp duruyorlar" iddia-
sında bulunan Kadıoğlu, "İçlerinden biri 
de; Şurada şu kadar dairesi var, şu kadar 
dükkanı var, şu firmanın gizli ortağı gibi 
yaklıştırmalar yapmış. Sizleri de dava ede-
ceğim. Umarım kaçmadan adam gibi ifa-
denizi verir bu dediklerinizi ispatlarsınız. 
Birilerine siyasi yalakalık yapmanın bede-
lini ödersiniz" açıklamasını yaptı.  
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GÜNDEM

Faruk KURTBAŞ

EKREM HACIHASANOĞLU

Esenyurt eski Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, kendini eleştirenlere çok sert çıkıştı. 
"Aptallar konuşacak elbette" diyen Kadıoğlu, kendi döneminde yapılan hizmetleri 
sıraladı, "Bunları siz yaşayanlar için yaptım ve şuan ben yokum. Siz istifade edi-
yorsunuz, üstüne üstelik aileme, eşime varıncaya kadar hayasızca küfür 
ediyorsunuz. Size bunu hesabını sormak bana zor mu sanıyorsunuz! 
Çok kolay ama yargı gerekeni yapar" ifadelerini kullandı

Hani “Ayasofya gavura  
verilmiş bir taviz” idi?

TEM Otoyolu Ispartakule 
Mevkii'nde 27 Aralık 
2019'da Cuma günü mey-

dana gelen kazada, motosikleti ile 
seyir halinde ilerleyen Mesut Altın-
dağ'a çarpan otomobilin sürücüsü, 
yaralıyı olay yerinde bırakarak kaçtı. 
Kazanın ardından bir süre yoğun 
bakımda kalan Mesut Altındağ sağ 
kolunu kaybetti. Altındağ'ın arka-
daşlarından oluşan yaklaşık 100 ki-
şilik grup, kazaya neden olan 
otomobil sürücüsünün bulunarak, 
hakkında işlem yapılması için TEM 
Otoyolunu kapattı. Otobüs ve oto-
mobillerle gelen grup, TEM otoyolu 
Ispartakule Mevkii Ankara istikame-
tinde araçlarını otoyolda durdurup, 
ellerindeki pankartlarla slogan ata-
rak ilerledi. Kazanın yaşandığı nok-
taya gelen grup meşale yakarak 

adalet istediklerini söyledi. 

Biz adalet istiyoruz 

Kazada sağ kolunu kaybeden Mesut 
Altındağ kaza anını anlatarak, “Ar-
kadan vurdu bana altına aldı ve iki 
tekeri elimin üzerinden geçti. Buna 
rağmen kameralar çalıştığı halde ça-
lışmıyor diyorlar. Kimi kimden koru-
yorlar. Biz adalet istiyoruz başka bir 
şey istemiyoruz. Bana vuran gelsin, 
öldürecek halimiz yok. Bana çarpan 
kişinin devlet memuru olduğunu 
çok iyi biliyorum. Sivil polis ara-
cıydı. Bunu korumasınlar çıkartsın-
lar ortaya" dedi. 

Hiçbir şekilde sonuç alamadık 

Mesut Altındağ'ın arkadaşlarından 
olan Murat Babaçoğlu da daha 
önce aynı şekilde eylem yaptıklarını 

ve bir sonuç alamadıklarını söyledi. 
Mesut Altındağ'ın 3 çocuk babası 
olduğunu ifade eden Babaçoğlu, 
“Arkadaşımız sabah saat 08.00 sıra-
larında buradan işe gitmek ve 3 ev-
ladına ekmek parası kazanmak için 
yola koyulmuşken arkadan gelen bir 
aracın çarpması sonucu 2 ay bo-
yunca yoğun bakımda kaldı. Olay 
kameraların altında oluyor. Onun 
yanı sıra arkadaşımıza çarpı-
yor, yetmiyormuş gibi ölüme terk 
edip gidiyor. Arkadaşımız yoğun ba-
kımda yatıp kalktıktan sonra sağ  
kolunu kaybediyor. 3 tane evlat  
sahibi bir baba. Daha önceden vic-
danı olan herkese seslenmiştik. Aynı 
şekilde eylem yaptık ve hiçbir şekilde 
sonuç alamadık. Her şeyi bir kenara 
bırakın bu ülkede kimsede vicdan  
kalmadı mı?" dedi.

KÜLTÜR ve Turizm Ba-
kanı Mehmet Nuri 
Ersoy, İstanbul Valisi 

Ali Yerlikaya, Diyanet İşleri Baş-
kanı Ali Erbaş, camiye dönüştü-
rülen Ayasofya gelerek 
incelemelerde bulundu. Bakan 
Ersoy, çalışmalara ilişkin uzman 
bir ekip oluşturarak camiyi 24 
Temmuz tarihine yetiştireceklerini 
söyledi. Kültür ve Turizm Bakanı 
Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Va-
lisi Ali Yerlikaya, Diyanet İşleri 
Başkanı Ali Erbaş, İstanbul İl 
Müftüsü Emin Maşalı, camiye 
dönüştürülen Ayasofya'ya gelerek 
incelemelerdi bulundular. Heyet, 
yaklaşık 2 saat içeride inceleme 
yaptı. İncelemelerin ardından 
kısa bir açıklama yapan Bakan 
Ersoy, içeride yapılacak düzenle-
melere ilişkin uzman bir ekip 
oluşturduklarını belirterek, "Bir-
çok konuda mutabakat sağladık. 
Bunları Sayın Cumhurbaşkanı-
mızla son bir daha değerlendirip 
sonra da 24 Temmuz'a yetiştire-
ceğiz. Şu an için hiçbir sıkıntı 
görünmüyor" dedi.

24 Temmuz’a 
yetiştireceğiz

OTOYOLU KAPATTILAR

A yasofya'nın ne olacağına karar vermek dün de 
bugün de Türk hükûmetlerinin yetkisinde olan bir 
konudur. Türkiye'nin egemen iradesi buna karar 

verir. 1934'deki Türk hükûmeti o dönem karar almış ve 
kendi iradesi ile müzeye çevirmiştir.Sanki Ayasofya'yı kilise 
yapmışlar gibi yıllarca "vah canım mabed sana neler 
eylediler" türünden bir ağıt edebiyatı yaratılması tümüyle 
mukaddesatçı siyasetin çarpıtmasıdır. 

Ayasofya'nın 1453'de camiye çevrilmesi orta çağ diplo-
masi ve hukuk anlayışının gereği olan kılıç hakkının ifadesi 
idi.Doğru.Fakat 1934 'de müzeye çevrilmesinin ne egemen-
liğin gizli bir takım güçlere devri ile ne de birtakım dış bas-
kılarla alakası vardır. Devletin yararına diplomatik bir araç 
olarak kullanma ihtiyacındandır. Bugün Ayasofya'nın müze 
olmasının türk egemenliğine gölge düşüren bir tarafı 
olmadığı gibi, yeniden cami statüsüne çevrilmesinin de 
egemenliğin yeniden tesisi ile bir alakası yoktur. 

Atatürk liderliğinde toparlanmaya çalışan genç Türkiye 
Cumhuriyeti bir yandan Hatay sorununu çözmeye çalışırken 
diğer taraftan Antalya başta olmak üzere Türkiye'nin 
Akdeniz mıntıkası üzerinde hak iddia eden İtalyan faşizmi-
nin tehditlerine karşı ittifak arayışları içerisindedir. Doğu ve 
Güneydoğuda sık sık tekrar eden aşiret/tarikat temelli 
ayaklanmalarla boğuşan ve kamu düzenini tesis etmekte 
zorlanan Türkiye'nin gündeminde Boğazların statüsünü de-
ğiştirme çalışmaları da vardır ve o güne kadar ilişkilerin 
uyum içerisinde götürüldüğü SSCB ile aramızdaki en 
önemli  ihtilaf alanıdır.Almanya'da Nazilerin iktidara 
gelmesi ile Avrupa I Dünya savaşından kalan hesapların 
görüleceği büyük bir savaşa doğru koşar adım gitmektedir. 

Türkiye'nin bütün bu sorunlarda başarılı bir diplomasi 
güdebilmesi için bir imaj çalışmasına ihtiyacı vardır ve hü-
kumet akıllıca bir kararla demokratik Avrupa kamuoyunu 
ve hatta Ortodoks dünyayı kazanabilmek,kendine bir sem-
pati yaratabilmek için böyle diplomatik bir propaganda 
hamlesi yapmıştır. Ayasofyayı kiliseye çevirmeyerek de dev-
letin yeni laik kimliğinin altını çizmiştir.Ayrıca Hristiyan 
dünya için çok önemli bir tarihi yapıyı müzeye çevirmekle; 
"gelin aslını görün" diyerek  sağlam bir turistik gelir 
kaynağı da yaratmıştır. 

Kısaca ,karar tümüyle dönemin Türk hükumetinin 
değerlendirmesi ve yürüttüğü dış politika ile ilgilidir.eğer 
batı devletlerinin Ayasofya'yı kilise yapmak gibi bir dertleri 
olsaydı ya da Hristiyan ümmetçiliği yapsalardı I.Dünya 
Savaşı sonunda Sevri kabul ettirmek için maşa olarak 
YUNAN Ordusunu kullanmaz, zaten 11-12 milyonluk 
harap bitap bir nüfus ve yenilmiş bir devlet kalıntısına 
dönüşmüş Türkiye'yi imha edecek birleşik haçlı ordusunu 
karşımıza çıkarırlardı.Neden olmadı?Çünkü adamların 
Hristiyan azınlıkları korumak siyasetleri olsa da Hristiyan 
cihadı yapma gibi bir dertleri yoktu,hepsi farklı çıkarları 
olan uluslardı: Fransız,İngiliz; İtalyan, Yunan...vs. 

Türkiye'ye bakışlarını da "İsa ümmetinin bekası" ya da 
Vatikan'ın bakışı değil; Fran sız/İtalyan/İngiliz/Yunan olma-
nın çıkarları belirliyordu. "Unutmayalım:1853 Kırım Sava-
şında Avrupa devletleri Hristiyan Rusya'ya karşı Müslüman 
Osmanlı'nın yanında savaştılar. Tanzimat dönemi Osmanlı 
devlet adamlarının akılcılığı ve dünyayı okuyan zekaları gü-
nümüzde bile incelenmesi gereken bir örnek olarak önü-
müzde duruyor. Ayrıca sonraki süreçte cihad ilanının 
I.Dünya Savaşında beklenen etkiyi göstermemesinin Os-
manlının güçsüzlüğünün yanında en temel nedenlerinden 
biri de müttefiklerimizin Hristiytan devletler olmasıydı, 
din savaşı değildi o savaş. 

Eğer gizli anlaşmalar ya da baskılar sonucu Ayasofya 
Müzeye çevrilmiş olsaydı; bugün bir Danıştay kararı ile 
cami statüsüne döndürülemezdi. 

BU kararla "Ayasofyanın gavurlara taviz olarak ibadete 
kapatıldığı " hakkında üretilen tüm deli zırvası komplo ede-
biyatı çökmüş,tarihin çöp sepetindeki yerini almıştır. Bu tü-
müyle egemen ve bağımsız Türk hükûmetlerinin kendi 
dünya görüşleri ve siyaset anlayışları ile ilgili bir meseledir. 

1934 'de Müze yapan irade 1936'da Boğazlar Sorununu 
halen yürürlükte olan Montrö Anlaşması ile revize ettire-
bildi,1936-39 arası Hatay Politikasını üstün bir başarı ile 
uyguladı,İtalyan saldırganlığına karşı 1939 da Türk-İngiliz 
Anlaşmasını yapmayı başardı ...Laik Cumhuriyet elbette 
tüm bunları Ayasofya'yı Müzeye dönüştürüp dünyayı efsun-
layarak yapmadı ama  müzeleştirme bir bütün olarak uygu-
ladığı bu politikaların  enstrümanlarındandı.Onlar her 
zaman Türk milleti merkezli bir siyaset izlediler Türk mil-
leti de Ayasofya'da 70 sene namaz kılmadı ,kim diyebilir " 
Allah bu namazları kabul etmemiştir" diye? Bu tercih ancak 
"seccademi serdiğim yer vatanımdır" diyenler tarafından ard 
niyetli okumalara tabi tutulabilir.İşgal İstanbul'unda 
Ayasofya'da ezan okunuyor ve namaz kılınıyordu,o zaman 
Fatih'in emaneti hür mü idi? 

Ayasofyayı Türk kılıcı camii yapmışsa o kılıcın bekası 
için Ayasofya müze de olabilir. Bizler,"Edirne'yi kurtara-
mazsak Selimiyeyi bombalayıp yıkalım "diyen Bahattin 
Şakir'lerin varisleriyiz.Türk hakimiyeti yoksa neyleyim 
Ayasofya'da ibadeti; varsa Türk hakimiyeti ve Türk'ün ya-
rarı,cami olsa da bir müze olsa da. Bu noktada;neden 
abuk subuk komplo teorileri ve ortaçağın din savaşları 
dünyasının mantığı ile düşünme hastalığını bırakıp beyni-
mizi zamanın ruhu ile çalıştırmamız gerektiğini gösteren 
bir örneğimiz olmuştur. Kafalarımız böyle böyle 
milletleşecek, Türkleşecek...:)) 

Bütün dünyada başta Rum lobisi olmak üzere PKK,
Ermeni lobisi hatta bir zamanlar cami olmasını çok isteyen 
FETÖC'üler vesaire...ne kadar Türkiye ve Türk düşmanı 
grup varsa bunu "Türkiye'nin laiklikten vazgeçtiğİ" propa-
gandası eşliğinde aleyhimize kullanacaklardır. Turizmimiz 
için ağır sonuçlar yaratacak bu propaganda çalışmalarına 
karşı diplomasimizin ve siyasetimizin önleyici ve inandırıcı 
karşılıklar üretmesi gerekir.Yunan Kültür Bakanı propa-
ganda sürecinin işaretini verdi.Ki,ancak Kültür Bakanları, 
kiliseler ve kültür kuruluşlarından tepki gelir; öyle birileri-
nin vehmettiği gibi devletler arası bir mesele değildir ve ola-
maz. Türkiye'nin iç meselesidir. 

Bugün de Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti kararını ver-
miş ve kamuoyunun da tasvibi ile cami statüsüne çevirmiş-
tir.Cami statüsü diyorum,çünkü benim anladığım kadarı ile 
Fatih Vakfiyesine iade edilerek statüsü camiye dönüşmüş 
olsa da Müze hizmeti vermeye devam edecektir.Bir kıs-
mında halen ibadet yapılan Müzemiz, bir kısmı müze olan 
camiye dönüştürüldü. 

Resmi statüsü cami olan ve Diyanet tarafından 
yönetilecek bir müzemiz oldu.

* 12 Temmuz tarihli sayımızda, yazarımız Onur Karakoç'a ait 
geçmişte yayımlanmış "Devletlerin Çöküşü" başlıklı köşe yazısı se-
hven Faruk Kurtbaş ismiyle yayımlanmıştır. Düzeltir okuyucu-
larımızdan özür dileriz.

APTALLAR ELBETTE  
KONUSACAK

İSTİFA ettikten sonra kamuoyuna 
yansıyan ve çok tartışılan görüntüleri 
hakkında da açıklamada bulunan 
Necmi Kadıoğlu, "2 buçuk yıl önce 

istifa ederek Belediye Başkanlığından 
ayrıldım. O zamandan beri hakkımda 
yazılanlara sabrediyorum. Seviyesiz 
düzeyde bu itham ve yakıştırmaları 
bu güne kadar muhatap almadım. 
Artık ilgili kişiler hakkında yargıya 
gitmek zorunda kalacağımı ifade edi-
yorum. Bu yazı ve ithamlar bir yasal 
müdahale zorunluluğu doğurmuştur. 
Hakkımda bazı nahoş görüntüler ser-
vis edilmiş. Bunları neden ben görev-
deyken yapmadınız? Dava ettim. 
Sebep olanlar cezalarını aldılar. Aklı 
ve vicdanı olan UYAP'a girer mah-
keme kararını okur. İlgili şahıslar, bir 
yakınlaşma olmadığını, yazılı, sözlü 
ve görsel olarak beyan etmişlerdir. Bu 
edepsiz yakıştırmaları yayımlayan 
hala mahkemeden kaçıyor. Ama 
bulunacak" diye konuştu.

MAHKEME KARARINA BAKIN! 

TEM Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında kolunu kaybeden Mesut Altın-
dağ'ın arkadaşları, kazanın geldiği noktada otoyolu kapatarak eylem yaptı
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SUUDİ Arabistan Veliaht 
Prensi Muhammed Bin 
Selman’ın, Kaşıkçı cina-

yetindeki rolüne ilişkin tartışmalara 
da açıklık getiren Türkiye ve Suudi 
Arabistan’daki yargılamayı kıyasla-
yan Birleşmiş Milletler (BM) Yargı-
sız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü 
Dr. Agnes Callamard, Callamard, 
“(Türkiye’deki dava) daha önce de 
belirttiğim gibi Suudi Arabistan’da 
görülenden daha adil bir dava. Baş-
langıç olarak, bu bir kamu davası ve 
medyanın buna erişimi var. Benim 
gibi insanlar bunu gözlemleyebili-
yor, uluslararası sivil toplum kuru-
luşları da bunu izleyebiliyor” dedi. 
Callamard, “Bence, cinayet emrini 
kimin verdiği veya teşvik ettiğini be-
lirlemek açısından ‘baş şüpheli’ ko-
numunda. Kesinlikle fotoğrafın 
içinde” dedi.  

Şüpheler Selman’ı  
gösteriyor

İRAN Cumhurbaşkanı 
Hasan Ruhani, halka yeni 
tip Koronavirüs salgınına 

karşı alınan önlemlere uyma çağrı-
sında bulunarak "ülkenin bir karan-
tinayı daha kaldıramayacağını" 
söyledi. Devlet televizyon kanalın-
dan halka seslenen Ruhani, ekono-
mik, sosyal ve kültürel etkinlikler 
sürdürülürken sağlık protokollerine 
uyulması gerektiğini dile getirdi. 
Ruhani, mevcut şartlar altında 
düğün, cenaze törenleri ve partilerin 
düzenlenmesinin "kabul edilemez" 
olduğunu ifade etti. 

Bir karantinayı  
daha kaldıramayız

İSRAİL ekonomisi korona-
virüs salgını nedeniyle zor 
günler geçiyor. Başkent Tel 

Aviv’de bulunan Rabin Meydanı’nda 
bir araya gelen 10 bine yakın kişi, ko-
rona virüs salgını döneminde yaşa-
nan ekonomik krizi protesto etti. 
Göstericiler, Başbakan Benyamin 
Netanyahu hükümetinin salgın dö-
neminde verdiği sözleri tutmadığını 
ifade ederken, yanlış politika izlemek 
ile suçladı. Protestocular, Başbakan 
Netanyahu ve Finans Bakanı Israel 
Katz’ın salgında ulusal ekonomiyi 
destekleme sözü verdiklerini hatırla-
tarak, maddi olarak zor durumda ol-
duklarını vurguladılar. 

İsrail’de ekonomik  
kriz protestosu

ABD Başkanı Donald Trump, 
2016'daki seçim kampanyası dö-
neminde danışmanlığını yapan ve 

"Kongreye yalan söylemek" ile "adaleti en-
gellemek" gibi suçlardan 3 yıl 4 ay hapis ce-
zasına çarptırılan Roger Stone'a özel af 
uyguladı. Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh 
McEnany, yaptığı açıklamada, "Başkan 
Trump, bugün Roger Stone'a verilen haksız 
cezanın hafifletilmesine yönelik Özel Af Ka-
rarnamesi imzaladı. Stone, solcular ve med-
yadaki müttefiklerinin, Trump'ın 
başkanlığını baltalamak için uzun yıllardır 
uyguladığı bir çaba olan Rusya tezgahının 
kurbanıdır." ifadesini kullandı.Trump'ın 
seçim kampanyası ile Rusya arasında hiçbir 
zaman bir anlaşma olmadığını vurgulayan 
McEnany, Roger Stone'un neredeyse 50 yıl-
dır, eski ABD Başkanı Ronald Reagan da 
dahil üst düzey Cumhuriyetçilere danış-
manlık yaptığını anımsattı. 

Hapis cezası verilemez 

Kayleigh McEnany, "Ortada herhangi bir 
delil olmadığından, Stone da Rusya soruş-
turması kapsamında cezalandırılamadı. 
Bunun yerine Stone'u soruşturma dönemin-
deki eylemleri nedeniyle cezalandırdılar. 
Ama basit gerçek şu ki eğer ortada tama-
men mesnetsiz bir soruşturma varsa, Sto-
ne'a da hapis cezası verilemez" 
değerlendirmesinde bulundu.67 yaşındaki 
Stone'un birçok sağlık problemi olduğuna 
dikkati çeken McEnany, "Stone, hapisha-
nede ciddi bir sağlık tehditi ile karşı karşıya 
kalacaktı." dedi.

Trump’tan  
Stone’a özel af 

LİBYA’DAKİ şiddet ve çatış-
malar devam ederken Dışiş-
leri Bakanı Mevlüt 

Çavuşoğlu, İngiltere’nin önde gelen 
gazetelerinden Financial Times’a ko-
nuştu. Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 
tarafından tanınan ve Türkiye’nin de 
desteklediği Ulusal Mutabakat Hükü-
meti’nin ateşkesi tek bir şartla kabul 
edeceğini onun da General Halife Haf-
ter ve güçlerinin Libya’nın ortasındaki 
ve batısındaki bölgelerden geri çekil-
mesi olduğunu söyledi. 

Kim yaptıysa ödeyecek 

Geçen hafta yaşanan bölgedeki Türk 
üssüne yapılan saldırı ile ilgili de açık-
lama yapan Çavuşoğlu, “Sorumluları 
bulmak için soruşturma devam ediyor 
fakat bunu her kim yaptıysa ödeyecek. 
Üste Türk eğitmenler ve teknik ekip 
bulunuyordu, kimse yaralanmadı” 
dedi. Çavuşoğlu, “Rusya geçen ay İs-
tanbul’daki görüşmelerde çok kesin 
tarih ve zaman verdi. Fakat Ankara, 
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne 
danışınca Libyalı yetkililer Sirte ve 
Jufra ile ilgili önkoşulu gündeme getir-
diler ve 2015’teki sınırlara geri dönüş-
mesini istediler” ifadesini kullandı.

İNGİLİZ hükümeti, 
Birleşik Krallık Parla-
mentosu'nun üst 

kamarası olan Lordlar Kamara-
sı'nın başkent Londra'dan York 
kentine taşınması için plan ya-
pıldığını açıkladı. Lordlar Kam-
arası üyesi bir çok üst düzey 
görevlilerin ise York kentinde ev 

bakmaya başladığı ifade edili-
yor. İngiliz medyasının haberine 
göre, bakanlıkların iki hafta 
içinde başkent Londra'dan taşı-
nacağını aktardı. Lordlar Kam-
arası’nın taşınma konusu geçen 
ocak ayında Başbakan Boris 
Johnson tarafından planlandığı 
ileri sürülmüştü. 

Hafter’e sert mesaj
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere'nin saygın gazetelerinden Financial Times'a konuştu.  

Çavuşoğlu, Türkiye'nin desteklediği Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin ateşkesi kabul etmesi için tek 
şartın General Halife Hafter'e ait güçlerin Sirte'den geri çekilmesi olduğunu söyledi 

Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi sonrası şoku üzerinden atlayamayan 
Yunanistan’da başbakan Miçotakis “Türkiye’ye yaptırım uygulacağız” dedi. 
“Bununla da yetinmeyeceğiz, uluslararası arenada da yaptırım için elimiz-

den ne geliyorsa yapacağız”diyerek tehdit etti 

Libya’nın doğusundaki terör örgütü 
lideri Halife Hafter’e bağlı milislerin 
Uluslararası Ceza Mahkemesi 
(UCM) tarafından incelenecek suç-
ları arasında toplu öldürmeler, 
adam kaçırma olayları, işkence, ce-

setlerin tahrifi gibi eylemler yer alı-
yor. Libya Dışişleri Bakanlığı 7 Tem-
muz’da UCM’nin Hafter milislerinin 
Trablus’un güneyindeki ve Ter-
hune’deki savaş suçlarını incele-
mek üzere ülkeye araştırma heyeti 

göndermeyi kabul ettiğini açıkladı. 
Heyet, Hafter milislerinin başkent 
Trablus’a yönelik 14 ay süren saldı-
rıları kapsamında işlediği suçları bu 
ayın ikinci yarısında incelemeye 
başlayacak.

Mezarlar incelenecek
Uluslararası Ceza Mahkemesi, Libya’da darbeci Hafter’e bağlı teröristlerin katlettiği sivilleri gömdüğü toplu mezarları inceleyecek

TURKIYE’YE  
YAPTIRIM YEMINI

Miçotakis “Elimizden  
ne geliyorsa yapacağız”

D anıştayın Ayasofya’nın cami-
den müzeye dönüştürülmesini 
sağlayan 1934 tarihli Bakan-

lar Kurulu düzenlemesini iptal etme-
siyle Ayasofya yeniden cami olarak 
hizmet verecek. Bu gelişme; ABD başta 
olmak üzere Almanya, Fransa, İngiltere 
gibi Avrupa ülkelerinde tepkiyle karşı-
landı. Kendisini Bizans İmparator-
luğu’nun devamı olarak gören 
Yunanistan ise bu karara ateş püs-
kürdü. Başbakan Kyriakos Miçotakis, 
bu kararın Türkiye ile Batı arasına çe-
kilmiş bir duvar anlamına geleceğini, 
Türkiye’yi Batı’dan uzaklaştırdığını, ül-
kedeki inanç özgürlüğünü azaltacağını 
savundu ve yaptırımlarla tehdit etti.  

Yaptırımlar uygulayacağız 

Miçotakis “Türkiye’ye karşı Yunanistan 
olarak yaptırımlar uygulayacağız. Bu-
nunla birlikte Avrupa Birliği başta 
olmak üzere uluslararası arenada Tür-
kiye’ye karşı yaptırımların hayata geçi-
rilmesi için elimizden geleni yapacağız” 
diye konuştu. Hükümet Sözcüsü Stel-
yos Peças da konuyla ilgili basın toplan-

tısında yaptırım detayını özellikle vur-
guladı.Yunanistan siyasi aklı başta 
olmak üzere Yunan kamuoyu, ABD ve 
özellikle de Yunanistan gibi Ortodoks 
Hıristiyan ülke olan Rusya’nın Ayasof-
ya’nın camiye dönüştürülmesine engel 
olacağını öngörüyordu. Rusya Devlet 
Başkanı Vladimir Putin’in Ayasofya’yı 
kurtacağını savunanlar dahi mevcuttu. 
Fakat ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 
“Tüm dinlerden insanlara erişim gü-
vencesi sağlanmalı” demeci ve Kremlin 
Basın Sözcülüğü’nden yapılan “Ayasof-
ya’nın camiye dönüştürülmesi Tür-
kiye’nin iç meselesidir” açıklaması tüm 
umutları boşa çıkardı. Yunan kamuo-
yunda dün yapılan haberlerde, “İsla-
mist” diye nitelediği Türkiye 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın karşısında Batı’nın sessiz kaldı-
ğını, attığı her adımı kuru demeçlerle 
geçiştirdiğini ve bu vurdumduymazlıkla 
Yunanistan’ın güvenliğini de tehlikeye 
attığı iddiası geniş yer kapladı. 

Vize ambargosu olacak mı? 

Yunan televizyonlarında yayınlanan 

Türk dizilerinin yayından kaldırılması, 
Türk mallarının ülkeye girmesinin dur-
durulması gibi talepler halk arasında 
dillendirilmeye başladı. Ürün boykotu-
nun yanı sıra Yunanistan’ın Türk turist-
lere vize vermeyi durdurup 
durdurmayacağı da ayrıca merak ko-
nusu. Zira her sene ortalama 1 milyon 
turist Doğu Ege Adaları’na giderek bu-
radaki esnafa milyonlarca 
euro gelir kapısı  
sağlıyordu.  
Herhangi bir  
vize ambargosu, 
zaten ekonomisi 
sallantıda olan, 
koronavirüs  
nedeniyle 
büyük  
darbe yiyen 
Yunanis-
tan’dan bir 
gelir kapısı-
nın da yo-
kolacağı 
anlamına 
gelecek. 

Çavuşoğlu: “General  
Halife Hafter ve güçlerinin 
Libya’nın ortasındaki ve 
batısındaki bölgelerden 
geri çekilmeli.”

Lordlar Kamarası York’a taşınıyor

Kyriakos  
Miçotakis

Hasan 
Ruhani

Muhammed 
Bin Selman

Roger 
Stone
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İ skoçya'nın önde gelen res-
samlarından Peter How-
son, 90'lı yılların

başlarında, savaşın en çetin geç-
tiği zamanlarda Bosna'ya git-
menin onu "cehenneme
sürüklediğini" söylüyor. Savaş
döneminde gördüklerini resme-
den 61 yaşındaki ressam, o dö-
nemde tanık olduğu sahneleri
kabullenmesinin ve bütün yaşa-
dıklarıyla barışmasının çeyrek
yüzyıl sürdüğünü anlatıyor. Bu
yıllar boyunca içki, uyuşturucu
ve depresyonla mücadele etti-
ğini belirtiyor. Howson, son ola-
rak 2013 yılında geçirdiği yeni
bir zihinsel çöküntünün ardın-
dan hastaneye kaldırılmış ve iki
yıl boyunca psikiyatrik tedavi
görmüştü. Doktorlar, bu krizde
de ressamın Bosna'da tanık ol-
duklarının etkili olduğunu söy-
lüyordu. Hayatını bu denli
derinden etkilemesine karşın,
Howson, yeni bir eserinde yine

Bosna Savaşı'nı ele almaya
karar verdi. Eser, Glasgow'daki
Aziz Mungo Müzesi'nde sergi-
lenmeye başlandı ve üç yıl bo-
yunca kentteki müzelerde
sanatseverler tarafından görüle-
bilecek.

Katliamı gözleriyle gördü

Srebrenitsa Katliamı isimli
tablo, İkinci Dünya Savaşı'ndan
bu yana Avrupa topraklarında
yaşanan en büyük mezalimi an-
latıyor. Temmuz 1995'te yaşa-
nan bu soykırımda, çoğu erkek,
8 binden fazla kişi öldürülm-
üştü. Howson, Srebrenitsa'da
yaşananlara bizzat tanık ol-
madı, ancak bu katliama giden
yolda gerçekleşen birçok başka
olayı gözleriyle gördü. 1993 yı-
lında dini ve etnik gerilimin ya-
şandığı eski Yugoslavya'ya bir
"savaş ressamı" olarak gitti-
ğinde, göreceklerine hiç hazır-
lıklı değildi. "İskoçya'da bugün

bir savaşa bizzat tanık olmuş
pek fazla insana rastlamazsınız
ve ben gördüklerim karşısında
büyük şok yaşadım" diyor ve ek-
liyor: "Ordu beni sokaklarda
dolaştırdı ve yerde yatan ceset-
ler, yakılmış, yağma edilmiş
evler, içinde hâlâ cesetler olduğu
halde ateşe verilmiş otobüsler
gördüm."

İnsanlar farkında değildi

Howson gördüklerinden öyle-
sine derinden etkilenmişti ki hiç-
bir sanatsal çalışma
yapamadan birkaç gün içinde
eve dönmeye karar verdi. Ancak
bundan altı ay sonra Bosna'ya
geri döndü ve bu kez karanlık ve
rahatsız edici tablolardan olu-
şan bir koleksiyon hazırladı.
Eserleri 1994 yılında Lon-
dra'daki Emperyal Sanat Müze-
si'nde sergilendi. Özellikle
Hırvat ve Müslüman isimli tab-
losu büyük bir tartışma yarattı. 

Resimde, iki askerin bir kadına
vahşi tecavüzü betimleniyordu.
Tablo, David Bowie tarafından
satın alınınca daha da büyük bir
üne ulaştı. Howson, bu tablo-
nun koleksiyonun en güçlü ve
en yıkıcı parçalarından biri ol-
duğunu söylüyor. Howson
"David Bowie tecavüz tablo-
sunu satın aldığı zaman, dev bir
tartışma koptu. Bence bu çok
da iyi oldu, çünkü o zamanlar
insanlar Bosna'da sistematik
olarak tecavüzlerin yaşandığının
çok da farkında değillerdi" diyor.

90'lı yılların başında Bosna'daki tanıklıkları, savaşları betimleyen eserleriyle bilinen
İskoç ressam Peter Howson'ı depresyona itmişti. Howson son eserinde yine Bosna
Savaşı'nı ele alıyor, "Kendi cehennemimden geçtim. Bu da yıllar sürdü" diyor

Arabada sinema 
keyfi yaşadılar
Büyükşehir'den arabada sinema keyfi
Trabzon Büyükşehir Belediyesi, kültürel
etkinliklerine bir yenisini daha ekledi

TRABzOn Büyükşehir Belediyesi, kültürel
etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Ko-
rona virüs salgını süresince vatandaşlara

her alanda en iyi hizmeti verebilmek adına yoğun ça-
lışma gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, son ola-
rak 'Arabada Sinema' etkinliği düzenledi.Trabzon
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal işler Dairesi
Başkanlığı tarafından uzun süredir sinemaya gideme-
yen vatandaşlara moral olması için gerçekleştirilen
'Arabada Sinema' etkinliğine yoğun ilgi gösterildi.
Etkinlik kapsamında Yenimahalle'de bulunan ipekyolu
Fuar Alanı'nda dev ekranlarda sinema sistemi ku-
ruldu. Yaklaşık 200 aracın alındığı alanda, çevreye
rahatsızlık verilmemesi için sinema filminin sesi,
radyo frekansıyla araç içinden dinlendi. Sinema izle-
mek için alana gelenlere patlamış mısır ve meşrubat
ikram edildi. Trabzonlular, yönetmenliğini Özer Feyzi-
oğlu'nun yaptığı ve naim Süleymanoğlu'nun hayatını
anlatan "Cep Herkülü" filmini seyretmenin keyfini 
çıkardı. 

Hayatını konu alıyor

'Cep Herkülü naim' filmi, ülkemiz ve dünya spor tari-
hine adını altın harflerle yazdıran efsanevi halterci
naim Süleymanoğlu'nun hayat hikayesini konu edi-
yor. ilk Dünya Rekoru'na imza attığında 15 yaşında
olan, spor kariyerine 7 dünya rekoru, üç farklı olimpi-
yatta kazandığı 3 altın madalya, 6 Avrupa Şampiyon-
luğu ile 7 Dünya Şampiyonluğu ve daha nice
başarılar sığdıran naim Süleymanoğlu'nun hayatının
anlatıldığı filmde, Süleymanoğlu'nu Hayat Van Eck
canlandırıyor.

Sanatçı Dinikeyev
üç eserini sergiledi
KOVİD-19 karantina günlerinde
sanatçı Asgat Dinikeyev, Kıbrıs
Sanat Müzesi için resmettiği üç eserini
sanatseverlerin beğenisine sundu

Yakın Doğu Üniversitesi'nden verilen bil-
giye göre, sanatçı Asgat Dinikeyev, Kıbrıs
Modern Sanat Müzesi için "Bayramdan

Önce, Savaşçı ve Şaman" adını verdiği üç eserini sa-
natseverlerin beğenisine sundu. 1942 yılında Başkur-
distan Cumhuriyeti'nde dünyaya geldi. 1968 yılında
Ufa Sanat Koleji'nin resim bölümünden mezun oldu. 

Sanat akademisi üyesi

Bölgesel, ulusal ve uluslararası sanat sergilerinin ka-
tılımcısıdır. Kazakistan Cumhuriyeti Sanatçılar Birliği
üyesidir. Kazakistan Cumhuriyeti Fahri Sanatçısıdır.
Tataristan Cumhuriyeti Fahri Sanatçısıdır. Kazakistan
Cumhuriyeti Sanat Akademisi üyesidir. 

PETER HOWSONPETER HOWSONPETER HOWSONPETER HOWSONPETER HOWSONPETER HOWSONPETER HOWSONPETER HOWSONPETER HOWSONPETER HOWSONPETER HOWSON
SAVASI CIZDI

Howson, "Çok kereler, keşke hiç git-
meseydim diye düşündüm. Ama
bugün biraz daha rasyonel baktı-
ğımda, her şeyin iyiye gittiğini görü-
yorum. Terry'yle halen dostuz ve
kızımla da yakın bir ilişkimiz var"
diye konuşuyor: "Bosna'da gördükle-
rim beni kökten değiştirdi ve birçok
açıdan çok daha iyi bir insan yaptı.
Ben kendi cehennemimden geçtim.
Bu da yıllar sürdü." Glasgow Müze-
leri, Howson'ın Bosna tablolarından
birini satın almak istedi, ancak tablo-
lar artık özel koleksiyonlarda olduğu
için bu mümkün olamadı. Howson
da bunun üzerine yeniden Bosna'yı
resmetmeye karar verdi.

‘Benim kendi
cehennemim’

Geçmişten geleceğe
Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye Belediyesi, hızla gelişen teknolojiye yenik
düşen geleneksel çocuk oyunlarını yaşatmak için hazırladığı "Nostaljik
Çocuk Oyun Dünyası Projesi" ile eski oyunları yeni nesillerle buluşturacak

EyyübiyE Bele-
diyesi ve GAP
Bölge Kalkınma

İdaresi iş birliğiyle yürütü-
len proje ile şimdinin bü-
yüklerinin geçmişte
oynadıkları koza kırık,
yakan top, üç taş, çivili maç
tahtası, köşe kapmaca, mis-
ket, sek sek, ip atlama,
topaç çevirme, uzun eşek,
salıncak ve halat çekme gibi
çeşitli oyunlar yeni nesil ço-
cuklarla tanıştırılacak. Ay
sonunda hizmete girmesi
planlanan "Nostaljik Çocuk
Oyun Dünyası, Kovid-19
tedbirleri kapsamında du-
ruma göre bir süre ertelenecek veya çocuklar
kontrollü bir şekilde alınacak.Eyyübiye Bele-
diye Başkanı Mehmet Kuş, artık çocukların za-

manının büyük bölümünü
telefon ve bilgisayarla geçir-
diğini belirterek, proje ile
onları geleneksel oyunlara
yönlendirmek istediklerini
söyledi.

Örnek bir proje

Şanlıurfa'da ilk olan proje-
nin GAP Bölge Kalkınma
İdaresi yetkilileri tarafından
da çok beğenildiğini akta-
ran Kuş, "Heyet projemizi
çok beğendi ve bunu Tür-
kiye geneline yaymayı dü-
şündüklerini ilettiler.
İnşallah projemiz örnek bir
proje olacak diye düşünü-

yorum." dedi.Mehmet Kuş, Nostaljik Çocuk
Oyun Dünyası projesinin 3 mahallede uygula-
nacağını sözlerine ekledi.

Disney World 
kapılarını açtı

Corona virüs sal-
gını nedeniyle dört
ay boyunca kapalı

tutulan Walt Disney World Re-
sort yeniden açıldı. Florida'da
Covid-19 nedeniyle hastanede
tedavi görenlerin sayısının en
yüksek olduğu dönemde açı-
lan Disney World'de salgın ön-
lemleri dikkat çekti.
ABD’nin Florida eyaletindeki

ünlü eğlence mekanı Disney
World, corona virüs salgını ne-
deniyle dört ay kapalı kalması-
nın ardından yeniden
kapılarını açtı. Walt Disney
World Resort’un Magic King-
dom ve Animal Kingdom
parkları yeniden ziyaretçi
alımlarına başlarken, diğer
parklar çarşamba günü
açılacak.

‘Türkiye Kayası’
açık havada 

TEMSiLLERinE dört ay
ara veren Devlet Tiyat-
roları, Açık Hava Tiyat-

rosu Yaz Oyunları ile
tiyatroseverlerle buluşmaya devam
ediyor. Ankara Macunköy Yerleşke-
si'nde sahneye konulan '80 Günde

Devr-i Alem' oyunuyla başlayan et-
kinlikler, önceki gün izmir Devlet Ti-
yatrosu'nun sahneye koyduğu
'Türkiye Kayası' ile devam etti. An-
talya Devlet Tiyatrosu'nun 'Buzlar
Çözülmeden' oyunu ise 23, 24 ve
25 Temmuz'da sahnelenecek. 

Lynch’in yeni kısa filmi yayında

Koronavirüs pan-
demisi nedeniyle
yaşanan karantina

sürecinin başından beri ‘David
Lynch Theater’ adlı Youtube ka-
nalı üzerinden eski ve yeni kısa
filmlerini paylaşan usta yönet-
men David Lynch, The Adven-
tures of Alan R. adlı yeni filmini

izleyicilerin beğenisine sundu. 

1.5 dakikalık eser

Lynch’in YouTube kanalından
yayınlanan 1,5 dakikalık Adven-
tures of Alan R.’de, yönetmen
kopmuş bir kafayı seslendiriyor.
IndieWire’ın aktardığına göre,
kısa filmin adı Lynch’in yönet-

tiği The Grandmother adlı kısa
filmiyle yönetmenle ilk kez bir
araya gelen, sonrasında Era-
serhead, The Elephant Man,
Dune ve Blue Velvet filmlerinde
Lynch ile birlikte çalışan ve
1994 yılında ölen ses tasarım-
cısı Alan R. Splet‘e atıfta 
bulunuyor.

Usta yönetmen David Lynch’in kısa filmi The Adventures of Alan R., yönetmenin YouTube
kanalında yayınlandı. 1,5 dakikalık filmde, Lynch kopmuş bir kafayı seslendiriyor

PETER HOWSON
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10 yılda 300'ün üzerinde maç oynadığını 
dile getiren Alper Potuk, aldığı eleştirileri 
kabul etmediğini söyledi. Potuk, sosyal 
medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı 
açıklamada şu ifadeleri kullandı: "10 yıl-
dır 300 maçın üzerinde oynamış bir 
oyuncu olarak yabancı sınırlaması üze-
rinden şahsım adına yapılan yorumları, 
algıları kabul etmiyorum. Futbol kariye-
rim boyunca yaklaşık 10 hocayla çalışıp, 
birçok yıldız oyuncunun arasında, 25-30 
maç ortalamasıyla sahadaydım. Ben 
sustukça yapılan yorumlarla terbiyesiz-

liklerin ulaştığı nokta haddini aştı. Yattı-
ğım yerden para kazanmak amacında ol-
saydım; ne sezon başı tarihte 
görülmemiş indirim yapar ne de devre 
arasında 2,5 yıllık garanti ücretimden 
vazgeçerek ayrılmak istediğimi yönetim 
kuruluna iletirdim. Evet haklılar; Türk fut-
boluna hangi kural gelir ya da giderse 10 
yıl daha oynamaya devam edeceğim. 
Özetle, şu şartlarda bazı futbol yorumcu-
larının adımı geçirerek tartıştığı yabancı 
oyuncu sınırlaması benim ilgilendiğim 
bir konu değildir!" DHA 

Alper Potuk’tan  
eleştirilere tepki

B üyük ümitlerle Galatasa-
ray’a geldi, dünya kadar 
para verildi. On binler 

karşılamaya gitti ancak Radamel 
Falcao, Cim-Bom’a fayda etmedi. 
Milliyet'in haberine göre;  
Adeta ortalarda görünmeyen 
Kolombiyalı golcüye “Cam 
adam” lakabı takıldı.  
Sakatlığı bir türlü geçmeyen 
futbolcu, Ankaragücü maçının 
kadrosunda da yer almadı. Baş-
kent’e götürülmeyen tecrübeli fut-
bolcu, bu sezon 41 resmi 19’unu 
kaçırdı. Süper Lig’de 16 maça çı-
kabilen Falcao, Ankaragücü ma-
çıyla beraber 16 karşılaşmayı 
kaçırmış olacak. 

Süper Ligin yarısını kaçırdı 

Galatasaray’da 3 yıllık bir sözleş-
meye imza atan ve bu süre zar-
fında bonuslarla beraber 22-23 
milyon euro maliyeti söz konusu 
olan 34 yaşındaki futbolcu ilk ola-
rak aşil tendon problemi yaşadı. 
Şampiyonlar Ligi’nde bu nedenle 
3 maçta forma giyemeyen Falcao, 
Türkiye Kupası’ndaki Tuzla karşı-
laşmasında da yine bu problemi 
yüzünden oynamamıştı.  
Bu sakatlığında ligin ilk yarısın-
daki Gençlerbirliği, Sivas, Beşik-
taş, Rize, Gaziantep, Başakşehir 
ve Trabzon maçlarını kaçıran ünlü 
futbolcu, aşil tendon problemin-
den sonra baldır çekmesi sıkıntısı 
yaşadı. Bundan dolayı da Kayseri 
ve Kasımpaşa karşılaşmalarında 
yer alamadı. Son olarak Gazian-
tep maçında adele çekmesi so-
runu yaşayan Falcao; Başakşehir, 
Trabzon, Alanya maçlarından 
sonra Ankaragücü maçında da 
forma giyemeyecek.

RUS güzel daha önce geldiği ve hayran kal-
dığı İstanbul'un ardından bu kez de Antal-
ya'ya geldi. 2018 Dünya Kupası öncesi 
tanıtım amaçlı ülkeleri dolaşan ve İstan-
bul'da Galatasaray'ın stadına gelerek çeşitli 
etkinliklere katılan Victoria Lopyreva, Antal-
ya'da yaptığı açıklamada, "Türkiyeye gel-
mekten son derece mutluyum. Ailem ile 
uzun bir süre burada kalacağım" dedi. Özel 
uçak ile Antalya'ya çocuğu ve eşi ile gelen 
Rus güzel, şu anda Celta Vigo'da futbol oy-
nayan ve Rusya Milli takımı golcüsü  
Smolov ile evliydi. DHA 

Rusya’nın ev sahipliğini yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası güzeli Victoria 
Lopyreva, pandemi sürecinde Türkiye'ye gelerek tatil yapmayı tercih etti

Rus güzel Antalya’da

ANDEZİT PLAK VE BORDÜR ALIMI İŞİ 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 : 2020/352795  
1-İdarenin 
a) Adı : BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
b) Adresi : Sirinevler Mah. Barbaros Cad. No 9 34188 BAHÇELİEVLER  

  BAHÇELİEVLER/İSTANBUL 
c) Telefon ve faks numarası : 2124843800 - 2126521093 
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
e-imza kullanılarak indirilebileceği  
internet sayfası 
2-İhale konusu mal alımın 
a) Adı : ANDEZİT PLAK VE BORDÜR ALIMI İŞİ 
b) Niteliği, türü ve miktarı : 4 cm Andezit Plak (Mucartalı) (30 cm x Serbest Boy) T.S.  

  10.835-1500 M2 "Andezit Bordür (15*25*50 cm) T.S10.835- 
  300 ADET Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı  
  içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Çobançeşme Mahallesi Fen İşleri Müdürlüğü Malzeme Deposu 
ç) Süresi/teslim tarihi : Partiler halinde 120 gündür. İş programına göre malzeme  

  deposuna irsaliye karşılığında alımı yapılan malın; Muayene  
  ve kabul heyetinin Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul  
  Yönetmeliğine uygun olarak tutacakları muayene ve kabul  
  raporuna istinaden teslim alınacaktır. 

d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 10 gün içinde 
3-İhalenin 
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 20.07.2020 - 14:30 
b) İhale komisyonunun toplantı yeri  
(e-tekliflerin açılacağı adres) : BAHÇELİEVLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Fen İşleri  

  Müdürlüğü Çobançeşme Mah. Sanayi Cad. NO:48 34196  
  Bahçelievler İSTANBUL 

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 ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler, 
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: 
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler: 
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler, 
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya 
belgelere ilişkin bilgiler, 
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet 
belgesine ilişkin bilgiler. 
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik 
bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir. 
İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır: 
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 
b) Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite 
Raporu, 
c) Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat 
Yeterlik Belgesi 
ğ) Aday veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum ve kuru-
luşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler. 
İdare tarafından adayın veya isteklinin imalatçi olduğunu yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik edecektir. 
4.3.2. 
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler: 
İmalatçı  
* Andezit plaklar  (TS 10835) 
* Andezit  bordürler (TS 10835) sunacaktır 
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 so-
nucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale 
yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
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 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
15. Diğer hususlar: 
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmek-
sizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

ANDEZİT PLAK VE BORDÜR ALIMI İŞİ 
BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de             Basın: (1189164)

OYNAMADI  
AMA KAZANDI
Bugüne kadar 16 lig maçına çıkan Kolombiyalı golcü, 16. lig karşılaşmasında  
sahada yer almadı. 3 yıllık sözleşme imzalanan Falcao, 5 milyon euro garanti 
para kazanırken, bonuslarıyla birlikte yıllık maliyeti 7-8 milyon euroyu aşıyor

GALATASARAY‘DA son haftalarda alı-
nan sonuçlar kötü olsa da orta sahadaki 
oyunu ile sınıfı geçen isimler arasında yer 
alan Jean Michael Seri’nin takımdaki ge-
leceğini son 3 hafta netleştirecek. Henry 
Onyekuru ve Florin Andone’den sonra 
sezon bitiminde Mario Lemina ile de yol-
ların ayrılması beklenirken, Seri’nin duru-
munu ise sarı kırmızılıların ligi 
tamamlayacağı pozisyon belirleyecek. 
Southampton’dan gelen Gabonlu orta 
saha oyuncusu Lemina’nın sık sık sakat-
lanması ve bu nedenle ligde tam 17 maçı 
kaçırması nedeniyle bir sezon daha kira-
lanması beklenmezken Seri için de du-
rumu Galatasaray’ın Şampiyonalar 

Ligi’ne katılım hakkı elde edip edemeye-
ceği gösterecek. Ligde 52 puan ile 5. sı-
rada bulunan Galatasaray, Devler Ligi 
için bilet alamazsa, yıllık maliyeti yüksek 
olan Seri’ye de sezon sonunda veda edi-
lecek. Fulham Kulübü’nden 1.5 milyon 
Euro karşılığında kiralanan ve 2.8 milyon 
Euro garanti para alan Seri’nin kulübe 
bu sezonki maliyeti 5 milyon Euro. Vergi-
ler ve bonuslar eklendiğinde Seri’nin ma-
liyeti de Galatasaray’ın elini yakıyor. Bu 
nedenle son iki sezondur Şampiyonlar 
Ligi’ne katıldığı için UEFA’dan önemli 
geliri kasasına koyan Galatasaray bu şan-
sını yitirirse Jean Michael Seri de Galata-
saray’a veda edecek. 

Sezon sonunda belli olacak

Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk, yeni yabancı kuralı 
sonrasında kendisine eleştiride bulunanlara tepki 

 gösterdi. Potuk, “Yabancı sınırlaması üzerinden şahsım 
adına yapılan yorumları, algıları kabul etmiyorum” dedi
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FENERBAHÇE'NİN kapı-
sından 2010-11'de girdi, 
aynı sezon sarı-lacivertli-

lerde şampiyonluk yaşadı. Kariye-
rinde 228 Premier Lig maçı olan ve 
3.5 yıl boyunca Fener forması terle-
ten ünlü stoper, Sözcü HaftaSo-
nu'na içini döktü.  
Şu anda ülkesi Nijerya'da milli ta-
kımda yardımcı antrenörlük yapan 
Yobo ayrıca yüzlerce spora aşık ço-
cuğun elinden tutuyor. Yobo, Afrika 
kıtasındaki genç yetenekleri de  
keşfetmeye devam ediyor. 

Güzel günlerdi 

2010-11 sezonunda Fenerbahçe ile 
şampiyonluğa ulaşan Yobo, “Bu, 
benim yaşadığım ilk şampiyonluk  
olduğu için çok değerlidir. Bazen, 
‘Keşke daha fazla kalsaydım' diyo-
rum. Kariyerimin en güzel ve en 
mutlu günlerini Türkiye'de yaşadım. 
Devler Ligi oynadım, şampiyonluk 
yaşadım. 2010-11 sezonu sonra-
sında büyük sıkıntılar yaşadık ama 
takımdaki herkes kulübün duruşuna 
yakışır bir şekilde davrandı”  
ifadelerini kullandı. 

Keşkelerim var! 

Yobo, konuşmasını şöyle sürdürdü: 
“2013'te, Avrupa Ligi yarı finalinde, 
ilk maçta Benfica'yı 1-0 yenmişiz. 
Rövanşı ise 3-1 kaybettik ve elendik. 
Kariyerimde ‘Keşke bir kez daha oy-
nayabilsek' dediğim belki de tek maç. 
Sakatlıklar, şanssızlıklar o maç ön-
cesi ve süresince yakamızı bırak-
madı. Şuna kesinlikle eminim. O 
turu geçsek, finalde Benfica'yı 2-1 
yenen Chelsea'yi biz devirirdik ve 
UEFA Kupası'nı da Türkiye'ye  
getirirdik.” 

O final beni çökertti! 

“Play-off'ta, Galatasaray'la son 
maçta 0-0 berabere kaldık ve şampi-
yonluğu kıl payı rakibimize kaptırdık. 
Maçın ardından çöktüm ve çok 
üzüldüm. Kariyerimin en kötü 
anıydı. Tıpkı Benfica maçında ol-
duğu gibi bir kupa daha elimizden 
kayıp gitti. İşin en kötüsü de tarafta-
rımızın önünde gol atamadan o 
şampiyonluğu kaybetmekti. Mehmet 
Topuz'u çok seviyorum. Birbirimizin 
dilinden tek kelime bilmiyorduk ama 
iyi anlaşıyorduk. Çok duygusal bir 
çocuktu, kalbi çok büyüktü. Çok ko-
mikti. İnsan olarak mükemmeldi.” 

Gol bana yaramıyor 

“Şampiyon olduğumuz sezon son 
hafta 4-3 kazandığımız Sivasspor 
deplasmanında takımımızın son go-
lünü kaydettim. Ama milli takımda 
da olduğu gibi ben ne zaman gol 
atsam arkasından kesin olay olur.  
O sezon da yaşananları biliyorsu-
nuz. Yine de ligin son maçında gol 
atmam sanki Allah'ın bir lütfuydu. 
Çok fena yağmur vardı. İnanılmaz 
zor bir maçtı. Ama futbolcuysanız 
her türlü duruma hazır ve adapte  
olmalısınız.” 

UEFA KUPASI  
elimizden kaçtı!

P andemi nedeniyle futbola yaklaşık üç 
ay ara veren Süper Lig, hızlandırılmış 
fikstüre girmiş durumda. Sözcü'nün 

haberine göre 32. hafta maçlarıyla yola devam 
edecek takımların farklı farklı hedefleri var 
ancak hepsinin ana bir derdi var: Ne olacak 
bu tribünlerin hali? Temmuz ayının ortalarına 
yaklaşırken gelecek sezonun nasıl oynanacağı 
halen belirsizliğini koruyor. Özellikle büyük 
kulüplerin aklında yeni sezonun seyircili oy-
nanması vardı ancak işler planlandığı gibi git-
miyor. 

UEFA da geri adım attı 

Türkiye’de günlük yeni corona virüs vakaları-
nın sayısı, haziran başında 700'lü rakamlara 
kadar gerilemişti. Ancak havaların ısınması, 

maske kullanımının azalması ve insanların 
normal hayatlarına dönme isteği nedeniyle 
günlük yeni vaka sayısı yine binli rakamları 
aştı. TFF'nin son üç haftayı seyircili oynatma 
fikri de gerçeğe dönüşmedi. UEFA ise Şampi-
yonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının seyircili 
oynanması fikrinden şimdilik geri adım atmış 
durumda. 

Planlama yapılamıyor 

Statlara seyirci alınmamasından dolayı kulüp-
ler, özellikle büyük maç günü hasılatı ve bilet 
satışından oldu. Öyle ki tek bir derbi gününde 
kasaya ortalama 5 milyon TL giriyordu. Ay-
rıca yeni sezon kombineleri belirsizlik nede-
niyle satılamıyor. Kulüpler, gelecek sezonun 
nasıl oynanacağı konusunda kesin yanıt ala-

madığı için planlama da yapamıyor. Şimdilik 
tek kesin şey, 2020-21 sezonunun 11 Eylül'de 
başlayacak olması. Yönetimler, krizin daha da 
derinleşmesinden endişeli. 

Kayıp 1.5 milyar TL'yi bulacak 

Futbol ekonomisti, bağımsız denetçi Gökhan 
Tiryaki, Sözcü için Türk futbolunun röntge-
nini çekti. Tiryaki'nin verdiği bilgiler çarpıcı ve 
korkutucu… Tiryaki, "Gerçekte kâbus daha 
da derinleşecek; hatta gerçek kâbus daha yeni 
başlıyor diyebiliriz. Türk futbolundaki mali 
kaybın fotoğrafını çekmekte zorlanıyoruz. 
Türk futbolunun ekonomik büyüklüğü 2018-
2019 sezonunda 4 milyar TL'yi aşmıştı. Bu 
sezon 5 milyar TL'ye ulaşması bekleniyordu. 
Ancak pandemi sürecinde yaşananları ve son-

rasında yaşanacakları göz önünde bulundur-
duğumuzda Türk futbolunun iflasını resmen 
açıklayabiliriz. Açıkçası ekonomik kayıp yüzde 
30'ların da üzerinde yani 1.5 milyar TL'den 
fazla olacak. Futbol ekonomisinde büyüme 
trendi son buldu ve yıllar sonra düşüş 
eğilimine geçti. 
Kulüpler tüm gelir kalemlerinde kayıp yaşaya-
caklar. Maç günü gelirlerinin dibi görmesiyle 
ellerinde sadece naklen yayın geliri kaldı. Bu-
rada da kâğıt üzerinde 500 milyon dolar ola-
rak konuşulan Süper Lig'in yayın gelirleri, 
sabitlenen döviz kuru ile federasyon ve TFF 1. 
Lig payı gibi etkenleri göz önünde bulundur-
duğumuzda 350 milyon doların dahi altında. 
Bu rakamda da indirim yapılırsa, kulüplerin 
günü kurtarmaları dahi imkânsız olacak" dedi. 

Liglerin nasıl başlayacağı hâlâ belirsiz. Maçların seyircisiz oynanması halinde kombine ve maç günü gelirlerine kavuşamayacak kulüpler krizin daha derinleşmesinden endişe ediyor
KÂBUS YENI BASLIYOR!

Fenerbahçe'de forma giydiği 3.5 
yılda kulübün unutulmazları arasına 
giren Nijeryalı efsane stoper Joseph 
Yobo, Sözcü HaftaSonu'na özel rö-
portaj verdi. Antrenör olan Yobo, 

sarı-lacivertli takımla UEFA Avrupa 
Ligi'nde yarı finalde Benfica'ya elen-

melerini unutmadıklarını söyledi

GÖKHAN Tiryaki, "Kulüple-
rin gelirleri 2-3 yıl öncesine 
dönerken yani azalırken, gi-
derleri sadece 1 yıl öncesi 
seviyesinde düşecek. Şampi-
yon olarak ligi tamamlaması 
halinde, hem şampiyonluk 
primi hem de Şampiyonlar 
Ligi getirilerinden dolayı ge-
lirini arttırabilecek tek bir 
kulüp var; o da Başakşehir. 
Bunu söylemek üzücü ancak 
kulüplerimizden artık iflas 
haberlerini bekler durumda-
yız. Almanya'da nitekim iki 
kulübün iflas istediği yazıldı 
yakın zamanda. Bunun üze-
rine Almanlar ligleri seyirci-
siz de olsa yeniden başlattı 
ve iflasın önüne geçildi. Tür-
kiye'de de benzer bir durum 
var. İşin sponsor ayağı da 
var. Sadece Türk futbolu 
değil ekonomi genel olarak 
küçülüyor. Şirketler, bu geri-

lemede kendini konumlan-
dırmak zorunda. Personel 
kesintisi son hamle oldu-
ğuna göre sponsorluk har-
camaları, büyük şirketlerin 
fedakârlık yapacağı en olası 
alan. Bütçeyi reklam harca-
malarını azaltarak dengele-
yecekler. Artık kulüplerin 
eskisi gibi sponsorluk geliri 
bulamayacağı ortada. Bun-
dan amatör branşlar daha 
da fazla etkilenecek. Fut-
bolcu cephesinden de iyi ha-
berler gelmiyor. Kulüpler 
indirim yapılmasını istiyor 
ama bunu kabul ettiremiyor. 
Yüzde 10 hatta yüzde 5'lik 
indirimler bile futbolcular-
dan geri dönüyor. Sonuç 
olarak yapılmış kontratlar 
var. Kulüpler iflas ettiğinde 
futbolcular en fazla etkile-
nen unsurlardan olacaklar" 
açıklamasını yaptı.  

Gelirler 3 yıl  
öncesine geriler 




