
KİMSE MERAK ETMESİN

Gelecek Partisi
göreve hazırdır

Gelecek Partisi Beylikdüzü
İlçe Başkanı Nevzat Altıtok,

gazetecilerle bir araya geldi. Beylik-
düzü gündemine ilişkin açıklama-
larda bulunan Altıtok, “Yerel
yönetimde de en hızlı şekilde dav-
randığımız belediye meclis çalışma-
ları. Meclis toplantıları 2 veya 4 saat
sürüyor. Bu toplantılarda benim
gördüğüm Beylikdüzü halkı için ko-
nuşulan 15 dakika. Geri kalan süre-
lerde maalesef meclis üyeleri ve
yöneticiler güncel konularda birbir-
leriyle itişip kakışmaktan ileri gide-
miyorlar. Ama bu günler geçecek.
Çünkü Beylikdüzü’nün geleceği var.
Bizler varız” değerlendirmesinde
bulundu. I SAYFA 16
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UÇURTMALI PROTESTO

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

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

Hadi hep birlikte 2 Mayıs 2021 
tarihine dönelim.

Hani Sedat Peker’in ilk videosunun 
yayınladığı tarihe.

O günlerde Türkiye ne konuşuyordu?
-Aşı ne durumda?
-Pandemiyi atlatabilecek miyiz?
-Artık kapanmamız gerek.
-Ekonomi çok kötü.
-Siftah yapmadan kapatan

esnaflar var.
-Dolar altın ne olacak?
-128 milyar nerede?
-Berat Albayrak nerede?
-Erken seçim kaçınılmaz.
-Okullar açılacak mı?

SEDAT PEKER KONUŞMASA
NE KONUŞACAKTIK?

Mehmet Mert köşe yazısı 9'da YIL: 16          SAYI: 5005       FİYAT: 75 Krş 14 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ

CHP İstanbul Milletvekili ve
PM Üyesi Özgür Karabat,

CHP Gençlik Kolları'nın Başakşe-
hir'de düzenlediği "128 Uçurtma
Şenliği"ne katıldı. Uçurtma Şenliği
sırasında üzerinde "128" yazılı
uçurtmalar gökyüzünü doldurur-
ken Karabat, “128 milyar doları
önce denizde aradık şimdi de gök-
lerde arıyoruz, hükümet 128 milyar
doları uçurmuş gençler de uçurtma
uçuruyor” dedi. Gençlere de çağ-
rıda bulunan ve 'umutsuz olmayın'
diyen Karabat, “Bugünler geçecek”
ifadesini kullandı. I SAYFA 7
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Marmara Denizi Eylem
Planı Koordinasyon Kuru-

lu’yla ilgili Cumhurbaşkanlığı Ge-
nelgesi Resmî Gazete’de
yayımlandı. Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın imza-
sıyla yayımlanan genelgede, “Mar-
mara Denizi’nde iklim değişikliği
etkisi ile birlikte artan sıcaklık,
deniz suyundaki durağan ve azot-
fosfor artışına bağlı olarak ortaya
çıkan ve doğal yaşamı etkileyen
afet niteliğinde bir müsilaj kirliliği
görülmeye başlanmıştır” denildi.

Kurulla ilgili açıklama yapan
Çevre Mühendisleri Odası Baş-
kanı Ahmet Dursun Kahraman 
ise tepkili. Kahraman, “Kurulun
yapısı içinde işin mühendisliği yer
bulamamışken; sermayenin ve
yine sermaye güdümünün yoğun
olduğu Çevre Ajansı’nın başrolü
alması düşündürücüdür. Bu aksak
yapılanma, eylem planlarının bilim
ve doğa ekseninden saparak, rant
eksenine kayması yönündeki 
endişeleri haklı çıkarmaktadır”
açıklamalarında bulundu.
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RANT EKSENİNE KAYAN BİR İŞ

“En son Marmara için de
çevrenin, kaynakların, bu

konulardaki planlamaların, uygula-
maların, denetimlerin kamu gücü
ile toplum yararı üzerinden değil;
sermayenin güdümünde rant ekse-
ninde yürütüleceği ilan edilmiştir”
diyen Kahraman, “Sorunun müsi-
laj değil de kirlilik olduğu gerçeğin-
den hareketle; çevre teknolojisi ve
çevre bilimleri ele alınmadan, kı-
saca çevre mühendisliğini dışarıda
tutan bir yaklaşımla çözümün ya-
ratılamayacağı açıktır. Marmara

Denizi Eylem Planı Koordinasyon
Kurulu konulu genelge ise endişe-
lerimizi arttırmıştır. Bu genelge ile
bir kez daha ‘akademik’ ve ‘bilim-
sel’ olma yönündeki samimiyetsiz-
liğe şahit olduk. Marmara’da bu
bakış açısı ile genelde diğer çevre
sorunları gibi siyasi kararlara ve
sermayeye feda edilmiştir” dedi.
Öte yandan Su Ürünleri Mühend-
isleri de yapılan çalışmaların yeter-
siz olduğunu açıklamasında
bulunarak, sürece dahil edilmek
istediklerini ifade etti.

ç
DENİZ SERMAYEYE BIRAKILDI

Sürekli park kavgalarının yaşan-
dığı İstanbul'da otopark en büyük

sorunlardan biri. Bu nedenle 2019 yerel
seçimleri öncesinde bütün

adaylar otopark konusunda va-
atlerde bulundu. İBB Başkanı 

Ekrem İmamoğlu da seçim süre-
cinde, "100 bin kapasiteli otoparklar

yapacağız, mevcut otoparkların kap-

asitesi asansörlü sistemlere dönüştürüle-
rek ikiye katlayacak, otopark sorununu
gündemimizden çıkaracağız" vaadinde
bulunmuştu. Fakat İmamoğlu, geride 
bıraktığı 24 aylık sürede otopark vaatleri
için sadece bir adet proje geliştirme ihalesi
gerçekleştirdi. Ayrıca, "Para yok" gerekçe-
siyle yapımı devam eden 11 otopark in-
şaatının durdurulduğu görüldü. I SAYFA 9
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128 milyar doları
gökte arıyoruz!

HANÇERLİ ESKİŞEHİR'DE

Avcılar Belediye Başkanı Av.
Turan Hançerli, Eskişehir Bü-

yükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr.
Yılmaz Büyükerşen’i makamında zi-
yaret etti.  Hançerli, “Sosyal Beledi-
yecilik anlayışının en iyi
temsillerinden biri olan Eskişehir
Büyükşehir Belediyemizin topluma
kazandırdıkları ile gurur duyuyor,
Büyükerşen hocama çalışmalarında
başarılarının devamını diliyorum.
Bizler de tüm ekip arkadaşlarımla
birlikte bu başarılı çalışmaları ye-
rinde incelemek istedik. Misafirper-
verlikleri için hocama ve tüm ekibine
teşekkür ediyorum” dedi. I SAYFA 5
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Avcılar için
rol model

MESUT ÜNER'DEN

Çatalca Belediye Başkanı
Mesut Üner, ilçe sakinlerini

uygun oldukları her zaman Cem
Kara Yaşam Vadisi'nde çocuklarla
vakit geçirmeye davet etti. Üner,
“Tüm Çatalca halkıma önerim,
yorgunluğunuzu gidermek ve ruhu-
nuzu iyileştirmek için çocuklarınızla
vakit geçirin. Yapımını çok büyük
oranda tamamladığımız ‘’Cem
Kara Yaşam Vadisi’’ oyun parkında
yarınlarımızın teminatı çocukları-
mız şimdiden yerini almaya başladı.
Siz de orada olun” dedi.
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Cem Kara Yaşam
Vadisi’ne davet var

Şişli İnönü Mahallesi Yeni Nal-
bant Sokak'ta dün akşam saat-

lerinde alacak verecek mesele
yüzünden iki grup arasında çıkan si-
lahlı kavgada ortalık savaş alanına
dönmüştü. 2 kişinin yaralandığı kav-
gada çocuğunu parka götürmek için
sokağa çıkan baba Okan Karaten ba-
şına isabet eden kurşunla hayatını kay-
betmişti. Elanur Karaten Zincirlikuyu
gasilhanesinden eşinin cenazesini al-
maya geldi. Burada basın mensupla-
rına açıklamalarda bulunan acılı eş

Elanur Karaten,“Bu adamlar daha
önce yine böyle şeyler yapmışlar ser-
best kalmışlar sanırım. Ülkede adalet
olduğunu düşünmüyorum. Bu çok
büyük adaletsizlik. Çocuğum yetim
kaldı” diye konuştu. I SAYFA 3
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ADALET DİYE BİR ŞEY YOK

BU ACIYA KALP
DAYANMAZ

Şişli'de iki grup ara-
sında çıkan çatışmada

bebeğini korumaya ça-
lışırken maganda kur-
şununa kurban giden
Okan Karaten'in acılı
eşi olay anını anlattı.
Çocuğum yetim kaldı

diyen Elanur Karaten,
“Hiç bir şey yokken

eşimi kaybettim. Benim
kızımın gözünün

önünde ve benim gözü-
mün önünde oldu her

şey. Sadece parka gidi-
yorduk. Bebeğimi koru-

maya çalıştı sadece,
böyle bir acı yok” dedi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim vaatlerinde ön plana
çıkardığı “Otopark sorununu gündemden çıkaracağız. 100 bin
kapasiteli otoparklar yapacağız” vaadi parasızlıktan ertelendi

EVDEKI HESAP CARSIYA UYMADI
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HABER

Topkapı Sarayı, Ayasofya Camii ve Aya İrini
Kilisesi gibi önemli yapıların bulunduğu Tarihi

Yarımada'nın altında kalan sarnıçlar, çukur bostanlar,
su yolları, maksemler, kuyular, ayazmalar, çukur çeş-
meler, yangın havuzları ve arkeolojik mimari kalıntı-
lar, Kültürel Mirası Koruma Uzmanı ve Tarihçi Arzu
Ulaş tarafından incelenerek görüntülendi. 3 yıl süren 
çalışmada 285 yer altı yapısı incelendi. 
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MARMARA 
FEDA EDILDI!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi gazetede yayımlanan genelge ile Marmara 
Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu kuruldu. Kurulda yer almayan Çevre Mühendisleri
Odası Başkanı Ahmet Dursun Kahraman, “Müsilaj sonuçtur. Çevre mühendisliğini dışarıda
tutan bir yaklaşımla çözümün yaratılamayacağı açıktır. Marmara’da bu bakış açısı ile genelde
diğer çevre sorunları gibi siyasi kararlara ve sermayeye feda edilmiştir” ifadelerini kullandı
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İMZALAR EĞİTİM İÇİN

Şişli ve Nişantaşı
iş birliği yaptı

Nişantaşı Üniversitesi ile Şişli
Belediyesi, Kurumsal Kapasi-

teyi Geliştirmeye Yönelik Uygulama
Protokolü kapsamında iş birliğine
imza attı.  Şişli Belediye Başkanı
Muammer Keskin ise yaptığı konuş-
mada eğitimin önemine vurgu yapa-
rak, “Ben iş birliğimizi kişisel olarak
çok önemsiyorum. Çünkü pandemi,
hepimize her şeyin bir anda nasıl
değişebileceğini gösterdi. Pandemi
şartları yoksulluğun ve yoksunluğun
tanımı değiştirdi. Eğitim ve istihda-
mın önemini, vazgeçilmezliğini bir
kez daha gördük. Nişantaşı Üniver-
sitesi Rektörü Yalçın’a da teşekkür
ederim” dedi. I SAYFA 8
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KARA HABER VERDİ

Tarihi köprü
yıkılabilir!

Büyükçekmece Belediye Baş-
kanı Dr. Hasan Akgün, Mimar

Sinan'ın eseri olan Kanuni Sultan
Süleyman Köprüsü'nün yıkılma teh-
didiyle karşı karşıya olduğunu söy-
ledi. Köprüde acilen restorasyon
çalışmalarının başlatılması gerektiğini
anlatan Akgün, “Köprünün kemeri
gidiyor. Ciddi yarıklar var. Bu yarık-
lardan da su giriyor
ve köprü zarar görü-
yor. Bu yarıklara in-
sanın eli dahi giriyor.
Dolayısıyla artık bu
köprü için bir dakika
bile beklenmeden 
harekete geçilmeli”
diye konuştu.
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Başakşehir Ma-
hallesi’nde ha-

yırseverlerin desteğiyle
yapımı tamamlanan
Ramazan ve Özkan
Demirel Camii, dua-
larla ibadete açıldı.
İlçe sakinleriyle birlikte
Cuma namazını eda
eden Başkan Yasin
Kartoğlu, Başakşehir’e
yeni bir cami daha ka-
zandırmanın mutlulu-
ğunu yaşadıklarını
söyledi. I SAYFA 8
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Başakşehir’de
cami açılışı 
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Hasan Akgün



12  bin metrekarelik alanda 50 
mağazayı bir araya getiren 
AVM, muhafazakâr giyim 

severlerin de buluşma noktası olacak. 
Girişimci kadınların ve çok sayıda da-
vetlinin katılımı ile gerçekleşen kurdele 
kesiminde konuşan Yönetim Kurulu 
Başkanı Zehra Özkaymaz” Burayı ülke-
mize ve şehrimize kazandırdığımız için 
çok mutluyuz. Kadınlarımızdan aldığı-
mız güç ile büyümeye devam ediyoruz. 
Hedefimiz hem ülkemizin hem de dün-
yanın farklı yerlerinde şube açmak. Tu-
ristlerin özellikle de Arap turistlerin yeni 
cazibe merkezi olacak AVM’mizin yıllık 
ziyaretçi hedefi 1 Milyon ” ifadelerini 

kullandı. Dünyanın ikinci kadın temalı 
AVM’si olan ‘Zeruj Mall Anatolia’, 
 pandemi tedbirleri kapsamında bütün 
kuralların titizlikle uygulandığı törenle 
kapılarını açtı. Pendik’te 12 bin metre-
kare alana sahip merkez, yüzde 80’nini 
kadın girişimcilerin oluşturduğu 50 ma-
ğazaya ev sahipliği yapıyor.  Çok sayıda 
davetli ve kadın girişimcinin katılımıyla 
gerçekleşen kurdele kesiminin ardından 
bando gösterisi, hediyeleşme, DJ per-
formans gösterisi ile eğlence ve alışveriş 
keyfi bir arada yaşandı. 

Kadınlar cesaretlenecek 

Önemli bir misyonu da yerine getiren 

AVM’de kadın gücünün daha derinden 
hissedileceğini dile getiren Yönetim Ku-
rulu Başkanı Zehra Özkaymaz’ın başarı 
hikâyesi de Türkiye’de ilk defa düzenle-
nen muhafazakâr giyim festivallerinden 
AVM’ye kadar uzanıyor. Özkaymaz, 
sözlerine şöyle devam etti: “Kadın giri-
şimcileri desteklemek için çıktığımız bu 
yolda her geçen gün büyüyoruz. 
Bizim ana amacımız onların hayallerine 
giden yolda uygun bir ortam oluşturup 
cesaretlendirmek.   
İçeride daha üniversite öğrencisi olan 
girişimcilerin mağaza açtığını görüyor, 
mutlu oluyoruz. Biz de burada destekçi 
konumunda yer alarak daha çok başarı 

hikâyesi ortaya çıkarmak istiyoruz.   
Aslında bir proje yeri gibi de düşünebi-
lirsiniz.  
Pandemi şartlarını da göz önünde bu-
lundurarak açılışa özel ilk 2 ay kira indi-
rimi yapacağız. Kiralamalar da TL 
cinsinden olacak.   
 Ailelerin çocukları ile zaman geçirebile-
cekleri oyun alanlarından restoranlara 
ve mescide kadar her türlü detayı en 
ince ayrıntısına kadar düşündük. Kadın-
larımız için rahat bir alışveriş ortamı 
oluşturduk.  Satılan ürünler kadınlara 
özellikle muhafazakar hassasiyete sahip 
kadınlarımıza yöneliktir. Kapımız ise 
tüm halkımıza açıktır.”

ÜSKÜDAR Üniversitesi NPİS-
TANBUL Beyin Hastanesi En-
feksiyon Hastalıkları Uzmanı 

Dr. Songül Özer, Marmara denizini teh-
dit eden müsilajla ilgili değerlendirme-
lerde bulundu. Müsilajı, “bazı bitkiler ve 
bazı mikroorganizmalar tarafından üre-
tilen, kalın ve yapışkan bir madde” ola-
rak tanımlayan Dr. Songül Özer, 
“Müsilaja neden olan mikroorganizma-
ları incelemek çok da kolay olmuyor. 
Kalın ve yapışkan tabaka içinden mikro-
organizmaları ayrıştırmak, üretmek ve 
isimlendirmek oldukça zor bir yöntemle 
yapılıyor. Aslında çevre mikrobiyologları, 
adına müsilaj veya deniz salyası denen 

bu maddede ile yıllardır incelemeler ya-
pıyorlar ve yöneticileri ve yetkilileri uyarı-
yorlar.” diye konuştu. Dr. Songül Özer, 
“Yapılan incelemeler sonucunda, fitop-
lankton grupların, mikroalglerin ve mik-
roskobik bitkiciklerin aşırı çoğlamasıyla 
oluşan müsilajın içinde bazı barsak pa-
razitleri, bazı amip türü canlılar, bazı 
mantarlar ve sayıca çok miktarda da No-
cardia denilen bir bakteriye rastladılar. 
Müsilaj en büyük zararı, deniz suyu ile 
atmosferin baplantısı keserek ve oksije-
nin su altına inmesini engelleyerek as-
lında deniz içinde ve deniz altında 
yaşayan bitki/hayvan ve diğer canlılara 
vermektedir.” Diye konuştu. 

“Temas edildiği taktirde insana da el-
bette zararı olur” diyen Dr. Songül Özer, 
şu uyarılarda bulundu: 
“Daha çok yukarıda bahsettiğimiz man-
tarlara, parazitlere ve bakterilere bağlı 
olarak cilt lezyonları, temasa bağlı deride 
kızarıklıklar, döküntü benzeri cilt  lez-
yonları oluşabilir.  Allerjik yapılı ve has-
sas kişilerde kızarıklık ve alerjik döküntü 
şeklinde daha geniş cilt lezyonları oluşa-
bilir. Şimdiye kadar, müsilaj ile ortaya 
çıkan bir solunum yolu ya da sindirim 
yolu hastalığı henüz saptanmadı. Ama 
incelemelere devam edilmesi ve araş-
tırma sonuçlarının açıklanmasıyla, ilerde 
daha detaylı bilgilere sahip olabiliriz.”

TÜRK TELEKOM, gençlerin kariyer gelişi-
mini desteklemeyi sürdürüyor. Türkiye’nin 
en büyük siber güvenlik merkezine sahip te-

lekomünikasyon operatörü olan Türk Telekom, Geli-
şim Üssü çatısı altında bu yıl ikincisini 
gerçekleştireceği ‘Çevrimiçi Siber Güvenlik Kampı’ ile 
gençlere güçlü eğitim fırsatları sunuyor. “Siber Vata-
nın Kahramanları, Türk Telekom Siber Güvenlik Kam-
pı’nda” sloganıyla hayata geçirilen ve 16-27 Ağustos 
2021 tarihleri arasında düzenlenecek projede gençler, 
alanında uzman isimlerden teorik ve uygulamalı eği-
timler alacaklar. Kampı başarıyla tamamlayan katı-
lımcıların tümüne ‘Türk Telekom Siber Güvenlik 
Başarı Sertifikası’ verilecek. Kamp sonunda; katılım-
cılardan birinci olana 15.000 TL, ikinciye 10.000 TL, 
üçüncüye ise 8 bin TL olmak üzere toplamda 33 bin 
TL değerinde ödül dağıtılacak. Türk Telekom İnsan 
Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre 
Vural şu açıklamalarda bulundu: “Gelişim Üssü çatısı 
altında Türk Telekom Akademi’nin eğitim tecrübesini 
ve sektörümüzdeki köklü birikimimizi gençlerle buluş-
turmaya devam ediyoruz. Türkiye’nin en büyük siber 
güvenlik merkezine sahip kurumu olarak, bu alanda 
yetişmiş insan kaynağına katkı sağlamayı da görev 
kabul ediyoruz. Ulusal güvenliğin kritik bir unsuru 
olan ‘siber güvenlik’ alanında kendini geliştirmek iste-
yen gençlere eğitim fırsatı sunmaktan memnuniyet 
duyuyoruz. Böylelikle hem gençlerimizin siber güven-
lik kariyerlerine güçlü bir başlangıç yapmalarını sağ-
lamayı hem de ülkemizin yetişmiş siber güvenlik 
uzmanı ihtiyacına katkı sunmayı hedefliyoruz.”  

Mezun olanlar katılacak 

‘Siber Güvenlik Kampı’ kapsamında gençler; Türk Te-
lekom’dan ve sektörden uzman isimlerden 10 gün 
boyunca uygulamalı eğitimler alacaklar, sektörün 
öncü isimlerinin konuşmacı olduğu panellere katıla-
caklar, CTF (Bayrağı Yakala) yarışması heyecanını 
yaşayıp, eğlenceli aktivitelerle keyifli vakit geçirebi-
lecekler. Tümüyle ücretsiz ve çevrimiçi olarak ger-
çekleştirilecek kampa, üniversitelerin lisans 3 ve 
4’üncü sınıf öğrencileri, yüksek lisans öğrencileri ile 
en fazla 2 yıl önce lisans ve yüksek lisans progra-
mından mezun olanlar katılabilecek. 
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Türk Telekom kamp 
başlatıyor 

Dünyanın ikinci kadın temalı AVM’si olan ‘Zeruj Mall Anatolia’, ziyaretçilerine kapılarını açtı
KADIN TEMALI AVM ACILDI 

LİPTON Ice Tea, Türkiye’nin en se-
vilen oyuncularından Kerem Bür-
sin ile işbirliğini yeni reklam 
kampanyasıyla sürdürüyor. Yayın-
landığı gün itibariyle çok ses geti-
ren ve sosyal medyada 70 binin 
üzerinde içerik paylaşımıyla konu-
şulan ‘Aşşşırı Lezzetli’ reklam 
kampanyasını Lipton Ice Tea bu 
defa ‘Aşşşırı Ferah’ kampanyasıyla 
sürdürüyor. Lipton Ice Tea’nin’nin 
Bodrum’da çekilen yeni reklam fil-
minde Kerem Bursin’in yazın nasıl 
‘aşırı’ ferahlayabileceğini tahmin 
etmeye çalışan gençlerin hayalle-
rini görüyoruz. Reklam filminde 
bir grup gencin kendisinin nasıl fe-
rahladığına dair düşüncelerine 
kulak misafiri olan Kerem filmin 
sonunda aslında Lipton Ice Tea 
içerek ferahladığını açıklıyor. Ra-
barba reklam ajansının Depo Film 
ve Serdar Dönmez yönetmenli-
ğinde çektiği reklam serisinin de-
vamı ilerleyen dönemlerde 
yayınlanmaya devam edecek.

Reklam  
yıldızı Kerem

VODAFONE TV, Haziran ayında da 
müşterileri için birbirinden keyifli içerik-
ler sunacak. Vodafone TV kullanıcıları, 
başrolünde Brad Pitt’in oynadığı, in-
sanların makinelerle mücadelesini anla-
tan “World War Z”yi; ünlü aktör Tom 
Cruise’un imkânsızlıklar peşinde koş-

tuğu ve zorlu mücadeleler verdiği “Mis-
sion Impossible” serisini; senaristliğini 
ve yönetmenliğini Greta Gerwig’in üst-
lendiği, kostümleriyle Akademi’den tam 
not alan, Oscarlı film “Little Women”i 
ve sinemanın dahi çocuğu Christopher 
Nolan’ın yönettiği, 2020 yapımı aksiyon 

filmi “Tenet”i izleyebilecek. 
Kullanıcılar ayrıca, Haziran ayında 
Türk sinemasının en güzel örneklerini 
de izleme imkânı bulacak. Drama kate-
gorisinde “Nergis Hanım”, “Bizi Ha-
tırla”, “İkimizin Yerine” ve “Martıların 
Efendisi”; komedi kategorisinde ise 
“Züğürt Ağa”, “Yedi Bela Hüsnü”, 
“Deli Aşk” ve “Kara Bela”, Vodafone 
TV takipçilerine keyifli anlar yaşatacak.

Müsilaj sağlığa zarar!

Türk Telekom, ‘siber güvenlik’ alanında kariyerine 
güçlü bir başlangıç yapmak isteyen gençlere eğitim 

fırsatı sunuyor. Bu yıl 2’ncisi düzenlenen “Türk  
Telekom Siber Güvenlik Kampı” projesi için başvuru 

süreci başlıyor. 27 Haziran’a kadar başvuruların  
süreceği kampta dereceye giren gençler toplamda 

33 bin TL değerinde ödülün sahibi olacaklar

MEZO Dijital tarafından 15-17 Haziran tarihleri 
arasında düzenlenecek olan DALINÇ sergisi 
için, yüzlerce yıllık geçmişi, mimarisi ve doku-

suyla İstanbul’un simge mekanlarından biri olan Binbirdi-
rek Sarnıcı tercih edildi. IDAF, yani İstanbul Dijital Sanat 
Festivali, geçmişle geleceği bu sergide bir araya getir-
meyi hedefliyor. Serginin bir hedefi de sanatın halk içindir 
felsefesi ile paralel olarak serginin tüm kesimlere ulaş-
ması için alt yapı çalışmalarına ağırlık verdiler. Dalınç 
Sergisi’nde engelli vatandaşların sergiyi gezmelerine yö-
nelik yapılan çalışmalarla ilgili açıklama yapan Sultan-
gazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Göreve 
geldiğimiz günden bu yana, yediden yetmişe tüm vatan-
daşlarımızı sanatla buluşturmanın gayreti içinde olduk. 
Pandemi koşullarından dolayı bir süredir sanat etkinlikle-
rimizi sanal ortama taşıyarak devam ettirdik. Şimdi, geç-
mişle geleceği buluşturan çarpıcı bir sanat sergisine 
destek vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. İsmini; “Güzel 
bir görünüş, bir düşünce karşısında; kendinden geçerce-
sine sessiz bir coşkuya dalma, tefekkür etme” anlamın-
daki “Dalınç” kelimesinden alan dijital sergi, isminin 
yansıttığı üzere, katılımcılarını anlam ve idrak dolu bir yol-
culuğa davet ediyor. Sponsoru olmaktan gurur duyduğu-
muz Dalınç Dijital Sanat Sergisi, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nın katkılarıyla, 15-17 Haziran tarihleri arasında 
Binbirdirek Sarnıcı'nda sanatseverlerle buluşacak” dedi. 

Sanata engel yoktur 
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkıları ile 15-17 
Haziran tarihleri arasında Binbirdirek Sarnıcı’nda ya-

pılacak Dalınç Sergisi’nde Sultangazi Belediyesi ve 
Mezo Dijital güç birliği yaparak “Sanata engel yoktur” 
dediler ve dijital sanat sergisi Dalınç’ın geniş kitleleri 

kucaklaması için birlikte hareket ettiler 

Marmara denizinde son günlerde etkili olan müsilajın, insan sağlığı için tehdit oluşturdu-
ğunu belirten uzmanlar, müsilaja temas edilmemesi uyarısında bulunuyor. Uzmanlar,  
müsilajın içerdiği mantarlara, parazitlere ve bakterilere bağlı olarak cilt lezyonları, temasa 
bağlı deride kızarıklıklar, döküntü benzeri cilt lezyonları oluşabileceğine dikkat çekiyor 

Vodafone’da bu ay film şöleni var 
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gazioSmanpaŞa'da park halindeki
kamyon alevler içinde kaldı. Kamyonda
çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından

söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. Gazi-
osmanpaşa, Sarıgöl Mahallesi, Hamam Cadde-
si'nde park halinde bulunan kamyonda, henüz
bilinmeyen bir nedenden saat 21.30 sıralarında
yangın çıktı. Kamyonu saran alevleri gören vatan-
daşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verirken,
caddenin bir kısmı trafiğe kapatıldı. Olay yerine
gelen itfaiye ekipleri, alevler içinde kalan kamyonu
söndürmek için çalışmalara başladı. Kamyonda
çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında
can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, kamyon kul-
lanılamaz hale geldi. Polis ekipleri ise kamyonda
çıkan yangın ile ilgili inceleme başlattı. Kamyonun
alev alev yanması ve yaşanan panik anları ise bir
vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

eSenyurt'ta hasarlı kazaya karı-
şan minibüsün sürücüsü, tutanak
tutulması için aracından indiği sı-

rada yolculardan biri, hasılat olan 600 lirayı
alıp kaçtı. Hırsızlık, minibüsün güvenlik kame-
rası tarafından saniye saniye kaydedildi. Hırsı-
lık ola, geçtiğimiz çarşamba sabahı, Esenyurt
Doğan Araslı Bulvarı üzerinde yaşandı. Hatlı
minibüs, hasarı kazaya karıştı. Sürücü Evren
Çiftçi de araçtaki yolcuları, başka bir mini-
büse aktarıp, tutanak tutulması için yola indi.
Tutanak tutulmasının ardından minibüse
dönen Çiftçi, paraları topladığı bölümdeki
600 liranın alındığını fark etti. Hemen minibü-
sün güvenlik kameralarını inceleyen Çiftçi, pa-

ranın kazanın ardından aracından indirdiği
bir yolcu tarafından alındığını gördü. Çiftçi,
kamera kayıtlarını da alarak polis merkezine
gidip, şikayetçi oldu. Minibüs sürücüsü Evren
Çiftçi, “Seyir halindeyken bir kaza meydana
geldi. Mecbur araçtan inmek zorunda kaldım.
Sonra aracıma geri geldim, kasamdan para
alınmış. 600 lira param vardı, onu almışlar.
Bizim büyükşehire ait kamera kayıtlarımız var.
Bu kayıtlarda arkadaşın binip, ayakta dur-
duğu sonra araçtan yolcu indirirken inip, ka-
pıdan parayı aldığını gördüm. Para aldığım
yolcuların parasını da geri verdim. Rapor tut-
mak için indim, döndüğümde paranın çalındı-
ğını gördüm” açıklamalarında bulundu.

Park halinde alev aldı

iStanbul'da trafikte meydana gelen 2
kaza sonrası yaşanan kavgalar amatör
kameralara yansıdı. Sultangazi'de yaşa-

nan trafik kazası sonrası araçta bulunan iki kişi ara-
sında yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya
dönüştü. O anlar cep telefonu kameralarına yan-
sıdı. Sultangazi İsmetpaşa Ordu Caddesi'nde sürü-
cüsünün bilinmeyen nedenle direksiyon
hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çıktı.
Kaza sonrası otomobil sürücüsü ve yanında bulu-
nan arkadaşı arabadan inerek tartışmaya başladı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflardan
biri arkadaşını darp etti. Çevredekilerin araya gir-
mesiyle sona eren kavga anları cep telefonu kame-
rasına yansırken, sürücü ve arkadaşının alkollü
oldukları iddia edildi. Otogar bağlantı yolunda seyir
halinde olan iki araç kaza yaptı. Hasarlı kaza son-
rası iki aracın sürücüleri birbirleriyle tartıştı. Tar-
tışma kavgaya dönüşürken, bir başka araç sürücüsü
tarafları ayırdı. O anlar bir başka araç sürücüsü ta-
rafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Trafik kazası
sonrası kavga

Sultangazi'de polis aracı ile otomobi-
lin çarpıştığı kazanın güvenlik kamerası
görüntüleri ortaya çıktı. Kaza, dün saat

19.00 sıralarında Esentepe Mahallesi, Hoca Ahmet
Yesevi Bulvarı'nda meydana geldi. Seyir halindeki
polis aracı ile Ömer Gögen yönetimindeki 34 CFK
618 plakalı otomobil, Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı
üzerinde çarpıştı. Kazada polis aracındaki iki polis
memuru ile otomobil sürücüsü Gögen yaralandı.
Yaralıların yardımına ilk olarak çevredeki vatandaş-
lar koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok
sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ayağından
hafif şekilde yaralan bir polis memuru meslektaşları
tarafından hastaneye kaldırılırken, yaralı iki kişi olay
yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Sultangazi
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan kaza anına ilişkin görüntüler ortaya
çıktı. Görüntüler de, polis aracı ile otomobilin çar-
pıştığı, çevredekilerin yardıma koştuğu görülüyor.

Polis aracı kaza yaptı!

Sultangazi'de hafriyatı yola döküp
kaçan kişiler tepki çekti. Sultangazi Esen-
tepe Mahallesi 2954 Sokak'ta yol kena-

rına gece kimliği belirsiz kişilerce hafriyat döküldü.
Hafriyat kamyonuyla getirilerek döküldüğü belirti-
len toprağı görenler duruma tepki gösterdi. Mahalle
sakinleri kaldırımı da kapatan hafriyat yüzünden
yürümekte güçlük çekti. Haber verilmesi üzerine

gelen belediye ekip-
leri, kepçe ile kam-
yonlara koyarak
toprağı kaldırdı.Ma-
halle sakini bir kişi,
"Dün akşam geçti-
ğimde yoktu. Gece
dökülmüş galiba. İlk
kez böyle bir şey
oldu" dedi.

Bunlar insan değil!

ŞiŞli İnönü Mahallesi Yeni Nalbant So-
kak'ta dün akşam saatlerinde alacak vere-
cek mesele yüzünden iki grup arasında

çıkan silahlı kavgada ortalık savaş alanına dönm-
üştü. 2 kişinin yaralandığı kavgada çocuğunu parka
götürmek için sokağa çıkan baba Okan Karaten ba-
şına isabet eden kurşunla hayatını kaybetmişti. Ela-
nur Karaten Zincirlikuyu gasilhanesinden eşinin
cenazesini almaya geldi. Burada basın mensuplarına
açıklamalarda bulunan acılı eş Elanur Karaten,“Bu
adamlar daha önce yine böyle şeyler yapmışlar ser-
best kalmışlar sanırım. Ülkede adalet olduğunu dü-
şünmüyorum. Bu çok büyük adaletsizlik. Çocuğum
yetim kaldı. Hiç bir şey yokken eşimi kaybettim.
Benim kızımın gözünün önünde ve benim gözümün
önünde oldu her şey. Evden sadece parka gidiyorduk
pusetle. İlk etapta bize de sordular husumetli misiniz
diye. Sadece parka gidiyorduk. Gözyaşları içerisinde
güçlükle konuşan acılı eş Elanur Karaten, “En ağır
şekilde cezalandırılmaları için çalışacağım. Sakinleş-
tiricilerle ayaktayım. Kedime geldiğimde en iyi avu-
katları tutup. Bu olayla uğraşacağım. Sadece oradan
geçiyorduk. Bebeğimi korumaya çalıştı sadece. Bunu
taşıyabileceğim en uç noktaya taşıyacağım. Böyle bir
acı yok. Allah kimsenin başına vermesin” dedi.

Kaza yapan dolmuşun hasılatını çalıp kaçtı

Bu acının tarifi yok!

Fatih'te bir binanın çatısında
başlayan yangın yanında
bulunan diğer iki binaya
sıçradı. Yangında herhangi
bir can kaybı yaşanmazken,
alevler itfaiye ekipleri tara-
fından söndürülerek kontrol
altına alındı. Çatının alev
alev yandığı anlar cep 
telefonu kameralarına 
saniye saniye yansıdı

Şişli'de iki grup arasında çıkan çatışmada bebeğini korumaya çalışırken maganda kurşununa kurban giden Okan Karaten'in acılı eşi
olay anını anlattı. Çocuğum yetim kaldı diyen Elanur Karaten, “Hiç bir şey yokken eşimi kaybettim. Benim kızımın gözünün önünde
ve benim gözümün önünde oldu her şey. Sadece parka gidiyorduk. Bebeğimi korumaya çalıştı sadece, böyle bir acı yok” dedi

FATIH ALEV
ALEV YANDI

Y angın saat 23.00 sıralarında Ay-
vansaray Mahallesi, Sinanağa
Çeşmesi Sokak üzerinde bulu-

nan 4 katlı bir binanın çatı katında baş-
ladı. Alevlerin yükselmesi ile birlikte tüm
binayı saran alevler yanında bulunan
diğer iki binaya sıçradı. Mahalle sakinle-
rinin ihbarı üzerine olay yerine çok sa-
yıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, binada oturan vatandaş-

ların alevden ve dumandan etkilenme-
mesi için önlem amaçlı üç binayı da tah-
liye etti. Ekiplerin müdahalesi ile yangın
söndürüldü. Yangında ölen veya yarala-
nanın olmazken başlatılan soruşturma
sürüyor. Çatının alev alev yandığı ve
diğer binaya sıçradığı anlar cep telefonu
kameralarına saniye saniye yansıdı. Bir
görüntüde de Ayvansaray'daki yangında
yükselen alevler Haliç'in karşı kıyısında

Hasköy'den cep telefonu kamerasıyla
görüntülendi.

En büyük şans bu

Yangın esasında mahallede bulunan
Mecnun Turan yaşananları şöyle anlattı;
"Yangın ilk başlarda orta binanın arka
kısmında başladı. Daha sonra otelde
kalan müşterilerle beraber otel sahibi
müdahil oldular. 112'nin göndermiş ol-

duğu ekip ilk olarak yol üzerinde bir las-
tik söndürme operasyonu yaptı. Arka ta-
rafta yangın başlangıcı vardı çatıya
sıçradı. Yangına ilk gelen ekip tüp ile içe-
riye girerek yukarıdan soğutma sistemi
ile yangını bastırabildi. Takımın gelmesi
ile diğer binalara sıçramadan fakat az da
olsa bir sıçrama var yangını söndürdüler.
İçeride kimse yok, en büyük şans da bu."
DHA

Vay uyanık vay
Fatih'te masaj broşürü göstererek oyala-
dığı iki kişinin bin dolarını çalan şahıs,
polis ekiplerince yakalandı. Çalınan para

mağdurlara iade edilirken, şahıs tutuklandı. Yaşanan
kovalamaca ise güvenlik kameralarına yansıdı. Fatih
Kemalpaşa Mahallesi'nde 8 Haziran günü, iki kişi-
nin bir şahsı kovaladıklarını gören İstanbul Emniyet

Müdürlüğü görevlileri, şahısları takip etti. Gençtürk
Caddesi'nde bin 35 doları yerlere saçarak kaçmaya
devam eden B.Y., kovalamacaya dahil olan ekiplerce
yakalandı. Olaya ilişkin yapılan araştırmalarda B.Y.
isimli şahsın, yabancı uyruklu Z.Y. ve B.A. isimli ki-
şilere masaj broşürü gösterip oyaladıktan sonra pa-
ralarını alarak kaçtığı tespit edildi. ‘Yankesicilik'
suçundan adli makamlara sevk edilen B.Y., tutukla-
narak cezavine gönderilirken, bin 35 dolar mağdur-
lar Z.Y. ve B.A.'ya iade edildi. Öte yandan yaşanan
kovalamaca güvenlik kameralarına yansıdı.



M armara, deniz olduktan sonra bu
zamana kadar hep hor kullanıldı.
Çevresinde ne kadar dere, nehir

varsa taşıdıkları arıtmasız fabrika atıklarını,
şehirlerin kanalizasyonlarını foseptik çukuru
olarak kabul etti. Şimdi de artık kabullene-
mediğini apaçık yüzümüze tükererek 
belirtiyor.

Marmara’yı asırlar önce çevresinde
yaşayan tüm kavimler ve sonrasında da 
devletlerden Cenevizliler, Bizanslılar, Os-
manlı hanedanlığı ve Türkiyemiz hep hor
kullanmış ve de o güzelim denize tüm mede-
niyetler foseptik çukuru olarak bakmış.

Osmanlı hanedanlığı imparatorluğu terk
ettikten sonra kurulan Türkiye’mizi o gün-
den bu yana idare eden tüm yönetici ve hü-
kümetler ile Marmara çevresindeki il ve
ilçelerin yöneticileri de aynı yoldan devam
edip, oranın korunması gerektiğini düşünme-
den çukur olarak kullanmayı sürdürdüler.

Yöneticiler ne yaptı?

Cumhuriyet kurulduğundan bu yana gü-
nümüz yöneticileri de dahil olmak üzere
merkezi yönetici ve hükümetler ile, 

Marmara Denizine kıyısı olan İstanbul, Te-
kirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova
ve Kocaeli’nin yerel yöneticileri elinizi vicda-
nınıza koyun ve Marmara için ne yaptığınızı
bir düşünün bakalım, ne görecek ve bulacak-
sanız. Bunların denizi ve çevreyi korumak
adına bir şey yaptıklarını göreniniz bileniniz
var mı? Varsa anlatsınlar da biz de bilelim.

Alayınızın kanalizasyonu bu denize akmı-
yor mu? Son zamanlarda bu konuda hamle
yapan İstanbul hariç hanginizde arıtma var?

Sorumluluk alanınız da kurulan fabrika-
lara ruhsat verirken hanginiz arıtma 
tesisinin olup olmadığına baktınız?

Belki bazı tesislerde görünürde arıtma
var ama kim, biyolojik, katı ve renk paritesi
olan arıtmanın olup olmadığını kontrol etti-
niz?

Şimdi denizin isyan edip sayenizde yüzü-
müze tükürdüğü deniz salyasına müsilaj 
denildi. Şovlar yaparak sözde mücadele ve
temizlik başladı. Kolay gelsin bu uğurda 
başarılar dilerim.

Şimdi tüm yöneticiler başlarını iki elinin
arasına alıp düşünme zamanıdır. Daha dün
lerde İmamoğlu, “Bazı semtlerin kanali-

zasyonlarının direk denize gitti-
ğini yeni öğrendik” demedi mi?

Marmara kanalizasyonlarla doldu, 
Fabrika ve sanayi kuruluşlarının atıkları ile
doldu. Haliç'i temizlemek için oradan çıkartı-
lar çamurla doldu, Marmaray’ın atıkları ile
doldu. İşte tüm bu atıklar denizin dibini kap-
ladı içindeki organizmalar birleşti, ge-
lişti, denizin oksijenini azalttı, oksijen 
azalınca bir zamanlar (Bunu Tarım Bakanlı-
ğı’nın eski elemanı ve bu konunun bilenlerin-
den biri olarak söylüyorum) içerisinde
yaşayan 125 çeşit canlı teker teker yok oldu.

Bizim jenerasyonun yaşayanları yani 60-
65 yaş üzeri olanlar Haliç dahil Marma-
ra'da Torik, Palamut, Kalkan, Uskumru,
Lüfer gibi baba balıklar başta olmak üzere
diğer balıkların yakalandığını bilirler.

Ya şimdi o güzelim deniz yok olunca o
adını andığımız ve sadece anılarımızda
kalan balıklarımızda terk edip gittiler. 

Günümüzde Marmara’da az miktarda
hamsi. Cılız İstavrit, kıraça, sarıkanat, 
çinekop onlarda zar zor görünüyor. Bir 
taraftan denizin hor kullanılması diğer 
taraftan balıkçıların trol kullanarak denizi 
kuruttular.

Marmara Denizi çok önemli ve dünyada
sadece bir ülkeye ait olan tek denizdir. 
Hiçbir ülkenin sınırları içinde kendine ait
denizi olan başka bir ülke yoktur.

Bu durumda bile onun kıymetini bileme-
dik. İşti şimdi Marmara Denizi kıymetini
bilmeyenlerin ve kendini hor kullananlara
inat isyan edip onların sayesinde “Müsilaj”
denilse de tümümüzün yüzüne tükürüyor.

Çare ne?

Şova gerek yok. Bilim insanlarının 
önerilerine harfiyen uyulmalıdır.

Denizin süpürgesi sayılan Deniz hıya-
rı’nın avlanması yasaklanmalı ve üretimi
için gereken önlemler alınmalı.

Evlerdeki musluklardan başlamak üzere
denize ve derelere giden her atık için
arıtma kurulmalı.

Hiç kimseye, yandaşa, yoldaşa taviz 
vermeden denize, derelere atık bırakanlara
acımadan gereği yapılmalı her atık üretene
mutlaka tam arıtma tesisi kurması zorunlu

hale getirilmeli, yapmayanlara ruhsat veril-
memeli, tamamlamayanların ruhsatları
iptal edilmelidir.

Kanaldan vazgeçilmelidir

En önemlisi yıllar önce başlayan pole-
mikten başka bir arpa boyu gidilmeyen
Kanal İstanbul’dan vaz geçilmeli. Buraya
harcanacak kaynak yerel yönetimlerinde
desteği ile Marmara’nın tümünü kapsaya-
cak şekilde acil olarak kuşaklama projesine
alınmalı.

BU proje ile Marmara Denizine dökülen
tüm atıklar her yönden bir araya toplanıp
tam arıtmaya tabi tutularak elde edilen su
tarımda ve kullanma suyu olarak ta kulla-
nılır hale getirilmeli. Böylece ülkemizde
hüküm süren kuraklıktan nasibine alan
tarım arazilerimizin sulanmasıyla verimde
de artış sağlanmış olur.

Sonrasında Marmara canlanır, her 
tarafı pırıl, pırıl olur ve adeta iç deniz 
görünümünden çıkarak ülkemizin havuzu
haline gelir. Yok olmuş balıklar yeniden
canlanır çoğalır ve ülkemizde bolluk ve 
güzellikler başlar. Kanaldan vaz geçileceği
için de İstanbul da olacak kargaşa yok edil-
miş ve dolayısıyla Marmara bu nedenle de 
kurtulmuş olur.

Marmara yüzümüze tükürüyor!..
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul’un
39 ilçesindeki çocuk ve gençlerin birbirleriyle kaynaş-
maları, erken yaşta sorumluluk duygusu, takım ruhu
ve sportif bilinç kazanmaları amacıyla Doğa Kampı
düzenleyecek. Kamp boyunca yapılacak eğitim ve et-
kinliklerle çocuklarla gençlerin, sportif ve teknik geli-
şimlerine katkı sağlanacak. Eğlenceli ve eğitici serbest
zaman aktiviteleriyle de renkli bir yaz tatili yapmaları
sağlanacak. İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile
SPOR İSTANBUL iş birliğinde Çekmeköy Nişantepe
Orman Park’ta düzenlenecek olan kamp için kayıtlar
event.spor.istanbul adresi üzerinden başladı. 9 ve 15
yaş arasındaki çocukların kayıt olabildiği kampa, en-
gelli bireyler de katılabilecek. Aileler kampa 5 – 17 yaş
arası engelli çocuklarının kayıtlarını yapabilecek-
ler.12’si engelli olmak üzere günlük 100 kişilik konten-
janı bulunan kampın kayıtları haftalık olarak alınıyor.
Katılmak istenen dönemin kontenjanı dolduğunda ço-
cuklar kayıt için bir sonraki döneme yönlendiriliyor.
İBB Doğa Kampı, 28 Haziran’da başlayacak ve 30
Ağustos’a kadar devam edecek. Kampta çocuklar için
birbirinden eğlenceli etkinlikler ve eğitimler düzenlene-
cek. Hafta içi her gün devam edecek olan kampta kaya
tırmanışı, bisiklet, oryantiring, okçuluk, atletizm, do-
ğada yaşam teknikleri, ekolojik ve sanat atölyeleri, ilk
yardım ve afet bilinçlendirme atölyeleri, survivor oyun
parkurları, ipli macera parkı aktiviteleri, sağlıklı bes-
lenme aktiviteleri ve eğitimleri yapılacak. Konaklama-
sız olarak günü birlik gerçekleştirilecek olan kampa
çocuklar isterse 1 gün, isterlerse 5 gün boyunca katıla-
bilecekler.

Üç öğün yemek İBB'den

İBB, transfer araçlarıyla çocukların kampa ulaşmala-
rına da destek olacak. Avrupa Yakası’ndaki İBB Sefa-
köy Yüzme Havuzu ve Fatih Spor Kompleksinden her
gün saat 08:00’de; Anadolu Yakası’daki Ümraniye
Haldun Alagaş Spor Tesisinden ve Kartal Hasan
Doğan Spor Kompleksinden her gün saat 08:30’da
kamp alanına araç tesis ediecek. Kampa katılacak ço-
cukların tişört, matara, şapka ve çantaları İBB tarafın-
dan hediye edilecek. Çocuklardan da yanlarında yedek
eşofman, el havlusu, iç çamaşırı ve çorap getirmeleri
istenecek. Katıldıkları süre boyunca çocukların yemek-
leri de kampta verilecek. Katılımcılar 18 yaşından
küçük olacağı için aileler kayıt adresindeki muvafakat-
nameyi imzalayarak kamp görevlilerine teslim edecek-
ler. İBB, kamp alanında pandemi ve haşereye karşı
çeşitli önlemler alıyor. Her türlü haşereye karşı ilaç-
lama çalışmalarının şimdiden başlatıldığı kamp ala-
nında eğitim alanları ve aktivite parkurları düzenli
olarak ULV cihazları ve dezenfektasyon pompaları ile
dezenfekte ediliyor. SAVAŞ ATAK

H ayata Dönüyoruz sloganıyla 13
Haziran Pazar günü Kadıköy
Caddebostan’da düzenlenen

“Kadıköy Belediyesi Amazfit Cadde 10 K
Koşusu” Caddebostan sahilindeki festival
alanından start aldı. Koşuya CHP Grup
Başkanvekili Özgür Özel "1920", Kadıköy
Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ise
"1923" göğüs numarasıyla katıldı. Toplam
10 kilometrelik parkurda bin 362 yarış-
macı koştu.   Parkuru 38 dakika 25 sani-
yeyle kadınlarda Damla Çelik, 30 dakika
6 saniyeyle erkeklerde Getaye Gelow bi-
rincilikle tamamladı. Cadde 10K koşu-
sunda madalya ve kupanın yanı sıra;

birincilere 1.500, ikincilere 1.000, üçüncü-
lere ise 750 TL para ödülü verildi.

Etkinliklerimiz devam edecek

Programda konuşan Kadıköy Belediye
Başkanı Şerdil Dara Odabaşı,  Temmuz
ayında kültür sanat programlarıyla açık
hava buluşmalarına devam edeceklerini
duyurdu. Odabaşı sözlerini şöyle sür-
dürdü: “Hayatta en önemli olan şey sağlı-
ğımız. Sağlığımızla beraber hayata
dönmemiz gerekiyor. Pandemi döne-
minde tüm kurallara uygun önlemlerle
düzenlenen bu etkinliğe katılan herkese
teşekkür ediyorum. Sokak buluşmaları-

mız, Temmuz ayında başlayacak kültür -
sanat etkinliklerimizle devam edecek.”
ifadelerini kullandı.

Hayata dönüşün adımları atıldı

Kadıköy Belediyesi Amazfit Cadde 10K
Koşusu ve Spor Festivali’nde Kadıköy
Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ile
birlikte koşan CHP Grup Başkanvekili
Özgür Özel “Kadıköy bugün pandemi-
den sonra tedbirleri alarak normal hayata
dönmenin en önemli adımlarından birini
attı. Başkanın davetiyle biz de buradayız.
Her fırsatta ben maraton koşmaya çalışı-
yorum. Kadıköy’deki bu organizasyon,

bu heyecan, burada bulunan binlerce 
kişiyle bana da büyük bir moral oldu.
Ayrıca çok ciddi sosyal sorumluluk pro-
jeleri de var. Görme engelli vatandaşları-
mızın maratonu koşmasına eşlik
ettik. Pandemi koşulları düşünülerek 
bu tip organizasyonların yapılması çok
başarılı. Belediye başkanımızı ve bütün
ekibi yürekten kutluyorum. Başkan
1923  göğüs numarasıyla koşuyor. Bana
da meclisimizin kuruluş tarihi olan
1920 göğüs numarasını ayırmış. Bu da
büyük bir jest, parlamentodaki bütün
milletvekili arkadaşlarımız adına çok 
teşekkür ediyorum” diye konuştu. 

İstanbul’un 39 ilçesinden çocuk ve gençler,
İBB Doğa Kampı’nda bir araya gelecek. 28
Haziran ve 30 Ağustos tarihleri arasında dü-
zenlenecek kampa katılanlar, birbirinden
keyifli etkinliklerle unutulmaz bir yaz tatili
geçirecek. 9-15 yaş arası çocukların katılabi-
leceği kampa, aileler 5-17 yaş arasındaki
engelli çocuklarını da kayıt edebilecek. Kayıt-
ların başladığı İBB Doğa Kampı, Çekmeköy
Nişantepe Orman Park’ta yapılacak

İBB için tek kriter başarı
İBB’nin 541 itfaiye eri için başlattığı işe alma süreci tüm şeffaflığı ile devam ediyor. Açılan ilana 18 bin 934 kişi başvurdu.
Yazılı sınava girmeye hak kazanan 1933 kişi aynı anda, üç farklı salonda sınava girdi. Adayların, fiziksel ve kondisyon
durumlarının değerlendirilmesi ise yaklaşık bir ay sürecek. 541 kişilik kontenjanın 101’i kadın personeli ayrıldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
tarafından 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununa tabi olarak istihdam edilecek
541 itfaiye eri alım süreci tüm şeffaflığı
ile devam ediyor. İlk olarak, 10 Haziran
günü Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri
ve Sanat Merkezi’nde toplam 1933 kişi
aynı anda üç farklı salonda sınava girdi.
KPSS puanlarına göre sınava hak gir-
meye kazanan adayların yazılı sınav sü-
recinin tamamı kamera kaydına
alınarak, ölçme ve değerlendirme bili-
mine göre liyakat esaslarıyla yürütüldü.
Pandemi koşulları ve güvenlik tedbirleri
son derece titizlikle uygulandı. Bütün
sınav süreçlerinin şeffaf bir biçimde ka-
muoyu ile paylaştıklarının vurgulayan
İBB İnsan Kaynakları Müdürü Sinan
Gündüz, kurumsal olarak liyakati esas
aldıklarını söyledi. Gündüz, sözlerini
şöyle sürdürdü: “Soruların hazırlanma-
sından, arkadaşlarımızın puanlarına
göre nasıl alınacağını e-Devlet üzerin-

den ilanı ve başvurularından toplanma-
sına; buradaki parkurun oluşturulması,
kamera kayıtlarının alınmasına kadar
tüm süreci, kamuoyunun dikkatlerine
arz etmiş oluyoruz. Hesap verilebilir il-
kesi kapsamında bütün başvuruları da
değerlendirmiş oluyoruz. Başarının dı-
şında, başka hiçbir kriter burada dev-
reye girmiyor.”

Süreç adil yürütülüyor

Görüşlerine paylaşan itfaiye personeli
adayları, İBB’nin işe alım sürecinde adil
ve şeffaf davrandıkları yönündeki dü-
şüncelerini aktardı. Sınavlar için
Adana’dan İstanbul’a gelen bir erkek
vatandaş, diğer belediyelerin mülakat
odaklı işe aldıklarını; ama İBB’nin yazılı
sınav ve parkurdaki performansa göre
değerlendirmede bulunuyor olmasının
bir güven yarattığını söyledi. Başka bir
kadın aday ise, “Çok adaletli buluyo-
rum. Geçen sefer de öyle oldu. Liyakate

dayalı bir sitem olduğuna inanıyorum.”
ifadesinde bulundu. İBB geçtiğimiz
Şubat ayında, tarihinde ilk defa kadın-
lar için 50 kişilik “itfaiye eri” kontenjan
açmış, toplam 119 kadın aday parkurda
mücadele etmişti. Şimdi ise yüzlerce
kadın aday 101 kişilik kontenjanda yer
bulmak için erkek adaylar gibi; ağırlık
kaldırma, iki katlı bir platformunun
merdivenlerini çıkma, itfaiye hortumu
kullanma, engel atlama, 30 kiloluk can-
sız manken taşıma, şınav ve barfix gibi
bir dizi zorlukları en iyi dereceyi yapıp
sıralamaya girmeye çalışıyor.

16 Temmuz'a kadar sürecek

Hem yazılı hem de fiziksel performans-
larının sonucunda aldıkları puana
göre 541 kişi görevlerine başlayacak.
“Aday memur” sıfatıyla görecekleri üç
aylık eğitimlerini başarıyla tamamlayan
adaylar, yeni görev yerlerine dağıtılmış
olacaklar. MÜGE YÜCETÜRK

Mustafa DOLU
HALKIN AVUKATI

info@gazetedamga.com.tr
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Kadıköy Caddebostan’da düzenlenen Cadde 10K koşusunun kazananları belli oldu. Kadınlarda Damla
Çelik, erkeklerde Getoaye Gelow 10 kilometrelik parkuru tamamlayarak birincilik ödülünün sahibi oldu

Renkli görüntüler var
Cadde 10K koşusu, sabah saatlerinde patencilerin
renkli görüntülerine sahne oldu. Koşu öncesi 162
patencinin katılımıyla paten yarışı gerçekleşti. Yarış-
mada kadınlarda Dorsa Shahriari, erkeklerde Mo-
hammed Salahi birinci oldu.  Yarışmacılara kupa ve
madalyanın yanı sıra birincilere 1.000, ikincilere
750, üçüncülere 500 TL para ödülü verildi. 

Şimdi doğa
kampı zamanı



M EB Hayat Boyu Öğrenme 
Genel Müdürü Yusuf Büyük, 
yazılı açıklama yaparak, MEB 

Hayat Boyu Öğrenme Kurumları yönet-
meliğinde değişiklik yapıldığını belirtti. 
Büyük, yönetmeliğin ilkinin 2018 yılında 
yayımlandığını hatırlatarak, "Bazı mad-
deler hayata geçirilememiş, bazı madde-
lerde de uygulama birliği 
sağlanamamıştı. Bu haliyle istek ve ihti-
yaçlar tatmin edici düzeyde karşılanamı-
yordu. Hızla artan bilgi ve gelişen 
teknoloji; eğitim sürecini teknolojik yeni-
liklerle uyumlu hâle getirme gerekliliğini 
doğurmakla birlikte bireylerin eğitim ih-
tiyaçlarını artırmaktadır. Taşra teşkilatı-
mızdan Genel Müdürlüğümüze ulaşan 
istek ve ihtiyaçlar da göz önünde bulun-
durularak, değişen bilgi akışına ve geli-
şen teknolojik yeniliklere ayak uydurmak 
ve ortaya çıkan ihtiyaçları karşılayabil-
mek amacıyla bahse konu yönetmelikte 
gerekli değişiklikleri yapma ihtiyacı hâsıl 
olmuştur" dedi. 

8 milyon belge alınacak 

Büyük, yönetmelikte yapılan iyileştirme 
 ve değişiklikleri maddeler halinde şöyle 
sıraladı: 
1) Bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltıl-
ması, e-Devlet uygulamalarına entegras-
yon sağlanması amacıyla basılı olarak 
verilen yıllık ortalama 8 milyon kurs  

bitirme belgesi elektronik ortama taşına-
rak kâğıt ve basım maliyetinden tasarruf 
sağlanacaktır. Vatandaşlarımız kurs  
bitirme belgelerini e-Devlet üzerinden  
alabileceklerdir. 
2) Ders ücreti karşılığı ücretli usta öğre-
tici olarak görevlendirilecek kişilerin mü-
racaatı, görev sıralaması ve göreve 
başlatılmalarıyla ilgili çizelge güncellene-
rek müracaatlar eylül ayına çekilerek  
hakkaniyete uygun bir düzenleme yoluna 
gidilmiştir. L 
isans ve lisansüstü eğitime sahip usta 
öğretici adayların görev almalarındaki 
sorunlar ortadan kaldırılmıştır. 
3) Engelli öğretmenler ve engelli çocuğu 
ve/veya bakmakla yükümlü olduğu en-
gelli bireyi olanlar ile hamile öğretmenle-
rin ders programı çizelgesi ile nöbet  
uygulaması hususunda pozitif ayrımcılık 
yapılmıştır. 
4) Olgunlaşma enstitülerinin kursiyeri  
bulunmayan 'araştırma', 'tasarım ve  
üretim' ve 'tanıtım ve pazarlama' bölüm-
lerinde görevli öğretmenlerin çalışma sü-
relerine ilişkin uygulamada karşılaşılan 
tereddütler ortadan kaldırılmıştır. 
5) Komisyon toplantıları, kurs açma 
onayları gibi bürokratik işlemler asgari 
düzeye indirilerek, uygulamalarda  
tekrardan kaçınılarak emek ve zaman  
tasarrufu sağlanması hedeflenmiştir. 
6) Özel, resmî kurum/kuruluşlar ve sivil 

toplum kuruluşları ile yapılacak proto-
kollerde bir takım standartlar getirilerek 
kolaylıklar sağlanmıştır. 
7) Yeni kurs talebi olması hâlinde,  
15 günlük olan yeniden duyurma süresi 

7 güne çekilmiştir. 
8) Yılda iki kez toplanan hayat boyu öğ-
renme komisyonu yılda bir defaya indiri-
lerek her yıl ağustos ayı içerisinde 
toplanmasına karar verilmiştir.

TÜRKİYE finallerinde ilk 5 sı-
rada yer alan 4 projenin gele-
cek yılların çalışmalarını 

teşvik ettiği ifade edildi. İTÜ ETA Vakfı 
Doğa Koleji Giresun Kampüsü öğren-
cisi Buğra Kemal Korkut’un Danışman 
Öğretmen Tuğçe Peker mentörlüğünde 
psikoloji alanındaki projesi ile üçüncü 
olduğu belirtildi. ‘Kovid-19 döneminde 
lise öğrencilerinin teknoloji bağımlılık-
ları ile psikolojik sağlamlıkları arasın-
daki ilişki’ projesinin güncel sorunlara 
duyarlı bir gencin bilimsel vizyonu ola-
rak alkışlandığı ifade edildi. İTÜ ETA 
Vakfı Doğa Koleji Çanakkale-Biga 
Kampüsü öğrencisi Ecem Rabia Kap-
lan’ın da Coğrafya Öğretmeni Sevcan 
Uçar mentörlüğünde, Bursa üzerinde 
bir araştırma gerçekleştirdiği söylendi. 
‘Bursa’daki yapılaşma biçimi ve şehir 
dokusunun kentsel ısı adalarının oluşu-
muna etkisi’ projesinin ise Türkiye dör-
düncüsü olduğu belirtildi. Projede, 
Bursa’daki bina yapısı ve yüksekliği, ya-
pılaşma yoğunluğu, yeşil alanların kent 
merkezindeki konumu, zemin malze-
mesi ve bitki örtüsü gibi unsurların kent-
sel ısı adaları oluşturduğu tespit edildiği 
söylendi. Bu etkenlerden ‘kentsel termal 
çevre üzerinde olumsuz etkiler bırakı-
yor’ sonucuna ulaşıldığı ifade edildi. 

Küflenmeyen ekmek 

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Eryaman 
Kampüsü öğrencileri Asrın Deniz Akdal 
ve İsmail Şenay, Kimya Öğretmeni 

Duygu Yavuzkan Danacı'nın danışman-
lığında, uzun süre küflenmeyen ekmek 
üretmeyi amaçladıklarını söylediler. Öğ-
renciler, projeyi sürdürülebilirlik bilin-
ciyle geliştirdiğini ifade etti. ‘Ekmekteki 
kimyasal katkı maddeleri yerine küf ön-
leyici doğal bir alternatif: defne yaprağı’ 
projesinin gıda israfını azaltmayı da he-
deflediği vurgulandı. Ekmek yapımında 
kullanılan kimyasal katkı maddelerinin 
aşırı tüketildiklerinde sağlık problemle-
rine neden olduğunu ifade eden öğren-
ciler, katkı maddelerinin olumsuz 
etkilerini ortadan kaldırırken ekmeğin de 
uzun süre küflenmeden kalmasını sağla-

yacaklarını belirtti. 

Dijital çalışmalar da var 

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Ataşehir-1 
Kampüsü öğrencisi Caner Yılmaz, Bi-
yoloji Öğretmeni Emine Er Yılmaz 
mentörlüğünde, ‘Dijital biyoloji labora-
tuvarı’ projesini geliştirdiğini söyledi. 
Dijital biyoloji laboratuvarıyla 3 boyutlu 
deney uygulamalarına imkân tanıdığı 
ifade edilen projenin ülke genelindeki 
okullardaki laboratuvar yetersizliği, sınıf 
mevcudunun fazla oluşu, ders saatleri-
nin kısıtlı olması gibi olumsuzluklara da 
çözüm olmayı hedeflediği belirtildi.
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Öğrenciler için TÜBİTAK ödülü
TÜBİTAK Türkiye Finalleri’nde, psikoloji, coğrafya, biyoloji ve kimya alanlarında, 
İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencilerinin 4 ayrı projesinin ödül aldığı açıklandı

BAHÇEŞEHİR Koleji, Marke-
ting Türkiye & BoomSonar iş 
birliğiyle bu yıl 5’incisi düzen-

lenen Social Media Awards Turkey 
2021’de ‘Özel İlk Orta Eğitim Kurum-
ları’ kategorisinde Altın ödülünün sa-
hibi oldu. Veri Ödülleri bölümü için 55 
binden fazla sosyal medya marka he-
sabı SocialBrands puanlarına göre ta-
mamen analitik olarak incelendi. 1 
Mart 2020- 1 Mart 2021 dönemini kap-
sayan değerlendirmede hayran sayısı, 
hayran artışı, paylaşılan ileti sayısı, ileti 
türleri, elde edilen etkileşim ve etkileşim 
türleri gibi birçok farklı veri ele alındı. 
Deloitte'un değerlendirme sonucuna 
göre her kategorinin en başarılı marka-
ları belli oldu. Bahçeşehir Koleji Ku-
rumsal İletişim Birimi, 2019 ve 2020 
yılında da aynı ödülü almıştı. Ödül tö-
reninde konuşan Bahçeşehir Koleji Yeni 
Medya Direktörü Pelin Babakıray, So-
cial Media Awards’da üçüncü kez altın 
ödülün sahibi oldukları için çok mutlu 
ve gururlu olduklarını söyledi ve sözle-
rine şöyle devam etti: “Öncelikle, böyle 
önemli bir platformda bize değerlendi-
rilme şansı sunan ve çok değerli marka-
ları bir araya getiren Marketing Türkiye 
ve BoomSonar ekibine çok teşekkür 
ederiz. Sosyal mecralarda var olmamızı 
her zaman destekleyen, bize liderlik 
eden Genel Müdürümüz Sayın Özlem 
Dağ’a ve bu ödülü almamızda büyük 
katkıları olan dijital ajansımız Krom-
bera ekibine, Genel Müdürlük İletişim 
ekibimize ve Türkiye genelindeki tüm 
iletişim yöneticilerimize çok teşekkür 
ediyorum.”

ŞEHİT PROF. DR. İlhan 
Varank Eğitim Araştırma 
Hastanesi'ne bağlı Prof. 

Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastane-
si'nde aşı olmak için gelenler yoğun-
luk oluşturdu. Sabah saatlerinden 
itibaren hastanede başlayan aşıya 
talep yoğunluğu gün boyu devam 
etti. Aşılananlar, aşı polikliniklerin 
çevresinde olası bir yan etkiye karşı 
bir süre gözlem altında tutuldu. Şehit 
Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi Başhekim Yar-
dımcısı Dr. Murat Sadettin Söyle-
mez, "Normalleşmeyle birlikte hızlı 
bir şekilde yeni yaş grupları ve meslek 
grupları tanımlanmaya başladı. Son 
günlerde taleplerde artış yaşandı. Biz 
de bu artan taleplere karşı hızlı bir 
şekilde kapasitemizi arttırmaya gittik. 
Hatta son günlerin en yoğun gününü 

bugün yaşıyoruz. Kısıtlama gününe 
denk gelmesine rağmen gün sonu iti-
bariyle de yaklaşık 4 bin 100 vatan-
daşımızı sadece bizim hastanemizde 
aşılayacağımızı öngörüyoruz" dedi. 
Aşısını yaptıran Funda Bayarslan, 
"Uzun süredir aşılanmayı bekliyor-
dum, yoğun iş temposunda çalışıyo-
ruz. Tedirgin olarak işe gidiyorduk, 
tedbirleri alıyorduk ama aşıyı da dört 
gözle bekliyorduk. Umduğumdan 
daha çabuk sıra bana geldi. İnsan 
biraz daha rahat oluyor aşılanınca 
muhteşem bir şey" diye konuştu. 
Arzu Ceylan ise "Maskelerden nefes 
alamıyoruz artık. Bir an önce aşı-
lanma bitsin hepimiz rahat edelim. 
Dün randevu aldım hemen bugün 
aşılandım, sürpriz gibi oldu bana. İlk 
aşılar Türkiye'ye geldiğinden beri bir 
an önce olmak istedik" dedi.

AVCILAR Belediye Başkanı Av. Turan Han-
çerli Başkan Yardımcıları ve Meclis Üyeleri 
ile birlikte Eskişehir Büyükşehir Belediye 

Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’i makamında zi-
yaret etti.  Eskişehir’in Türkiye'ye örnek olan vizyon 
projelerini Büyükerşen ile birlikte inceleyen Hançerli, 
"Sosyal Belediyecilik anlayışının en iyi temsillerinden 
biri olan Eskişehir Büyükşehir Belediyemizin topluma 
kazandırdıkları ile gurur duyuyor, Büyükerşen hocama 
çalışmalarında başarılarının devamını diliyorum. Bizler 
de tüm ekip arkadaşlarımla birlikte bu başarılı çalışma-
ları yerinde incelemek istedik. Misafirperverlikleri için 
hocama ve tüm ekibine teşekkür ediyorum" dedi Han-
çerli ve beraberindeki heyet, Türkiye’ye örnek olan pro-
jeleri ile adından çokça söz ettiren Eskişehir Büyükşehir 
Belediyesi'nin parklardan ulaşıma, sanattan mimariye 
tüm hizmetleri hakkında bilgi edindi. İncelemeler kap-
samında ulaşım projeleri , Sazova Parkı, Kent Estetiği 
Üretim Tesisleri ve Sosyal Tesisleri ziyaret edildi. 

Hançerli Eskişehir’deydi

Özel okula 
Altın ödül

Hastanelerde aşı kuyruğu

KURSU BITIREN BELGEYI 
ARTIK E-DEVLET ILE ALACAK

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme  
Kurumları yönetmeliğinde yapılan değişiklikle bürokrasi 
ve kırtasiyeciliğin azaltılması, e-Devlet uygulamalarına 

entegrasyon sağlanması amacıyla basılı verilen yıllık orta-
lama 8 milyon kurs bitirme belgesi elektronik ortama taşı-

narak, kâğıt ve basım maliyetinden tasarruf sağlanacak 

Çevreyi kirletmek 
geleceğe ihanettir

H erkes merak içinde... Kiminle konuşsam 
lafa ‘Marmara’ ile giriyor, ‘Ne olacak’ diye 
devam ediyor sözlerine...  

Marmara Denizi’nden bahsediyorum... Marmara, su 
yüzeyini saran ve halkın ‘deniz salyası’ dediği ‘müsi-
laj’la boğuşuyor... Kovit salgını nedeniyle nasılki günlük 
konuşmalarda ‘filyasyon’, ‘entübe’ gibi tıbbi kelimeler 
bolca kullanılmaya başlandı ise ‘müsilaj’ kelimesi de 
öyle oldu... ‘Musilaj’ kelimesi TDK sözlüğünde yok... 
Türkçe’ye bir kelime olarak Fransızca ‘Musilage’, 
İngilizce ‘Mucilage’ veya İtalyanca ‘Musilage’den
geçmiş... Kelimenin etimolojik kökeni ise geç Latin-
ce’den geliyor...  ‘Mucilago’ yani çamur gibi koyu sıvı 
anlamında... 

*** 
Marmara, tüm çevresi bir ülke sınırları içinde kalan 

dünyadaki tek deniz... Yüzeyi 11 bin 350 kilometre 
kare... Adalarında bol miktarda mermer bulunması 
yüzünden bu isim verilmiş... Yunanca Marmaros, 
Mermer anlamına geliyor... Marmara’ya kıyısı olan 
yedi il İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, 
Yalova ve İzmit... Vahim bir durum yaşanıyor... Mar-
mara’nın sadece binde biri salya ile kaplı olsa 11 kilo-
metrekarelik bir alan... Yani 11 milyon metrekare... 
Araştırmalarda, sadece deniz yüzeyinde ‘müsilaj’ değil, 
15-20 metre derinliğe kadar jelimsi bir yapının olduğu 
söyleniyor... 

*** 
Gelişmeleri detaylı tekrara gerek yok... Alınan su ör-

neklerinde bir litrede 0,8 milimetreküp oksijen ölçül-
müş... Halbuki deniz içindeki yaşamsal faaliyet için alt 
sınırın 2 milimetreküp olduğu söyleniyor... Açıklama-
lara göre, oksijenin azalmasına ve musilaja neden olan 
iki şey azot ve fosfor yükleri... Sebebi de yıllardır 
denize akıtılmış yükler. Azot ve fosfor arıtılmadan gelen 
yükler ve bu yükler sonucu aşırı biyolojik üretim... 
Çözüm olarak karasal kaynaklı bu arıtılmamış atıkla-
rın derhal kesilmesi gösteriliyor... 

*** 
New York Şehir Üniversitesi’nden Prof. Andre 

Aciman, ‘Prost okumak insanı okumaktır’ diyor...   
Yalnız Fransa için değil dünya edebiyatının bir ustası 
olan Fransız yazar Marcel Proust’un şu sözünü hiç 
unutmamalıyız...  ‘İnsan en çok kaçtığı şeyden asla kur-
tulamıyor...’ İşte bu bugün Marmara’da yaşanan şey 
yıllarca evsel ve sanayi atıklarını arıtmaktan kaçmanın 
bir sonucu... Proust’un dediği gibi bundan kaçış yok... 
Kurtuluş da yok... Şimdi acı gerçekle yüzleşiliyor... Her 
kaçılan gerçeğin  altında bir başka gerçek daha var. 
O da gerçeğin sıkı bir takipçi olması... Sorun kaçtıkça 
kartopu gibi daha da büyüyor... Çevreyi kirletenler, kir-
letilmesine seyirci kalanlar aslında bugüne ve geleceğe 
ihanet ediyor...  

*** 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Marmara için ha-

zırladığı bir eylem planıyla harekete geçildi... Marma-
ra’nın temizlenmesinin ne kadar süreceği sanırım 
çalışmalar ilerledikçe ortaya çıkacak... Şimdi 
artık ‘Ben demiştim’, ‘Ben söylemiştim’ zamanı değil... 
Hep beraber ‘Marmara’yı kurtarma’ zamanı... Ama bir 
yandan da çevre bilinci yüksek bir topluma doğru yol 
alınmalı... Çevre, doğa sevgisi aşılanmayan çocukların 
daha sonra doğayı ve çevreyi önemsemedikleri bir ger-
çek... Bu bilinci sonradan kazandırmak oldukça zor... 
Çevre bilinci yüksek çocuklar yetiştirmenin ailede okul 
öncesi ve okulda mümkün olduğunu söylüyor eğitimci-
ler...  Bu konuda da harekete geçilmeli... 

*** 
Belediyeler de görev bölgesinde yaşayanlara insan 

bir yaşam ortamı sağlamayı birinci görev addet-
meli... Bunların başında ‘damacana su’ yerine musluk-
lardan akan içilebilir temiz su sağlamak, ayrıştırılan 
katı atıkların enerjiye dönüşmesini sağlamak, gerçek 
biyolojik arıtma tesisleri yapıp çalıştırmak gibi görevler 
geliyor... Bunları görmezden gelmek, yapmamak için 
bahaneler bulmak, gerekçeler uydurmak, ya da sorunu 
erteleyip durmak başarısızlık karnesi olmalı belediye 
başkanları için... Alman yazar Johann Wolfgang von 
Goethe diyorki... ‘İnsanın yalnızca gerçeğin ne oldu-
ğunu bilmesi yeterli değildir, doğruyu yapması de 
gereklidir...’

Halit Çelikbudak

Aşılamanın 40 yaşa düşmesinin ardından  
hastanelerde uzun kuyruklar oluştu. Aşılama 
programına en son şehir içi ve şehirlerarası 

ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dol-
muş esnafı, kargo ve kurye çalışanları dahil 

edilmişti, bugün itibariyle aşılama programına 
40 yaşına kadar olan kişiler de dahil oldu 

Yusuf Büyük

hcelikbudak@gmail.com

info@gazetedamga.com.tr
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YAYIN TÜRÜ:  Ye rel Süre li Yayın

O rdu’da bu ayın ilk haftasında et-
kili olan sağanak ve fırtına, yük-
sek kesimlerde dolu yağışına

dönüştü. Altınordu, Ulubey, Kabadüz ve
Gölköy ilçelerinde ceviz büyüklüğünde
yağan dolu, fındık bahçelerinde zarar yol
açtı. Dolu yağışı sonrası bazı fındık çota-
nakları dallarından koptu, fırtına ise dal-
ların kırılmasına neden oldu. Ordu İl
Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat
Odaları bahçelerde hasar tespiti yaptı.
Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan
Akça, hasar tespit çalışmalarıyla ilgili de-
ğerlendirmelerde bulundu. Dolu yağan
bölgelerde lokal zararların oluştuğunu
belirten Akça, “Geçen hafta içerisinde
hem AFAD yetkililerinin hem de ziraat
odaları birliğinin yapmış olduğu uyarı
sonucu bölgemizde sahil kesimlerde
yağış yaşandı, yüksek kesimlerde bu
yağış doluya dönüştü. Bu dolu sonu-
cunda fındık bahçelerinde lokal olarak
yağan bölgelerde hatırı sayılır bir zarar
oluştu. Çünkü fındık çotanakları artık ge-
lişti, büyüdü veya elle tutulur hale geldi.
Dolu da bundan dolayı ürüne zarar
verdi. Buralarda oluşan zararların tespit-
leri ziraat odalarımızın mühendisleri ta-
rafından ve tarım il müdürlüğündeki
yetkili arkadaşlarımız tarafından tespit-
leri yapıldı. Özellikle dolu vuran bölge-
lerde yapılan tespitlerde lokal olarak
yüzde 50-60’lara varan hasarların oluş-
tuğu görüldü” diye konuştu.

Rekoltede ciddi düşüş

Nisan ayında yaşanan zirai don afetinde
ise 70 mahallede yüzde yüze varan ha-
sarların meydana geldiğini kaydeden
Akça, fındık rekoltesinde bu yıl yüzde
25’lere varan düşüş yaşanmasını bekle-
diklerini söyledi. Akça, “Nisan ayı içeri-
sinde bir zirai don gerçekleşti. Özellikle
Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon’un
150-300 rakım arasında olan bahçelerde

lokal olarak zarar oluştu. Buradaki za-
rarda da Ordu olarak yaklaşık 9 ilçede 70
mahalleyi kapsayan alanda bir zarar
oluştu. Buradaki zararlar da TARSİM
yetkililerinin yapmış olduğu birebir çalış-
malarda yüzde 50 ile yüzde yüze varan
zararlar tespit edildi ve raporlarına yaz-
dılar. Biz bu zararların fındık rekoltesinin
genelinde yüzde 20-25 bir etki yapacağını 

düşünüyoruz. Çünkü zirai don yaşadığı-
mız bölge fındık üretiminin yüksek ol-
duğu bölgelerdi. Bundan dolayı da fındık
rekoltesinin genelinde yüzde 20 ile 25’e
varan bir düşüş görüleceğini tahmin edi-
yoruz” ifadelerinde bulundu.

Zarar etmeden satmalıyız

Fındık üreticisi Mert Şıhma ise, bahçe

sinde hasar olduğunu ifade ederek, “Don
ve fırtınadan kaynaklı fındıklarımız hasar
gördü. Yüzde 60 hasar kaybımız var. Bu
nedenle fındık fiyatının yüksek olmasını
bekliyoruz. Üretici olarak zarardayız şu
anda. 35 liranın üzerinde bir fiyat düşü-
nüyoruz. Çünkü fındıkta yanmalar, za-
rarlar oluştu. Biz üreticiler zarar etmeden
fındığımızı satmak istiyoruz” dedi.

DOLU FINDIGI VURDU!
Ordu'da geçen hafta etkili olan fırtına ve dolu, fındık bahçelerinde zarara yol açtı. Altınordu
Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça hasar tespit çalışmalarının yapıldığını belirterek, "Fındık
rekoltesinde genelde yüzde 25’e varan bir düşüş görüleceğini tahmin ediyoruz” dedi

Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum
Heyeti Başkanı Cenap Aşcı, THK Uçak
İmalat AŞ tarafından üretilen iki kişilik
yerli sivil uçağın test ve sertifikasyon
çalışmalarının gerçekleştirildiğini be-
lirterek, "Uçağımızın seri üretimi için
alıcı bekliyoruz." diye konuştu

Aşcı, THK'nin Yerli Spor Uçak Projesi
kapsamında ürettiği sivil uçağa ilişkin bilgi
verdi. Türkiye'nin sivil uçak şirketi THK

Uçak İmalat AŞ'nin 2011'de faaliyetlerine başladığını
ifade eden Aşcı, şirketin, sabit ve döner kanatlı her
türlü hava platformunun tasarımı, üretimi, montajı,
sertifikasyonu, bakım ve onarımı, yedek parça temini
ile üretilenlerin dünya ve Türkiye piyasasına pazar-
lanması amacıyla kurulduğunu söyledi. Aşcı, şirketin
kuruluş aşamasının ardından yerli ve milli sivil uçak
üretimi için çalışmalara başladığını dile getirerek,
şöyle konuştu: "Bu kapsamında THK Uçak İmalat
AŞ tarafından iki kişilik olacak şekilde yerli sivil uça-
ğımızın üretimine başlandı. Alttan kanatlı 100 hp gü-
cünde motora sahip, balistik paraşütlü Türkkuşu adı
verilen sivil uçağımızın tasarımı, üretimi, test ve serti-
fikasyonu gerçekleştirildi. Türkkuşu adı verilen uçağı-
mız, uluslararası geçerliliği olan LTF-UL'ye uygun
olarak Alman Ultralight uçuş sertifikasına ve Sivil
Havacılık Genel Müdürlüğünden alınan gerekli tüm
sertifikalara sahiptir." Aşcı, uçağın gövdesinin en yük-
sek teknoloji kullanılarak, kompozit (PRE-PREG
karbon) malzemeden üretildiğine dikkati çekerek,
"Uçağımız hafif, yakıt sarfiyatını düşüren dayanıklı
bir gövdeye ve acil durumlarda iniş sağlayacak olan
paraşüt sistemine sahiptir. İniş takımları özel tasa-
rımı sayesinde toprak zemin, çimen, asfalt gibi pist-
lere birden fazla seçenekli şekilde iniş yapılabilir.
Kullanılan dijital ekran sistemiyle daha fazla veriye,
daha hızlı ulaşılmasını da sağlıyor." ifadelerini kul-
landı. Uçağın ayrıca GPS sistemine sahip olduğuna
işaret eden Aşcı, "Türkkuşu'nun seyir hızı saatte 275
kilometre, maksimum hızı saatte 380 kilometre, iniş-
kalkış mesafesi 150 metre, menzili 1250 kilometre,
havada kalış süresi ortalama 5 saat. Uçakta yakıt tü-
ketimi düşük ve 95 oktan kurşunsuz benzin kullanılı-
yor." bilgisini verdi.

Ankara'dan İzmir'e gidiş-dönüş yapabilir

İvme yükünün artı 4G, eksi 2G olan uçakta, rotaks
912 ULS motor kullanıldığını belirten Aşcı, uçağın
maksimum kalkış ağırlığının 472,5 kilogram, maksi-
mum boş ağırlığının 297 kilogram olduğunu bildirdi.
Aşcı, uçağın kullanılabilir yakıt kapasitesinin 66 litre
olduğunu ifade ederek, "Uçakla Ankara'dan tam de-
poyla kalkan pilot, İzmir'e gidiş-dönüş yapabilir."
dedi. Türkiye'nin yerli imkanlarla üretilen sivil uçağı-
nın kullanıma hazır olduğunu vurgulayan Aşcı,
"Uçağımızın seri üretimi için alıcı bekliyoruz. İş
adamları, hava sporu yapan gençler gibi kitlelere
uygun olan uçağımızı almak isteyen kişiler kurumu-
muzla irtibata geçebilir." diye konuştu. Aşcı, şu anda
ellerinde söz konusu uçaktan iki tane bulunduğunu
ancak toplu olarak siparişlerin gelmesi durumunda
da hazırlanarak teslim edilebileceğini kaydetti.

Havalimanı için
hedef Orta Asya

TAV Havalimanları İcra Kurulu
Başkanı Sani Şener, yaptığı
açıklamada, Türkiye’nin aşıla-

mada hızlandığını, bununla birlikte seya-
hat kısıtlamalarının kalkacağına
inandığını ifade etti. Salgın nedeniyle her
ülkenin farklı uygulamaları bulunduğunu
aktaran Şener, “Bir ülkede 14 gün karan-
tina, birinde karantina yok ama aşı iste-
niyor, öbüründe 72 saat önce PCR testi
isteniyor. Bu uygulamalarla ilgili karışık-
lıklar vardı. Şimdi yavaş yavaş bunlar
düzene giriyor.” diye konuştu. Şener, sal-
gın sürecinde her ülkenin bilim insanları,
politikacıları ve ekonomistlerinin bir türlü
aynı çizgide bulunamadığını, herkesin
kendi bulunduğu alan açısından duruma
baktığını söyledi. Türkiye’nin salgın süre-
cinde Güvenli Turizm Sertifikası ile çok
akıllı bir iş yaptığını ifade eden Şener,
“Türkiye’ye geçen sene salgın sürecine
rağmen önemli sayıda turist geldi. Bu
sene daha iyi olacağına inanıyorum.”
dedi. Sani Şener, aşılama oranı yüksel-
dikçe dünyada salgın sorununun çözül-
düğüne işaret ederek, aşıdan kesinlikle
kaçınmamak gerektiğini söyledi. Salgın
sonrası yolcu davranışlarında değişiklik

olup olmadığını ölçümlediklerini belir-
ten Şener, dijitalizasyonun çok arttığını
ve yolcu tarafından bunun kabul edildi-
ğini gördüklerini, yolcuların dijital uygu-
lamalara çabuk adapte olabildiğini
anlattı. Şener, artık havalimanlarında
güvenliğin yanında sağlık güvenlik tara-
masının da olacağını belirterek, “Salgın
sürecinde uçak içinin ve havalimanları-
nın çok emniyetli ve sağlıklı olduğunu
gördük. Salgınla alakalı hiçbir sıkıntı
çıkmadı.” diye konuştu.

İş modelleri değişiyor

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı
Şener, TAV Havalimanları olarak Al-
matı Havalimanı'nı işletmeye başladık-
larını anımsatarak, Almatı’nın İpek
Yolu’nun en önemli merkezlerinden biri
olduğunu vurguladı. Yeni yatırımlara
ilişkin soru üzerine Şener, “Yolcu büyü-
mesinin olacağı yerlerle ilgileniyoruz.

Gelişmiş ülkelere değil, gelişmekte olan
ülkelere bakıyoruz. Orta Asya ve Af-
rika’ya odaklanıyoruz.” dedi. Şener, sal-
gın sonrasında dünyadaki bütün
regülasyonların güncellenmesi gerekti-
ğini belirterek, “Kovid-19’dan sonra he-
pimiz iş modellerimizi değiştirmeye
mecburuz. Şirketler de, hükümetler de,
ülkeler de devamlı stratejilerini geliştir-
diler. Biz de stratejilerimizi devamlı ge-
liştirerek kendimizi yeni döneme adapte
etmek istiyoruz. Bu adaptasyonu eski
kurallarla yönetemezsiniz.” diye ko-
nuştu. Seyahat ve turizm sektörlerinin
aynı tarafta bulunduğuna işaret eden
Şener, seyahatlerin önünün açılması
için her ülkenin sektör paydaşlarının
kendi hükümetlerini ikna etmeye çalıştı-
ğını söyledi.

TAV Havalimanları

Dünyanın önde gelen havalimanı işlet-

mecileri arasında yer alan TAV Havali-
manları, Türkiye’de Antalya, Ankara
Esenboğa, İzmir Adnan Menderes,
Milas-Bodrum ve Gazipaşa-Alanya ha-
valimanlarını işletiyor. TAV, yurt dışında
ise Kazakistan’ın Almatı, Gürcistan’ın
Tiflis ve Batum, Tunus’un Monastır ve
Enfidha-Hammamet, Makedonya’nın
Üsküp ile Ohrid, Suudi Arabistan’ın
Medine, Hırvatistan’ın ZagrebHavali-
manı’nda faaliyet gösteriyor. Holding,
duty free, yiyecek-içecek hizmetleri, yer
hizmetleri, bilişim, güvenlik ve işletme
hizmetleri gibi havalimanı operasyonu-
nun diğer alanlarında da faaliyette bu-
lunuyor. Bu çerçevede TAV
Havalimanları, Letonya’nın Riga Hava-
limanı’nda da duty free, yiyecek içecek
ve diğer ticari alanların işletmesini ger-
çekleştiriyor. Şirketin küresel ayak izi, iş-
tiraklerinin ürün ve hizmetleriyle birlikte
26 ülkede 91 havalimanına ulaşıyor.

TAV Havalimanları 
İcra Kurulu Başkanı Sani
Şener, yatırım için yolcu

büyümesinin olacağı
yerlerle ilgilendiklerini

belirterek, “Gelişmiş ül-
kelere değil, gelişmekte
olan ülkelere bakıyoruz.

Orta Asya ve Afrika’ya
odaklanıyoruz.” dedi

Yerli uçak
alıcı bekliyor

Türkiye'deotomatik vites otomobil satışları bu
yılın ilk beş aylık dönemiyle geçen yılın aynı dö-
nemi kıyaslandığında yüzde 84,2 artışla 188 bin

676'ya yükselirken, otomatik vites otomobillerin toplam
pazardaki payı da yüzde 69,9'dan yüzde 76,1'e çıktı. Oto-
motiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerinden derle-
diği bilgiye göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç
toplam pazarı, 2021 Ocak-Mayıs döneminde bir önceki
yılın aynı dönemine göre yüzde 72 artarak 314 bin 882 se-
viyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde, otomobil sa-

tışları yüzde 69,2 artışla 247 bin 977 olurken, hafif ticari
araç satışları da yüzde 83 artışla 66 bin 905 adede ulaştı.
Türkiye otomotiv pazarında, yılın ilk beş aylık döneminde,
otomatik vites araç satışlarındaki yükseliş dikkati çekti.
Mayıs sonu itibarıyla otomatik şanzımanlı otomobiller sa-
tışlardan 188 bin 676 adetle yüzde 76,1 pay alırken, ma-
nuel şanzımanlı otomobillerin payı 59 bin 301 adetle
yüzde 23,9 olarak belirlendi. Söz konusu dönemde satılan
her 10 otomobilden 7'si otomatik vites olarak kayıtlara
geçti. Geçen yılın ocak-mayıs döneminde otomatik şanzı-
manlı otomobillerin pazar payı yüzde 69,9, satışı 102 bin
450 ve manuel şanzımanlı otomobillerin pazar payı yüzde
30 ve satışı da 44 bin 4 seviyesinde kaydedilmişti.Segment

bazında ele alındığında, en yüksek otomatik şanzıman pa-
yına yüzde 100 ile ultra lüks segmenti (F), lüks segmenti
(E) ve üst-orta segment (D) sahip oldu. Bu segmentleri,
yüzde 94,4'le en küçük şehir otomobilleri olarak bilinen A
segment, yüzde 80,9'la küçük araç sınıfı olarak bilinen B
segment ve yüzde 67,2 ile de kompakt sınıf ya da alt orta
sınıf olarak adlandırılan C segment takip etti. Bu yılın
mayıs ayı açısından bakıldığında toplam 43 bin 138 oto-
mobil satışının 31 bin 981'ini otomatik vites otomobiller
oluşturdu. Bu yılın mayıs ile geçen yılın mayısı kıyaslandı-
ğında otomatik şanzımanlı otomobil satışı yüzde 100,2 ar-
tarken, otomatik vites otomobillerin satışlardan aldığı pay
da yüzde 63,7'den yüzde 74,1'e çıktı.

Manuel vitese ilgi azaldı



7SİYASET 14 HAZİRAN 2021 PAZARTESİwww.gazetedamga.com.tr

Hangi kurum 
doğru diyor?

Baş’a önemli
misafir

TÜRKİYE RASTGELE BİR ÜLKE DEĞİL!

ChP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer,
resmi kurumların çalışanlarla ilgili verileri-
nin bile birbirleriyle örtüşmediğini belirterek,
"TÜİK’e göre 29 milyon, SGK’ya göre ise
21 milyon 500 çalışan var. TÜİK, 8 milyona
yakın fazladan çalışanı nereden buldu” diye
sordu. Bu olumsuz tabloda resmi kurumlar
arasındaki verilerin bile
birbiriyle örtüşmediğine
dikkat çeken CHP Mil-
letvekili Ömer Fethi
Gürer, “Ülkemizde si-
gortalı çalışanların
resmi verilerine bakıldı-
ğında TÜİK ve SGK’nın
açıkladığı rakamlar bile
birbirini tutmuyor. TÜ-
İK’e göre 29 milyon ça-
lışan varken, SGK’ya
göre çalışan sayısı 21
milyon 500 bin. SGK’nın verilerine göre,
TÜİK’te var olduğu ileri sürüler 8 milyona
yakın çalışan yok. Kayıtlı ve sürekli sigortalı
çalışan SGK’lı olmak zorunda. Bu du-
rumda TÜİK 8 milyon kayıt dışı çalışan mı
buldu. Yoksa geçici işçiler sürekli işçi gibi
gösterilip, kamuoyu mu yanıltılıyor?" diye
sordu. 

Atamalar yapılmalı

3 milyona yakın kişinin kısa çalıma ödene-
ğinden yararlanmasına rağmen herhangi bir
işyerinde çalışmadığını vurgulayan CHP
Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 30 Hazi-
randa sona erecek olan kısa çalışma öde-
neği uygulamasının ardından binlerce
vatandaşın işsizler ordusuna katılacağını
belirtti.  Ülkemizde geniş tanımlı işsiz sayısı-
nın 10 milyona yaklaştığına işaret eden
CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, üniver-
site mezunu işsiz sayısının ise 2 milyonu
bulduğunu vurguladı. Kamuda öğretmen ve
sağlıkçılar ile mühendis atamalarının bir an
önce yapılmasını istedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara
Milletvekili Ahmet Haluk Koç, Bağımsız
Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüse-
yin Baş’ı ziyaret etti Cumhuriyet Halk Par-
tisi (CHP) Ankara Milletvekili Ahmet
Haluk Koç Bağımsız Türkiye Partisi (BTP)
Genel Başkanı Hüseyin Baş’ı ziyaret etti.
Parti genel merkezinde gerçekleşen görüşme
samimi bir havada geçti. Ülke gündeminin
ele alındığı görüşme sonrası BTP lideri Baş,
Koç’a merhum Prof. Dr. Haydar Baş’ın
Milli Ekonomi Modeli ve Hoş Geldin Ata-
türk kitaplarını hediye etti. Görüşme so-
nunda kısa bir açıklama yapan Haluk Koç,
“Hüseyin Bey’i BTP Genel Başkanlığı'na se-
çilmesinden dolayı tebrik ettik. Prof. Dr.
Haydar Baş'ın vefatının seneyi devriyesinde
de rahmet dileklerimizi ilettim. Siyasetin ge-
neli ile ilgili değerlendirmelerde bulunduk.
Çok teşekkür ediyoruz” dedi. BTP Genel
Başkanı Hüseyin Baş ise, “CHP Ankara
Milletvekili, Baba Dostumuz, kıymetli ağa-
beyim Sayın Prof. Dr. Haluk Koç genel
merkezimizde bizleri ziyaret etti. Siyasi tec-
rübelerinden ziyadesiyle istifade ettik. Ken-
disine çok teşekkür ediyorum”
açıklamasında bulundu.

CumhurBaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, Brüksel'deki NATO Liderler Zirve-
si'ne katılmak için Atatürk
Havalimanı'ndan hareketi öncesi gaze-
tecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan,
"İttifakın önümüzdeki 10 yıllık yol hari-
tasını belirleyecek NATO 2030 sürecine
ilişkin kararların alınacağı önemli bir
zirveye iştirak edeceğiz" dedi. Türki-
ye’nin sınırlarının, NATO’nun da sınır-
larını oluşturduğunu ifade eden
Erdoğan, “Biz kendi sınırlarımızı korur-
ken, NATO’nun sınırlarını da koruyo-
ruz. Farklı cephelerden verdiğimiz
mücadelelerde haklı olarak ittifak ru-
huna uygun şekilde hareket edilmesini
bekliyoruz" diye konuştu. 

Gündeme getirmeden olmaz

NATO Liderler Zirvesi'nde ABD Baş-
kanı Joe Biden'ın ile yapacağı görüş-
mede hangi konuların ele alınacağının

sorulması üzerine Erdoğan, "Birinci
derecede Türkiye-Amerika ilişkilerini
şöyle masaya bir yatırmamız gerekiyor.
Birçok tabii dedikodular vesaire içe-
ride, dışarıda oldu. Bunları geride bı-
rakıp 'Neler yapabilir, neler yapacağız'
bunları konuşmamız lazım. Görüşme
alanımız çok geniş. Zira 24 Nisan, biz-
ler için maalesef çok çok olumsuz bir
süreç oldu. Böyle bir yaklaşımı tabii ki
beklemezdik ama bu yaklaşım bizleri
ciddi manada üzmüştür ve bunu gün-
deme getirmeden geçmeyi tabii doğru
bulmamız mümkün değil. Zira Türkiye
rastgele bir ülke değil. Türkiye, Ame-
rika ile NATO'da müttefik bir ülke. İki
müttefik ve bu iki müttefikin kalkıp da
bu konuda NATO'yla yakından uzak-
tan alakası olmayan Ermeniler konu-
sunda böyle bir yaklaşımın içerisine
girilmesi bizi rahatsız etmiştir, üzmüş-
tür. Tabii bunu hatırlatmadan geçmek

mümkün değildir" dedi. 

ABD sözleşmeye uymadı

Şu anda savunma sanayine yönelik
masaüstünde kalan birçok konu oldu-
ğuna işaret eden Erdoğan, "Bunların
da en önemlisi, F-35 konusudur. Bu
konuda Türkiye, maalesef ahdini ye-
rine getirdiği halde ahdini yerine getir-
meyen, sözleşmeye uymayan bir
Amerika vardır. Ödemelerini yapmış
bir Türkiye var. Bunun yanında ciddi
manada parça alma işlemini Türki-
ye'den yaptıkları halde, yani sadece
parça noktasında 700-750 civarında
parçayı veren bir Türkiye var ama
bütün bunlarla da beraber çok ciddi
bir ödemeyi de yapmış Türkiye var. 5
tane F-35 verilmiştir ve daha sonra da
bu F-35'lere el koymak suretiyle bunlar
gönderilmemiştir" açıklamalarında 
bulundu.

128 MILYAR DOLARI
GOKTE ARIYORUZ!
CHP İstanbul Milletvekili ve PM Üyesi Özgür Karabat, CHP Gençlik Kolları'nın Başakşehir'de düzenlediği "128 Uçurtma Şenliği"ne
katıldı. Uçurtma Şenliği sırasında üzerinde "128" yazılı uçurtmalar gökyüzünü doldururken Karabat, "128 milyar doları önce de-
nizde aradık şimdi de göklerde arıyoruz, hükümet 128 milyar doları uçurmuş gençler de uçurtma uçuruyor" ifadelerini kullandı.

C HP İstanbul İl Genölik Kolları
Başakşehir'de "128 Uçurtma Şen-
liği" isimli bir etkinlik düzenledi.

Etkinliğe katılan CHP İstanbul Milletvekili
ve PM Üyesi Özgür Karabat, "Türkiye
zengin bir ülkedir, fakir bir ülke değildir.
Türkiye'nin sorunu bu kaynakların birileri
tarafından peşkeş çekilmesidir, bu kaynak-
ların dar bir guruba, bir aileye, zümreye
tahsis edilmesidir. Türkiye'de bu kaynaklar
doğru şekilde paylaşılırsa zaten yoksulluk
diye bir şey kalmaz. 128 milyar meselesi de
böyle bir meseledir. 128 milyar nereye gitti
diye sorduğumuz zaman şöyle bir şey di-
yebiliyor muyuz? “Milyonlarca insan için
harcandı." böyle bir şey var mı? Yok. Peki
“128 milyar nereye gitti” dediğimizde bu
paranın bir gurup tefeciye gittiğini düşüne-
biliyor muyuz? Hükümetin ve yandaşların
cebine bu para gitmiştir diye düşünebiliyor
muyuz? Evet. Biz 128 milyar doları önce
denizde aradık şimdi de göklerde arıyoruz,
hükümet 128 milyar doları uçurmuş genç-
ler de uçurtma uçuruyor" açıklamasında
bulundu. 

Kimlerin gemileri geçecek? 

Konuşmasında Kanal İstanbul konusuna
da dikkat çeken CHP Milletvekili Özgür
Karabat, "Son 128 milyar mıdır bu? 128
milyar dolar nerede diye sormaya devam
edeceğiz ama bu ülkenin daha çok milyar
dolarları kaybolacak! Hemen arkamızda
kanal İstanbul olayı var, buradan bakan
herkes görüyor, oraya da milyar dolarlar
gidecek. Niye gidecek bu milyar dolarlar?
Kime gidecek? Kimler orada yatlarını ko-
yacak? Kimlerin gemileri geçecek? Kimin
gemisi yüzecek buralarda onu merak edi-
yorum" dedi. Karabat, "Temel politikamız
kaynaklarımızın halk için kullanılması,
yaygın kitleler için kullanılması, toplumun
geniş kesimleri için kullanılması. Bugün ki
Büyükşehir Belediyemiz de böyle yapıyor.
Biz elbette hesap sormayı topluma vadedi-
yoruz. Bunun hesabını soracağız ama bir

şeyin daha
sözünü ve-
riyoruz gel-
diğimiz de
hesapta ve-
receğiz.

Harcadığımız her kuruşun hesabını bu ül-
kede yaşayan her vatandaş bilecek. Bunun
mekanizmalarını birlikte hep beraber oluş-
turacağız. Mesele budur, bu ülkede milyar
dolarlar her gün harcanıyor niye? Bir kişi
için, saray mutlu olsun diye. Ve duymuyor-
lar da, mecliste yaptığımız konuşmaları
sağır sultan bile duydu ama bir yerden du-
yulmuyor, nereden? Saraydan duyulmuyor
çünkü sarayın duvarları halkın sesine karşı
yalıtımlı. Öyle bir yalıtım yapmışlar ki ısıya
karşı değil, halkın sesine karşı yalıtım yap-
mışlar" diye konuştu.  Gençlere çağrıda

bulunan ve umutsuz olmamalarını isteyen
Karabat, "Bugün durumumuz çok iyi gö-
zükmeyebilir ama umutsuz olmayalım.
Hep şu örneği veririm, Çanakkale savaşı
aklımıza gelsin derim, o koşulları düşünün
güçler dengesini düşünün, bir ulusun yok-
tan nasıl var edildiğini, bir devletin nasıl
kurulduğunu kısa bir sürede modern büt-
çelerin nasıl yapıldığını hep beraber düşü-
nelim. 1937 yılında bu ülkenin bütçesinin
fazla veren bir bütçe olduğunu biliyor mu-
sunuz? Kurtuluş savaşından çıkmış bir
ülke her yere yatırım yapıyor, eğitime yatı-
rım yapıyor, sağlığa yatırım yapıyor, sefer-
berlik var ama ülkenin bütçesi fazla
veriyor, Osmanlı borçları var onu da ödü-
yorlar ülkenin bütçesi fazla veriyor, niye?
Çünkü kendine çalışmıyor, halka çalışı-
yorlar, ülkeye çalışıyorlar" dedi.

NATO Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile de bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanı
Erdoğan, "24 Nisan bizler için maalesef bizler için çok çok olumsuz bir süreç oldu. Böyle bir
yaklaşımı beklemezdik, bizleri ciddi manada üzmüştür. Bunu gündeme getirmeden geçmeyi
doğru bulmamız mümkün değil. Zira Türkiye rastgele bir ülke değil" ifadelerini kullandı

MAKUS TALİHİ 
DEĞİŞTİREBİLİRİZ

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Ka-
rabat konuşmasında gençlere ve ka-
dınlara hitap ederek onların gücüne
inandığını şu ifadelerle dile getirdi;
"Tarihi değiştirecek cesaretin genç-
lerde ve kadınlarda olduğunu düşünü-
yorum. Bu talih değişecek, bu talih
makus talih değil, bu tarihi değiştire-
cek cesaret kadınlarda ve gençlerde
var. Siyasetçilere de şunları söylemek
istiyorum, kadınları ve gençleri dik-
kate alın, bakın hem siyasi hedefe
ulaşma konusunda hem de bireysel
hedeflere ulaşma konusunda bu iki
unsuru dikkate almıyorsanız başarılı
olamazsınız. Kadınların ve gençlerin
sesine kulak verini tarihi değiştirecek
cesaretin onlar da olduğunu görün."

Milli Savunma Bakanı Hulusi
Akar, Birleşmiş Milletler (BM)

tarafından tanınan meşru
hükümetin daveti ve ikili 

anlaşmalar kapsamında Lib-
ya'ya geldiklerini belirterek,
"Burada yapılan faaliyetler

uluslararası hukuk, şeffaflık
ve meşruiyet bakımından çok
açık, net. Bizim alnımız açık,

başımız dik. Gizli saklı bir 
şeyimiz yok" dedi.

Bakan Akar, Libya ziyareti kapsamında
Libya Görev Grup Komutanlığını ziyaret etti.
İcra edilen faaliyetlere ilişkin bilgi alan, tali-
matlar veren Akar, daha sonra Libya Genel-
kurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali
Haddad ve Trablus Askeri Bölge Komutanı
Tümgeneral Abdulbasit Mervan ile görüştü.
Kabulün ardından Akar, Libya Görev Grup
Komutanlığındaki personelle bir araya geldi.
Türkiye ve Libya arasında yıllardır devam
eden dostluk ilişkilerine vurgu yapan Akar,
"Libyalılar için Türkiye bir vatan, Türkler için
de Libya bir vatandır. Dolayısıyla Libya ve
Türkiye arasında kıskanılacak düzeydeki kar-
deşlik ilişkileri bugüne kadar geldi, bundan
sonra da artan tempoda devam edecek" diye
konuştu. Türkiye'nin Libya'nın birliği, bütün-

lüğü ve güvenliği için yapılması gerekenleri bu-
güne kadar yaptığını, bundan sonra da yap-
maya devam edeceğini dile getiren Akar,
"Burada bulunma sebebimizin çok iyi anlaşıl-
ması lazım" diye konuştu.

Gizli saklı bir şeyimiz yok

BM tarafından tanınan meşru hükümetinin
daveti ve ikili anlaşmalar kapsamında Libya'ya
gelindiğini hatırlatan Akar, "Burada yapılan
faaliyetler uluslararası hukuk, şeffaflık ve meş-
ruiyet bakımından çok açık, net. Bizim alnımız
açık, başımız dik. Gizli saklı bir şeyimiz
yok. Libyalı kardeşle-
rimizle beraber bura-
daki faaliyetlerimizi
sürdürdük, sürdür-
meye devam ediyo-
ruz. Mevcut barış
ortamına karşı hala
risk, tehdit, tehlikeler

var. 'Bitmiş' diye bir şey yok. Darbeci Hafter
grubunun son yaptığı töreni herkes gördü. Ay-
rıca Irini diye yapılan harekatın ne kadar art
niyetli olduğunu, yapılan faaliyetin sadece
Libya'nın meşru hükümetine karşı olduğunu,
diğer taraftan darbeci Hafter grubuna karşı
bunun yapılmadığını, onların karadan, hava-
dan silahlanmaya devam ettiğinin görülmesi
lazım" dedi.

Aileler büyük ızdırap içinde

Darbeci Hafter'in Libya'daki masum insanlara
yönelik saldırılarını hatırlatan Akar, şöyle ko-

nuştu: "Harp Okulu öğren-
cilerini katlettiler, yüzlerce
insanı toplu mezarlara
gömdüler. Bunu dünyanın
unutmaması lazım. Darbeci
Hafter'in yaptığı eza, cefa-
nın herkes tarafından hatır-
lanması lazım. Toplu

mezarlardan çıkan cenazelerin sahibi aileler
büyük üzüntü, ızdırap içinde. Dolayısıyla biz
de elimizden geldiğince onlarla görüşerek acı-
larını biraz da olsa dindirmeye çalışıyoruz.
Bunlarla ilgili Türkiye'ye düşen ne varsa yapa-
cağımız çalışmalarla gereken tedbirleri alaca-
ğız." Hafter grubu tarafından döşenen ve
oyuncakların içine dahi yerleştirilen patlayıcı-
ların aralarında çocukların da bulunduğu çok
sayıda sivilin ölümüne neden olduğunu vurgu-
layan Akar, "Bu patlayıcı, mayınlardan dolayı
uzuvlarını kaybeden, şehit olan çok sayıda
Libyalı kardeşimiz var. Bunların bir kısmı bu-
rada, bir kısmı Türkiye'de tedavi altında. Yaşa-
nan bu olaylar Libya toplumu için önemli. Bu
kardeşlerimiz için bize ne görev düşüyorsa ye-
rine getirmemiz, onlara rehber olmamız, yar-
dımcı olmamız, yol göstermemiz lazım. Bu
acıyı, sıkıntıyı Libyalı kardeşlerimizle paylaşı-
yor ve bunu dindirmek için elimizden gelen
gayreti gösteriyoruz" dedi. DHA

ALNIMIZ AÇIK BAŞIMIZ DİK!



Değerli okurlarım bugün sizlere atanamayan 
engelli öğretmenlerden bahsedeceğim. Geç-
tiğimiz günlerde de yine atanamayan öğ-

retmenlerden gelen bir mektubu “bu çığlığa ses 
verin” diye paylaşmıştık. Mektupta, içinde bulun-
duğumuz Haziran ayı içerisinde öğretmen adayları 
için yapılacak atamalarda 2511 engeli öğretme-
ninde atamaları yapılarak mağduriyetlerine son 
verilmesi çağrısı vardı. 

Çağrıyı birçok görsel medyanın yanı sıra inter-
net medyası ve yazılı basında sayfalarına taşıyarak 
atama bekleyen öğretmenlerin çağrılarını dile ge-
tirmişlerdi. 

Ardından atanamayan öğretmenler Milli Eğitim 
Bakanlığının kamuda yüzde 3 oranında engelli ça-
lıştırılmasının zorunlu olmasına rağmen engelli 
kontenjanının doldurulmasına yönelik yeterli 
atama yapmadığına dikkat çekerek Ankara'da dü-
zenledikleri eylemde başta Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’a Milli Eğitim Bakanı Ziya Sel-
çuk’a, Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanı Derya Ya-
nık’a Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat 
Bilgin’e ve tüm yetkililere çağrıda bulunan bir 
eylem düzenleyerek mağduriyetlerinin giderilme-
sini istemişlerdi. 

Umutlarını hiçbir zaman yitirmediler 

Hiçbir zaman umutlarını yitirmeden her yeni 
doğan güne merhaba diyerek hayata tutunmaya ça-
lışan öğretmenlerin sosyal medya üzerinden yaptık-
ları duyuru ve çağrılarını yapanlar arasında 
bulunan öğretmen Ahmet Yasin Avcı’ya kendini bil-
mez bir paylaşımcının “Takipçi kazanmaya çalışı-
yorsun” diye hitap etmesine tepki gösteren 
öğretmen Yasin Avcı “bu nasıl bir yargı, insanların 
hiç mi kendilerine saygıları yok. Biz 2511 öğret-
men hayata tutunmak için var gücümüzle başta 
sosyal medya olmak üzere ulaşabildiğimiz bütün 
iletişim araçlarını kullanarak sesimizi duyurup 
mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz” diyerek 
isyanını dile getirerek “hayat ne acımasız, insanla-
rın değer yargıları nasıl da yozlaşıp çürümüş. Biz 
2511 engelli öğretmen adayı olarak bizler, eğitim-
deki fırsat eşitsizliğine, fiziki ve sosyal şartların 
zorluğuna rağmen eğitimimizi tamamladık. Kendi 
ayaklarımız üzerinde durmak, aile kurmak, mesle-
ğimizi icra etmek, Türkiye’mize faydalı ve üretken 
bireyler olmak için verdiğimiz mücadeleyi küçüm-
seyerek takipçi kazanmak için yapıyorsunuz bütün 
bunları denmesi bir insan olarak bizleri çok incitti” 
diyerek konuşmasını şöyle sürdürdü: “El insaf Ha-
ziran ayında yapılması beklenen ama halen daha 
milli eğitim bakanlığından engelli öğretmen atama-
larıyla ilgili bir açıklama yapılmaması bizleri ne 
kadar üzdüğünü başta ailelerimiz ve Türkiye ka-
muoyunu olarak herkes görmekteyken böyle bir 
cevap almamız gerçekten bizleri çok üzmüştür. Biz-
lerin tek derdi Haziran ayı içerisinde 2511 engelli 
öğretmenin kontenjan verilerek atanması. Kim ne 
derse desin biz inancımızı yitirmeden devlet büyük-
lerimizin kontenjan vereceğine inancımız tam” 
diyor. Ve ekliyor “siz biliyor musunuz maddi olarak 
bir gencin ailesinin eline bakmasının ne demek ol-
duğunu. Engelli bir gencin maddi olarak ailesinin 
eline bakması sadece engelli bir kişinin anlayabile-
ceği bir durumdur diye düşünüyorum. Düşünün ki 
engellisiniz ve ayakta birazcık durduğunuzda 
hemen yoruluyorsunuz. İnsanların sesini duyurması 
ne kadar zormuş. Halbuki yanlış bir şey istemiyo-
ruz. Klasikleşmiş cümlenin uygulanmasını istiyoruz 
Engelleri birlikte kaldıralım. Sizce çok mu bir şey 
istiyoruz?” diyorlar. 
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B aşakşehir Belediyesi, yaz mevsi-
minde yaşam alanlarında artan 
sivrisinek ve karasinek gibi vek-

törlerle mücadelede son teknoloji ekip-
manlarla çalışmalarına aralıksız devam 
ediyor. İlçe genelinde tespiti yapılan 
1800’den fazla noktada rutin larva kont-
rolü ve ilaçlama çalışması yapılıyor. Çalış-
malarda teknolojik ekipmanların da 
kullanıldığını ifade eden Başkan Kartoğlu, 
“12 arazi aracı ve 20 kişilik ekibimizle bir-

likte çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi. 

Vektörlere karşı etkin mücadele 

Başakşehirlilerin sivrisinek ve karasinek 
gibi vektörlerle ilgili taleplerini anında çö-
züme kavuşturduklarını söyleyen Başkan 
Kartoğlu, “Bu yıl bin 800’den fazla nok-
tada tespit yaptık. Vektörlerle mücadele 
çalışmamızı birkaç adımda yapıyoruz. 
Önce sivrisinek olan yerlerin tespiti ger-
çekleştiriliyor. Daha sonra tespit edilen 

yerleri takip ediyoruz.” diye konuştu. 

Son teknoloji ürünü araçlarla ilaçlama 

Park ve bahçelerden su kanallarına, rögar-
lardan derelere kadar vektörlerin tüm 
üreme ve yaşam alanlarını GPS sistemle-
riyle takip ettiklerine vurgu yapan Başkan 
Kartoğlu, “Burada iş gücümüzü teknolo-
jiyle harmanlıyoruz. Arazi araçlarımıza 
ilave olarak biodrone ile havadan, amfibik 
araçla derelerde ilaçlama çalışmaları yapı-

yoruz. Bu sayede lavra ile mücadelede 
maksimum seviyeye ulaşmış oluyoruz.” 
değerlendirmesinde bulundu. 
İlaçlama çalışmalarında çevreye ve diğer 
canlılara zarar vermeyen ürünler kullanıl-
dığının altını çizen Başkan Kartoğlu, “Ba-
şakşehirlilerin temiz ve sağlıklı bir yaz 
mevsimi geçirmesi için gece gündüz çalışı-
lıyoruz. Hiçbir şekilde doğaya, çevreye ve 
komşularımıza zarar verecek kimyasal 
ilaçları kullanmıyoruz.” dedi

Ş işli Belediyesi Ana Hizmet Bi-
nası’nda gerçekleşen iş birliği 
törenine, Şişli Belediye Başkanı  

          Muammer Keskin, Nişantaşı 
Eğitim Vakfı Kurucusu Dr. Levent 
Uysal ve Nişantaşı Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Şenay Yalçın katıldı. 
İmzalanan protokol sonrası açıklama 
yapan Nişantaşı Eğitim Vakfı Kuru-
cusu Dr. Levent Uysal, “Üniversitemiz 
bir fayda merkezi konumundadır. Biz-
ler bugün Şişli bölgesindeki vatandaş-
larımıza ve belediye bünyesindeki 
çalışanlara farklı konularda fayda sağ-
lamak için bir aradayız. Milletimize 
faydalı olacak iş birlikleri yapmaya 
devam edeceğiz” dedi. Şişli Belediye 
Başkanı Muammer Keskin ise yaptığı 
konuşmada eğitimin önemine vurgu 
yaparak, “Ben iş birliğimizi kişisel ola-
rak çok önemsiyorum. Çünkü pan-
demi, hepimize her şeyin bir anda 
nasıl değişebileceğini gösterdi. Pan-
demi şartları yoksulluğun ve yoksun-
luğun tanımı değiştirdi. Eğitim ve 
istihdamın önemini, vazgeçilmezliğini 
bir kez daha gördük.  Nişantaşı Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yal-
çın ile akademik kadrosuna ve bu iş 
birliğinin hayata geçmesi için çalışan 
tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyo-

rum” diye konuştu. 

Oldukça mutluyuz 

Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Şenay Yalçın da “Üniversitemiz 
kurulduğu günden bu yana ülkemizin 
ihtiyaç duyduğu pek çok bilgi ve tek-
nolojiyi üreten, öğrencilerine hayatın 
her alanında katkı sağlamaya adanmış 

bir kurumdur. Bugün, Şişli Belediyesi 
ile imzalayacağımız protokol çerçeve-
sinde de aslında üniversitemizin bilgi 
birikimini bir şekilde buraya aktar-
mayı istiyoruz. Böylece topluma, mil-
lete katkı sağlamış olacağız. Bu katkıyı 
bir borç olarak görüyoruz. Bu bakım-
dan son derece mutluyuz” ifadelerini 
kullandı.

TEKİRDAĞ'DA kullandığı bisikletle şarampole 
düşen Tunceli Munzur Üniversitesi araştırma 
görevlisi İsmail Taş (36), hayatını kaybetti. 
Munzur Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi öğretim görevlisi İsmail Taş, arka-
daşlarıyla bisiklet turu yapmak için Tekirdağ'a 
geldi. Önceki gün arkadaşlarıyla birlikte katıl-
dığı bisiklet turundan araçlarının bulunduğu 

bölgeye giden Taş, saat 21.30 sıralarında mer-
kez Süleymanpaşa ilçesinin Yeniköy Mahallesi 
yakınlarında bisikletinin kontrolünü yitirerek, 4 
metre yükseklikteki şarampole düştü. Başını 
taşa çarpan İsmail Taş, ağır yaralandı. Kazayı 
gören arkadaşlarının ihbarıyla gelen sağlık 
ekipleri tarafından Tekirdağ Devlet Hastane-
si'ne kaldırılan Taş, doktorların tüm çabasına 

karşın kurtarılamadı. Doğa tutkunu olarak bi-
linen ve işini de bisikletiyle gittiği belirtilen 
Taş'ın ölümü Munzur Üniversitesi ve ailesinde 
büyük üzüntü yarattı. Munzur Üniversitesi 
Rektörlüğü'nün Taş'ın ölümüne ilişkin resmi 
internet sitesinden yapılan açıklamada, "Üni-
versitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Araştırma Görevlisi İsmail Taş, geçirdiği elim 
kaza sonucu hayatını kaybetmiştir. Merhuma 
Allah'tan rahmet, kederli ailesine, üniversite-
miz camiasına ve öğrencilerimize sabır ve baş-
sağlığı diliyoruz" denildi.

SIVRISINEKLERE 
SAVAS ACTILAR

ANTALYA'YA tatil için giden ve kampta kay-
bolan Mustafa Yıldırım’ın (60) izine, arama 
çalışmalarının 21'inci gününde de rastlan-
madı. Kemer ilçesi Ulupınar Mahalle-
si'ndeki Çıralı kamp alanında tatilini geçiren 
Mustafa Yıldırım, 24 Mayıs'ta fotoğraf çek-
mek için dağlık alana gitti. Yıldırım'dan bir 
daha haber alamayan ve telefonla da ulaşa-
mayan yakınları, jandarmadan yardım is-
tedi. Yıldırım'ın bulunması için başlatılan 
arama çalışmalarına bugün de devam 
edildi. Antalya İl Jandarma Komutanlığı 
Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timin-
den 7, İHH İnsani Yardım Vakfı’ndan 21, 
AKUT Arama Kurtarma Derneği’nden 9 ve 
AFAD Afet ve Acil Durum Yönetimi Baş-
kanlığı'ndan 4 kişi tarafından Maden Ko-
yu'ndan başlayan aramalar Tekirova 
Mahallesi ve Kumluca ilçesine doğru 
uzandı. Şu ana kadar yapılan aramalarda 
ise Mustafa Yıldırım'ın izine rastlanmadı.

21 gündür aranıyor

Başakşehir cami açılışı yaptı

Tekirdağ’ı yasa boğan haber

Nişantaşı Üniversitesi ile Şişli Belediyesi, Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmeye Yönelik Uygulama Protokolü kapsa-
mında iş birliğine imza attı. İş birliğiyle, ortak belirlenen hibe programlarına, ulusal ve uluslararası fon kaynakla-

rına yönelik proje geliştirilmesi, yaşam boyu öğrenme merkezleri ile meslek edindirmeye yönelik çalışmaların 
yapılması, istihdam sağlamaya yönelik kapasite geliştirme programları oluşturulması hedefleniyor 

Başakşehir Mahallesi’nde hayırseverlerin desteğiyle 
yapımı tamamlanan Ramazan ve Özkan Demirel 

Camii, dualarla ibadete açıldı. İlçe sakinleriyle birlikte 
Cuma namazını eda eden Başkan Yasin Kartoğlu,  
Başakşehir’e yeni bir cami daha kazandırmanın  

mutluluğunu yaşadıklarını söyledi

Şişli iş birliğine gitti

aliavcu@gazetedamga.com.tr 

KİMSESİZLERİN KİMSESİ 

Ali AVCU
 TEL: 0212 871 36 06 

Engelleri birlikte  
kaldıralım

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, son teknoloji ürünü araçlarla sivrisineklere yönelik ilaçlama 
çalışmasına katıldı. Başakşehirlilerin sağlıklı ve huzurlu bir yaz mevsimi geçirmesi için vektörlerle 

 mücadelede teknolojinin tüm imkânlarından faydalandıklarını belirten Başkan Kartoğlu, biodrone ve 
amfibik araç destekli ilaçlama filosu ile Başakşehir’in her bölgesini haşerelerden arındırdıklarını söyledi 

BAŞAKŞEHİR Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, 
Başakşehir Mahallesi’nde hayırseverlerin deste-
ğiyle yapımı tamamlanan Ramazan ve Özkan De-
mirel Camii açılış törenine katıldı. Cuma namazı 
öncesi Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende 
konuşan Başkan Kartoğlu, “Başakşehir, spordan 
sağlığa, teknolojiden yeşil alanlara kadar ilklerin il-
çesi oldu. Geriye bu güzel şehrin manevi atmosfe-
rini tamamlamak kaldı. Bunu da ibadete açtığımız 
camilerimizle yapıyoruz.” dedi. 
İbadete açılan Ramazan ve Özkan Demirel 
Camii’nde aynı anda bin 200 kişinin ibadet edebi-
leceğini belirten Başkan Kartoğlu, “Bu mübarek 
mekânı dualar eşliğinde ibadete açıyoruz. Camiler, 
bizler için en kıymetli mekânların başında gelmek-
tedir. Maneviyatımızı güçlendiren bu kıymetli eser-
lerin yapımında emeği geçen, yeni ibadet yerleri 
için bizlere talep de bulunarak hayır yarışında olan 
tüm komşularımıza teşekkür ediyorum. Ramazan 
ve Özkan Demirel Camii Başakşehir’imize hayırlı 
olsun.” şeklinde konuştu.

Başakşehir Belediyesi, yaz 
mevsiminde yaşam alanla-
rında artan sivrisinek ve  
karasinek gibi vektörlerle 
mücadelede son teknoloji 
ekipmanlarla çalışmalarına 
aralıksız devam ediyor
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OTOPARK VAADI 
ASKIDA KALDI!

OĞUZ KARAMANLI 

Hadi hep birlikte 2 Mayıs 2021 tarihine dönelim. 
Hani Sedat Peker’in ilk videosunun yayınladığı 
tarihe. 

O günlerde Türkiye ne konuşuyordu? 
-Aşı ne durumda? 
-Pandemiyi atlatabilecek miyiz? 
-Artık kapanmamız gerek. 
-Ekonomi çok kötü. 
-Siftah yapmadan kapatan esnaflar var. 
-Dolar altın ne olacak? 
-128 milyar nerede? 
-Berat Albayrak nerede? 
-Erken seçim kaçınılmaz. 
-Okullar açılacak mı? 
-ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan görüşecek mi? 
*** 

Tam kırk gündür gece gündüz bu konuları bıraktık 
Sedat Peker’in yayınladığı videoları konuştuk. 

Peker’in bazı iddialarına bir göz atarsak: 
- Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ın intiha-

rında Süleyman Soylu'nun etkisi olduğu iddiası. 
- "Parası olan FETÖ'cülükten yırtıyor" iddiası. 
- Sadece Metin Külünk’e değil birçok milletvekiline 

seçimlerde bavulla para verdim iddiası. 
- Seçimlerde dağıtılan kahveleri Ak Parti’ye ben 

verdim iddiası. 
- AK Parti'li bir vekilin isteğiyle Hürriyet gazetesini 

bastırdığı ve Ahmet Hakan'ı dövdürdüğü iddiası. 
- Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar hakkında Uğur 

Mumcu cinayeti iddiası. 
- Birçok gazetecinin gazetecilikten ziyade dosya 

takipçiliği, aracılık, danışmanlık yaptıkları iddiası. 
- Derin devletin icraatlarına dair "Ya içinde oldum ya 

şahit oldum" iddiası 
- Tolga Ağar'ın uyuşturucu kullanıp, suçun başkasının 

üzerine yıkıldığı iddiası. 
- Altınbaşlar'a tezgah kurulduğu iddiası. 
- Ağar'ın Mansimov'un mallarına çöktüğü iddiası. 
- Sedat Peker'e koruma polisini Soylu'nun verdiği 

iddiası. 
- Eski Başbakan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam 

Yıldırım'ın uyuşturucu ticaretinin parçası olduğu 
iddiası. 

- Uyuşturucunun para trafiğinin Kıbrıs'ta Halil  
Falyalı üzerinden yürütüldüğü iddiası. 

- Ağar'ın Kutlu Adalı cinayetinde rolü olduğu iddiası. 
- "Devletin karakolunda milletvekilini dövdürdüm" 

iddiası. 
- Türkiye'ye getirilmesi için Fas'a İHA hibe edildiği 

iddiası. 
- Peker'i Berat Albayrak'a Soylu'nun düşman ettiği 

iddiası. 
- Soylu'ya siyasi kariyerinde yardım ettiği, karşılı-

ğında Erdal Aras'ın belediye başkan adayı ve MKYK 
üyesi yapıldığı iddiası. 

*** 
Peki bu iddialarla ilgili kim ne yaptı? 
Savcılık harekete geçmedi. 
İddialarda adı geçenler bir açıklamada bulunmadı. 
Sadece MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İçişleri 

Bakanı Süleyman Soylu’nun yanındayız açıklaması ya-
parken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise 
gerek Süleyman Soylu, gerek Binali Yıldırım gerek ise 
adı geçen siyasilerin yanında olduğunu Sedat Peker’in 
iddialarının asılsız olduğunu açıkladı. 

*** 
İş nereye varır dersiniz? 
Örneğin her hafta Pazar günleri video yayınlayan 

Sedat Peker dün video yayınlayamadı. 
Daha önce Birleşik Arap Emirlikleri'nden yayın 

yapan Sedat Peker uzun yolculuğa çıkacağını kaydeder-
ken şuan nerede olduğu meçhul. Belki de uzun bir süre 
öğrenemeyeceğiz nerede olduğunu. 

Kaldı ki son yıllarda Sedat Peker gibi geri getirilecek 
olan epey bir adam birikti. 

Sizin fikriniz nedir bilemem ama benim fikrim; 
Sedat Peker’in bir süre sonra video reytingi düşüşe 
geçer, sosyal medya etkileşimi azalır, Türkiye yeni bir 
konuşulacak konu bulur ve Peker de diğer kaçaklar gibi 
yaşamına devam eder… 

Sedat Peker olayı olmasa 
ne konuşacaktık? 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu seçim vaatlerinde ön plana çıkardığı “İstanbul’da otopark sorunu gündem-
den çıkaracağız. 100 bin kapasiteli otoparklar yapacağız” vaadi parasızlıktan ertelendi. İBB yönetimi, İstanbul’un otopark sorununa 

yönelik temel atmadığı gibi, inşaatı süren ve birçoğu bitme aşamasına gelen projeleri "para yok" gerekçesiyle durdurdu

İSTANBUL Profesyonel Foto Sanatkarları Odası Başkanı 
Dilek Çamcı, korsan fotoğrafçılığın önüne geçmek için Yıldız 
Parkı'nda denetime çıktı. Korona virüs salgını nedeniyle alı-
nan karar doğrultusunda ara verilen düğün törenleri 1 Hazi-
ran'dan itibaren yeniden başladı. Cumartesi günü yeni 
evlenen çiftler ise soluğu Yıldız Parkı'nda aldı. Korsan fotoğ-
rafçılara karşı dikkatli olunması gerektiğini ifade eden İstan-
bul Profesyonel Foto Sanatkarları Odası Başkanı Dilek 
Çamcı, parkta korsan fotoğrafçılara karşı denetime çıktı. Yeni 
evlenen çiftlere fotoğrafçı seçerken vergi mükellefi olmalarına 
ve bir odaya kayıtlı olmalarına dikkat etmeleri gerektiğini be-
lirten Çamcı, İstanbul Valiliği ile yaptıkları çalışma sonucu 
üye kimlik belgelerini gösteremeyen fotoğrafçıların çekimleri-
nin engelleneceğinin altını çizdi. Korsan fotoğrafçılara karşı 
dikkatli olunması gerektiğini ifade eden Çamcı, “Bizim genç 
çiftlerden isteğimiz şu ki bu mutlu günlerini görüntüleyen fo-
toğrafçıların mutlaka vergi mükellefi olmalarına dikkat etme-
leri. Korsan fotoğrafçıların çektikleri görüntüler maalesef 
kaybolabiliyor. Parayı kaptırdıktan sonra da mutlu günümü-
zün albümünü alamıyoruz diyerek mağdur oluyorlar.  
Yeni evlenen genç çiftlerin mağdur 
olmamaları için mutlaka fotoğrafçı-
ları sorgulamaları gerekiyor vergi 
mükellefi misiniz ve mesleki oda 
kaydınız var mı? Mutlaka dış çekim-
lerde odamız tarafından kendilerine 
verilen kimlik kartlarını mutlaka 
yanlarında bulundurmaları gereki-
yor. Valilik makamımızca ilgili bi-
rimlere çalıştayda kimlik belgelerini 
gösteremeyen fotoğrafçıların çekim-
leri engelleneceğini öğrendik” dedi.

Korsan fotoğrafçı denetimi 

BEYKOZ Belediyesi tarafından ihtiyaç 
sahiplerine verilen evde sıcak yemek 
hizmetini günün şartlarına uygun ve 
tek bir merkezden sağlamak amacıyla 
hazırlanan “Millet Sofrası” sıcacık 
ortamıyla ihtiyaç sahiplerini kucak-
larken, olası afet anlarında önemli bir 
lojistik görev üstlenecek. Sosyal bele-
diyecilik hizmetleri kapsamında Ka-
vacık’ta 2 bin m2’lik arazi üzerine 
kurulacak Millet Sofrası’nda tam do-
nanımlı mutfaklar ile 260 kişinin aynı 
anda ağırlandığı 520 m2’lik büyük bir 
yemek salonu bulunacak. Beykoz Be-
lediyesi’nin kendi yemeğini pişirecek 
ekonomik ve fiziksel gücü olmayan 
engelli, yaşlı ve hasta ihtiyaç sahipleri 
için hali hazırda verdiği evde sıcak 
yemek hizmeti modern ortamıyla 
artık bu merkezden karşılanacak.Her 
gün usta aşçılar tarafından özenle pi-
şirilen yemekler mevcut uygulamada 
olduğu gibi hijyen koşullarına uygun 
olarak paketlenip 7 gün boyunca ev-
lere servis edilecek. Millet Sofrası’na 
gelen ihtiyaç sahiplerine günlük ola-
rak çorba ikramı da yapılacak.

Beykoz’a millet  
sofrası geliyor

Mehmet MERT

MERTÇE

 twitter.com/MehmetMert1

Beylikdüzü’nde bisiklet coşkusu
Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ve Beylikdüzü Kırlangıç Bisiklet Kulübü iş birliğiyle 
Beylikdüzü Yaşam Vadisi 2. Etap’ta gerçekleştirilen Bisiklet Şenliği’nde 03- 14 yaş grubundaki çocuklar doyasıya 

pedal çevirdi. Çok sayıda vatandaş ve ailelerin tribünde takip ettiği etkinlik oldukça renkli görüntülere sahne  
olurken, farklı yaş gruplarında düzenlenen yarışlar sonucunda çocuklara katılım madalyası ve sertifika verildi

 
 

S ürekli park kavgalarının yaşan-
dığı İstanbul'da otopark en 
büyük sorunlardan biri. Bu ne-

denle 2019 yerel seçimleri öncesinde 
bütün adaylar otopark konusunda 
vaatlerde bulundu. İBB Başkanı 
Ekrem İmamoğlu da seçim süre-
cinde, "100 bin kapasiteli otoparklar 
yapacağız, mevcut otoparkların kap-
asitesi asansörlü sistemlere dönüştü-
rülerek ikiye katlayacak, otopark 
sorununu gündemimizden çıkaraca-

ğız" vaadinde bulunmuştu. Fakat 
İmamoğlu, geride bıraktığı 24 aylık 
sürede otopark vaatleri için sadece 
bir adet proje geliştirme ihalesi ger-
çekleştirdi.  

28 Ocak'ta sonuçlandı 

İstanbul’un otopark sorununu çöz-
mek için gereken projelendirme çalış-
maları için 29 Temmuz 2020 
tarihinde ihale onayı alındı. 
2020/389030 numaralı ihalenin 20 
Ağustos 2020 günü gerçekleşeceği 
duyuruldu. Ancak, ihale 28 Ocak 
2021'de sonuçlandı. İhaleyi, Ankara 
merkezli Tümaş Türk Mühendislik, 2 

milyon 997 bin 300TL ile kazandı. 
Firma, İBB için "87 bin metrekare 
Muhtelif Yapı Projesi (44 değişik 
tipte) ile 18 bin metrekare Açık Alan 
Düzenlemesi Projesi" hazırlayacak. 
Bilgilerine başvurduğumuz mimar ve 
mühendislik firmaları 87 bin metre-
karelik 44 değişik kalemli proje hazır-
lanmasının bu ihale rakamlarıyla 
mümkün olamayacağına dikkat çekti.  

Otoparkın adı yok 

İBB tarafından yapılan ihalenin şart-
namesi 22 maddeden oluşuyor. İhale 
şartnamesinin adı haricinde otopark 
sözcüğü geçmiyor. Şartnamede; oto-

park, kapalı otopark, ne de  katlı oto-
park sözcüğü yer alıyor. Otopark söz-
cüğü, sadece ve sadece ihalenin 
başlığında yer alıyor. 22 kalemlik şart-
namenin 3 maddesinde 2 bin metre-
karelik proje, 7 değişik inşaat 
kaleminden oluşuyor. Madde şöyle: 
"Okul ve Mahalle Spor Tesisleri, Katlı 
Garajlar, Semt Pazarları, Küçük ve 
Büyük Hal Binaları, Kreş ve Gündüz 
Bakım Evleri vb. Yapıların Uygulama 
Projelerinin Hazırlanması." 7 kalem 
için öngörülen 2 bin metrekarelik 
projede adı anılan katlı garajın kaç 
metrekare olacağı konusunda hiçbir 
detay yok. 

-Esenler, 0-3 Güney Yanyol  
Güzergâhı mahalle yaşam parkı 
ve zemin altı otopark inşaatı. 
-Ataşehir İçerenköy Mahallesi 
spor tesisi ve zemin altı otopark 
inşaatı. 
-Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi 
101. Sokak zemin altı otopark 
üstü spor ve park inşaatı. 
-Güngören zemin altı otopark ve 
spor tesisi inşaatı. 
-Sancaktepe Hastanesi yanı katlı 
otopark inşaatı. 
-Bağcılar Meydan düzenlemesi ve 
katlı otopark tamamlama inşaatı. 
-Bayrampaşa Mektep Sokak 
zemin altı otopark tamamlama  
inşaatı. 
-Bayrampaşa Belediyesi yanı 
zemin altı otopark yapım inşaatı. 
-Fatih İlçesi eski İSKİ binası  
otopark düzenlenme inşaatı. 
-Üsküdar İlçesi Küçüksu Kapalı 
Spor Salonu ve otopark inşaatı. 
-Ümraniye Yeraltı Otopark  
İnşaatı. 

‘Para yok’ gerekçesi ile  
İBB tarafından durdurulan  
otopark inşaatları;  

ÇOCUKLARDA bisiklet kullanmanın 
önemine dikkat çekmek ve bisiklet 
kültürünün oluşmasında farkındalık 
yaratmak için Beylikdüzü Belediyesi 
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü 
ve Beylikdüzü Kırlangıç Spor Kulübü 
iş birliğiyle Bisiklet Şenliği düzen-
lendi. Farklı yaş gruplarına göre top-
lam 5 tur olarak düzenlenen yarışları 
çok sayıda vatandaş tribünlerden 
takip ederek çocukların heyecanına 
ortak oldu. Yaşam Vadisi 2.Etap’ta 
şenlik havasında düzenlenen etkinliğe 
Beylikdüzü Belediye Başkan Yardım-
cısı Emel Turan, Belediye Meclis 
Üyesi ve Spor Komisyonu Başkanı Ali 
Mesut Çelik, Belediye Meclis Üyesi ve 
Spor Komisyonu Üyesi Handan Öz-
türk, Belediye Meclis Üyesi Emine İh-
tiyar, Gençlik ve Spor Hizmetleri 

Müdürü Fidan Gül, Beylikdüzü Kırlan-
gıç Spor Kulübü Başkanı Haluk Kara-
taş ve çok sayıda vatandaş katılım 
sağladı. Dünyanın ve Avrupa’nın bir-
çok kentinde bisiklet kullanımının 
önemine vurgu yapan Ali Mesut Çelik, 
“Bisiklet kullanımı birçok kentte ön-
celikli konular haline geldi. Beylikdü-
zü’nde bu farkındalığı oluşturmaya 
çalışıyoruz. Bu süreçte Gençlik ve 
Spor Hizmetleri ve Kırlangıç Spor Ku-
lübü önemli katkılarda bulundu. 
Bugün burada olmak çok güzel, bisik-
let yarışlarında mücadele edecek 
bütün çocuklara başarılar diliyorum.” 
ifadelerini kullandı.  

Güzel bir şenliğe imza attık 

Etkinlikte, sağlık için bisiklet sürme-
nin önemine değinen Fidan Gül, “Bi-

siklete binmek sağlıklı yaşamın ve 
koordinasyon gelişiminin sağlanması 
için olmazsa olmaz sporlarından biri-
sidir. Bugün burada Beylikdüzü Bele-
diyesi ve Beylikdüzü Kırlangıç Bisiklet 
Kulübü ile birlikte güzel bir etkinliğe 
imza atıyoruz. 3-14 yaş arasında ki 
geleceğimizin en kıymetli varlıkları 
için bisikleti kullanma ve sevme alış-
kanlıkları aşılayabilmek adına bisiklet 
şenliğini organize ettik. Yaş grupla-
rına göre düzenlenen yarışlar sonu-
cunda çocuklara sertifikalarını ve 
madalyalarını vereceğiz. Beylikdüzü 
Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri 
Müdürlüğü olarak etkinliklerimizi sür-
dürüyoruz. Yaz sporu okullarımızla il-
gili hazırlıklarımız ise devam 
etmektedir. Bizleri takip etmeye 
devam etsinler.” şeklinde konuştu.  

Beykoz’da ihtiyaç sahibi ilçe sakin-
lerine günlük sıcak hizmeti sağla-
mak, olası afet durumlarında 200 

bin kişinin acil yemek ihtiyacın kar-
şılamak üzere geliştirilen “Millet 
Sofrası” Projesi hayata geçiyor 

EVDEKİ  
HESAP  

ÇARŞIYA  UYMADI 
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K aleme aldığı eserleriyle düşünce ta-
rihinde müstesna bir yer tutan
yazar, çevirmen ve mütefekkir

Cemil Meriç'in kızı Prof. Dr. Ümit Meriç,
babasının İstanbul'da iz bıraktığı mekan-
ları anlattı. Görme yetisini 38 yaşında
kaybeden ve tercümeleri dışındaki bütün
kitaplarını bu yaştan sonra kaleme alan
Cemil Meriç, eşi Fevziye Hanım'ın, ço-
cuklarının ve öğrencilerinin ilgi ve deste-
ğiyle çalışmalarını vefatına kadar
sürdürdü. Usta yazarın vefatının 34. yı-
lında kızı Prof. Dr. Ümit Meriç, babasıyla
yaşadığı anılardan ve gittiği yerlerden
bahsederek, İstanbul'da kendileri için
önemli mekanları hatıralarıyla birlikte an-
lattı. Meriç ailesinin hayatında iz bırakan
mekanlar arasında Türk Edebiyatı Vakfı,
Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat
Vakfı, Sahaflar Çarşısı, İstanbul Üniversi-
tesi Edebiyat Fakültesi, Divan Yolu Cad-
desi, 1948-1960 yıllarında yaşadıkları
Fethi Paşa Korusu'ndaki ev ve Çengelköy
Bakırcıbaşı Sokak'taki evleri yer alıyor.

Okur sayısı sürekli artıyor

Babasının 20. yüzyılın bütününü kucakla-
yan bir hayat hikayesine sahip olduğunu
belirten Ümit Meriç, "Onun için 20. yüzyıl
Türkiye'sinin yetiştirmiş olduğu en büyük
mütefekkirlerden biri ve en zarif üslupkar
tanımını yapabiliriz. Vefatının üzerinden
34 yıl geçtiği halde bir kartopu gibi okur
sayısı ve ondan yapılan atıfların yüzdesi
giderek artıyor." dedi. Ümit Meriç, baba-
sının yerelden evrensele açılması gereken
bir mütefekkir olduğunu vurgulayarak,
şöyle devam etti: "Cemil Meriç'in Türkiye
tarafından kadrinin bilinmesini, artık
onun dünyaya takdimi zamanın geldiği-
nin bir temennisi olarak gösteriyorum. Bu
amaçla yerelden evrensele açılması gere-
ken düşünür ve bir yazardan bahsediyo-
ruz. Cemil Meriç'le ortak bir fizyolojik
özelliği olan Arjantinli yazar Jorge Luis
Borges'i Türkiye, tercüme edilmiş kitapla-
rından tanıyor ve seviyor. Dikkate şayan
bir 20. yüzyıl düşünürü. Cemil Meriç ise
dünyada tanınmadığı gibi Arapça, İngi-
lizce ve Fransızca konuşulan ülkelerde de
tanınmıyor."

Teşebbüs devam ediyor

Bu anlamda kaleme aldığı "Benim Babam
Cemil Meriç" kitabının ilk olarak İngiliz-
ceye çevrilmeye başlandığını söyleyen
Meriç, şu bilgileri verdi: "Bu tercümenin
arkasından İngilizce konuşan dünya artık
Cemil Meriç'i tanımış olacaktır. Arkasın-
dan da Cemil Meriç'ten seçme parçaların

tercüme faaliyeti olacak. Bu konuda
Cemil Meriç'in eserlerinden seçilmiş aşağı
yukarı 400 sayfa bir metin hazırlandı. Bu
seçme parçalar, aynı zamanda dünyaya
Cemil Meriç'i tanıtacak bir manifesto ma-
hiyetinde. Zaman içerisinde TEDA'ya
başvurulacak ve inşallah İngilizce olarak
'Benim Babam Cemil Meriç' kitabının
hemen çıkmasının akabinde Cemil Me-
riç'in 5 kitabı da İngilizceye çevrilecek. Sa-
dece İngilizce değil, Arapça, İspanyolca,
Fransızca, Rusça ve Farsça dilleri birinci
derece bizim için önemli. Tabii Cemil Me-
riç'in eserlerini 32 dünya diline tercüme
teşebbüsümüz de devam ediyor."

Önemli işler yapıldı

Cemil Meriç'in kültürden irfana olan yol-
culuğunun 1970'lerden sonra Hisar dergi-
siyle başladığını aktaran Ümit Meriç, "Bu
yolculukta Cemil Meriç'i Hisar dergisiyle
tanıştıran kişi Şeyhül Muharririn Ahmet
Kabaklı oldu. Babamın bir manada irfa-
nımızla ve ümranımızla kucaklaşmasını
Kabaklı'nın ona açtığı köprüden geçerek
başlattığını söyleyebiliriz." ifadelerini kul-
landı. Ümit Meriç, kendisinin 8 yaşından
40 yaşına kadar babasının koluna girerek
İstanbul'da çeşitli mekanlara gittiklerini,
bu mekanlardan birisinin Türk Edebiyatı
Vakfı olduğunu dile getirerek, "Hisar der-

gisinde Türk okuruyla tanışan Cemil
Meriç, Türk Edebiyatı Vakfı'nda ise Türk
dinleyicisiyle tanıştı. 1970'lerde insanımı-
zın zihnindeki büyük sorulara cevap
verme imkanını bu mekanda bulmuştur.
Türk Edebiyatı Vakfı, Cemil Meriç'in ma-
kalelerinin doğumhanesi diyebiliriz." diye
konuştu. Babasının İstanbul Üniversite-
sinde ders verdiği yıllarda okuldan çıktık-
tan sonra beraber yürüyüş yaptıklarını
anlatan Meriç, özellikle Babıali'den iner-
ken uğradıkları şerbetçide içtikleri nar şer-
betini unutamadığını söyledi. Meriç,
babasının İstanbul Fetih Cemiyeti'ndeki
konferanslarında da salonun öğrencilerle
dolup taştığından bahsederek, şunları
kaydetti: "Burası Cemil Meriç'in makale-
lerinin ikinci doğumhanesi olarak ifade
edilebilir. Buraya dönemin genç entelek-
tüelleri, arayan, zihinleri sorularla dolu
olan genç araştırmacılar gelirdi. Bugün de
Türkiye'nin siyaset, ekonomi ve düşünce
zirvelerinde yer alan insanlar ordusunu
oluşturdular."

Sahafları çok severdi

Küçüklüğünde sahaflarda sıklıkla gittik-
leri Nizamettin Aktuç'un kitapevini de ha-
tırlatan Ümit Meriç, "Cemil Meriç'in
kültür kütüphanesindeki kitapları aldığı
dükkandır burası. 11 bin ciltlik kütüpha-

nemizin tahmin ediyorum aşağı yukarı 8
bin cildi Nizamettin Bey'in küçük dükka-
nından bizim evimize gelip raflara yerleş-
mişti." dedi. Meriç, İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesinin aşağı yukarı 40 yıl
kendisi için değişmeyen adres olduğuna
işaret ederek, "Tabii ondan çok önce ba-
bamla beraber buraya gelmem söz ko-
nusu. Cemil Meriç de derslerinin büyük
bir kısmını Edebiyat Fakültesinde yaptı.
Bilinen eserlerden bazıları burada verdiği
derslerin kitaplaştırılmasından oluşmuş-
tur." açıklamasını yaptı. "Sosyoloji Notları
ve Konferansları" kitabının orijinal nüsha-
sının İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bö-
lümü kitaplığına hediye ettikten bir süre
sonra kaybolduğu bilgisini veren Ümit
Meriç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Cemil
Meriç'in 'Sosyoloji Notları ve Konferans-
ları' kitabı benim derslerde el yazısıyla al-
dığım notların kitaplaştırılmış halidir. O
dosyayı sosyoloji bölümü kitaplığına ver-
menin doğru olduğunu düşünerek oraya
hediye ettim. Fakat maalesef, bir dönem
rektörlükten gelen talimat ile bölüm ki-
taplıkları aşağıdaki depolara indirildi ve
bir dosya içerisindeki benim notlarım da
o yığın arasında kaldı. Yıllar sonra tekrar
kütüphaneler açıldığında dosyamın da
tekrar yukarıya çıkmış olacağını zannedi-
yorum. Fakat izine rastlayamadım."

Prof. Dr. Ümit Meriç, "İstanbul Fetih Cemiyeti, Cemil Meriç'in makalelerinin ikinci doğumhanesi olarak ifade edilebilir.
Buraya dönemin genç entelektüelleri, arayan, zihinleri sorularla dolu olan genç araştırmacılar gelirdi." diye konuştu

HABER MERKEZİ

Bu bahar çok sıcaktı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de uzun yıllar ilkbahar (mart, nisan, mayıs) mevsimi
ortalama sıcaklığı 12 derece olarak ölçüldü. Bu ilkbaharda ise ortalama sıcaklık 1,2 derece artarak 13,2 dereceye yükseldi
Bu yılın ilkbahar mevsiminde ortalama
sıcaklıklar Marmara Bölgesi, Trakya,
Kuzey Ege, Karadeniz kıyıları çevrele-
rinde mevsim normalleri civarında, Sa-
mandağ çevresinde mevsim
normallerinin altında, yurdun diğer yer-
lerinde mevsim normallerinin üzerinde
kayıtlara geçti. 2021 Nisan ve Mayıs ay-
ları ortalama sıcaklığı 1981-2010 orta-
lama sıcaklıklarının üzerinde
gerçekleşirken, 2021 Mart ayı ortalama
sıcaklığı 1981-2010 ortalama sıcaklığının
altında ölçüldü. Bu yılın ilkbahar mevsi-
mindeki ekstrem minimum sıcaklıklar
uzun yıllık ekstremlerin üzerinde gerçek-
leşti.Türkiye'de en sıcak ilkbahar mev-
simi 2018 yılında kaydedildi. Bu ilkbahar
1971'den sonra en sıcak 9. ilkbahar mev-
simi oldu.
Marmara Bölgesi'nde en yüksek
sıcaklık Geyve'de

Marmara Bölgesi'nde ilkbahar mevsi-
minde ortalama sıcaklıklar Çanakkale
çevresinde mevsim normalleri üzerinde,
bölgenin diğer kesimlerinde mevsim nor-
malleri civarında gerçekleşti. Marmara
Bölgesi’nde en düşük sıcaklık sıfırın al-
tında 4,4 dereceyle Gönen’de, en yüksek
sıcaklık ise 34,6 derece ile Geyve’de öl-
çüldü. Ege Bölgesi'nde ortalama sıcak-
lıklar İzmir, Kuşadası, Aydın, Denizli,

Bodrum, Seferihisar, Nazilli, Milas Yata-
ğan çevrelerinde mevsim normallerinin
üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde
mevsim normalleri civarında kaydedildi.
Ege Bölgesi’nde en düşük sıcaklık sıfırın
altında 8,2 dereceyle Tavşanlı’da, en yük-
sek sıcaklık ise 39,4 dereceyle Aydın’da
tespit edildi. Akdeniz Bölgesi'nde ilkba-
har ortalama sıcaklıklar Burdur, Dala-
man, Antakya, Kaş, Korkuteli, Karaisalı, 

Elmalı, Mut, Erdemli, Kale-Demre çev-
relerinde mevsim normalleri civarında,
Samandağ çevresinde mevsim normalle-
rinin altında, bölgenin diğer kesimlerinde
mevsim normallerinin üzerinde ölçüldü.
İç Anadolu'da en yüksek sıcaklık
Kırıkkale'de

İç Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar bölge-
nin batı ve doğusunda mevsim normal

leri civarında, bölgenin diğer kesimle-
rinde mevsim normallerinin üzerinde
gerçekleşti. İç Anadolu Bölgesi’nde en
düşük sıcaklık sıfırın altında 12,5 dere-
ceyle Kangal’da, en yüksek sıcaklık 35,3
derece ile Kırıkkale’de kayıtlara kayde-
dildi. Karadeniz Bölgesi'nde ortalama 
sıcaklıklar Akçakoca, Bartın, İnebolu,
Sinop, Çorum, Tokat, Gümüşhane, Bay-
burt, Osmancık, Kızılcahamam, İspir,
Oltu, Şebinkarahisar çevrelerinde mev-
sim normallerinin üzerinde, bölgenin
diğer kesimlerinde mevsim normalleri ci-
varında yaşandı. Karadeniz Bölgesi’nde
en düşük sıcaklık sıfırın altında 12,6 de-
rece ile Çorum’da, en yüksek sıcaklık
37,9 dereceyle Amasya’da görüldü.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde ilkbahar, Bit-
lis çevresinde mevsim normalleri civa-
rında, bölgenin diğer kesimlerinde
normallerinin üzerinde tespit edildi.
Doğu Anadolu Bölgesi’nde en düşük sı-
caklık sıfırın altında 23,1 derece ile Erzu-
rum’da, en yüksek sıcaklık 36,6 dereceyle
Elazığ ve Ergani’de ölçüldü. Güneydoğu
Anadolu Bölgesi'nde ortalama sıcaklık
bölgenin tamamında mevsim normalle-
rinin üzerinde kaydedildi. Güneydoğu
Anadolu Bölgesi’nde en düşük sıcaklık
sıfırın altında 3,5 dereceyle Batman’da,
en yüksek sıcaklık ise 44,3 dereceyle 
Ceylanpınar’da kayıtlara geçti.

CEMIL MERIC, BU
SEHIRDE IZ BIRAKTI

Onur KARAKOÇ

onrkarakoc75@gmail.com

Kelamdan Kaleme

Çocukluğunu yitirmiş
çocuklar!

K ıymetli okurlar, bu seferki tanıyacağımız
kitap ile Afganistan’a, başkenti Kabil'e, 
Pakistan'a , Hazaracat'a ve ABD'ye,  

California'ya doğru hayatın gerçekleriyle birlikte 
bir yolculuk yapacağız. 

Sadece şehirleri tanımayacağız, aynı zamanda
Afganistan’daki halkı , kültürü, siyasi dengeleri ve
kurulan örgütleri de tanıyacağız... 

Bazı kitaplar vardır okurken yaşarsın, okudukça
içten içe kaybolursun ve  kendini bulursun dünyayı
tanımaya başlarsın. İşte uçurtma avcısı kitabı tam
da böyle bir eserdir. 

Uçurtma Avcısı özgün adı ile The Kite Runner,
Afganistan doğumlu Amerikalı yazar Halit 
Hüseyni'nin (Khaled Hosseini) ilk romanıdır. 

Kitap adını Afganistan'da düzenlenen meşhur
uçurtma şenliklerinden alır. Emir iyi uçurtma uçuran
çocukken, Hasan, Kabil'in en iyi uçurtma avcısıdır.

2003 yılında  İngilizce olarak yazılmış ve yayım-
lanmıştır. Oldukça ilgi gören bu roman New York 
Times'ın en çok satanlar listesinde bir numaraya
kadar yükselmeyi başarmıştır. 

2007 yılında Marc Forster'ın yönettiği  ABD 
yapımı bir film olarak da çekilmiş, birçok ödüllere
de aday gösterilmiştir.

Roman, Emir ve Hasan diye iki süt kardeşin hikaye-
siyle başlıyor. Halit Hüseyini, aslında okurları çocukla-
rın dünyasına sokup onlar üzerinden dünyayı, hayatı,
yaşamı, sevinci, acıyı ve pek çok durumu bizlere akta-
rırken, çocukların büyürken yaşadıklarının çok etkili
olduğunu adeta gözlerimizin içine sokuyor. Ve kita-
bında şöyle ifade ediyor; " Çocuklar boyama kitabı 
değildir. Onları sevdiğin renklere boyayamazsın." 

Kitabı üç bölüme ayırmak gerekirse ;  birinci
bölüm Afganistan’ın monarşi yönetimi daha sonra
yapılan darbe ve Sovyet Rusya'nın işgalini, ikinci 
bölümde Taliban örgütünün işgale karşı çıkması ve
yönetim ele geçirmesi ,üçüncü bölümde ise yapılan
ırkçı katliamların sonunda öldürülen milyonlarca
insanlar, öksüz ve yetim kalan çocuklar, vatanından
ayrılan dünyanın çeşitli yerlerine mülteci olarak
giden Afganistan vatandaşları olarak okuyabiliriz. 

Her çocuk özeldir... 

Her çocuk için babası tarafından sevilmek, takdir
edilmek ve toplum içerisinde gurur duymak hayati
önem taşır. Aksi durumlarda ise o çocuk hep özgü-
vensiz ve cesaretsiz bir psikoloji ile hareket eder. Ya
olmazsa ? Ya yapamazsam? Ya rezil olursam ? Gibi
sorular karşısında her zaman yenik düşer ve başarılı
olamaz. 

Emir' in yaptığı bütün hataların ardında bu 
psikoloji ve sorular yatmaktadır. Maalesef bugün
problemli insanların sorunlarına göz attığımızda da
çocukluk yıllarında yaşadıkları olumsuz durumlar
olduğunu görüyoruz. 

Hüseyni, Afganistan üzerinde oynanan küresel 
sömürgecilik oyunlarını , kültürler arası çatışma,
dinî ikiyüzlülük, ırkçılık, iç savaş ve göç konularının
yanısıra insanlık dramını usta kalemiyle işlemiştir.

Müslüman ülkelerindeki mezhep savaşı devam 
ettikçe daha çok masumun kanı akmaya devam 
edecektir. Oysa Müslümanlık birlik olmayı, barışı,
sevgiyi ve kardeşliği  gerektirirdi.

Doğunun kaderi bu mu ? Yoksa güce, paraya, 
makama olan ihtiraslı kirli ellerin eseri mi ?

Fethi Paşa Korusu'ndaki evleri-
nin de hayatlarında önemli bir
yeri olduğunun altını çizen
Meriç, "Evin en önemli özelliği
aslında Cemil Meriç, gözlerini bu
evdeyken kaybetmişti. Yani onun
dünyada gördüğü son sahneler;
evi, orman ve Boğaz oldu. Gözle-
rini kaybettikten sonra o evin
merdivenlerinde babama 'Büyük
Doğu' dergisini okuyordum." 
ifadelerini sözlerine ekledi.

Son sahnesi Boğaz oldu

Mesleği
kuşaklara
aktarıyor
Elektriğin olmadığı dönemlerde kırsal kesim-
lerde süt ve süt ürünlerinin korunması için kulla-
nılan ahşap küleklerin kentteki son ustalarından
Ejder Külekci, dede mirası olan mesleğinin 
gelecek kuşaklara aktarılmasını istiyor
Kahramanmaraş'ta, emekli olduktan sonra de-
desinden kalan asırlık dükkanın başına geçen öğret-
men Ejder Külekci, unutulmaya yüz tutmuş
külekçilik mesleğini 3. kuşak olarak gelecek nesillere
aktarmak istiyor. Dede ve babasının yıllarını verdiği
500 yıllık tarihi Maraş Çarşısı'ndaki dükkana yeni-
den hayat vermek isteyen emekli öğretmen, yaklaşık
4 yıldır 70 metrekarelik dükkanda külek üreterek
hem nostaljiyi yaşatıyor hem de ek gelir sağlıyor.
Elektriğin olmadığı dönemlerde kırsal kesimlerde
süt ve süt ürünlerinin korunması için kullanılan

ahşap küleklerin kentteki
son ustalarından olan Kü-
lekci, dede mirası olan
mesleğinin gelecek kuşak-
lara aktarılmasını istiyor.
Türkiye'nin çeşitli illerinde
36 yıldır öğretmenlik
yapan 3 çocuk babası Kü-
lekci, çocukluk döne-
minde okulun tatil olduğu
zamanlarda babasının ya-
nına gelerek çıraklık yaptı-

ğını söyledi. Gençlik yıllarında da boş zamanlarını,
hem mesleği öğrenmek hem de babasına yardımcı
olmak için bu dükkanda geçirdiğini anlatan Külekci,
geçmişte evlerde çok sık kullanılan küleğin şimdi-
lerde ise daha çok dekor amaçlı kullanılan bir parça
haline geldiğini ifade etti. Talep azlığı nedeniyle
mesleğin unutulmaya yüz tuttuğunu aktardı.
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TürkiYe ile Türk dünyası arasındaki
ilişkilerde Kazakistan özel bir öneme
sahiptir. Gerek bu alanda sürdürülebi-

lirliğin sağlanması gerekse kurumsallaşmanın
hızlanması adına Kazakistan’ın karar ve önerileri
kayda değer olmuştur. Şüphesiz bu noktada ül-
kenin kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazar-
bayev’in büyük rolü bulunuyor. Bu sebeple
Kazakistan’daki gelişmeler ve yaşanan dönüşüm
süreci Türkiye açısından da önem taşıyor. 19
Mart 2019 tarihinde ülkenin “Tonguç” Başkanı
Nursultan Nazarbayev’in kendi isteğiyle görevini
bırakması ve akabinde yapılan seçimler, yeni ve
farklı bir modeli gündeme taşıdı. Bu yeni dö-
neme de 9 Haziran 2019 tarihindeki cumhurbaş-
kanlığı seçimlerini kazanan ve 12 Haziran’da
düzenlenen yemin töreniyle görevi devralan
Kasım-Cömert Tokayev damgasını vuruyor.
Türkiye’nin daha yakından tanıması gereken To-
kayev’in, Kazakistan’ın ikinci cumhurbaşkanı se-
çilmesinin ikinci yıldönümünde kişiliğini, karar
ve politikalarını irdelemek bu kapsamda katkı
sağlayacaktır.

Deneyimli devlet adamı

Tokayev’in ayırıcı hususiyetlerinden birinin ente-
lektüel birikimi olduğu rahatlıkla söylenebilir. Al-
dığı eğitim, yetiştiği ortam ve ülkenin kritik
dönemlerinde bulunduğu kritik görevler kişiliği-
nin şekillenmesinde etkili faktörler. Babası
Kemal Tokayev’in de tanınmış bir gazeteci ve
yazar olduğunu hatırlamakta fayda var. Kemal
Tokayev ayrıca Kazak edebiyatında polisiye tü-
rünün kurucusu olarak kabul ediliyor. Annesi
Turar Şabarbayeva ise Alma-Ata Yabancı Diller
Pedagoji Enstitüsü'nde öğretmendi. Büyüdüğü
çok dilli/kültürlü ortam onun farklı kesimlerle ilk
buluşma alanıydı denile-
bilir. Özellikle annesinin
yabancı dil okutmanı ol-
ması da onun küçük
yaşta dil yeteneğinin ge-
lişmesine zemin hazır-
ladı. Cumhurbaşkanı
Tokayev Kazakça, Rusça,
İngilizce, Çince ve Fran-
sızca dillerini biliyor. To-
kayev vaktiyle
diplomatların yetiştiği
Moskova Devlet Uluslar-
arası İlişkiler Enstitüsü
(MGİMO) mezunu. 1975-1991 yılları arasında
Sovyetler döneminde Singapur’da ve Çin Halk
Cumhuriyeti’nde görev yaptı. Birliğin dağılma
sürecine girdiğinde Tokayev başkâtip olarak
görev yapmaktaydı. Kazakistan’ın bağımsızlığı-
nın ardından ülkeye dönen Tokayev, 1992 yılında
Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak
göreve başladı ve Kazakistan diplomasisinin ge-
lişmesi sürecinde büyük emek harcadı. Bu çerçe-
vede ülkenin ayırt edici yönlerinden birini teşkil
eden çok yönlü dış politikasının oluşmasında
tartışılmaz bir yere sahip. Uzun yıllar Kazakis-
tan’ın dışişleri bakanı olarak çalışan Tokayev, bir
dönem de başbakanlık görevini üstlendi. Cum-
hurbaşkanı seçilmesinden hemen önce senato
başkanlığı görevinde bulunan Tokayev, 2011 yı-
lında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter
Yardımcısı olarak atanan ilk Kazak diplomat
oldu. Öyle görülüyor ki Tokayev’in kariyer çizgisi
hem ülke içinde hem de uluslararası politikadaki
itibarını pekiştiren bir birikimi yansıtıyor.

Yönetim anlayışı

Cumhurbaşkanı Tokayev’i tanımlayan özellikleri
arasında sade ve dürüst yaşamı olduğunu belirt-
mek gerekir. Nitekim daha geçici cumhurbaş-
kanlığına önerildiği günlerde bu özellikleri halkın
önemli bir kısmında irdelenen hususlar arasın-
daydı. Seçim sürecinde ve sonrasında bu eğilimi-
nin altının çizilmeye çalışıldığı görüldü. Öte
yandan, her ne kadar hak ettiği seviyede olmasa
da göreve başlamasıyla birlikte sosyal medya he-
saplarını aktif kullanma gayreti, açık iletişim he-
definin bir parçası olarak kabul edilebilir.
Tokayev’in yönetim anlayışının temel kodları
geçmişin güçlü yönlerini sürdürmek ve reform-
larla, yeniliklerle yeni süreçler oluşturabilme nite-
liğindedir. Bir röportajında sarf ettiği, “Nursultan
Nazarbayev devletimizin kurucusudur. Bu ne-
denle onun politikalarının devamlılığını sağlaya-
cağımı en başından söyledim. Her şeyden önce
bu istikamet Kazakistan için gereklidir. Şoklara
gerek yok, afetlere gerek yok” ifadeleri bunu doğ-
rular nitelikte. Reformcu yönüyle ilgili de şu söz-
lerini hatırlatmak mümkün: “Kazakistan
reformist bir devlettir. İster ekonomik, ister siyasi
alanda olsun, toplumumuzun dönüşümünün
kesintiye uğramaması gerektiğine inanıyoruz.
Kazakistan'ın dünyanın en gelişmiş 30 ülkesi
arasına girmesi için yapısal reformların her ko-
şulda devam etmesi gerekiyor.” Tokayev ayrıca
yetenekli gençlerin önünü açabilmek ve devlet
bürokrasisine kazandırabilmek için birtakım pro-
jeleri hayata geçirme gayretinde. Bu doğrultuda
geçen yıl Cumhurbaşkanlığı bünyesinde 300
gençlik bir kadro oluşturuldu. Bu yıl bu kadroya
300 genç daha alındı.

Yemen'deki İran destekli Husiler,
hükümet güçleriyle geniş çaplı esir
değişimi konusunda anlaşmaya

hazır olduklarını duyurdu. Husilerin Esirler
Komitesi Başkanı Abdulkadir el-Murtaza, ko-
nuya dair Husilere ait SABA ajansına açık-
lama yaptı. Uluslararası kurumların müdahil
olmadığı bir esir takasına hazır olduklarını be-
lirten Murtaza, "Anlaşmaya (Eski Yemen Sa-
vunma Bakanı) Mahmud es-Subeyhi,
(Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Ha-
di'nin kardeşi ve komutan) Nasır Mansur
Hadi ve diğer liderler dahil edilecektir." dedi.
Yemen hükümetinin Esir ve Tutuklu Müzakere
Heyeti Üyesi Macid Fedail de yaptığı basın

açıklamasında Yemen hükümetinin ciddiyetle
yürütülen her türlü esir değişimine hazır oldu-
ğunu kaydetti. Uzun süredir siyasi istikrarsızlık
ve çatışmaların sürdüğü Yemen'de İran des-
tekli Husiler ile hükümet arasında 2018'de esir
değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Ta-
iz'in durumuyla ilgili Stockholm Anlaşması
imzalanmıştı. Stockholm Anlaşması'ndan
sonra birçok kez esir değişimi için masaya otu-
ran taraflar, Ekim 2020'de savaşın başlangıcın-
dan beri en büyük esir takasını gerçekleştirmiş,
bu kapsamda 15'i Suudi Arabistan, 4'ü Sudan
vatandaşı toplam 1056 mahkum ya da tutsak
serbest bırakılmıştı. Tarafların elindeki esir sa-
yısına ilişkin ise net bir bilgi bulunmuyor.

Türkiye ile Türk dünyası arasın-
daki ilişkilerde özel bir öneme
sahip olan Kazakistan'da Cum-
hurbaşkanı Tokayev liderliğinde
ikinci yılını tamamlayan dönü-
şüm süreci, her alanda bütün
hızıyla devam ediyor

ISRAIL’DE KAOS
DERINLESEBILIR

Kazakistan
iyi yolda

B ölgesel ve küresel etkilerinin devlet
düzeyinin ötesinde yaşandığı bir ça-
tışma konusu olan İsrail-Filistin

meselesi, son bir ay içerisinde de çok bo-
yutlu krizlerin ortaya çıktığı bir açmaz ola-
rak dünya gündeminin bir numaralı
“güvenlik sorununu” teşkil etti. İsrail’de
sancılı dördüncü seçim, koalisyon hükü-
meti kurmakta başarısız olan Başbakan
Binyamin Netanyahu’nun alevlenmesinde
payının olduğu Kudüs ve çevresinde baş-
layan toplumsal gerilimin kontrol dışına
çıkması, Filistin toplumuna uygulanan
tecrit, baskı ve şiddetin en üst safhaya
ulaşması, İsrail’de yaşayan Arap nüfusun
benzeri görülmemiş bir şekilde ayaklan-
ması, İsrail siyasetinde daha önceki çatış-
malardan farklı yeni kutuplaşmaları ve
yeni ittifakları ortaya çıkardı. Mayıs
ayında yaşanan çatışmalar İsrail güvenlik
güçleri ile Filistinliler; Gazze ile İsrail ve
Yahudi yerleşimciler/aşırıcılar ile İsrail va-
tandaşı Filistinliler arasında olmak üzere
üç düzeyde değerlendirilebilir. Son iki yıl
içerisindeki dördüncü parlamento seçimi
olan Mart 2021 seçimleri, İsrail siyasetinin
sağ ve sol bloku arasında hükümet kurma
rekabetinin de ötesinde mevcut dört ana
toplumsal çatışma alanını daha da belir-
ginleştirdi. Seçim sonuçlarına göre Netan-
yahu’nun hükümet kurmakta başarısız
olması, bunun neticesinde kendi himayesi
altında Knesset’te temsil imkânı bulan
aşırı ırkçı İsrailli grupların Şeyh Cerrah
meselesinden itibaren tüm topluma dalga
dalga yayılan kaosu tetiklemeleri, bugün
gelinen noktada Netanyahu muhaliflerinin
öncülüğünde kurulan milli mutabakat hü-
kümetinin oluşumundan ve geleceğinden
bağımsız değerlendirilemeyecek önemli
olaylar. Son bir aydır yaşanan çatışmala-
rın İsrail toplumu için belki de en tehlikeli
olanı İsrail içerisindeki Arapların Yahudi
komşularıyla birbirlerine girmesidir. Arap-
İsrail, Aşkenaz-Seferad, dindar-seküler ve
zengin-fakir gibi temel ayrışmaların yaşan-
dığı İsrail toplumunda uzun yıllar İsrail
vatandaşı Filistinliler ve Yahudiler arasın-
daki toplumsal gerilim (intifada dönemleri
hariç) ilk kez fiziki şiddet boyutuna evirildi.
13 Haziran’da güven oylamasına sunul-
ması beklenen koalisyonu oluşturan Yair
Lapid, Naftali Bennet, Gideon Sa’ar ve
Mansur Abbas gibi İsrail siyasetinin ben-
zeşmez unsurlarını dahi bir araya getiren
bu olaylar silsilesinin şimdilik sonlandığını
söyleyebiliriz. Ancak, kurulması muhtemel
mutabakat hükümetinin İsrail’de Filistinli-
ler ile Yahudiler arasındaki tansiyonu ka-
lıcı olarak düşürüp düşürmeyeceği
meçhul. Öte yandan bu çatışmalar ivme
kaybederken, İsrail toplumu için kritik
öneme sahip bir diğer gerilim alanı olan
“seküler-dindar çatışması” bu koalisyonla
alevlenir mi? Bu iki temel soru koalisyo-
nun ülkeye ne kazandıracağı ve Netan-
yahu gibi siyaseti kişiselleştiren bir figürün
İsrail siyasetinde daha ne kadar kalaca-
ğıyla yakından ilgili. Bu soruların cevapla-
rına geçmeden, son bir ay içerisinde
yaşanan gelişmeleri yani İsrail siyasetinin
son 15 yılına ipotek koymuş Başbakan Ne-
tanyahu’nun alevlendirdiği olayları hatır-
lamakta fayda var.

Ciddi çatışmalar var

Donald Trump dönemindeki ABD dış po-
litikasının “müdahalesizlik” prensibinin
bozulduğu nadir konulardan olan İsrail-
Filistin meselesinde, İsrail Golan ve Ku-
düs’ü işgalini kendi nezdinde
meşrulaştırmış, aynı zamanda Ortadoğu
barışı adı altında “İbrahim Anlaşması” de-
nilen ve Filistin’i İsrail’e bağlı bir muhtari-
yete mahkûm eden anlaşma ortaya
çıkmıştı. Bu gelişmeler son iki senedeki

seçim maratonu sırasında “popülist” bir
söylem benimseyen Başbakan Netanya-
hu’yu ayakta tutmuş ve siyasal olarak ne
zaman sıkışsa İsrail-Filistin gerilimini
alevlendirmesine sebebiyet vermişti. Şeyh
Cerrah’ta başlayan ve toplumsal ayrış-
maları tırmandıran olaylar da bu min-
valde değerlendirilmeli. Ramazan ayının
son haftasında Kudüs eski şehrine bir ki-
lometre mesafedeki Şeyh Cerrah mahal-
lesinde yer alan Filistinlilere ait arazilerin,
İsrail yargı makamlarına yapılan başvu-
rular sonucunda 1948 öncesinde Yahudi
vakıflarına ait olduğuna karar verilerek
Filistinli ailelerin Doğu Kudüs’ün strate-
jik noktalarından birinde yer alan bu böl-
geden tahliyesine karar verilmişti. Tahliye
kararının temyiz süreci beklenmeden, bu
mahallede yaşayan Filistinlilere yönelik
provokasyonlar hem yasadışı yerleşimci-
lerin örgütlendiği dernekler hem de gü-
venlik güçleri tarafından körüklendi. Bu

provokasyonlara karşı herhangi bir şiddet
unsuru içermeyen eylemlere başlayan
Kudüs’teki Filistinlilere karşı orantısız
güç kullanılarak eski şehre ve Mescid-i
Aksa’ya erişimlerine kısıtlamalar getirildi.
Göstericilerin, güvenlik güçlerinin artan
şiddeti nedeniyle sığındıkları Mescid-i
Aksa arazisi İsrail tarafından ablukaya
alınarak Ramazan ayında ibadet vakti
gözetilmeksizin fiili müdahale alanına
çevrildi. Bu noktada krizin evriminin ön-
ceki meselelerden temel farkı ise İsrail gü-
venlik güçlerinin sert müdahalelerinin
yanında fanatik Yahudilerin de fiili saldırı
ve provokasyonlarda bulunması, hatta
1967 savaşı sonrası Kudüs’ün işgalinin
yıl dönümü olarak kutlanan “Kudüs Gü-
nünde” Mescid-i Aksa arazisini işgale yö-
nelik kampanya yürütmeleri ve Filistinli
sivillerle yer yer çatışmaya girmeleri oldu.
Güvenlik güçlerinin Aksa arazisindeki
mütecaviz tavrı sonucunda Gazze yöneti-

mini elinde bulunduran Hamas ve İslami
Cihad Örgütü, İsrail’e Mescid-i Aksa ve
çevresindeki olayları durdurmadıkları
takdirde saldırı yapacaklarına dair ülti-
matom verdiler. Bu noktadan itibaren
olaylar üç temel zeminde bir çatışma
okumasını gerekli kılıyor: Birincisi, İsrail
güvenlik güçleri ile Filistinliler arasında
cereyan eden ve dünya kamuoyunun
aşina olduğu protestolar ve orantısız mü-
dahale. İkincisi, Hamas ve İsrail güvenlik
güçleri arasında vuku bulan, Hamas’ın
roketlerine mukabil İsrail’in savaş uçak-
ları ve hava savunma sistemleriyle karşılık
verdiği saldırılar. Üçüncüsü ve belki de bu
krizi farklı bir boyuta taşıyan durum olan
Kudüs’te yaşayan Filistinliler ve yasadışı
Yahudi yerleşimcilerin birbirleri ile çatış-
maları sonucu İsrail’in diğer bölgelerinde
yaşayan 1,7 milyon İsrail vatandaşı Arap
ile Yahudilerin karşı karşıya geldiği 
toplumsal kaos.

Yemen’de esir değişimi yapılacak

Netanyahu ve temsil ettiği zihniyet siyasette yer aldığı sürece bu gerilim ve çatışmaların sona ermeyeceği öngörülebilir

Son bir aydır yaşanan olaylarda, bölge
sakinlerinin hakları gasbedilerek Filis-
tinlilere ait arazilerde iskan edilen yerle-
şimcilerin tahrikleri ve sol cenahın
hükümet kurması ihtimaline karşı yapay
bir güvenlik tehdidi oluşturarak siyasi
süreci yönlendirmeye çalışan Netanyahu
yönetiminin birleşimini görmekteyiz.
Peki, Netanyahu karşıtı blokun bir araya
gelerek kurmaya çalıştığı birlik hükü-
meti, İsrail toplumunun öncelikli sorun-
larından biri olan İsrail vatandaşı
Filistinliler ile Yahudiler arasındaki ay-
rışmayı giderebilecek mi? Bu noktada,
Netanyahu ve temsil ettiği zihniyet siya-
sette yer aldığı sürece bu gerilim ve ça-
tışmaların kesinlikle sona ermeyeceği
öngörülebilir. Zira, daha hükümet güve-
noyu almadan yasadışı yerleşimcilerin
Mescid-i Aksa’ya yönelik tehditleri ve
provokatif eylemlerinin her geçen gün
arttığını görmekteyiz. Yine aynı fanatik
cenahtan, koalisyona katılma kararı alan
sağ partilerin liderlerine yönelik ölüm
tehditleri ise toplumdaki kutuplaşmanın
ne raddeye geldiğini açıkça gösteriyor.
Ayrıca yeni hükümet sorunsuz bir şe-

kilde iş başına geldiği takdirde ne kadar
süre görevde kalacağı ve hükümet için-
deki unsurların, yasadışı yerleşim, Ku-
düs’teki Filistinlilerin durumu ve Batı
Şeria’daki İsrail işgalinin boyutları hak-
kındaki temel anlaşmazlık konularında
ne kadar ortak çalışacağı da merak edili-
yor. Ayrıca hükümette sandalye sayısı
fazla olacak Lapid ve sol blokun, geçen
dönemde Netanyahu’nun ortakları olan
Gantz ve Sa’ar’ın hükümetin aldığı ka-
rarlardaki sorumluluklarını nasıl göz
ardı edeceği de merak edilen bir diğer

konu. Özetle, İsrail siyaseti Netanyahu
yönetiminden kurtulmak için olağan-
üstü bir çaba göstererek toplumun farklı
kesimlerinden aktörleri paydaş edindi.
Öte yandan Netanyahu döneminde dev-
letin karar alma mekanizmalarında be-
lirleyici bir güç kazanan aşırı sağcı
zihniyetin İsrail siyasetinde uzun bir
süre etkisini hissettireceği aşikâr. Bu 
nedenle kurulduğu günden bu yana İs-
rail siyasetinin kontrol altında tutmaya
çalıştığı toplumsal ayrışmalar daha da
derinleşmeye devam edecektir.

Yeni hükümet, yeni İsrail!
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DOĞU Roma İmparatorluğu 
tarafından 12. yüzyılda inşa 
edildiği tahmin edilen "Enez 

Ayasofyası" olarak da bilinen yapı, Fatih 
Sultan Mehmet'in 1456'da Taşoz, 
Limni, Semadirek adalarının yanı sıra 
Cenevizliler'e ait Enez'i fethetmesi son-
rası camiye dönüştürüldü. Yapının gü-
neydoğusunda mihrap, batısında 
minber yapıldı, dış tarafına da kesme 
taştan minare inşa edildi. Osmanlı dö-
neminde 1700'lü yıllarda birkaç kez ona-
rımdan geçirilen caminin bir kısmı, 
1965'teki depremde yıkıldı. Bu süreçte 

onarımı yapılmayan cami, bir müddet 
sonra büyük ölçüde zarar gördü. Doğu 
Roma İmparatorluğu tarafından 12. 
yüzyılda inşa edildiği tahmin edilen 
"Enez Ayasofyası" olarak da bilinen 
yapı, Fatih Sultan Mehmet'in 1456'da 
Taşoz, Limni, Semadirek adalarının yanı 
sıra Cenevizliler'e ait Enez'i fethetmesi 
sonrası camiye dönüştürüldü. Yapının 
güneydoğusunda mihrap, batısında 
minber yapıldı, dış tarafına da kesme 
taştan minare inşa edildi. Osmanlı dö-
neminde 1700'lü yıllarda birkaç kez ona-
rımdan geçirilen caminin bir kısmı, 

1965'teki depremde yıkıldı. Bu süreçte 
onarımı yapılmayan cami, bir müddet 
sonra büyük ölçüde zarar gördü. 

Ziyarete açılması planlanıyor 

Caminin, 1. derece arkeolojik sit alanı 
olan Enez Kalesi içerisinde yer alması 
nedeniyle çalışmalar büyük bir titizlikle 
yürütüldü. Restorasyonun başında ca-
minin temellerini açılarak güçlendirildi. 
Temel enjeksiyonlarından sonra sağlam 
beden duvarlarından başlamak üzere 
inşa çalışmalarına başlandı. Caminin ta-
vanı ve kubbesi tamamen kapatıldı. Ay-

rıca caminin içerisindeki ısıtma ve so-
ğutma sistemleri kuruldu, zeminin mer-
mer döşemesi yapıldı. İmalata 
başlamadan önce caminin harim kıs-
mında yerde bulunan ve numaralandırı-
larak çıkarılan özgün döşeme taşları da 
yerlerine döşendi. Geri kalan açık yer-
lerde de yeni mermerler kullanılarak dö-
şeme yapıldı. Caminin çevresinde yıllar 
içerisinde oluşan toprak kotu da temiz-
lendi. 1965 yılından bu yana 56 yıldır ka-
palı olan caminin vakfiyesine uygun 
şekilde eylül ayında hem ibadete hem de 
ziyarete açılması planlanıyor.

Fatih’in yadigarı yeniden açılacak

TRABZON'UN Maçka ilçesindeki 
Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne 
bakan eteğinde, vadiden yaklaşık 

300 metre yükseklikteki ormanlık alanda 
kayalar oyularak inşa edilen Sümela Ma-
nastırı, kaya düşme riskine karşı Eylül 
2015'te ziyarete kapatılarak restorasyona 
alındı. Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürü-
tülen yaklaşık 50 milyon liralık restorasyo-
nun birinci etabı kapsamında kaya ıslahı, 
dış avlu, çevre tanzim ve düzenleme çalış-
maları yapıldı. İkinci etap çalışmaları çer-
çevesinde ise manastırın ana giriş kapısının 
üstünde bulunan ve "kama blok" olarak ad-
landırılan kaya kütlesinin geçici olarak güç-
lendirilmesi tamamlandı.Restorasyonun 
üçüncü etap çalışmaları kapsamında da 
mühendis ve endüstriyel dağcıların da yer 
aldığı yaklaşık 70 personel, kaya düşmesini 
önlemek için bariyerleme ve kama blok 
kaya kütlesinin kalıcı olarak sabitlenmesi 
çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, birinci 
derece arkeolojik sit alanı olan manastırda 
restorasyon çalışmaları başladıktan bir 
süre sonra, manastırın üst kısmındaki ka-
yalık bölgede yeni bir şapel tespit etti. Ka-
yalık bölgede bulunduğu için "saklı şapel" 
olarak anılan yapıya, Sümela Manastırı'nın 
kuzey bölümünün çatısından kayalık böl-
geye çıkılarak ve yaklaşık 50 metrelik patika 
yoldan geçilerek ulaşılabiliyor.  

Şapelin yapım tarihi 

İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Mustafa 
Asan, şapelin, Trabzon Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulunun 27 Haziran 
2018 tarihli 4288 sayılı kararı ile 2863 sayılı 
Kanun'un 6. maddesi kapsamında, "korun-
ması gerekli birinci grup kültür varlığı" ola-
rak tescil edildiğini belirtti. Küçük 
boyutlarda inşa edilmiş tek nefli şapelin, 
batı cephesinde yer alan giriş bölümü ile bu 
bölümün ana kayaya bakan cephesinin ta-
mamen yıkılmış olduğunu aktaran Asan, 
ana kayadan oluşan güney bölümünde ise 
herhangi bir fresk ve süsleyici unsur bulun-
madığını, taş döşeli üst örtünün, sundurma 
şeklinde ana kayaya oturtulduğunu, içten 
beşik tonoz örtülü şapelin ahşap hatıllarla 
desteklendiğini kaydetti. Kuzey bölümünde 
yer alan iki pencere ile aydınlatılan şapelin 
doğu cephesinde yer alan apsis bölümünün 
de bugüne ulaşamayan kısımlarından biri 
olduğuna dikkati çeken Asan yapıya ilişkin 
şöyle bilgi verdi: "Şapelin dış kısmında 
kuzey cephesinin tamamında, batı bölümü-
nün günümüze ulaşan duvarında, iç kıs-
mında kuzey cephede ve pencere 
açıklıklarının kenar yüzeylerinde, batı ve 
doğu cephede günümüze ulaşan bölümle-
rinde ve ana kaya ile birleşen tonozun ta-
mamında İncil'den çeşitli sahneler işlendiği 
görülüyor. Şapelin duvarlarındaki freskler, 
Sümela Manastırı'mızın içerisinde yer alan 
ana kaya kilisesinin duvarlarını süsleyen 
fresklerle aynı özelliği göstermektedir."
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Türkiye'nin inanç turizmi  
merkezlerinden Sümela Manastırı'nın 

restorasyonu sırasında bulunan ve 
2018 yılında "korunması gerekli  

birinci grup kültür varlığı" olarak tes-
cil edilen "saklı şapelin" restorasyonu 

için proje çalışmalarına başlandı 

"K imim ben?" sorusuna "Haya-
tını Türk irfanına adayan 
münzevi ve mütecessis fikir iş-

çisi." cevabını veren yazar, çevirmen ve 
mütefekkir Cemil Meriç'in vefatının üze-
rinden 34 yıl geçti. Tam adıyla Hüseyin 
Cemil Meriç, Birinci Balkan Savaşı sürer-
ken 1912'de Meriç nehri yakınlarındaki Di-
metoka'dan Antakya'ya göçmüş bir ailenin 
çocuğu olarak 12 Aralık 1916'da Reyhanlı 
ilçesinde dünyaya geldi. Cemil Meriç'in ki-
şiliğinde ailesindeki göçmenlik psikolojisi-
nin, doğduğu, çocukluğunu ve gençliğini 
içinde geçirdiği Hatay'ın özel siyasi, kültü-
rel ve sosyal yapısı etkili oldu. İlahiyatçı ve 
yazar Prof. Dr. Emin Işık da Cemil Me-
riç'in fikri yapısının oluşmasında bir ucu 
Balkanlar'a, diğer ucu Kafkaslara dayanan 
bir ailede doğmasının ve gençliğini Fransız 
işgalindeki Hatay'da geçirmesinin etkili ol-
duğunu ifade etmişti. Okumayı 4 yaşında 
söken, ilk ve orta öğrenimini Arapça, 
Fransızca, Kur'an, tecvid, ahlak eğitimi de 
aldığı Reyhanlı Rüştiyesi'nde tamamlayan 
Meriç, ardından Fransız idaresindeki An-
takya'ya giderek Fransız eğitim sistemi uy-
gulayan Antakya Sultanisi'nde okudu. 
Rüştiye yıllarını Meriç,  
"Sekiz yaşına kadar ki hayatım bulanık, 
başsız, sonsuz hatıralar yığını. Babam az 
konuşan çatık kaşlı, hareketlerine akıl erdi-
remediğim bir memur. Annem hasta, silik 
mızmız bir kadıncağız. Sonra hayal gibi 
belirip kaybolan bir amca, iki abla ve ki-
taplar." ifadeleriyle anlatmıştı. Meriç, 
"Benim üniversitem" dediği lisede, Fransız 
ve Türk hocalardan özel dersler alırken, 
Ali İlmi Fani'nin kılavuzluğunda divan 
edebiyatını keşfetti. "Geç Kalmış Bir Mu-
hasebe" başlıklı ilk yazısı 1933'te "Yenigün" 
isimli yerel gazetede yayımlanan Meriç, 
Nurullah Ataç ve Reşat Ekrem Koçu'nun 
da öğretmenlik yaptığı İstanbul'daki Per-
tevniyal Lisesi'ne 1936'da geçti. Meriç, bir 
yazısında bazı hocalarını eleştirdiği için 
12. sınıfta liseden ayrılmak zorunda kalır-
ken, aynı yıl Nazım Hikmet ve Kerim Sadi 
ile tanıştı. Geçim sıkıntısı nedeniyle 
1937'de gittiği İskenderun'un Haymaseki 
köyünde 9 ay öğretmenlik yapan yazar, 
daha sonra sınavla girdiği İskenderun Ter-
cüme Bürosu'na reis muavini oldu. 

İlk çeviri kitabı, Balzac 

Cemil Meriç, 1938'de çeşitli geçici işlerde 
çalıştı, 1939'da ise Hatay hükümetini devir-
mek iddiasıyla tutuklanıp Antakya'ya götü-
rüldü. İdam talebiyle yargılanan Meriç, 
yaklaşık 3 ay sonra beraat etti ve Hatay 
aynı yıl 29 Haziran'da Türkiye'ye katıldı. 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Felsefe Bölümü'ne 1940'ta başlayan yazar, 
üniversiteden çok kütüphanelere gittiği için 
bu bölümü bitiremedi. Meriç'in yazıları 
1941'den itibaren "İnsan", "Yücel", "Gün", 
"Ayın Bibliyografyası" dergilerinde yayım-
lanırken, 1942'de Fevziye Menteşeoğlu ile 
evlendi ve çiftin oğulları Mahmut Ali ile 
kızları Ümit dünyaya geldi. İlk çeviri kitabı 
Balzac'ın "Altın Gözlü Kız" romanı 1943'te 

yayımlanan Cemil Meriç, burslu kabul 
edildiği İstanbul Üniversitesi Yabancı Dil-
ler Yüksekokulu Fransız Filolojisi Bölü-
mü'nden 1944'te mezun oldu. Usta 
edebiyatçı, 1944-1974'te Elazığ Lisesi ve 
İstanbul Işık Lisesi'nde öğretmenlik, İstan-
bul Üniversitesi'nde ise Fransızca okut-
manlığı yaptı. Gözleri 1954'te zayıflayan ve 
başarısız göz ameliyatlarının ardından 
1955'te görme yetisini tamamen yitiren 
Meriç, çevresindekilere okuttuğu Fransızca 
ve İngilizce metinleri sözlü olarak çevirip 
yardımcılarına yazdırdı, basılmamış olan 
Fransızca grameri hazırladı, dikte etmek 
suretiyle makaleler yazmaya devam etti. 

İlk telif kitabı "Hint Edebiyatı" 

Meriç'in Doğu medeniyetlerine olan ön-
yargıları yıkmayı amaçlayan ve dört yıllık 
bir çalışmanın sonucu olarak ortaya çıkan 
ilk telif kitabı "Hint Edebiyatı", 1964'te ya-
yımlandı ve eser daha sonra "Bir Dünya-
nın Eşiğinde" başlığıyla iki kez daha 
basıldı. Batı düşüncesinin önemli bir yö-
nünü aydınlatmayı amaçlayan Meriç'in 

"Saint Simon - İlk Sosyolog İlk Sosyalist" 
eseri 1967’de okurla buluşturulurken, yazı 
ve çevirileri 1965-1973'te çeşitli dergilerde 
yayımlandı. Cemil Meriç, "Hisar" dergi-
sinde "Fildişi Kuleden" başlığıyla deneme-
ler yazdı ve "Bu sayfalarda hayatımın 
bütünü, yani bütün sevgilerim, bütün kin-
lerim, bütün tecrübelerim var. Bana öyle 
geliyor ki, hayat denen mülakata bu kitabı 
yazmak için geldim; etimin eti, kemiğimin 
kemiği” dediği "Bu Ülke" kitabını 1974'te 
yayımladı. Aynı yıl, medeniyet kavramını 
tartıştığı "Umrandan Uygarlığa" adlı eseri 
okurla buluşturan, edebiyat ve düşünce ta-
rihi niteliği taşıyan "Kırk Ambar" eseriyle 
1980'de Türkiye Milli Kültür Vakfı Ödü-
lü'ne layık görülen usta kalem, Türkiye Ya-
zarlar Birliği tarafından 1981'de "Yılın 
Yazarı" seçildi. Meriç, aynı yıl basılan yarı 
derleme, yarı telif "Bir Facianın Hikayesi" 
adlı eserde ise yakın tarihi ele aldı ve İleti-
şim Yayınları’nın iki yıl sonra çıkardığı 
"Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklope-
disi"ne makaleler yazdı. 

Işık Doğan Gelir'i yazdı 

Eşi Fevziye Hanım'ı 1983'te kaybeden, 
aynı yıl beyin kanaması geçirerek sol tara-
fına felç inen Meriç'in sağlığında basılan 
son eserleri "Işık Doğudan Gelir" ile "Kül-
türden İrfana" oldu. Cemil Meriç, 13 Ha-
ziran 1987'de, 71 yaşında hayata veda 
ederek, Karacaahmet Mezarlığı'na eşinin 
yanına defnedildi. Kendisine has üslubu ve 
temiz Türkçesiyle dikkati çeken Meriç'in 
çeviri ve makaleleri başta "İnsan", "Amaç", 
"19. Asır", "Gün", "Yeni İnsan", "Hisar", 
"Hareket", "Yirminci Asır", "Türk Edebi-
yatı", "Kubbealtı Akademi", "Köprü" ve 
"Gerçek" olmak üzere 40 kadar derginin 
yanı sıra "Yeni Devir" ve "Orta Doğu" ga-
zeteleriyle ansiklopedilerde okuyucuyla 
buluştu. Cemil Meriç, "Umrandan Uygar-

lığa" kitabıyla 1974'te, "Kırk Ambar" kita-
bıyla 1980'de Türkiye Milli Kültür Vakfı 
Armağanı'nı alırken, Türkiye Yazarlar Bir-
liğinin Üstün Hizmet Ödülü'nü 1981'de 
Mehmet Kaplan ve Emin Bilgiç ile pay-
laştı. Kayseri Sanatçılar Derneğinden 
1982’de inceleme dalında, 1986'da ise fikir 
dalında ödül kazanan ve Hatay'ın Rey-
hanlı ilçesindeki evi 2014'te müzeye dön-
üştürülen mütefekkir, 2015'te de 
Cumhurbaşkanlığı tarafından verilen Kül-
tür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık gö-
rüldü. Yazarın kütüphanesindeki her biri 
eşsiz 300 Osmanlıca eser, başta araştırma-
cılar olmak üzere insanlığın istifadesine 
sunulmak üzere, kızı Prof. Dr. Ümit Meriç 
tarafından Cumhurbaşkanlığı Kütüphane-
si'ne bağışlandı. 

Gözlerini kaybetse bile... 

"Jurnal" adlı kitabında kendisini "Hayatını 
Türk irfanına adayan, münzevi ve müte-
cessis bir fikir işçisi" olarak ifade eden 
Cemil Meriç, başta dil, tarih, edebiyat, fel-
sefe ve sosyoloji olmak üzere sosyal bilim-
lerin birçok alanında araştırma yaparak 
yazılar yazdı. Gözlerini 38 yaşında tama-
men kaybeden Cemil Meriç, tercümeleri 
dışındaki bütün kitaplarını kör olduktan 
sonra eşinin, öğrencilerinin ve çocukları-
nın desteğiyle kaleme aldı. Üslup sahibi 
büyük düşünür ve yazarlar olarak Mual-
lim Naci'yi, Süleyman Nazif'i, Refik Halid'i 
ve Peyami Safa'yı sayan Cemil Meriç, 
kendi üslubunu en çok etkileyenin ve üs-
lupta kendine usta kabul ettiği kişinin Sü-
leyman Nazif olduğunu söyleyerek, 
"Amacım, yazarı okuyucusundan ayıran 
bütün engelleri yıkmak, sesimi bütün hi-
ziplere duyurmak. Şuurun, tarihin, ilmin 
sesini. Öyle bir ifade yaratmak istiyorum 
ki Türk insanının uyuyan şuuruna bir alev 
mızrak gibi saplansın." demişti.

Sümela’da sanatsal 
bir çalışma 

Fatih Sultan Mehmet'in yadigarı tarihi Enez Fatih Camisi, restorasyonun tamamlanmasıyla 56 yıl sonra yeniden ibadete açılacak

“Kendimizi tanımak, irfanın varabileceği en yüksek merhale.” sözünü pratik olarak 
hayatına işleyen Cemil Meriç, eserleriyle düşünce ve edebiyat dünyasına ışık tuttu

HAYATINI TURK 
IRFANINA ADADI 

"KENDİMİZİ tanımak, irfanın varabile-
ceği en yüksek merhale." sözünü pratik 
olarak bütün hayatına işleyen Cemil 
Meriç, deneme, inceleme dalında "Hint 
Edebiyatı (Bir Dünyanın Eşiğinde)", 
"Saint Simon - İlk Sosyolog İlk Sosya-
list", "İdeoloji", "Bu Ülke", "Umrandan 
Uygarlığa", "Mağaradakiler", "Kırk 
Ambar", "Bir Facianın Hikayesi", "Işık 
Doğudan Gelir", "Kültürden İrfana", 
"Jurnal I-II", "Sosyoloji Notları ve Kon-

feranslar" eserlerini kaleme aldı. Yazar 
ayrıca "Onüçlerin Romanı - Altın Gözlü 
Kız", "Otuzundaki Kadın", "Onüçlerin 
Romanı - Ferragus", "Kibar Fahişelerin 
İhtişam ve Sefaleti", "Hernani", "Marion 
de Lorme", "Ziya Gökalp Türk Milliyet-
çiliğinin Temelleri", "Köprüden Düşen-
ler", "Dillerin Yapısı ve Gelişmesi (Berke 
Vardar ile birlikte)" ve "İslam'ın Mirası - 
Batıyı Büyüleyen İslam" adlı eserlerin 
çevirisine imza attı.

Cemil Meriç’in eserleri 

Rüştiye yıllarını Meriç,  
"Sekiz yaşına kadar ki  
hayatım bulanık, başsız, 
sonsuz hatıralar yığını. 
Babam az konuşan çatık 
kaşlı, hareketlerine akıl  
erdiremediğim bir memur. 
Annem hasta, silik mızmız 
bir kadıncağız. Sonra hayal 
gibi belirip kaybolan bir 
amca, iki abla ve kitaplar." 
ifadeleriyle anlatmıştı.
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2020 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 
2020) Finlandiya ile oynanan maçta fe-
nalaşan Danimarkalı Christian Eriksen'e 
ilk müdahaleyi yapan milli takım doktoru 
Martin Boesen, yıldız futbolcuyu hızlı 
müdahale sayesinde hayata döndürdük-
lerini söyledi. Danimarka'nın başkenti 
Kopenhag'daki Parken Stadı'nda oyna-

nan maçın ardından yaptığı açıklamada 
yaşananları anlatan Boesen, "Christian'ın 
yere yığıldığı anı göremedim. Bizi hemen 
sahaya çağırdılar. Çizgi kenarındaydı ve 
bilincini kaybetmişti. Yanına gittiğimde 
nefes alıyordu ve nabzını hissediyordum. 
Sonrasında durum değişti. Herkesin gör-
düğü gibi kalp masajı yapmak zorunda 

kaldık. Sağlık ekibi olarak hemen hare-
kete geçerek hızlı müdahalede bulunma-
mız Christian'ı yeniden hayata 
döndürdü." ifadelerini kullandı. İtalya 
ekibi Inter'in orta saha oyuncusu Chris-
tian Eriksen, EURO 2020 B Grubu'ndaki 
Danimarka-Finlandiya maçının 42. daki-
kasında aniden yere yığılmıştı. Olay son-

rası sahaya giren sağlık görevlileri, 29 ya-
şındaki Danimarkalı futbolcuya müdaha-
lede bulunmuştu. Hastaneye götürülen 
Eriksen'in bilincinin açık olduğunun açık-
lanması sonrası karşılaşmanın kaldığı 
yerden devam etmesine karar verilmişti. 
Finlandiya, mücadeleyi Joel Pohjanpa-
lo'nun golüyle 1-0 kazanmıştı. 

DESTAN’SI  
BİR HAMLE!

Eriksen'in hayata tutunuşu duygulandırdı 

Altınordu’nun 2002 doğumlu yıldız 
adayı, geride bıraktığımız sezon  
çıktığı 30 resmi maçta 14 gol attı,  

3 asist yaptı. Trabzonspor’un hocası, 
sezon başından beri takip ettiği  
Enis Destan için oldukça ısrarcı

SON yıllarda yetiştirdiği genç isimleri 
vitrine çıkartan ve bu alanda Tür-
kiye’de adeta bir marka haline gelen 
Altınordu’da, geçen sezon yine pek 
çok yıldız adayı kendini gösterdi. Enis 
Destan da onlardan biri. 2002 do-
ğumlu Enis, A takıma yükseldiği 
İzmir ekibinde büyük patlama yaptı. 
Toplam 30 karşılaşmada görev alan 
Enis, 14 kez rakip fileleri havalandırdı, 
3 de asist yaptı. 1.85 boyundaki santr-
for, yurt dışından da pek çok takımın 
dikkatini çekmiş durumda. Ancak 
Trabzonspor , oyuncuyla ilgili hızlı 
davranıyor. Özellikle teknik direktör 
Abdullah Avcı, sezon başından beri 
takip ettiği Enis’i forvet rotasyonunda 
görmeyi çok istiyor. 

Esas hedefi Avrupa 

Daha önce adı Fenerbahçe ’yle de 
anılan Enis Destan için Altınordu Ku-
lübü, 2 milyon Euro talep etmişti. 
Hava hakimiyeti ve son vuruş bereri-
siyle ön plana çıkan 19 yaşındaki ba-
şarılı forvet, önce Süper Lig ’de 
kendini göstermek, ardından da Avru-
pa’nın üst düzey liglerinden birinde 
forma giymeyi hedefliyor.

EMRE İÇİN  
KARAR VERİLDİ

GALATASARAY'DA transfer çalışma-
ları devam ediyor. Son olarak Alpas-
laz Öztürk ve Aytaç Kara'yı 
kadrosuna katan Galatasaray'da ge-
lişmeler yaşanmaya devam ediyor. 
Geçtiğimizi sezon da kritik maçlarda 
gol atarak takımına puanlar getiren 
Emre Akbaba'nın geleceği netleşti. 
Fatih Terim, Emre Akbaba ile ilgili ra-
porunu yönetime verdi. 
Transfer sezonunun başlamasından 
sonra Galatasaray 'da transferler 
açıklanmaya başlandı.Galatasaray, 
sözleşmesi biten 28 yaşındaki orta sa-
haya da imza attırmaya hazırlanıyor. 
Muslera ve Marcao'nun mukavelesini 
uzatan, Aytaç Kara ile Alpaslan Öz-
türk'ü kadroya katan sarı-kırmızılıla-
rın anlaşmaya vardığı son isim Emre 
Akbaba oldu. Henüz yeni yönetimi 
belli olmayan Galatasaray'da buna 
rağmen transfer çalışmaları hız kes-
miyor. Sezon devam ederken, Fer-
nando Muslera'nın sözleşmesini 
uzatan sarı-kırmızılılar, mayıs ayında 
da Marcao ile yeni mukavele yap-
mıştı. Kasımpaşa'dan Aytaç Kara ve 
Göztepe 'den Alpaslan Öztürk'ü kad-
rosuna katan Cimbom, Ömer Bay-
ram'la da 3 yıllık anlaşma sağladı. 
İmza sırası ise Emre Akbaba'ya geldi. 

G üreş milli takımıyla Bolu'da kamp 
yapan Rıza Kayaalp, yoğun bir 
tempoyla günde çift antrenman ya-

parak olimpiyatlara hazırlanıyor. Kayaalp,  
sıkı bir antrenman programıyla çalışmaları 
sürdürdüklerini söyledi. Yaklaşık 21 yıldır 
güreşle uğraştığını dile getiren Kayaalp, "21 
yıllık bir hayalim var. Bu hayalimi gerçek-
leştirmek istiyorum. Bunun için de üzerime 
düşen ne varsa onu yapmaya çalışıyorum." 
dedi. Kayaalp, güreşe başladığı yıllarda 
madalya kazanan sporcuları kendisine 
örnek aldığını anlatarak, şöyle devam etti: 
"Üst üste madalya almış ağabeylerimizin 
Avrupa ve dünya şampiyonluklarını sayar-
dım. 'Bir gün ben de bunu başarabilecek 
miyim ?' diye hayal kurardım. Allah bize 
daha fazlasını nasip etti. 4 dünya şampi-
yonluğu ve 10 Avrupa şampiyonluğu ka-
zanmak gibi de kırılması zor bir başarıyı 
elde ettim. Yapmam gereken; bunları taç-
landırmak. Olimpiyat şampiyonluğum 
eksik. İkinci ve üçüncülüğüm var. Olimpi-
yatlarda da şampiyon olursam 3 madalyalı 
2 sporcudan biri olacağım. İnşallah o da 
altın madalya olur da bir tarih yazmış olu-
ruz. Nasıl 10 kez Avrupa şampiyonu olduy-
sak inşallah olimpiyat şampiyonluğu da 
gelir diye ümit ediyorum." Kendisini des-
tekleyenlerin çoğaldığını, kamp sürecinde 
ayrı kaldığı ailesini ise özlediğini dile geti-
ren Kayaalp, "Kızım 9 aylık oldu. İnşallah 
olimpiyat şampiyonu oluruz da ileride yap-

tıklarımızdan gurur 
duyar." ifadesini kul-
landı. 

Gururlandırmak 
istiyorum 

Kayaalp, olimpiyat-
larda ülkeyi en iyi şe-
kilde temsil etmeyi 
istediğini vurgulayarak, 
şunları kaydetti: 
"Herkesi gururlandırmak 
istiyorum. Ailemi ve vatan-
daşlarımızı gururlandırmak, 
birinci hedefim. Kendimden çok 
bunları düşünüyorum. Bunları dü-
şündüğüm için de çok çalışıyorum. Yoksa 
üst üste bu kadar başarı kazanmak çok zor. 
Mindere çıkınca aklıma ilk rakibime saldır-
mak geliyor. Mindere çıkmadan kafamızda 
nasıl bir maç yapacağımızı kurguluyoruz. 
Yeter ki sakatlığım olmasın, hiçbir zaman 
olumsuz düşünmüyorum. Her zaman raki-
bime saldırmak, onu yormak, sonra yere 
alıp orada puanlar almak... Bunları düşü-
nüyorum. Rakibime hiç nefes aldırmamayı 
düşünüyorum. Yeter ki hazır olayım." Her 
zaman elinden gelenin en iyisini yapmaya 
çalıştığını vurgulayan Kayaalp, "Her zaman 
bayrağımızın sorumluluğunu üstümde his-
settim. Bu duygu ve düşüncelerle buraya 
geldim. Sakatlık olmadığı sürece sorun  
olmuyor." diye konuştu. 

Danimarka Milli Takımı doktoru Martin Boesen, maçta fenalaşan Eriksen için hızlı müdahalenin öneminden bahsetti.  
Boesen, oyuncunun yanına ulaştıklarında nefes aldığını ancak ardından durumun kötüye gittiğini belirtti

RIZA’NIN HEDEFLERI  
BUYUK
Polonya'nın başkenti Varşova'da nisan ayında dü-
zenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 10'uncu Avrupa 
şampiyonluğuna ulaşan milli güreşçi Rıza Kayaalp, 
Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya hede-
fine ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor 

Diego Costa transferinde sona gelen Beşiktaş, 4.5 milyon Euro’dan 2.5 milyon Euro’ya inen yıldız 
oyuncu ile son bir görüşme yapacaktı. İspanyol süper starın, Kara Kartal’ın önerdiği teklifi  

kabul etmeye sıcak baktığı, artık transferde geri sayıma geçildiği belirtildi 
ŞAMPİYONLAR Ligi için yıldız bir 
golcüyü mutlaka kadrosuna katmak 
isteyen Beşiktaş , Diego Costa ile 
uzun bir süredir görüşmelerini sür-
dürüyor. Son olarak Atletico Mad-
rid’de görev yapan ve bonservisi 

elinde olan Costa, talep ettiği 4.5 
milyon Euro’dan, 

2.5 milyon Euro’ya kadar inmişti. 
Ancak Siyah- Beyazlılar, 2.3 milyon 
Euro’nun yanı sıra şampiyonluk 
bonusu önermişti. Son gelen haber-
lere göre 32 yaşındaki tecrübeli 
santrforun, bu teklifi kabul etmeye 
sıcak baktığı öğrenildi. Artık Kara 
Kartal’ın, Sergen Yalçın ile söz-
leşme imzaladıktan sonra Costa 
bombasını patlatması bekleniyor. 

Dzeko’da olumlu gelişme 

Costa’nın yanına bir yıl-

dızı daha katmayı planlayan  
Beşiktaş’ta listenin ikinci sırasındaki 
isim de Roma’d a görev yapan  
Edin Dzeko’ydu.  
İtalyan ekibi ile görüşmelerini sür-
düren Beşiktaş’a sevindirici bir 
haber geldi. Başkent ekibinin  
Dzeko’nun yerine Zenit forması 
giyen golcü Serdar Azmoun ile 
görüşmelere başladığı belirtildi. 
Hâl böyle olunca Boşnak futbolcu-
nun, Siyah-Beyazlı formayı 
giyme ihtimali de arttı. 

Beşiktaşlı Diego Costa 

SZALAI İÇİN TALİP VAR
FENERBAHÇE'NİN 
geçen sezon devre ara-
sında kadrosuna kat-
tığı Attila Szalai, 
İngiliz kulüplerinin ra-
darına girdi. 
Fenerbahçe geçen 
sezon başarılı bir per-
formans sergileyen At-
tila Szalai'yi elden 
çıkarmayı düşünmü-
yor. Ancak Macar fut-
bolcunun EURO 
2020'de ortaya koya-

cağı oyun Sarı-Laci-
vertlilerin hesaplarını 
değiştirebilir. İngiltere 
Premier lig ekipleri 
Leicester City ve West 
Ham United'ın başarılı 
oyuncuyu takip etmek 
için şampiyonaya ekip 
gönderdiği öğrenildi. 
The Athletic, turnuva 
için çıkardığı ekte At-
tila Szalai'nin değerini 
23 milyon Euro olarak 
göstermişti. 
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TFF 1'inci Lig'de Play-Off şampiyonu 
olarak 18 yıl sonra Süper Lig'e dönen 
Altay'ın taraftarları kulübün ismini 

kupa kaldırdığı İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet 
Köprüsü'ne lazerle yazdırdı. 26 Mayıs'ta Atatürk 
Olimpiyat Stadı'nda oynanan final maçında Al-
tınordu'yu 1-0 mağlup ederek adını Süper Lig'e 
yazdıran siyah-beyazlı kulübün İstanbul'da yaşa-
yan taraftarları, köprüde lazerle görsel şova imza 
attı. Şampiyon olan takımların İstanbul Boğazı 
üzerindeki 2 kıtayı birleştiren köprülere bayrak 
asma geleneği devam ederken, Altaylılar ise lazer 
yöntemiyle, "Büyük Altay ve Şampiyon Altay" 
mesajı verdi. Sosyal medyada paylaşılan görseller 
Altaylılar tarafından büyük beğeni topladı. 

Altınordu'ya gönderme 

Altaylı taraftarlar, yeniden inşa edilen Alsancak 
Stadı'nda söz sahibi olmak isteyen Altınordu'yu 
sosyal medyada gönderme yaptı. Alsancak Sta-
dı'nın kendilerine ait olduğunu ifade eden siyah-
beyazlı taraftarlar, sosyal medyada Altınordu 
ismiyle sahte hesaplar açarak, "Altınordu Tire 
Stadı'na Kavuşuyor" etiketiyle paylaşımlar yaptı. 
UEFA standartlarında 60 milyon TL maliyetle 
inşa edilen Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
Stadı, ilçede profesyonel kulüp bulunmaması ne-
deniyle sadece amatör lig maçlarına ev sahipliği 
yapabiliyor. Yeni sezon öncesi kadrosunu büyük 
ölçüde yenileyecek Altay'ın Slovenya ekibi NK 
Maribor'da forma giyen Boşnak kaleci Kenan 
Piric ve Çaykur Rizespor'dan 20 yaşındaki kaleci 
Zafer Görgen'le ilgilendiği belirtildi.  
Bosna Hersek Milli Takımı'nda da görev alan  
26 yaşındaki Piric'in ismi daha önce Göztepe ile 
anılmıştı. Çaykur Rizesporlu genç file bekçisi  
Zafer'e ise Süper Lig'den pek çok kulübün talip 
olduğu kaydedildi.

Altay İstanbul’da

İZMİR'DE Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tunç Soyer'in kenti 
bir spor kenti yapma vizyonu 

doğrultusunda pandemi döneminde de 
spora destek devam etti. Balçova, Gazie-
mir, Yeşilyurt, Çiğli'deki futbol sahaları 
ile Karabağlar'da bulunan İzmirspor Tes-
isleri yaklaşık 5.8 milyon TL'lik yatırımla 
yenilendi. Çiğli'de Esentepe Mahalle-
si'nde yapımı tamamlanan parka ise 
amatör spor kulüplerinin antrenman ya-
pabileceği bin 125 metrekarelik futbol sa-
hası kazandırıldı. Ayrıca Bucaspor'un 
Kaynaklar'daki kulüp binasının tadilatı 
da yapıldı. Tesisler pandemi kısıtlamala-
rının sona ermesinin ardından halkın ve 
amatör spor kulüplerinin kullanımına 
açıldı. Yenilenen sahalar, futbol maçla-
rına da yeniden ev sahipliği yapmaya 
başladı. Kentteki spor olanaklarını geliş-
tirmek için pek çok çalışma yürüttüklerini 
belirten İzmir Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Tunç Soyer, "Spor kenti bir İzmir ya-
ratmak istiyoruz. Çocuklarımıza, 
gençlerimize daha çok spor yapacağı te-
sisler kazandırıyor, mevcut tesisleri yenili-
yoruz. Gençlerimizin en sağlıklı 
koşullarda spor yapması için kaliteli sa-
halar ve çağdaş tesisler kuruyoruz. Pan-
demi döneminde de statlarımızı baştan 
sona yeniledik. Sporu ve sporcuyu teşvik 
etmeye devam edeceğiz" dedi.

Tesisler yenilendi 

TFF 1'inci Lig kulüp-
lerinden Altınordu, 
Süper Lig ekiplerinin 

dikkatini çeken Metehan Mima-
roğlu için büyük bedel biçti. 
Adana Demirspor Başkanı 
Murat Sancak, talip oldukları 26 
yaşındaki sağ kanat için İzmir 
temsilcisinin 10 milyon TL bon-
servis ücreti talep ettiğini açık-
ladı. Kırmızı-lacivertlilerin, 
2019-2020 sezonunun devre 
arasında 3'üncü Lig takımı Os-
maniyespor'dan 50 bin TL karşı-
lığında transfer ettiği, birkaç 
sezon öncesine kadar Bölgesel 
Amatör Lig'de oynayan Mete-
han için 10 milyon TL istemesi 

transfer başarısı olarak yorum-
landı. Adana Demirspor'un Al-
tınordu yönetimine 1.5 milyon 
TL teklif ettiği, bonservis raka-
mının yüksek olması nedeniyle 
daha sonra transferden vazgeç-
tiği ifade edildi. Altınordu da 
oyuncuyu düşük bedelle sat-
mama kararı aldı. Süper Lig 
ekiplerinden Fraport-Tav Antal-
yaspor ve Demir Grup Sivass-
por'un da listesinde yer alan 
Metehan, geçen sezon Play-Off 
finalini kaybederek Süper Lig'in 
kapısından dönen Altınordu'da 
8 gol, 7 asistle oynadı. Oyuncu-
nun kulübüyle 1 yıl daha sözleş-
mesi bulunuyor.

F.BAHÇE Kulübü, 2021-22 sezonunun 
tüm rotasının çizileceği en kritik günleri 
yaşıyor. Hürriyet'in haberine göre; Sarı 
lacivertlilerin yeni başkanı, teknik direk-
törü, gelecek-gidecek futbolcular, yapıla-
cak transferler ve basketbol şubesinde 
gerçekleştirilmesi düşünülen operasyon-
lar önümüzdeki 15 gün içinde netleşe-
cek. Bu süreçte en çok merak edilen 
konu, futbol takımının yeni teknik patro-
nunun kim olacağı... 
 25-26 Haziran tarihlerindeki seçime tek 
aday olarak girmesi beklenen başkan Ali 
Koç, geçtiğimiz günlerde düzenlediği 
basın toplantısında, “Yeni teknik direk-
törü 21 Haziran’dan sonra açıklarız” ifa-
desini kullanmıştı.  
Erkek basketbol şubesinde de oyuncular-

dan Ali Muhammed, Jarell Eddie,  
Alex Perez, Edgaras Ulanovas, Kyle 
O’Quinn, Danilo Barthel, Kenan Sipahi 
ve Berkay Candan’ın gönderilme  
ihtimali var. 

Fenerbahçe'yi neler bekliyor? 

1- Teknik direktör ve ekibi açıklanacak. 
2- Yeni başkan ve yönetim kurulu  
seçilecek. 
3- Gidecek-kalacak futbolular  
belirlenecek. 
4- Yerli ve yabancı transferler  
açıklanacak. 
5- Sezon hazırlıklarının programı 
 belli olacak. 
6- Basketbol takımındaki revizyon  
netleşecek. 

Ali Koç neşteri vuruyor
Yeni sezonun tüm rotasının çizileceği dönem başlıyor. 25-26 Haziran’da yapılacak seçimli genel kurula 
tek aday olarak gireceği tahmin edilen başkan Ali Koç’un yeni teknik direktörü 21 Haziran’da açıklaması 
bekleniyor. Ayrıca futbolda gidecek-kalacak oyuncular ve yeni transferler de 15 gün içinde belli olacak

Galatasaray Başkan Adayı Yiğit Şardan, diğer başkan adaylarının Fatih Terim'leilgili söylemlerine tepki gösterdi. 
Şardan, “Bizim A planımız da B planımız da Fatih Terim denmesini çok yakışıksız buluyorum. Siz Terim’den 

prim yaparak mı yürümek istiyorsunuz? Bu, Galatasaray Başkanlığı'na yakışır mı?” diye sordu

A MİLLİ Kadın Voleybol Takımı, 
Milletler Ligi’ndeki 11'inci maçında 
Belçika’yı 3-0 mağlup ederek 

9'uncu galibiyetini elde etti. Millilerde karşılaş-
manın en skorer ismi 17 sayı üreten Hande 
olurken; ona Ebrar 16, Eda 9, Meliha 8, Zehra 
6, Cansu 3 ve Meryem 1 sayıyla eşlik etti. Tür-
kiye, Milletler Ligi’nde yarın saat 22.00’da 
Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak.  

Filenin Sultanları 
harika

ARTİSTİK Cimnastik Avrupa Şampi-
yonası'nda paralel barda üst üste Av-
rupa şampiyonluğu yaşayarak tarihe 

geçen Ferhat Arıcan, olimpiyatlar öncesi formda 
olduğunu Hırvatistan'da gösterdi. 
Geçen yıl Mersin, bu yıl da İsviçre'de Basel ken-
tinde yapılan Avrupa Şampiyonası'nda altın ma-
dalyayı boynuna takan milli sporcu, 
Hırvatistan'ın Osijek şehrinde düzenlenen Artisik 
Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda paralel 
bar aletinde şampiyon oldu. Üst üste 2'nci kez 
olimpiyatlara katılacak ilk cimnastikçi de olan 
Arıcan, 2016 Rio Olimpiyatları'nda ay-yıldızlı 
bayrağı temsil etmesinin ardından 23 Temmuz-8 
Ağustos tarihleri arasında Japonya'da yapılacak 
Tokyo Olimpiyatları'nda madalya kovalayacak.

Arıcan olimpiyat  
öncesi formda 

A PLANI B PLANI 
FATIH TERIM DEGIL
Galatasaray 'ın 19 Haziran'da gerçekleşe-
cek başkanlık seçiminde adaylığını açıkla-
yan isimlerden, aynı zamanda kulübün 
eski yöneticilerinden olan Yiğit Şardan, 
Fanatik'e özel açıklamalar yaptı. Mevcut 
Mustafa Cengiz yönetiminin devamı ol-
makla itham edilen Şardan, kendisine 
haksızlık yapıldığını belirterek, samimi 
ifadeler kullandı. 
 
Adaylığınızın seçimin kaderini 
değiştirdiğini düşünüyor musunuz? 
"Daha adaylığımı açıklamadan Ottoman 
Otel’de bir toplantı yapıldı. Birleşme çağ-
rısı yaptı diğer üyeler. Ne oldu da böyle 
bir şeye ihtiyaç duyuldu anlamıyorum. 
Sonra yine adaylığımı açıklamadan sos-
yal medyada şahsıma karalama kampan-
yası başlatıldı. Onu da çok talihsiz 
buluyorum. Beni neden bu kadar karala-
maya çalışıyorsunuz? Bu bir hizmet ya-
rışı, neden birbirimizi karalayalım? Tüm 
adaylar benim tanıdığım insanlar. Ben bu 
seçime diğer adayların şu günkü du-
rumda Galatasaray’ın yükünü kaldırama-
yacağını düşündüğüm için girdim." 
 
Başkan seçilirseniz işe nereden 
başlayacaksınız? 
"Futbol takımının sezonu açması, trans-
ferler, teknik direktör konularının ivedi-
likle çözülmesi lazım. Burada vakit 
kaybedemeyiz. Her mevkiye alternatifler 
üretiyoruz. Şu an yetkim olmadığı için 
tabii ki bitiremiyoruz sözleşmeleri. Bu 
aşamayı atlattıktan sonra gelir arttırıcı 
projeleri hayata geçirmemiz lazım. Bu 
konudaki önceliğim dijital dönüşümü 
sağlamak. Benim dönemimde sponsorluk 
gelirleri çok büyüktü. Biz zamanında sa-
dece formamızdan 14.5 milyon Dolar alı-
yorduk. Bugün sponsorlar çok cömert 
olmasına rağmen 30 milyon Lira verildi. 
Çok iyi para, sakın yanlış anlamayın. 
Ama eskiye oranla fark çok büyük. 
Bunun açığını ancak dijital projelerle 
kapatabiliriz." 

1.2 milyar Lira’ya da çıkabiliriz 

"Çok önemli bir listem var. Hepsi işinde 

çok başarılı insanlar. Benim şirketlerim 
bugün Türkiye’nin en büyük Yo uTube iç-
eriği üreten ilk 5 arasında. Şimdi biz kafa 
kafaya verdiğimizde Galatasaray’a ilk 
etapta 450 milyon Lira gelir sağlayabili-
riz. Ama ben daha agresif bir hedef koy-
dum. Her şeyi doğru yaparsak 1.2 milyar 
Lira’ya da çıkabiliriz." 

Teknokent binaları yapabiliriz 

"Kemerburgaz ile ilgili önemli sorunlar 
çözüldü. Oraya A takımı taşıyacağız. 6 
tane saha yapmayı planlıyoruz. Büyük-
çekmece’ye hem spor hem de eğitim alanı 
yapmak istiyoruz. Orası bir eğitim yuvası 
olacak. Atatürk’ün dediği gibi ‘zeki, çevik 
ve ahlaklı' sporcular yetiştirmek önceliği-
miz olacak. Stadın orada yapacağımız 
basketbol salonunun altına hem de Meci-
diyeköy’deki otel projesinin olduğu yere 
güzel teknokent binaları yapabiliriz. Ada 
sorununu da kesin çözeceğiz." 
 
Şu anki yönetimin devamı 
niteliğinde olduğunuz eleştirileri 
yapılıyor, ne dersiniz? 
"Rakamlarla yalan söylüyorlar. 16 kişilik 
yönetim kurulumda sadece 2 kişi var. Bu 
ikisinin olmaması çok garip olurdu. Ben 
üçüncüsünün de Kaan Kançal olmasını 
çok istedim. Maalesef Kaan çok yorul-
duğu için olmadı. Bu insanlar Galatasa-
ray’ın hafızası. Güncel bütün sorunları 
biliyorlar. Bunları almazsanız hafızayı sı-
fırlıyorsunuz. Keşke onlar da alsaydı. 
Diğer kurullardaki arkadaşlarım da ne 
olursa olsun hepsi benim fikir danışaca-
ğım kişiler. Bana Mustafa Cengiz’in de-
vamı demek haksızlık. 20 yıldır bu 
camianın içindeyim. Mustafa Cengiz’in 
üç seneye kadar bu camiada kimse ismini 
bilmiyordu. Ben nasıl onun devamı olu-
yorum? Ben önceki dönemde başkan 
adayı olduğumda siz Mustafa Cengiz’in 
adını duymuş muydunuz?" 
 
Futbolla ilgili aksiyonunuz hazır mı? 
A planınız Fatih Terim mi? 
"Benim ne A planım ne B planım hiçbir 
antrenör değil şu anda. Ben bu konuda 

tamamen beyaz bir sayfa açacağım. Yani 
benim şu anda ne A planım Fatih Terim, 
ne de B planım Fatih Terim değil! Ben in-
sanların ‘Bizim A planımız Fatih Terim B 
planımız da Fatih Terim' demesini çok 
yakışıksız buluyorum. Siz Fatih Te-
rim’den prim yaparak Galatasaray 
başkanlığına mı yürümek istiyor-
sunuz? Bu Galatasaray başkanlı-
ğına yakışır mı? Antrenör ismi 
zikrederek başkanlık mı olur? 
Ben de çıkıp Zidane’ı getire-
ceğim mi diyeyim? Tabii ki 
opsiyonları değerlendiriyo-
rum. Ama bunu bugünden 
açıklamam." 
 
Okan Buruk’la 
görüşüp anlaştığınız  
iddiaları var... 
"Yok öyle bir şey. Bunların 
hepsi spekülasyon. Seçime 
kadar daha kimler için yazılacak 
bu çok merak ediyorum." 
 
Listenizi nasıl 
değerlendirirsiniz? 
"Bizim yönetimimiz çok daha tecrü-
beli. Özellikle Abdurrahim Albayrak ve 
ben diğer bütün yönetimlerin toplamın-
dan daha tecrübeliyiz. Adayların 
hiçbirisi çok önemli vazifeler 
üstlenmedi. Üç başkan 
gördüm. 
Üçü bir gün 

yöneticilik yapmadan Galatasaray Baş-
kanı oldular. Bu iş bu kadar kolay değil. 
Bu şeye benziyor, Harp Akademisi’nden 
mezun oluyorsun, mezuniyet töreninde 
seni Genelkurmay başkanı yapıyorlar." 

Metehan için servet istediler 



 
 

G elecek Partisi Beylikdüzü İlçe 
Başkanı Nevzat Altıtok, düzenle-
diği kahvaltılı toplantıyla ilçedeki 

gazetecilerle bir araya geldi. Beylikdüzü 
gündemine ilişkin önemli açıklamalarda 
bulunan Altıtok, “Bildiğiniz gibi Gelecek 
Partisi 2019 Aralık ayından beri faaliyet-
lerini sürdürmekte. 78 il, 580 ilçede teşki-
latını kurmuş bir parti olarak 
faaliyetlerimize başladık.  Bugün birbiri-

mizi daha yakından tanımak istedim. 
Aynı zamanda İl Başkan Yardımcımız 
Furkan Ömür aramızda, Gençlik Kolları 
ve Kadın Kolları başkanlarımız da bu-
rada. Bugün size hem hedeflerimizi, hem 
çalışmalarımızı hem de eleştirilerimizi 
aktaracağız” dedi. 

Bin 500 vatandaşla buluştuk 

Beylikdüzü'nde sıkı bir çalışma içinde ol-
duklarını anlatan Altıtok, “Bizim önce-
likli çalışmalarımız arasında yerel 

yönetim hedefimiz. Yerel yönetimde de 
en hızlı şekilde davrandığımız belediye 
meclis çalışmaları. Meclis toplantıları 2 
veya 4 saat sürüyor. Zaman zaman 6, 8 
veya 22 maddeli toplantılar yapıldı. Bu 
toplantılarda benim gördüğüm Beylik-
düzü halkı için konuşulan 15 dakika. 
Geri kalan sürelerde maalesef meclis 
üyeleri ve yöneticiler güncel konularda 
birbirleriyle itişip kakışmaktan ileri gide-
miyorlar. Çok enteresan ki meclis üyesi 
arkadaşlarımız rakamlar konusunda bile 
ilginç ifadeler kullanıp, rakam söyleyemi-
yorlar. Bir de sürekli İBB'ye teşekkür, des-
tek. Ciddi bir faaliyet göremiyoruz. Yeni 
kurulan partilerin olması da insanları te-
dirgin etmiş durumda. Ama biz her 
zaman sahadayız. Bugüne kadar bin 500 
kişiyle görüştük, 700 esnafımıza gittik. 
Topluma hep gerçekleri anlattık. Yine 
meclis toplantıları sonrası biz de alınan 
kararları, konuşulanları anlatıyoruz. Me-
sela bugün Beylikdüzü'ndeki arsaların sa-
tışı söz konusu. Çevre derken, yeşillik 
derken, arazi satışını görüyoruz. Bunları 
da herkese anlatıp uyarılarda bulunuyo-
ruz” dedi. 

Yanlış olanı eleştirmek gerek 

Belediyenin doğrusuna doğru dedikleri 
gibi yanlışına da yanlış demeyi bildikle-
rini aktaran Altıtok, “Biz doğru yapılan 
her şeyi alkışlarız. Ama yanlış olanı eleş-
tirir ve eleştirilerle ilgili çözüm önerileir-
mizi sunarız. Beylikdüzü Kent 
Ormanı'nın geçmişini çok iyi biliyoruz. 
Buralara Beylikdüzü'nde iç ulaşım so-
runu var. Ciddi bir trafik problemi var. 
Çözülmesi gereken çok çalışma oldu-
ğunu görüyoruz. Bir şehir planlamasın-
dan söz edeceğiz ama şehir katliamı var. 
Kent ormanı yapıldı ama buralardan kim 

faydalanacak? Arabayla nasıl gideceğiz? 
Evet taktir ediyoruz ama eksiklikleri ol-
duğunu ve bunların da giderilmesi gerek-
tiğini anlatıyoruz” diye konuştu. 
Beylikdüzü'ndeki sorunların kolaylıkla 
çözülebileceğini de aktaran Altıtok, “Yine 
otopark meselesi var. Kavşak ışıklandır-
maları var. Bunlar çok ciddi plan proje is-
teyen şeyler değildir. Bunlar yönetimsel 
sıkıntılar.  
Ben böyle düşünüyorum. Bugüne kadar 
30'a yakın park açıldığı iddia ediliyor 
ama bu parklar kullanılır durumda değil. 
Beylikdüzülü komşularımız buralara ka-
mera istiyor. Neden? İnsanların bir güven 
problemi var. Asayiş olarak, çevresel ola-
rak. Bunlar hızlıca giderilecek şeyler ama 
hala giderilmiyor. Anadolu Caddesi'nde 
mesela gidiyorsunuz ışıklandırma yok. 
Bunlar maalesef bir değer kaybı. Çözüle-
meyecek şeyler değil çok basit şeyler ama 
maalesef bir proje çalışmasının ötesine 
hala gidilebilmiş değil. Biz bunların dü-
zeltilmesi gerektiğini düşünüyoruz” şek-
linde konuştu. 

Binalar iskansız 

Beylikdüzü'ndeki binaların önemli bir 
kısmının iskanı olmadığından da söz 
eden Altıtok, “Beylikdüzü'nün yüzde ellisi 
iskansız binalardan oluşuyor. Bu ne 
demek? Evinizin değerini en az yüzde 
otuz, yüzde elli arasında piyasa şartların-
dan düşük. Onun ötesinde biz deprem 
kuşağı ülkesiyiz ama bu binalar depreme 
dayanıklı mı değil mi hala bilmiyoruz. 
Bununla ilgili her şey kendi başına bıra-
kılmış vaziyette. Burada depreme daya-
naklılığın ölçülmesi gerek. İskan 
sağlanması gerek. Böylece belediye geliri 
de artar. Sürekli belediye geliri yetmiyor 
deniyorken bari bunları yapın” dedi.

BARIŞ KIŞ
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Gelecek Partisi Beylikdüzü Nevzat Altıtok, gazetecilerle bir araya geldi. Beylikdüzü gündemine ilişkin açıklamalarda  
bulunan Altıtok, “Bugün Beylikdüzü'nde trafik sorunu var, iskan sorunu var, ulaşım sorunu var birçok sorun var. Bunların 
hepsini tespit ederek üstünde çalışmalara başladık. Kimse merak etmesinin biz Beylikdüzü'nün geleceği için varız” dedi

Maltepe Fındıklı'da bulunan mesire  
alanında koronavirüs tedbirleri  

kapsamında sosyal mesafeli çardaklar 
inşa edildi. Kısıtlamanın olmadığı  

günlerde aileleriyle günlerde mesire 
 alanına giden vatandaşlar bol bol  
sohbet edip, mangal keyfi yaparak  

gönüllerince eğlendi 

Piknikçiler  
yine ormanı  

çöplüğü çevirdi 
KISITLAMASIZ cumartesi günü İstanbul'da 
ormanlar piknikçilerin akınına uğradı. Sarı-
yer'de bulunan ormanlık ve mesire alanları 
da dün piknikçileri ağırladı. Aileleriyle bir-
likte kendilerini doğaya atanlar piknik yaptı, 
bisiklet sürdü, mangal yaktı. Ancak arkala-
rında bıraktıkları manzara yine değişmedi. 
Dün piknik yapılan yerlerde bugün çöp yı-
ğınları vardı. Kullanılmış maske, cam ve pet 
şişeler, yemek artıkları, konserve kutuları, 
damacana şişeleri ve daha birçok atık or-
manda bırakıldı. Bu arada kısıtlamaya rağ-
men yine ormana gelenler vardı. Kısıtlama 
gününde yasak olmasına rağmen piknik 
yapan aile üyeleri, evde sıkıldıklarını ve 
hava almaya çıktıklarını söyledi. Aile üyesi 
kişi, "Orman çok pis. Doğayı pisletmişler. 
Her gelen kendi pisliğini toplasa böyle 
olmaz. Biz mesela çöpümüzü çuvala koyu-
yoruz. Gittiğimiz yerde çöp tenekesine atı-
yoruz. İnsanların saygısızlığı tamamen, 
başka bir şey değil. Bugün yasak günü ama 
çocuklar çok sıkıldı evde. Aldık geldik bir 
hava almaya" ifadesini kullandı.

Maltepeliler  
keyif yaptı

MESİRE alanı havadan da fotoğraflandı. 
Koronavirüs salgınında vaka sayılarında 
yaşanan düşüşle birlikte yurt genelinde 1 
Haziran'da kademeli normalleşme süreci 
başlamıştı. Müşterilerine kapılarını açan 
Maltepe Fındıklı'daki mesire alanında bu-
lunan restoranın sahibi, vatandaşların sos-
yal mesafe kuralına uyarak vakit 
geçirebilmesi için çardaklar inşa etti. Kısıt-
lamaların kalkmasıyla birlikte vatandaşlar, 
dün aileleriyle birlikte mesire alanında 
mangal keyfi yaptı. Kimileri çardaklarda 
vakit geçirirken, kimileri ise kendilerine ayrı-
lan masalarda piknik yaptı. Mesire ala-
nında bulunan kuzular da çocukların ilgi 
odağı oldu. Kimileri de gitar çalıp, arkadaş-
larıyla şarkılar söyledi. 
Önce maske mesafe 
İşletme sahibi Ahmet Çakır, "Biz Türkiye 
olarak bu konuya çok üzüldük, işletmeleri-
miz kapandı. Önce sosyal mesafe ve maske 
diyoruz. Biz bu süreçte hiçbir zaman boş 
durmadık. Devamlı çalıştık, huzur içeri-
sinde şehrin içerisinde doğa ile baş başa bir 
yer hazırladık. Burası insanların gelip ra-
hatlıkla oturabileceği bir yer. Gördüğünüz 
gibi sosyal mesafeli herkesin uzak mesafede 
oturup çayını, kahvesini semaverini içebile-
ceği ve huzur içinde oturabileceği bir yer 
haline getirdik." dedi. 

Pandemide nefes aldık 

Arkadaşlarıyla birlikte çardakta oturan bir 
kişi "Biz yaklaşık 5 yıldır buranın müdavimi 
olduk. Her hafta sonu geliyoruz ailemizle 
birlikte. Rahat bir aile ortamı var burada. 
Sabah geldik, arkadaşlarımızla kahvaltımızı 
yaptık. Şehrin içinde ama şehrin gürültü-
sünden uzak. Özellikle pandemi döne-
minde sosyal mesafeye riayet eden bir 
ortam. Aynı zamanda oksijeni bol. Tam 
pandemide işimize yarayacak ortam. Çok 
memnunuz çok güzel hizmetleri var. Her 
geldiğimizde yeni bir değişiklik görüyoruz" 
diye konuştu. 

1967 yılında ailesiyle birlikte Yugoslav-
ya’dan Türkiye’ye göç eden moda tasa-
rımcısı Müesser Kurt, İstanbul’un 
Pendik ilçesinde Boşnakların çoğunlukta 
yaşadığı bir mahallede yaşıyor. Kurt, 33 
yıl önce eline aldığı iğne, iplik ve özel ku-
maşlarla Boşnak kültürünü yansıtan kı-

yafetler dikmeye başladı.Sadece Boşnak 
kültürünü değil, Balkan bölgesinin tüm 
geleneksel kıyafetlerini tanımaya ve ta-
nıtmaya özen gösteren Kurt, daha sonra 
kapsamlı bir eğitim alıp, satmaya da 
başladı. Günümüzde kültürünü yaşatan 
Arnavutların ve Boşnakların başta kına 

geceleri olmak üzere özel günlerinde  
giymek için sipariş ettiği kıyafetleri gele-
neksel ve modern dokunuşlarla diken 
Kurt, düzenlediği defilelerde podyumda 
yürüyen mankenlerin üzerindeki şalvar-
ları da adeta bir müzeyi andıran atölye-
sinde sergiliyor.

Şalvar kültürü Pendik’te yaşıyor

BEYLIKDUZU’NUN 
BIR GELECEGI VAR

“BEYLİKDÜZÜ'NDE siyasiler birbirine 
selam vermeyecek hale gelmiş. Biz 5 
Temmuz'da yapmış olduğumuz kon-
greden beri herhangi bir tebrik mesajı 
bile almadık. Bizim Türk gelenek örf 
ve adetlerimizde yeni yuvaya hayırlı 
olsun derler. Dolayısıyla maalesef 

Beylikdüzü'nde büyük bir kopukluk 
var” diyen Altıtok, her şeye rağmen 
Beylikdüzü'nün geleceği için umutlu 
olduklarını da aktardı. Altıtok, “Biz 
Gelecek Partisi olarak Beylikdüzü'ne 
değer katacak işlere imza atacağız” 
ifadelerini kullandı. 

Gelecek için umut var 

Balkan kültürünün vazgeçilmezi olan şalvar, özellikle kına gecelerinde giyilerek, Boşnak ve Arnavut kadınları tarafından 
yaşatılıyor. 1967 yılında ailesiyle birlikte Yugoslavya’dan Türkiye’ye göç eden moda tasarımcısı Müesser Kurt da hem kültürü 
yansıtmak hem de geçimini sağlamak için, sipariş aldığı kıyafetleri dikerek adeta bir müzeyi andıran atölyesinde sergiliyor.


