
TAM DESTEK AÇIKLAMASI

Olay, dün sabah saatlerinde D-100 Kara-
yolu Küçükyalı mevkiinde bulunan Altın-

tepe Üst Geçidi'nde meydana geldi. İddialara göre,
üst geçidin Kadıköy istikametindeki kullanılmayan
engelli rampasının korkulukları hırsızların hedefi
oldu. Daha önce korkulukları sökerek çalanları
gören vatandaşlar, polis ve zabıta ekiplerine 

ihbarda bulunmuştu. Sabah saatlerinde de Alkan
İncir, ağabeyi ile işe giderken üst geçitteki korkuluk-
ları söken bir şüpheliyi gördü. İncir, polis ekiplerini
arayarak hırsızlık ihbarında bulunurken, ağabeyi de
şüpheliyi cep telefonu kamerası ile görüntülemeye
başladı. Kendisinin görüntülendiğini fark eden 
şüphelinin rahat hareketleri dikkat çekti. I SAYFA 3

ŞÜPHELİ KAYIPLARA KARIŞTI
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BU KADARINA DA

YOK ARTIK DENiR
Maltepe D-100

Karayolu'ndaki üst
geçidin engelli

rampası korkulukları
kimliği belirsiz 

kişi ya da kişiler
tarafından 

sökülerek çalındı.
Vatandaşların 
hırsızlık için 

gelenleri kovaladığı
anlar cep telefonu
kamerasına yansıdı

CHP'li büyükşehir belediye 
başkanları, Mersin’de bir araya

geldi. Toplantıya katılan  Yerel Yöne-
timlerden Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcısı Seyit Torun, “Canan Kaf-
tancıoğlu ile ilgili siyaset yasağı belirli
bir ceza hükmüne vardı ama biz asla
bunu kabul etmiyoruz. Canan Kaftan-
cıoğlu İstanbul il başkanımız olarak
görevine devam edecektir. İktidar dört

bir koldan hem
belediye başkan-
larımıza hem
Kaftancıoğlu 
gibi partimizin
kıymetli isimlerine
baskı uyguluyor
ama biz bununla
mücadele 
edeceğiz” dedi.
I SAYFA 7
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GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

İstanbul Gazeteciler Derneği, “Basının Dünü
Bugünü” ismiyle Gazeteci Yazar Necdet Sa-

raç'ın katılımıyla Beylikdüzü Atatürk Kültür Merke-
zi'nde interaktif bir söyleşi programı düzenledi.
Dernek Başkanı Mehmet Mert'in moderatörlüğünü
yaptığı programda konuşan Saraç, özgür bir gazete-
cilik için siyasi iklimin değişmesi gerektiğini söyledi.

Saraç, “Objektif ve özgür bir gazetecilik için demok-
rasi olmalı, adaletten ve haktan yana bir düzen ol-
malı. Bu ortamda tarafsız ve özgür bir gazetecilik
yapılması çok mümkün değil” dedi. Türkiye'de basın
özgürlüğü olmadığını da söyleyen Saraç, “Ga-
zeteciler istediklerini yazamıyor, düşündükle-
rini ifade edemiyor” diye konuştu. I SAYFA 16
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Kaftancıoğlu
devam edecek

Bakırköy Belediyesi'nin mayıs
ayı Meclis'inin ikinci oturu-

muna AK Partili Halit Cebeci ve
CHP'li Meclis Başkanvekili Mahir
Çelik arasındaki tartışma damgasını
vurdu. Bakırköy Belediye yönetimini
eleştiren Cebeci, Bakırköy'ün uzun
yıllardır sağlıklı bir şekilde yönetilme-
diğini belirterek, “Bakırköy'de işler iyi
gitmiyor. Belediye doğru yönetilmi-
yor. Çözülemeyen bir sürü sıkıntı

mevcuttu bunlar hala devam ediyor.
Buradan sesleniyorum. Belediyenin
anahtarını bize verin sizin 20 senedir
yapamadığınızı 2 sene içinde ya-
palım” dedi. Cebeci'nin bu söz-
lerine yanıt veren CHP'li Çelik
ise “Siz önce kendi anahtarınıza
sahip çıkın. Başka bir şey konuş-
mayın” ifadesini kullandı. 
İkilinin bu tartışması sonrası
Meclis'te tansiyon yükseldi.
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BELEDiYE DOĞRU BiR 
ŞEKiLDE YÖNETiLMiYOR

GELECEK VE GEÇMiŞ 
TARTIŞMASI YAŞANDI

Bakırköy Belediyesi'ne yöne-
lik eleştirilerini sürdüren Halit

Cebeci, Bakırköy'de 359 milyon lira
paranın kayıp olduğunu ve or-
tada yapılan hiçbir hizmet olma-
dığını belirterek, “Sürdürülebilir
belediyecilik anlayışından uzaksı-
nız. Gelir yaratamıyorsunuz. 
Yakında borçları bile ödemeyecek
hale geleceksiniz. Hepsini bırak
ilçede çok sayıda park var bahçe

var hepsinin hali içler acısı” dedi. 
Cebeci'nin geçmişteki konuları 
dillendirmek dışında bir şey yapma-
dığını anlatan Bakırköy Belediye
Başkan Yardımcısı ve CHP'li Meclis
üyesi Taşkın Toprak ise “Geçtiğimiz
ay söylediklerinizi söylüyorsunuz.
Gelecekle ilgili söyleyecek lafı olma-
yanlar geçmişi konuşur. Biz bütçede
tutarlı gidiyoruz ve mali bir disiplin
içindeyiz” diye konuştu. I SAYFA 9
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Bakırköy Belediyesi’nin 
mayıs ayı son toplantısında
konuşan AK Partili Halit Cebeci,
Bakırköy'ün uzun yıllardır
yönetilemediğini belirterek
“Belediyenin anahtarını bize
verin, 20 yılda yapamadığınızı
2 yılda yapalım” dedi. Cebeci'ye
yanıt veren CHP'li Mahir Çelik ise
“Siz önce kendi anahtarınıza
sahip çıkın” ifadesini kullandı. 
İkilinin bu tartışması Meclis'te 
tansiyonu yükseltt

AnAHTArInIZA
SAHIP CIKIn!

Seyit Torun

ÇEVRECİ HAREKET

Avcılar Belediyesi, “İklim Kri-
zine Karşı Farkındalık İçin” 

başlığıyla bir organizasyon düzenledi.
Çevre, doğa ve spor kuruluşlarınında
destek verdiği organizasyon kapsa-
mında 200 sporcu önce bisiklet turu
yaptı ardından da yüzdü. Çevreci ha-
reketleri her zaman destekleyeceklerini
belirten Belediye Başkanı Turan Han-
çerli, “Dünyamız iklim kriziyle karşı
karşıya biz de bir duyarlılık yaratmak
istedik” diye konuştu. I SAYFA 9
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Avcılar doğa
için yüzdü

TÜRKiYE’DE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ YOK

GAZETECiLiK iCiN
DEMOKRASi SART

Cumhurbaşkanı Erdoğan,
Rize-Artvin Havalimanı açılı-

şında açıklamalarda bulundu.
Konuşmasında “Uçaklarımız
boş gidip geliyor” diyen Erdo-
ğan, “Bu uçaklar boş gidip ge-
lirse bu ne Rize’ye ne de Artvin’e
yakışır. Bu uçakları doldurun ki

bu gidip gelişler çok daha farklı
bir şekilde devam etsin”

dedi. I SAYFA 7
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uçaklar boş
gidip geliyor!

BAKIrKÖy

meClİSİ’nDe

gergİn AnlAr

yAŞAnDI

SELVİ 
SARITAÇ

HABER

İTO'ya ekmeğe zam talebinde bulu-
nan fırıncılar, onay beklemeden fiyat

artışlarına başladı. Bazı ilçelerde ekmek 4,5
liraya kadar çıktı. Fırıncılar aralık ayında da
resmi zammı beklemeden ekmeği 3,5 
liradan satmaya başlamışlardı. I SAYFA 6

çÇiftçilerin yanındayız
Çiftçiler
Günü nede-

niyle bir mesaj 
yayınlayan Silivri
Belediye Başkanı
Volkan Yılmaz,
“Silivri Belediyesi
olarak çiftçilerimi-
zin önemini 
biliyoruz. Onların
daha fazla ürete-
bilmesi ve emekle-
rinin karşılığını
alabilmesi için tüm
imkânlarımızla
destekliyoruz.”
dedi. I SAYFA 4
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Ekmek 
4 buçuk 
lira oldu

İlaçlar da
pahalılaşacak

Türk Eczacılar Birliği
Başkanı Arman Üney,

hastaların ilaca erişim konu-
sunda yaşadıkları sıkıntının
aşılması için, ilaçlara yılda en
az 3-4 kez kur güncellemesi ya-
pılmasını talep etti. I SAYFA 6
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Bereket Sigorta Ümraniyespor,
Spor Toto 1'inci Lig'deki 

mücadelesini geride bırakarak, tari-
hinde ilk defa Süper Lig'e yükseldi.
Bu mutluluğu paylaşmak amacıyla
takımın futbolcuları ile teknik ekibi 
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet
Yıldırım ile bir araya geldi. I SAYFA 15
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ÜmrAnİye 
gururlu

CAN GOX KONSERİ

Beylikdüzü Belediyesi, ‘Yaza
Merhaba’ konseriyle ünlü caz

ve blues sanatçısı Can Gox’u Beylik-
düzülülerle buluşturdu. Ulusal Peyzaj
Mimarlığı Günü dolayısıyla düzenle-
nen ve müzikseverlerin büyük ilgi
gösterdiği konserde sahne alan Gox,
seslendirdiği parçalarla dinleyenler
geçmişten bugüne unutulmaz bir
müzik yolculuğuna çıkardı. Ücretsiz
konseri izlemeye gelen Beylikdüzülü-
ler, Yaşam Vadisi’nin etkileyici dokusu
içinde çimlerde oturarak şarkılara
eşlik ettiler. I SAYFA 9
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Beylikdüzü
yazı karşıladı

Acıbadem Taksim Hastanesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Uzmanı Dr. Yasemin Eraslan Pınarcı,
yaz mevsiminde en sık görülen 7 en-
feksiyon hastalığından çocukları 
korumanın yollarını anlattı.  I SAYFA 2
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YAZ GELİRKEN ÇOCUKLARA

DİKKAT

TÜRK AİLE YAPISI GÜÇLÜDÜR
HABERİN DEVAMI SAYFA 8’DE

Alkan İncir, korkuluklardan geri
kalan küçük bir bölümü göstererek,
“Şimdi ortaya çıkan manzara 
maalesef bu” diye konuştu.

Gazeteci
Yazar Necdet

Saraç, 
Türkiye'de 
gazetecilik
yapmanın 

oldukça zor
olduğunu 
belirterek
"Çünkü 

özgürlük yok.
Adalet yok.
Hukuk yok"

dedi.

İstanbul Gazeteciler Derneği'nin
düzenlediği Basının Dünü 
Bugünü isimli interaktif söyleşi
programına katılan Gazeteci
Yazar Necdet Saraç, Türkiye'de
siyasi iklimin gazetecileri baskı

altında bıraktığını söyledi.
Saraç, “Özgür ve objektif 
gazetecilik için demokrasi

şart. Siyasi iklimin
adaletten, haktan
yana olması şart”
dedi



SAĞLIĞIMIZ konusunda internette 
yaptığımız uzun araştırmalar başka 
sorunlara da yol açabiliyor; örne-

ğin ‘siberkondria’ artık daha fazla kişinin 
kapısını çalıyor. Sanal gerçeklik anlamında 
kullanılan ‘siber’ ile ‘hastalık hastası’ diye 
özetlenebilecek ‘hipokondriyazis’ kelimeleri-
nin birleştirilmesiyle türetilen bu tanım, genel-
likle kişinin sağlığına ilişkin kaygıyla beslenen 
ve endişeyi güçlendiren, internette sağlıkla ilgili 
bilgi arayışı olarak açıklanıyor. Acıbadem Fulya 
Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Büşra Sübay, 
koronavirüs pandemisi nedeniyle yaşanan be-
lirsizliğin ve kaygının siberkondria davranışını 
tetikleyebildiğini belirterek “Özellikle Covid-19 
nedeniyle yaşanan endişeleri bastırmak, kaygıyı 
gidermek ve hastalık hakkında daha fazla bilgi 
öğrenmek isteğiyle internet aramaları yapılıyor. 
Ancak doğru olmayan pek çok bilginin internette 
kolayca yayıldığını unutmamak gerekiyor. Henüz 
bir ruhsal hastalık olarak tanımlanmış olmasa da 
siberkondria da kaygı düzeyini yükseltiyor. Ayrıca 
internette sağlıkla ilgili tarama yaptıktan sonra 
hem bedensel hem ruhsal sağlıkla ilgili şikayetle-
rin arttığı da biliniyor. Hatta bu internet aramaları 
gündelik hayatın aksamasına da neden olabiliyor” 
diyor. Siberkondria davranışının bağımlılık haline 
gelebileceğine dikkat çeken Psikiyatri Uzmanı 
Dr. Büşra Sübay, internet kullanımının yaygınlığı 
nedeniyle özellikle gençlerde daha sık görülen 
Siberkondria’ya karşı dikkat edilmesi gereken 6 
nokta hakkında bilgi verdi.

Bilgi kaynağına dikkat edin
İnternet ortamındaki teknik dil, ulaşılan bilginin 
kaliteli olup olmadığı, olumsuz bilgi bolluğu ve 
bilgilerin teknik bir süzgeçten geçirilmeden ele 
alınması, kişilerde sağlık kaygısını artırabiliyor. 
Her kaynağa doğruca güvenmemek gerektiğini 
vurgulayan Dr. Büşra Sübay, “İnternet ortamın-
daki güvenilir ve güvenilir olmayan bilgi kaynak-
larını ayırt etmek gerçek dünyaya göre daha zor 
olabiliyor. Bu nedenle internetteki bilgi kaynakla-
rının doğruluğundan emin olunmalı” diyor.
İnternet tanı yeri değildir
İnternetteki edinilen bilgilerin her kişi için her 
zaman doğru ve uygun olmayabileceğine vurgu 
yapan Dr. Büşra Sübay, “Bu bilgileri nasıl değer-
lendirmek gerektiğini öğrenin. İnternet, kişinin 
kendi kendine tanı koyabileceği bir yer değildir. 
Her soruya cevap bulmak mümkün olmuyor” 
hatırlatmasında bulunuyor.

Kesinlik içermediğini unutmayın
Sağlıkla ilgili kaygıyı hafifletmek için yapılan tek-
rarlayıcı aramalar, kaygının daha da şiddetlenme-
sine neden oluyor. Dolayısıyla kaygı ve araştırma 
arasında kısır döngüye girilmesinin kaçınılmaz 
olduğunu anlatan Psikiyatri Uzmanı Dr. Büşra 
Sübay, “Araştırmalarınızda elde ettiklerinizin 
sadece bir bilgi olduğunu ve bu bilgilerin kesinlik 
içermediğini unutmayın” diyor.

Bilgiyi doktorunuzdan alın
İnternet, arama konusuyla ilgili çelişkili, belirsiz 
veya yanlış bilgi sağlayabiliyor. Yapılan araştırma-
lar da kişilerin sağlık problemleriyle ilgili inter-
netten edindikleri bilgiler doğrultusunda hareket 
ettiklerini, mevcut tedavilerini bıraktıklarını ya 
da değiştirdiklerini gösteriyor. Bunun da tedaviyi 
aksatarak iyileşmeyi uzattığına dikkat çeken Dr. 
Büşra Sübay, “Alanında uzman doktorların sun-
dukları bilimsel bilgileri ve önerileri dikkate alın” 
uyarısında bulunuyor.

 Ara ara dijital detoks yapın
 Vaktinin  çoğunu internet kullanımına ayırmak, 
gerçek yaşamdaki zaman ve yer algısını değiştire-
ceği için günlük hayata odaklanmayı bozabilece-
ğini ifade eden Dr. Büşra Sübay, edinilen bilgileri 
gerçekçi ve güvenilir bir süzgeçten geçirerek 
değerlendirmek için belirli aralıklarla, kişiye göre 
düzenlenmiş (örneğin haftanın 1 gününü tama-
men ekransız geçirme ya da haftanın 3-4 günü 2-3 
saat kesintisiz ekran molası verme şeklinde) dijital 
detoks yapılmasını öneriyor.

Psikiyatri Uzmanı Dr. Büşra Sübay, in-
ternet kullanımının yaygınlığı nedeniy-
le özellikle gençlerde daha sık görülen 
Siberkondria’ya karşı dikkat edilmesi 
gereken 6 nokta hakkında bilgi verdi

COLORADO Eyalet Üniversitesi’nden
(CSU) araştırmacılar, fiziksel aktivitenin
beyindeki hücreleri birbirine bağlayan

beyaz cevherini yenileme yeteneği üzerinde olumlu
bir etkisi olup olmadığını görmek için 60 yaşın
üzerindeki insanları inceledi. Haftada en az üç kez
40 dakikalık yürüyüşlere çıkmanın beynin beyaz
maddesini yenilediğini ve bilişsel olarak kişiyi
güçlü tutmaya yardımcı olabileceğini buldular.
Araştırmanın sonuçları, yaşlı insanlara beyinlerini
sağlıklı ve aktif bir şekilde tutmanın basit bir yo-
lunu sunuyor.

Hafızada iyileşme gözlendi  

Beyaz madde, beynin ve omuriliğin kısımlarını
sinir liflerine bağlayan beynin en geniş ve en derin
kısmındaki doku. Sağlıklı bir beyaz cevher daha iyi
hafızaya, daha iyi problem çözmeye ve artan biliş-
sel yetenekleri de beraberinde getirir. NeuroImage
dergisinde yayınlanan araştırma için ekip, 247 katı-
lımcıyı gözlemledi. Katılımcıların her biri 60-80
yaşları arasında olan ve günlük yaşamlarında çok
az şiddetli fiziksel aktivite gerçekleştiren kişilerdi.
Araştırmacılar, katılımcıların sınırlı aktivitelerine
rağmen hala yeterli düzeyde bilişsel yeteneğe sahip
olduklarından emin olmak istediler ve ardından
onları üç farklı gruba ayırdılar. İlk grup, katılımcı-
ların düzenli olarak esnedikleri ve az fiziksel efor
gerektiren rutinler uyguladıkları bir programa tabi
tutuldu. İkinci grupta, haftada üç kez 40 dakikalık
yürüyüşe çıktılar. Son gruba ise haftada üç kez, fi-
ziksel ve zihinsel olarak en zorlayıcı görevlerden
biri olarak görülen dans egzersizleri verildi.

Beyaz cevheri küçülttü

Katılımcılara çalışmalar başladığından ve çalışma-
lardan altı ay sonra beyaz cevherlerinin sağlığının
ve işlevinin incelendiği beyin taramaları yapıldı.
Son iki grupta yer alanlar, programa altı ay katıl-
dıktan sonra daha sağlıklı beyin ve beden işlevleri
gösterdiler. fiziksel olarak daha zinde hale geldiler.
Ayrıca araştırmacılar, beyinlerinin MRI taramala-
rında beyaz cevherlerinin de yenilenmiş gibi görün-
düğünü buldular. Yürüme grubunun parçası
olanlar en iyi sonuçları gösterenler oldu ve hafıza
sınavlarında da en iyi performansı sergilediler. Ak-
tivitesi oldukça durgun olan ilk gruptaki kişilerde
ise beyaz cevherlerinin küçüldüğü görüldü ve bazı
bilişsel testlerde de daha kötü performans göster-
diler.

Gençlerde henüz denenmedi

Çalışmanın ortak yazarı ve CSU’da nörobilim ve
insani gelişme profesörü olan Dr Agnieszka
Burzynska, The New York Times’a beyaz madde
üzerine çok fazla araştırma yapılmadığını söyledi:
“Bazı bilim insanları, sadece birkaç yıl öncesine
kadar beynin yapısının yaşam boyunca değişebile-
ceğine bile inanmıyorlardı.” Araştırmacılar, bu ça-
lışmanın sonuçlarının genç insanlar için de geçerli
olup olmadığından emin değiller, ancak insanlara
sağlıklı kalmak için aktif bir yaşam tarzı yaşamala-
rını tavsiye ediyorlar. Burzynska, The Times’a ver-
diği demeçte; bulguların beynin beyaz maddesini
korumak için kalkmak ve hareket etmek için güçlü
bir neden verdiğini söylüyor.
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Yürümek hafızaya
çok iyi geliyor

Fazla şeker komaya sokuyor
Kurban Bayramı’nda çocukların aşırı et ve şeker tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünden Uzm. Dr.
Akif Çelik, ailelere uyarılarda bulundu. Çelik, “Şeker hastalığı, karaciğer yetmezliği ve kronik böbrek hastalığı, yüksek tansiyon gibi sağlık sorunları
olan çocuklarda aşırı şeker tüketimi, kan şekerinin aşırı ve ani yükselmesine, vücut suyunun azalmasına hatta komaya dahi neden olabilir” dedi
ÇAMLICA Medipol Üniversitesi Hasta-
nesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bö-
lümü’nden Uzm. Dr. Akif Çelik,
bayramlar gibi özel günlerde değişen
beslenme rutinine bağlı olarak birçok
sindirim probleminin yaşandığını belir-
terek “Bayramlar vasıtasıyla toplumda
birliktelik ruhu artar, milli bilinç oluşur
ve sosyal ilişkiler gelişir. Ama doğum
günleri, bayramlar gibi özel kutlamalar
ve etkinliklerde aşırı besin tüketimi, dü-
zensiz beslenme alışkanlıklarına ve sin-
dirim sorunlarına neden olabilir.
Bayramlarda ve özel etkinliklerde ço-
cukların beslenmesi, ailenin diğer birey-
lerinden farklı değildir. Sağlıklı
beslenme önerileri tüm aile için geçerli-
dir. Makro besin ögelerimiz yağ, kar-
bonhidrat (şeker) ve proteinlerden
oluşur. Vücudumuz ve metabolizma-
mız günlük dengeli oranda protein, yağ
ve karbonhidrata gereksinim duyar, bu
dengenin herhangi bir şekilde bozul-
ması sağlığımızı olumsuz etkiler. Gün-
lük alınan enerjinin yüzde 50-55’inin
karbonhidrattan, yüzde 10-15’inin pro-
teinden, yüzde 30-35’inin de yağlardan
gelmesi önerilir” diye konuştu. Aşırı
şeker tüketiminin ishale neden oldu-
ğuna da değinen Çelik, şöyle devam
etti: “Günlük harcadığımız enerjiden

daha fazla kaloriyi almak ve aşırı besin
tüketimi kısa dönemde kabızlık, kusma,
karın ağrısı, ishal gibi sindirim sorunla-
rına neden olur. Uzun vadede ise obe-
zite, kalp ve damar hastalıkları,
hipertansiyon gibi ciddi sağlık sorunla-
rına neden olabilir. Aşırı şeker tüketimi-
nin de ishal yaptığı bilinir. Özellikle
doğum günleri ve bayramlarda aşırı
şeker tüketiminden kaçınmak gerekir.
Şeker hastalığı, karaciğer yetmezliği ve

kronik böbrek hastalığı, yüksek tansi-
yon gibi sağlık sorunları olan çocuk-
larda aşırı şeker tüketimi, kan şekerinin
aşırı ve ani yükselmesine, vücut suyu-
nun azalmasına hatta komaya dahi
neden olabilir. Yağlar en yavaş sindiri-
len makro besindir. Yağlı yiyecekler özel
günlerde genellikle keyifli bir kaçamak
olarak tüketilir. Aşırı yağ tüketimi kısa
dönemde şişkinlik, hazımsızlık, mide
krampları, ishallere neden olduğu gibi

uzun vadede ise kalp ve damar hasta-
lıklarına yol açabilir."

Protein kaçağına dikkat

Fazla protein alımının da zararlarına da
işaret eden Çelik, “Vücudumuzun yapı
taşı proteinlerden oluşur. Proteinler vü-
cudumuz için önemli bir makro besindir.
Özellikle kırmızı veya beyaz et, yumurta
ve tahıllar başlıca protein kaynaklarıdır.
Aşırı protein tüketiminin böbreklerimizin
çok daha fazla oranda süzme yapmasına
ve ardından da idrarda protein kaçağına
yol açtığı gösterildi. Protein ağırlıklı bes-
lenmenin protein yıkımının son ürünü
olan ürik asidin eklemlerde birikimi so-
nucu oluşan Gut hastalığına neden ol-
duğu da bilinir. Ayrıca çoğunlukla
bağırsaklarımızda yaşayan ve vücudu-
muz için sağlıklı olan mikroorganizmalar
vardır. Bu canlıların, sindirim sistemi ve
bağırsak sağlığı üzerine, bağışıklık siste-
minin güçlenmesine ve metabolizmamı-
zın düzenlenmesi gibi birçok faydalı
görevleri vardır. Bağırsak mikrobiyomu
olarak adlandırılan bu canlıların sayısı,
dengesiz ve tek makro besin ağırlıklı bes-
lenme gibi durumlarda hızla azalır ve za-
rarlı mikroorganizmaların sayısı artar.
Bu nedenle sağlığımız olumsuz yönde 
etkilenir” ifadelerini kullandı. 
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P rostat büyüdüğünde yaşanan

idrar şikayetlerinin hastanın gün-
lük yaşamını zorlaştırdığına dik-

kat çeken Hattat Klinik’ten
Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim
Hattat, “Hayat kalitesini düşürür. İdrar
şikayetleri sertleşme sorunu, erken bo-
şalma ve cinsellikte başarısızlık korkusu
yaratabilir. Yapılan incelemelerle prostat
büyümesinin ne boyutta olduğu, iyi
huylu mu yoksa kötü huylu mu olduğu
anlaşılabilir. İyi huylu prostat büyüme-
sinde tıkanıklığın derecesine göre ilaçlar
veya cerrahi işlemler gibi hastaya uygun
tedavi seçilebilir. Son yıllarda kullanılan
teknolojik tedaviler ve lazerler en az yan
etki ile prostat büyümesini başarıyla te-
davi eder” diye konuştu. Erkeklerin pro-
stat olma korkusu yaşadıklarını aktaran
Prof. Dr. Hattat, “Bir hastalık zanne-
dilse de prostat aslında erkeklerde bulu-
nan bir salgı bezi. Kestane
büyüklüğündeki bu bez mesanenin tam
altında yer alıyor ve idrar kanalını çevre-
liyor. Dolayısıyla prostat dokusunda bü-
yüme olduğunda idrar yolu şikayetleri
gelişiyor. İşte bu yakınmalar ve prostatın
iyi huylu büyümeleri halk arasında ‘pro-
stat olmak’ olarak biliniyor” dedi.

40'lı yaşlara dikkat 

Prostat büyümesinin her erkekte mey-

dana gelen doğal bir durum olduğu-
nun aktaran Prof. Dr. Hattat, “40’lı
yaşlardan itibaren erkek vücudunda
oluşan hormon değişimleri prostatı
büyütüyor. Yani gerçekten de her erkek
hayatının belli bir noktasında ‘prostat’
oluyor. Ancak bu büyüme erkeklerin
sadece üçte birinde tedavi gerektirecek
boyuta ulaşıyor. Ailesinde prostat bü-
yümesi olanlar bu hastalığa daha sık
yakalanıyor. 60 yaşındaki erkeklerin
yarısından fazlasında prostat büyü-
mesi bulunuyor. Prostat büyüdüğünde
ve idrar yolunu sıkıştırıp can sıkıcı
idrar şikayetlerine yol açtığında tedavi
de şart oluyor” diye konuştu.

İdrar sıkıntısı belirti

Prostatın iyi huylu büyümesinde belir-
tiler yavaş yavaş yıllar içinde arttığın-
dan birçok erkeğin ciddi tıkanıklıkları
olsa bile buna alışabildiğine dikkat
çeken Prof. Dr. Hattat, “Erkekler bu
belirtileri ‘normal’ kabul edebiliyor.
Yine de prostat büyümesinde sık id-
rara çıkmak, zor idrar yapmak, idrara
başlarken bir süre beklemek, idrarı
kesik kesik boşaltmak, tuvaletten çık-
tıktan çok kısa bir süre sonra tekrar
idrar hissi duymak ve mesanenin tam
boşalmadığını hissetmek en sık görü-
len yakınmalar arasında. Bunlara ani

idrar sıkışmalarını, idrar kaçırma ve
geceleri idrar hissiyle uyanmayı da ek-
leyebiliriz. İdrar sıkıntıları olan erkek-
lerin vakit kaybetmeden bir uzmana
danışması gerekiyor” ifadelerini kul-
landı.

Son teknolojik tedaviler 

Prostat büyümesi tedavisinde, büyü-
müş olan prostat dokusunu ortadan
kaldırıp idrar kanalındaki tıkanıklığının
giderildiğini belirten Prof. Dr. Hattat,
“Bu tıkanıklığın derecesi ise hangi te-
davinin seçileceği konusunda ana fak-
tör.  Günümüzde iyi huylu prostat
büyümesini çeşitli ilaç tedavileri, cer-
rahi işlemler veya ısı terapileri ile gide-
rebiliyoruz.  Hafif tıkanıklarda ilaçlar
etkili olabilirken, daha ileri durum-
larda cerrahilere yönelebiliyoruz. Son
yıllarda geliştirilen lazer tedavileri ise
en son teknolojik çözümleri sunuyor.
Örneğin çok yüksek enerji kullanılarak
prostatı buharlaştıran lazerlerde, has-
talar işlemden birkaç saat sonra evle-
rine gidebiliyor ve günlük yaşamlarına
birkaç gün içinde başlayabiliyor.
Sonda ihtiyacı en aza indiriliyor, kan
sulandırıcı kullanan hastalarda ilacın
kesilmesi gerekmiyor. En güzeli de
idrar sıkıntıları 24 saat içinde büyük
ölçüde rahatlıyor” dedi.

Prostat bezinin idrar fonksiyonla-
rının yanında cinsel yaşamı da
olumsuz etkilediğinin altını çizen
Prof. Dr. Halim Hattat, “İyi huylu
prostat büyümesinde yaşanan
idrar şikayetleri cinsellikte korku
yaratabiliyor. İdrar sorunu yaşa-
yan erkek, bunun beraberlik esna-
sında olmasından çekinerek
cinsellikten soğuyabiliyor. Cinsel
isteksizlik ve başarısızlık korkusu
başlayabiliyor. Tüm bunlar sert-
leşme problemine yol açabiliyor.
Yine uzun vadede erken boşalma
da görülebiliyor. Bu nedenle özel-
likle 40 yaş üzerinde yaşanan cin-
sel fonksiyon sorunlarında prostatı
kontrol etmek gerekiyor. Prostat
büyümesinde uygulanan tedavi-
lerde de mesaneye geri boşalma,
meni hacminde azalma, isteksizlik,
sertleşme problemi gibi yan etkileri
daha az olanları seçmek cinsel ha-
yatı koruyor” diye konuştu.

SERTLEŞME
PROBLEMİ 

Dönemsel olarak ürolojik muayene ve PSA kontrolleri yaptırmak prostat büyümesini erken
dönemde teşhis şansı tanıyor. Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, “40’lı yaşlardan
itibaren erkek vücudunda oluşan hormon değişimleri prostatı büyütüyor” dedi ve özellikle
ailesinde prostat hastalığı olanların kontrollerini aksatmaması gerektiğini söyledi. 

60-80 yaş aralığındaki 247
katılımcıyı gözlemleyen yeni
bir çalışma, yürüme gibi fizik-
sel aktivitelere katılmanın,
beyni olumlu bir şekilde
etkileyebileceğini buldu.

COLORADO Eyalet Üniversitesi’nden
(CSU) araştırmacılar, fiziksel aktivitenin
beyindeki hücreleri birbirine bağlayan

beyaz cevherini yenileme yeteneği üzerinde olumlu
bir etkisi olup olmadığını görmek için 60 yaşın
üzerindeki insanları inceledi. Haftada en az üç kez
40 dakikalık yürüyüşlere çıkmanın beynin beyaz
maddesini yenilediğini ve bilişsel olarak kişiyi
güçlü tutmaya yardımcı olabileceğini buldular.
Araştırmanın sonuçları, yaşlı insanlara beyinlerini
sağlıklı ve aktif bir şekilde tutmanın basit bir yo-
lunu sunuyor.

Hafızada iyileşme gözlendi  

Beyaz madde, beynin ve omuriliğin kısımlarını
sinir liflerine bağlayan beynin en geniş ve en derin
kısmındaki doku. Sağlıklı bir beyaz cevher daha iyi
hafızaya, daha iyi problem çözmeye ve artan biliş-
sel yetenekleri de beraberinde getirir. NeuroImage
dergisinde yayınlanan araştırma için ekip, 247 katı-
lımcıyı gözlemledi. Katılımcıların her biri 60-80
yaşları arasında olan ve günlük yaşamlarında çok
az şiddetli fiziksel aktivite gerçekleştiren kişilerdi.
Araştırmacılar, katılımcıların sınırlı aktivitelerine
rağmen hala yeterli düzeyde bilişsel yeteneğe sahip
olduklarından emin olmak istediler ve ardından
onları üç farklı gruba ayırdılar. İlk grup, katılımcı-
ların düzenli olarak esnedikleri ve az fiziksel efor
gerektiren rutinler uyguladıkları bir programa tabi
tutuldu. İkinci grupta, haftada üç kez 40 dakikalık
yürüyüşe çıktılar. Son gruba ise haftada üç kez, fi-
ziksel ve zihinsel olarak en zorlayıcı görevlerden
biri olarak görülen dans egzersizleri verildi.

Beyaz cevheri küçülttü

Katılımcılara çalışmalar başladığından ve çalışma-
lardan altı ay sonra beyaz cevherlerinin sağlığının
ve işlevinin incelendiği beyin taramaları yapıldı.
Son iki grupta yer alanlar, programa altı ay katıl-
dıktan sonra daha sağlıklı beyin ve beden işlevleri
gösterdiler. fiziksel olarak daha zinde hale geldiler.
Ayrıca araştırmacılar, beyinlerinin MRI taramala-
rında beyaz cevherlerinin de yenilenmiş gibi görün-
düğünü buldular. Yürüme grubunun parçası
olanlar en iyi sonuçları gösterenler oldu ve hafıza
sınavlarında da en iyi performansı sergilediler. Ak-
tivitesi oldukça durgun olan ilk gruptaki kişilerde
ise beyaz cevherlerinin küçüldüğü görüldü ve bazı
bilişsel testlerde de daha kötü performans göster-
diler.

Gençlerde henüz denenmedi

Çalışmanın ortak yazarı ve CSU’da nörobilim ve
insani gelişme profesörü olan Dr Agnieszka
Burzynska, The New York Times’a beyaz madde
üzerine çok fazla araştırma yapılmadığını söyledi:
“Bazı bilim insanları, sadece birkaç yıl öncesine
kadar beynin yapısının yaşam boyunca değişebile-
ceğine bile inanmıyorlardı.” Araştırmacılar, bu ça-
lışmanın sonuçlarının genç insanlar için de geçerli
olup olmadığından emin değiller, ancak insanlara
sağlıklı kalmak için aktif bir yaşam tarzı yaşamala-
rını tavsiye ediyorlar. Burzynska, The Times’a ver-
diği demeçte; bulguların beynin beyaz maddesini
korumak için kalkmak ve hareket etmek için güçlü
bir neden verdiğini söylüyor.
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Yürümek hafızaya
çok iyi geliyor

Fazla şeker komaya sokuyor
Kurban Bayramı’nda çocukların aşırı et ve şeker tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünden Uzm. Dr.
Akif Çelik, ailelere uyarılarda bulundu. Çelik, “Şeker hastalığı, karaciğer yetmezliği ve kronik böbrek hastalığı, yüksek tansiyon gibi sağlık sorunları
olan çocuklarda aşırı şeker tüketimi, kan şekerinin aşırı ve ani yükselmesine, vücut suyunun azalmasına hatta komaya dahi neden olabilir” dedi
ÇAMLICA Medipol Üniversitesi Hasta-
nesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bö-
lümü’nden Uzm. Dr. Akif Çelik,
bayramlar gibi özel günlerde değişen
beslenme rutinine bağlı olarak birçok
sindirim probleminin yaşandığını belir-
terek “Bayramlar vasıtasıyla toplumda
birliktelik ruhu artar, milli bilinç oluşur
ve sosyal ilişkiler gelişir. Ama doğum
günleri, bayramlar gibi özel kutlamalar
ve etkinliklerde aşırı besin tüketimi, dü-
zensiz beslenme alışkanlıklarına ve sin-
dirim sorunlarına neden olabilir.
Bayramlarda ve özel etkinliklerde ço-
cukların beslenmesi, ailenin diğer birey-
lerinden farklı değildir. Sağlıklı
beslenme önerileri tüm aile için geçerli-
dir. Makro besin ögelerimiz yağ, kar-
bonhidrat (şeker) ve proteinlerden
oluşur. Vücudumuz ve metabolizma-
mız günlük dengeli oranda protein, yağ
ve karbonhidrata gereksinim duyar, bu
dengenin herhangi bir şekilde bozul-
ması sağlığımızı olumsuz etkiler. Gün-
lük alınan enerjinin yüzde 50-55’inin
karbonhidrattan, yüzde 10-15’inin pro-
teinden, yüzde 30-35’inin de yağlardan
gelmesi önerilir” diye konuştu. Aşırı
şeker tüketiminin ishale neden oldu-
ğuna da değinen Çelik, şöyle devam
etti: “Günlük harcadığımız enerjiden

daha fazla kaloriyi almak ve aşırı besin
tüketimi kısa dönemde kabızlık, kusma,
karın ağrısı, ishal gibi sindirim sorunla-
rına neden olur. Uzun vadede ise obe-
zite, kalp ve damar hastalıkları,
hipertansiyon gibi ciddi sağlık sorunla-
rına neden olabilir. Aşırı şeker tüketimi-
nin de ishal yaptığı bilinir. Özellikle
doğum günleri ve bayramlarda aşırı
şeker tüketiminden kaçınmak gerekir.
Şeker hastalığı, karaciğer yetmezliği ve

kronik böbrek hastalığı, yüksek tansi-
yon gibi sağlık sorunları olan çocuk-
larda aşırı şeker tüketimi, kan şekerinin
aşırı ve ani yükselmesine, vücut suyu-
nun azalmasına hatta komaya dahi
neden olabilir. Yağlar en yavaş sindiri-
len makro besindir. Yağlı yiyecekler özel
günlerde genellikle keyifli bir kaçamak
olarak tüketilir. Aşırı yağ tüketimi kısa
dönemde şişkinlik, hazımsızlık, mide
krampları, ishallere neden olduğu gibi

uzun vadede ise kalp ve damar hasta-
lıklarına yol açabilir."

Protein kaçağına dikkat

Fazla protein alımının da zararlarına da
işaret eden Çelik, “Vücudumuzun yapı
taşı proteinlerden oluşur. Proteinler vü-
cudumuz için önemli bir makro besindir.
Özellikle kırmızı veya beyaz et, yumurta
ve tahıllar başlıca protein kaynaklarıdır.
Aşırı protein tüketiminin böbreklerimizin
çok daha fazla oranda süzme yapmasına
ve ardından da idrarda protein kaçağına
yol açtığı gösterildi. Protein ağırlıklı bes-
lenmenin protein yıkımının son ürünü
olan ürik asidin eklemlerde birikimi so-
nucu oluşan Gut hastalığına neden ol-
duğu da bilinir. Ayrıca çoğunlukla
bağırsaklarımızda yaşayan ve vücudu-
muz için sağlıklı olan mikroorganizmalar
vardır. Bu canlıların, sindirim sistemi ve
bağırsak sağlığı üzerine, bağışıklık siste-
minin güçlenmesine ve metabolizmamı-
zın düzenlenmesi gibi birçok faydalı
görevleri vardır. Bağırsak mikrobiyomu
olarak adlandırılan bu canlıların sayısı,
dengesiz ve tek makro besin ağırlıklı bes-
lenme gibi durumlarda hızla azalır ve za-
rarlı mikroorganizmaların sayısı artar.
Bu nedenle sağlığımız olumsuz yönde 
etkilenir” ifadelerini kullandı. 
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P rostat büyüdüğünde yaşanan

idrar şikayetlerinin hastanın gün-
lük yaşamını zorlaştırdığına dik-

kat çeken Hattat Klinik’ten
Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim
Hattat, “Hayat kalitesini düşürür. İdrar
şikayetleri sertleşme sorunu, erken bo-
şalma ve cinsellikte başarısızlık korkusu
yaratabilir. Yapılan incelemelerle prostat
büyümesinin ne boyutta olduğu, iyi
huylu mu yoksa kötü huylu mu olduğu
anlaşılabilir. İyi huylu prostat büyüme-
sinde tıkanıklığın derecesine göre ilaçlar
veya cerrahi işlemler gibi hastaya uygun
tedavi seçilebilir. Son yıllarda kullanılan
teknolojik tedaviler ve lazerler en az yan
etki ile prostat büyümesini başarıyla te-
davi eder” diye konuştu. Erkeklerin pro-
stat olma korkusu yaşadıklarını aktaran
Prof. Dr. Hattat, “Bir hastalık zanne-
dilse de prostat aslında erkeklerde bulu-
nan bir salgı bezi. Kestane
büyüklüğündeki bu bez mesanenin tam
altında yer alıyor ve idrar kanalını çevre-
liyor. Dolayısıyla prostat dokusunda bü-
yüme olduğunda idrar yolu şikayetleri
gelişiyor. İşte bu yakınmalar ve prostatın
iyi huylu büyümeleri halk arasında ‘pro-
stat olmak’ olarak biliniyor” dedi.

40'lı yaşlara dikkat 

Prostat büyümesinin her erkekte mey-

dana gelen doğal bir durum olduğu-
nun aktaran Prof. Dr. Hattat, “40’lı
yaşlardan itibaren erkek vücudunda
oluşan hormon değişimleri prostatı
büyütüyor. Yani gerçekten de her erkek
hayatının belli bir noktasında ‘prostat’
oluyor. Ancak bu büyüme erkeklerin
sadece üçte birinde tedavi gerektirecek
boyuta ulaşıyor. Ailesinde prostat bü-
yümesi olanlar bu hastalığa daha sık
yakalanıyor. 60 yaşındaki erkeklerin
yarısından fazlasında prostat büyü-
mesi bulunuyor. Prostat büyüdüğünde
ve idrar yolunu sıkıştırıp can sıkıcı
idrar şikayetlerine yol açtığında tedavi
de şart oluyor” diye konuştu.

İdrar sıkıntısı belirti

Prostatın iyi huylu büyümesinde belir-
tiler yavaş yavaş yıllar içinde arttığın-
dan birçok erkeğin ciddi tıkanıklıkları
olsa bile buna alışabildiğine dikkat
çeken Prof. Dr. Hattat, “Erkekler bu
belirtileri ‘normal’ kabul edebiliyor.
Yine de prostat büyümesinde sık id-
rara çıkmak, zor idrar yapmak, idrara
başlarken bir süre beklemek, idrarı
kesik kesik boşaltmak, tuvaletten çık-
tıktan çok kısa bir süre sonra tekrar
idrar hissi duymak ve mesanenin tam
boşalmadığını hissetmek en sık görü-
len yakınmalar arasında. Bunlara ani

idrar sıkışmalarını, idrar kaçırma ve
geceleri idrar hissiyle uyanmayı da ek-
leyebiliriz. İdrar sıkıntıları olan erkek-
lerin vakit kaybetmeden bir uzmana
danışması gerekiyor” ifadelerini kul-
landı.

Son teknolojik tedaviler 

Prostat büyümesi tedavisinde, büyü-
müş olan prostat dokusunu ortadan
kaldırıp idrar kanalındaki tıkanıklığının
giderildiğini belirten Prof. Dr. Hattat,
“Bu tıkanıklığın derecesi ise hangi te-
davinin seçileceği konusunda ana fak-
tör.  Günümüzde iyi huylu prostat
büyümesini çeşitli ilaç tedavileri, cer-
rahi işlemler veya ısı terapileri ile gide-
rebiliyoruz.  Hafif tıkanıklarda ilaçlar
etkili olabilirken, daha ileri durum-
larda cerrahilere yönelebiliyoruz. Son
yıllarda geliştirilen lazer tedavileri ise
en son teknolojik çözümleri sunuyor.
Örneğin çok yüksek enerji kullanılarak
prostatı buharlaştıran lazerlerde, has-
talar işlemden birkaç saat sonra evle-
rine gidebiliyor ve günlük yaşamlarına
birkaç gün içinde başlayabiliyor.
Sonda ihtiyacı en aza indiriliyor, kan
sulandırıcı kullanan hastalarda ilacın
kesilmesi gerekmiyor. En güzeli de
idrar sıkıntıları 24 saat içinde büyük
ölçüde rahatlıyor” dedi.

Prostat bezinin idrar fonksiyonla-
rının yanında cinsel yaşamı da
olumsuz etkilediğinin altını çizen
Prof. Dr. Halim Hattat, “İyi huylu
prostat büyümesinde yaşanan
idrar şikayetleri cinsellikte korku
yaratabiliyor. İdrar sorunu yaşa-
yan erkek, bunun beraberlik esna-
sında olmasından çekinerek
cinsellikten soğuyabiliyor. Cinsel
isteksizlik ve başarısızlık korkusu
başlayabiliyor. Tüm bunlar sert-
leşme problemine yol açabiliyor.
Yine uzun vadede erken boşalma
da görülebiliyor. Bu nedenle özel-
likle 40 yaş üzerinde yaşanan cin-
sel fonksiyon sorunlarında prostatı
kontrol etmek gerekiyor. Prostat
büyümesinde uygulanan tedavi-
lerde de mesaneye geri boşalma,
meni hacminde azalma, isteksizlik,
sertleşme problemi gibi yan etkileri
daha az olanları seçmek cinsel ha-
yatı koruyor” diye konuştu.

SERTLEŞME
PROBLEMİ 

Dönemsel olarak ürolojik muayene ve PSA kontrolleri yaptırmak prostat büyümesini erken
dönemde teşhis şansı tanıyor. Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, “40’lı yaşlardan
itibaren erkek vücudunda oluşan hormon değişimleri prostatı büyütüyor” dedi ve özellikle
ailesinde prostat hastalığı olanların kontrollerini aksatmaması gerektiğini söyledi. 

60-80 yaş aralığındaki 247
katılımcıyı gözlemleyen yeni
bir çalışma, yürüme gibi fizik-
sel aktivitelere katılmanın,
beyni olumlu bir şekilde
etkileyebileceğini buldu.
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YAZ GELYAZ GELiiRKENRKEN
COCUKLARA DCOCUKLARA DiiKKAT!KKAT!
Acıbadem Taksim Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yasemin Eraslan Pınarcı, yaz mevsiminde en sık 
görülen 7 enfeksiyon hastalığından çocukları korumanın yollarını anlattı; önemli öneriler ve uyarılarda bulundu

Covid-19 pandemisi nede-
niyle aylardır tüm zaman-
larını neredeyse sadece ev 

içinde geçirmek zorunda kalan 
çocuklar, havaların ısınmasıyla 
birlikte artık açık havada oyna-
yabilmenin, denize ve havuza 
girmenin keyfini yaşayacaklar. 
Ancak bu mutlu tablonun bir de 
diğer yüzü var; sıcakların etkisiyle 
pek çok enfeksiyon hastalıkla-
rının kapımızı çalması gibi! Yaz 
aylarında çocuklarda mide-bağır-
sak enfeksiyonları, kulak enfeksi-
yonları ve cilt enfeksiyonları gibi 
bazı enfeksiyon hastalıklarının 
görülme sıklığı artıyor. Bunun en 
önemli nedenlerinden biri, sıcak-
lık artışıyla birlikte bakterilerin 
daha hızlı üreyebilmeleri. Dünya 
Sağlık Örgütü verilerine göre; 
5 yaş altındaki çocukların ölüm 
nedenlerinde enfeksiyonlar ilk 
sıralarda yer alıyor. Bu nedenle 
çocuklarımızı yaz mevsiminde de 
enfeksiyonlardan korumak ya-
şamsal öneme sahip! Acıbadem 
Taksim Hastanesi Çocuk Sağlığı 
ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yase-
min Eraslan Pınarcı, yaz ayların-
da çocuklarda en sık en görülen 
enfeksiyon hastalıklarının başın-
da mide-bağırsak enfeksiyonla-
rının geldiğine dikkat çekerek, 
“Mide-bağırsak enfeksiyonlarına 
neden olan mikroorganizmaların 
çoğu vücuda ağız yoluyla girdik-
leri için çocuğumuzun el hijyeni-
ne dikkat etmeli ve bizler de bu 
konuda onlara örnek olmalıyız. 
Ayrıca sıcak yaz aylarında gıdala-
rı muhafaza etmek güçleşiyor. Bu 
nedenle hijyeninden emin olma-
dığımız açıkta satılan yiyecekleri 
de tüketmemeliyiz” diyor.

MİDE-BAĞIRSAK 
ENFEKSİYONLARI
Mide-bağırsak enfeksiyonları, yaz 
aylarında çocuklarda görülen en-
feksiyon hastalıklarında ilk sırada 
yer alıyor. Virüs ve bakteriler 
genellikle kirli-kanalizasyon sula-

rının karıştığı sularda yüzülmesi, 
kirli suların bulaştığı gıdaların 
tüketilmeleri ve el hijyenine dik-
kat edilmemesi sonucu bulaşıyor. 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Uzmanı Dr. Yasemin Eraslan 
Pınarcı, enfeksiyonun kendini 
ishal, bulantı-kusma ve ateş gibi 
bulgularla gösterdiğini belirterek, 
şöyle devam ediyor: ‘Bu tablonun 
en önemli sonuçlarından biri, sıvı 
kaybı oluyor. Dolayısıyla vücudun 
kaybettiği sıvıyı yerine koymak 
tedavinin odak noktasını oluş-
turuyor. İshal olan çocuklara sık 
sık su içirilmeli ve yoğurt, ayran, 
haşlanmış patates, muz ile pirinç 
lapası gibi gıdalar verilmeli. Yağlı 
ve şekerli gıdalardan kaçınılmalı. 
Emziren anneler sık sık emzir-
meye devam etmeli. Uzun süren, 
günde çok sayıda olan, kan içeren 
ishallerde ve çocuğun ağızdan 
sıvı alamadığı durumlarda ise 
mutlaka çocuk doktoruna başvu-
rulmalı”

 Nasıl korumalı? 
n Çocuğunuzun el hijyenine 
dikkat edin
n İçme sularının ve yiyeceklerin 
yıkandığı suların temizliğinden 
emin olun
n Hijyeninden emin olmadığınız, 
açıkta satılan gıdaların tüketimin-
den kaçının

DIŞ KULAK YOLU 
ENFEKSİYONU 
Özellikle kirli havuz sularından 
kaynaklanan dış kulak yolu en-
feksiyonu ‘yüzücü kulağı’ olarak 
da adlandırılıyor. Dış kulak 
yolundaki enfeksiyona bağlı 
olarak; ağrı, kaşıntı, akıntı ve pis 
kokuyla kendini gösteriyor. Bu 
yakınmalarda mutlaka doktora 
başvurulması ve tedaviye başlan-
ması gerekiyor.

Nasıl korumalı? 
n Havuz bakımının düzenli yapıl-
dığından, suyunun temiz ve klor-
lanmış olduğundan emin olun
n Dış kulak yolunu pamuk, 

havlu veya parmakla travmatize 
etmeyin 
n Neme maruz kalmaması için 
havuz veya deniz sonrasında ku-
lağını temiz havluyla kurulayın 

İDRAR YOLU 
ENFEKSİYONU
Yaz aylarında kirli havuz ve sula-
ra girmek, ıslak ve kirli mayoları 
değiştirmemek gibi etkenler ne-
deniyle, özellikle kız çocukların-
da idrar yolu enfeksiyonu görül-
me sıklığı artıyor. “Bu enfeksiyon 
idrar yaparken yanma, idrarda 
kötü koku, kanlı idrar, karın 
ağrısı, bulantı, kusma ve ateş gibi 
belirtilere neden oluyor” bilgi-
sini veren Dr. Yasemin Eraslan 
Pınarcı, “Bu belirtilerde mutlaka 
çocuk doktoruna başvurulması 
gerekiyor, aksi halde böbreklerde 
hasara yol açabiliyor” diyor.  

Nasıl korumalı? 
n Pamuklu iç çamaşırlarını tercih 
edin
n Günlük iç çamaşırı değişimine 
özen gösterin
n Islak ve kirli mayoları beklet-
meden değiştirin
n Tuvalet eğitimi yoksa bez de-
ğişimi sırasında temizliği önden 
arkaya doğru yapın

HEPATİT A SARILIĞI
Dr. Yasemin Eraslan Pınarcı 
hepatit A virüsünün ağız yoluyla 
bulaştığını belirterek, “Bu virüs 
kirli su ve kirli gıdalardan bulaşı-
yor. Ateş, karın ağrısı, kusmayla 
birlikte cilt renginde sararma 
görülüyor. Tedavide geç kalındı-
ğında karaciğerde hasar oluştura-
biliyor. Dolayısıyla bu belirtilerde 
mutlaka çocuk hekimine başvu-
rulmalı” diyor. 

Nasıl korumalı? 
n El ve tuvalet hijyenine özen 
gösterin
n Ortak tabak-çatal kullanımın-
dan kaçının 
n Hepatit A aşısını mutlaka 
yaptırın

MANTAR 
ENFEKSİYONLARI
Yaz aylarında terlemenin art-
ması ve cildin pH’ının bozulması 
yüzeyel mantar enfeksiyonlarına 
zemin hazırlıyor. Ciltte genellikle 
yuvarlak kırmızı-kaşıntılı lezyon-
lar şeklinde görülüyor. Lokal te-
daviler çoğunlukla yeterli geliyor.

Nasıl korumalı? 
n Pamuklu kıyafetleri tercih edin
n Çok kalın kıyafetler giydirmek-
ten kaçının
n Düzenli duş yaptırmaya özen 
gösterin
n Cildine uygun pH özelliğine 
sahip sabunlar tercih edin 

KIRIM KONGO 
KANAMALI ATEŞİ
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi 
genellikle kenelerin ısırmasıyla 
bulaşan ve ölümcül olabilen viral 
bir hastalık. Yaz aylarında açık 
alanlarda geçirilen zamanın art-
masıyla birlikte çocuklarda kene 
ısırmalarına daha sık rastlanıyor. 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Uzmanı Dr. Yasemin Eraslan 
Pınarcı, kene ısırması durumun-
da ailelerin keneye herhangi bir 
işlem uygulamadan hemen sağlık 
kuruluşuna başvurmaları gerek-
tiğine dikkat çekerek, “Sağlık 
kuruluşunda kenenin çıkartıl-
masının ardından çocuklar ateş, 
kas ağrısı gibi bulgular açısından 
takip ediliyor ve gerekli durum-
larda bazı tahliller yapılıyor” 
diyor. 

Nasıl korumalı? 
n Kırsal alanlarda, kenelerin 
vücuduna girebileceği açık 
yerlerini kapatın. Örneğin uzun 
kollu tişörtler giydirin, şort yerine 
pantolonu tercih edin 
n Kenelerin kolay fark edilebil-
meleri için açık renkli kıyafetler 
giydirin
n Eve döndüğünüzde kıyafet-
lerini çıkartarak kene açısından 
kontrol yapın

SEMANUR POLAT

ÜST solunum yolu enfeksiyonları daha 
çok kış aylarında olmakla birlikte yazın da 

görülebiliyor. Boğaz ağrısı, öksürük, burun 
akıntısı ve ateş, sıklıkla görülen belirtilerini 
oluşturuyor. Genellikle virüslerin etken oldu-
ğu bu hastalıklar destek tedavilerle ortadan 

kalkıyor. Uzun süren ateş, şiddetli öksürük 
ve solunum sıkıntısı olması durumunda 

mutlaka çocuk hekimine başvurulması 
gerekiyor. 

Nasıl korumalı? 
n Kapalı alanları sık sık 
havalandırın
n Hasta kişilerle temas 
etmesinden kaçının
n Klimaların bakımına ve 
temizliğine dikkat edin

Üst solunum yolu
enfeksiyonları

ZEYNEP VURAL

DÖNEMSEL olarak ürolojik 
muayene ve PSA kontrolleri yap-
tırmak prostat büyümesini erken 
dönemde teşhis şansı tanıyor. 
Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. 
Halim Hattat, “40’lı yaşlardan 
itibaren erkek vücudunda oluşan 
hormon değişimleri prostatı büyü-
tüyor” dedi ve özellikle ailesinde 
prostat hastalığı olanların kont-
rollerini aksatmaması gerektiğini 
söyledi. Prostat büyüdüğünde 

yaşanan idrar şikayetlerinin hasta-
nın günlük yaşamını zorlaştırdığı-
na dikkat çeken Hattat Klinik’ten 
Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. 
Halim Hattat, “Hayat kalitesini 
düşürür. İdrar şikayetleri sert-
leşme sorunu, erken boşalma ve 
cinsellikte başarısızlık korkusu 
yaratabilir. Yapılan incelemelerle 
prostat büyümesinin ne boyutta 
olduğu, iyi huylu mu yoksa kötü 
huylu mu olduğu anlaşılabilir. 

İyi huylu prostat büyümesinde 
tıkanıklığın derecesine göre 
ilaçlar veya cerrahi işlemler gibi 
hastaya uygun tedavi seçilebilir. 
Son yıllarda kullanılan teknolojik 
tedaviler ve lazerler en az yan etki 
ile prostat büyümesini başarıyla 
tedavi eder” diye konuştu. 

40’lı yaşlara dikkat 
Prostat büyümesinin her erkekte 
meydana gelen doğal bir durum 

olduğunun aktaran Prof. Dr. 
Hattat, “40’lı yaşlardan itibaren 
erkek vücudunda oluşan hormon 
değişimleri prostatı büyütüyor. 
Yani gerçekten de her erkek 
hayatının belli bir noktasında 
‘prostat’ oluyor ” diye konuştu.

40’tan sonra prostat büyüyebilir

İnternetten 
HASTALIK 
ARAMAYIN!
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KüçüKçeKmece'de ormanlık alanda
ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu.
Üzerinden kimlik çıkmayan 25 yaşların-

daki kişinin cansız bedeni, olay yeri incelemesinin
ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Beş-
yol Mahallesi İnönü Caddesi'nde yol kenarındaki
ormanlık alanda saat 11.00 sıralarında, kimliği belir-
siz 25 yaşlarındaki bir erkek, iple ağaca asılı halde
bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık
ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk
incelemede, asılı halde bulunan kişinin hayatını kay-
bettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından çevrede
güvenlik önlemi alınarak, olay yerinde inceleme ya-
pıldı. 25 yaşlarındaki kişinin cansız bedeni, yapılan
incelemelerin adından Adli Tıp Kurumu morguna
kaldırıldı. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

16 yıl önce evlenen Cem Sal-
tıkalp, 2020 yılının Kasım
ayında bazı sebeplerden do-

layı eşiyle boşandı. 11 yaşındaki kızı ve
15 yaşındaki oğlunun velayeti Cem Sal-
tıkalp'e verildi. Feshane'nin lunaparkında
çalışan Saltıkalp'i iş yerinde ziyaret eden
kızı Pervin Buse Saltıkalp, bir arkadaşını
karşılamak için lunaparkın dışına çıktı.
Yevadut Caddesi'nde karşıdan karşıya
geçerken telefonla konuşan 11 yaşındaki
Buse hızla gelen minibüs türü aracı far-
ketmedi yola adım attı. Minibüs sürü-
cüsü de onu farketmedi, 11 yaşındaki
Buse'ye çarptı. Küçük kız, çarpmanın et-
kisiyle metrelerce havaya savrularak yere
düştü. Pervin Buse Saltıkalp'e ilk müda-
haleyi çevredekiler yaptı. Hastaneye kal-
dırılan 11 yaşındaki Buse tüm
müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Minibüsün sürücüsü gözaltına alındık-
tan sonra serbest bırakıldı. Kızını trafik
kazasında kaybeden acılı baba kızı ve
oğluyla yaşadığı evde konuştu.

Hastaneye beni almadılar

Cem Saltıkalp " Kızım Feshane lunapar-
kına gelmişti. Telefon geldi, 'Kızınıza
araba çarptı' dediler, ben inanmadım.
Olay yerine geldiğimde kızımın herşeyi
yerdeydi. Hastaneye beni almadılar, ba-
şınız sağ olsun kurtaramadık dediler. Bir

arkadaşını karşılamak için lunaparkın dı-
şına çıkmış. Araç bayağı hızlı geliyormuş
araç yeşilde değil sarı ışıkta çarpmış.
Kızım 30-35 metre sürüklenmiş" dedi.
Saltıkalp "İzlediğimde görüntüleri ne
hissettiğimi söylemek çok zor. İçiniz par-
çalanıyor. Biri izlese benim durumuma
düşer. İzlediğimde elim ayağım dolaştı,
ben böyle bir kaza hayatımda görme-
dim. Kızım hayat doluydu, neşe kayna-
ğıydı. Bu olay olmadan önce, 'Baba
bana Beşiktaş forması alır mısın?' dedi
kısmet olmadı. Keşke olsaydı" diye ko-
nuştu.

Eve girmek istemiyorum

Acılı baba "Ben kızımı toprağa verdiğim
zaman, ona çarpan insanın serbest kal-
ması içimi daha da yaktı. Evimde her
yerde hayali var kızımın. Eve girmek is-
temiyorum. Kızım karanlıktan korkardı,
üşüdüğü zaman soğuktan da çok rahat-
sız olurdu. Işıklar onun için hala yanıyor.
Benim kızım morgtayken ben bağırıyor-
dum; 'Benim kızım üşür ben onu oradan
alayım, ısıtayım' diye bağırıyordum.
Toprağa verdiğim zaman karanlıktaydı,
karanlıktan korkuyordu o. Benim bir
oğlum var, evlatı ayırt etmiyor insan ama
o başkaydı. Gel desem gelemez, kalk
mezarından gel desem gelemez. Sadece
adalet istiyorum" dedi. DHA

Gel desem gelemez!
Eyüpsultan'da geçen hafta karşıdan karşıya geçerken minibüsün çarpmasıyla metrelerce savrulan ve hayatını kaybeden
Buse Pervin Saltıkalp'ın babası Cem Saltıkalp, "Evimde her yerde hayali var kızımın. Eve girmek istemiyorum. Gel
desem gelemez, kalk mezarından gel desem gelemez. Sadece adalet istiyorum" açıklamalarında bulundu

Ağaca asılı 
halde bulundu

Örümcek hırsızlar!

Şüpheli polise
teslim oldu

Ankara'da bisikletiyle evine
dönerken, bir otomobil sürücü-

sünün arkadan çarpması so-
nucu hayatını kaybeden Umut

Gündüz, ölüm yıldönümünde
'İstanbul'daki Dostları' tarafın-

dan anıldı. Açıklama sonrası,
bisikletle, Beşiktaş'tan Bebek'e

arası anma sürüşü yapıldı.

A nkara'da, 15 Temmuz 2020 tari-
hinde meydana gelen olayda, 19
yaşındaki Umut Gündüz, antren-

mandan bisikletiyle evine dönerken, al-
kollü olduğu tespit edilen bir sürücünün
arkadan çarpıp kaçmasının ardından ha-
yatını kaybetti. Gündüz, ölümünün ilk yıl-
dönümünde 'İstanbul'daki Dostları' adlı
grup tarafından anıldı.

Umut'la hiç tanışamadı

Beşiktaş Sahili'nde gerçekleşen anmaya
katılanlar adına bir basın açıklaması ya-
pıldı. Grup sözcüsü Berk Çetin tarafın-
dan yapılan açıklamada "Biz burada,
Umut'un 'İstanbul'daki Dostları' olarak
buluştuk. Aslında birçoğumuz Umut'un
adını, geçen yıl aldığımız kahredici bir
haberden öğrendik. Bundan tam bir yıl
önce Ankara'da alkollü bir araç sürücüsü
19 yaşındaki bisikletçi Umut Gündüz'ü
katletmişti. Bugün burada bulunanların
büyük çoğunluğu Umut'la hiç tanışa-
madı. Ama biz kendimizi Umut'un en
yakın dostları, en sıkı yoldaşları sayıyo-
ruz ve onun adını yaşatmakta kararlıyız"
debildi. 

Mücadele edeceğiz

Açıklamada, "Umut yalnızca son derece
yetenekli bir sporcu değil aynı zamanda
bu ülkenin ve dünyanın geleceğini dert
edinen, çalışkan bir komünistti. Hayal-
leri, beklentileri vardı ve bunlar için mü-

cadele etti. Bisikletiyle çekilmiş bir fotoğ-
rafının üstüne şu notu düşmüştü: "Hayat
sonunu bilemediğimiz için güzel ve ilgi
çekici. Yarın ne olacak duygusu bizi diri
tutar." Bugün, Umut'un dostları olarak
onu yaşatmanın, "sonunu bilemesek de
hayatı güzel ve ilgi çekici" kılmanın en iyi
yolunun onun gibi mücadele etmek ol-

duğuna inanıyoruz. Bisikletli cinayetleri-
nin "kaza" deyip geçiştirilmemesi için,
katillerin tutuksuz yargılamayla ve gös-
termelik cezalarla ödüllendirilmemesi
için mücadele edeceğiz. Bisikletin hak et-
tiği toplumsal saygıyı görebilmesi için,
bisikletlilerin yollarda güven içinde pe-
dallayabilmesi için, trafikte eşitlik ve öz-

gürlük için mücadele edeceğiz. Türkiye'yi
günün birinde enerji ve otomotiv tekelle-
rinden kurtarmak için, kentlerimizin "bi-
siklet dostu kentler" olarak anılması için
mücadele edeceğiz" ifadelerine yer ve-
rildi. Basın açıklamasının ardından grup,
bisikletleriyle Beşiktaş'tan Bebek'e anma
sürüşü gerçekleştirdi. DHA

BISIKLETLI
PROTESTO

Esenyurt'ta, sürücüsünün ara sokağa süratli ve kontrolsüz girdiği
hafif ticari araç, az kalsın yoldaki 2'si bisikletli çocuk 6 kişiyi eziyordu

olay, geçen pazar günü saat 22.30
sıralarında Bağlarçeşme Mahalle-
si'nde yaşandı. Güvenlik kamera gö-

rüntülerine saniye saniye yansıyan olayda
sürücü, hafif ticari aracıyla süratli ve kontrol-
süz şekilde girdiği sokaktakilerin yüreklerini
ağızlarına getirdi. Fren sesini duyunca üzerine
doğru kontrolsüz bir şekilde gelen aracı fark
eden Zülküf Gözer, bir anda kenara kaçarak,
ölümden döndü. Sürücü, bu sefer de önündeki
2 bisikletli çocuk ve sokakta yürüyenleri ezmek
üzereyken aracının direksiyonunu kırdı. Top-
lam 6 kişinin ölümden döndüğü, sokaktakilerin
yüreklerini ağızlarına geldiği olay sonra sürücü,
hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Kendimi kenara attım

Yaşananları anlatan Zülküf Gözer, "Akşam
22.00 - 22.30 sıralarıydı. Dükkanımı kapatmış,
evime gidiyordum. Tam sokağa girdim, acı bir
fren sesi duydum. Ne olduğunu anlayamadık,
mahallede kalabalıktı, o esnada. Refleksle sa-
ğımı kontrol ettim. Bir baktım araba üzerime
doğru geliyordu. Ben önce bana kastı var san-
dım. Üzerime doğru gelince kendimi kenara
attım. Akabinde araba durmadı. 2 tane de bi-
sikletli geliyordu o esnada. Ben bisikletli küçük
çocuktan korktum. Onu ezmesinden korktum.
Zor toparladı kendini. Muhtemelen siren sesin-
den kaçıyordu" dedi. DHA

Maganda dehşeti

beyoğlu'nda farklı günlerde evden hır-
sızlık olayı olduğu ihbarını alan güven
timleri hırsızlık olayının olduğu sokak ve

çevresinde güvenlik kameralarını izlemeye aldı.
Cerrahi maskeli, kapüşonlu iki şüphelinin Kasım-
paşa ve Kalyoncu Kulluğu mahallelerinde ara so-
kaklarda keşif yaptığını belirledi. Hırsızlık
şüphelilerinin dairelerin demir korkuluklarına tutu-
narak örümcek adam gibi tırmandığını belirledi.
Polisler kameralarda şüphelinin kolundaki dövmeyi
fark etti. Dövmeden yola çıkan güven timleri başka
kameralardan da şüphelilerin eşkalini belirledi.
Şüphelilerin sokak aralarında keşif yapması, evleri
gözetlemesi ve örümcek adam gibi binalara tır-
manması güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızlar-
dan birisinin dairenin korkuluk demirlerini ayakları
ile yamultması da kameralara yansıdı. DHA

Zeytinburnu'nda çıkan tartışmada
Sinan K.'yı (21) silahla ateş ederek öl-
dürdüğü iddia edilen Mehmet. C.Ç. (24)

polise teslim oldu. Şüpheli Mehmet C.Ç. adliyeye
sevk edildi.  Öte yandan olay günü yaşananlar gü-
venlik kamerasına yansıdı. Olay 26 Haziran'da
Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana
geldi. Şüpheli Mehmet C.Ç ve eşi A.Ç.'nin, H. is-
mindeki kız arkadaşlarıyla, H.'nin babasına ait me-
kana gelip gitme konusunda aralarında
küfürleşmeye varan tartışma yaşandı. Bu olay üze-
rine H.'nin erkek arkadaşı Abdulkadir U.(21) Meh-
met C.Ç.'yi telefonla arayarak tehdit etti. Daha
sonra Mehmet C.Ç. ile olay yerinde buluşmak için
sözleşen Abdulkadir U. yanına arkadaşı Sinan K.'yı
da alarak gitti. Olay yerinde çıkan kavgada Sinan
K., Mehmet C.Ç. tarafından silahla ateş edilmesi
sonucu yaralandı. Mehmet C.Ç. olay yerinden
otomobille kaçarken, yaralanan Sinan K. kaldırıl-
dığı hastanede hayatını kaybetti. DHA
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KüçüKçeKmece'de ormanlık alanda
ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu.
Üzerinden kimlik çıkmayan 25 yaşların-

daki kişinin cansız bedeni, olay yeri incelemesinin
ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Beş-
yol Mahallesi İnönü Caddesi'nde yol kenarındaki
ormanlık alanda saat 11.00 sıralarında, kimliği belir-
siz 25 yaşlarındaki bir erkek, iple ağaca asılı halde
bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık
ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk
incelemede, asılı halde bulunan kişinin hayatını kay-
bettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından çevrede
güvenlik önlemi alınarak, olay yerinde inceleme ya-
pıldı. 25 yaşlarındaki kişinin cansız bedeni, yapılan
incelemelerin adından Adli Tıp Kurumu morguna
kaldırıldı. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

16 yıl önce evlenen Cem Sal-
tıkalp, 2020 yılının Kasım
ayında bazı sebeplerden do-

layı eşiyle boşandı. 11 yaşındaki kızı ve
15 yaşındaki oğlunun velayeti Cem Sal-
tıkalp'e verildi. Feshane'nin lunaparkında
çalışan Saltıkalp'i iş yerinde ziyaret eden
kızı Pervin Buse Saltıkalp, bir arkadaşını
karşılamak için lunaparkın dışına çıktı.
Yevadut Caddesi'nde karşıdan karşıya
geçerken telefonla konuşan 11 yaşındaki
Buse hızla gelen minibüs türü aracı far-
ketmedi yola adım attı. Minibüs sürü-
cüsü de onu farketmedi, 11 yaşındaki
Buse'ye çarptı. Küçük kız, çarpmanın et-
kisiyle metrelerce havaya savrularak yere
düştü. Pervin Buse Saltıkalp'e ilk müda-
haleyi çevredekiler yaptı. Hastaneye kal-
dırılan 11 yaşındaki Buse tüm
müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Minibüsün sürücüsü gözaltına alındık-
tan sonra serbest bırakıldı. Kızını trafik
kazasında kaybeden acılı baba kızı ve
oğluyla yaşadığı evde konuştu.

Hastaneye beni almadılar

Cem Saltıkalp " Kızım Feshane lunapar-
kına gelmişti. Telefon geldi, 'Kızınıza
araba çarptı' dediler, ben inanmadım.
Olay yerine geldiğimde kızımın herşeyi
yerdeydi. Hastaneye beni almadılar, ba-
şınız sağ olsun kurtaramadık dediler. Bir

arkadaşını karşılamak için lunaparkın dı-
şına çıkmış. Araç bayağı hızlı geliyormuş
araç yeşilde değil sarı ışıkta çarpmış.
Kızım 30-35 metre sürüklenmiş" dedi.
Saltıkalp "İzlediğimde görüntüleri ne
hissettiğimi söylemek çok zor. İçiniz par-
çalanıyor. Biri izlese benim durumuma
düşer. İzlediğimde elim ayağım dolaştı,
ben böyle bir kaza hayatımda görme-
dim. Kızım hayat doluydu, neşe kayna-
ğıydı. Bu olay olmadan önce, 'Baba
bana Beşiktaş forması alır mısın?' dedi
kısmet olmadı. Keşke olsaydı" diye ko-
nuştu.

Eve girmek istemiyorum

Acılı baba "Ben kızımı toprağa verdiğim
zaman, ona çarpan insanın serbest kal-
ması içimi daha da yaktı. Evimde her
yerde hayali var kızımın. Eve girmek is-
temiyorum. Kızım karanlıktan korkardı,
üşüdüğü zaman soğuktan da çok rahat-
sız olurdu. Işıklar onun için hala yanıyor.
Benim kızım morgtayken ben bağırıyor-
dum; 'Benim kızım üşür ben onu oradan
alayım, ısıtayım' diye bağırıyordum.
Toprağa verdiğim zaman karanlıktaydı,
karanlıktan korkuyordu o. Benim bir
oğlum var, evlatı ayırt etmiyor insan ama
o başkaydı. Gel desem gelemez, kalk
mezarından gel desem gelemez. Sadece
adalet istiyorum" dedi. DHA

Gel desem gelemez!
Eyüpsultan'da geçen hafta karşıdan karşıya geçerken minibüsün çarpmasıyla metrelerce savrulan ve hayatını kaybeden
Buse Pervin Saltıkalp'ın babası Cem Saltıkalp, "Evimde her yerde hayali var kızımın. Eve girmek istemiyorum. Gel
desem gelemez, kalk mezarından gel desem gelemez. Sadece adalet istiyorum" açıklamalarında bulundu

Ağaca asılı 
halde bulundu

Örümcek hırsızlar!

Şüpheli polise
teslim oldu

Ankara'da bisikletiyle evine
dönerken, bir otomobil sürücü-

sünün arkadan çarpması so-
nucu hayatını kaybeden Umut

Gündüz, ölüm yıldönümünde
'İstanbul'daki Dostları' tarafın-

dan anıldı. Açıklama sonrası,
bisikletle, Beşiktaş'tan Bebek'e

arası anma sürüşü yapıldı.

A nkara'da, 15 Temmuz 2020 tari-
hinde meydana gelen olayda, 19
yaşındaki Umut Gündüz, antren-

mandan bisikletiyle evine dönerken, al-
kollü olduğu tespit edilen bir sürücünün
arkadan çarpıp kaçmasının ardından ha-
yatını kaybetti. Gündüz, ölümünün ilk yıl-
dönümünde 'İstanbul'daki Dostları' adlı
grup tarafından anıldı.

Umut'la hiç tanışamadı

Beşiktaş Sahili'nde gerçekleşen anmaya
katılanlar adına bir basın açıklaması ya-
pıldı. Grup sözcüsü Berk Çetin tarafın-
dan yapılan açıklamada "Biz burada,
Umut'un 'İstanbul'daki Dostları' olarak
buluştuk. Aslında birçoğumuz Umut'un
adını, geçen yıl aldığımız kahredici bir
haberden öğrendik. Bundan tam bir yıl
önce Ankara'da alkollü bir araç sürücüsü
19 yaşındaki bisikletçi Umut Gündüz'ü
katletmişti. Bugün burada bulunanların
büyük çoğunluğu Umut'la hiç tanışa-
madı. Ama biz kendimizi Umut'un en
yakın dostları, en sıkı yoldaşları sayıyo-
ruz ve onun adını yaşatmakta kararlıyız"
debildi. 

Mücadele edeceğiz

Açıklamada, "Umut yalnızca son derece
yetenekli bir sporcu değil aynı zamanda
bu ülkenin ve dünyanın geleceğini dert
edinen, çalışkan bir komünistti. Hayal-
leri, beklentileri vardı ve bunlar için mü-

cadele etti. Bisikletiyle çekilmiş bir fotoğ-
rafının üstüne şu notu düşmüştü: "Hayat
sonunu bilemediğimiz için güzel ve ilgi
çekici. Yarın ne olacak duygusu bizi diri
tutar." Bugün, Umut'un dostları olarak
onu yaşatmanın, "sonunu bilemesek de
hayatı güzel ve ilgi çekici" kılmanın en iyi
yolunun onun gibi mücadele etmek ol-

duğuna inanıyoruz. Bisikletli cinayetleri-
nin "kaza" deyip geçiştirilmemesi için,
katillerin tutuksuz yargılamayla ve gös-
termelik cezalarla ödüllendirilmemesi
için mücadele edeceğiz. Bisikletin hak et-
tiği toplumsal saygıyı görebilmesi için,
bisikletlilerin yollarda güven içinde pe-
dallayabilmesi için, trafikte eşitlik ve öz-

gürlük için mücadele edeceğiz. Türkiye'yi
günün birinde enerji ve otomotiv tekelle-
rinden kurtarmak için, kentlerimizin "bi-
siklet dostu kentler" olarak anılması için
mücadele edeceğiz" ifadelerine yer ve-
rildi. Basın açıklamasının ardından grup,
bisikletleriyle Beşiktaş'tan Bebek'e anma
sürüşü gerçekleştirdi. DHA

BISIKLETLI
PROTESTO

Esenyurt'ta, sürücüsünün ara sokağa süratli ve kontrolsüz girdiği
hafif ticari araç, az kalsın yoldaki 2'si bisikletli çocuk 6 kişiyi eziyordu

olay, geçen pazar günü saat 22.30
sıralarında Bağlarçeşme Mahalle-
si'nde yaşandı. Güvenlik kamera gö-

rüntülerine saniye saniye yansıyan olayda
sürücü, hafif ticari aracıyla süratli ve kontrol-
süz şekilde girdiği sokaktakilerin yüreklerini
ağızlarına getirdi. Fren sesini duyunca üzerine
doğru kontrolsüz bir şekilde gelen aracı fark
eden Zülküf Gözer, bir anda kenara kaçarak,
ölümden döndü. Sürücü, bu sefer de önündeki
2 bisikletli çocuk ve sokakta yürüyenleri ezmek
üzereyken aracının direksiyonunu kırdı. Top-
lam 6 kişinin ölümden döndüğü, sokaktakilerin
yüreklerini ağızlarına geldiği olay sonra sürücü,
hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Kendimi kenara attım

Yaşananları anlatan Zülküf Gözer, "Akşam
22.00 - 22.30 sıralarıydı. Dükkanımı kapatmış,
evime gidiyordum. Tam sokağa girdim, acı bir
fren sesi duydum. Ne olduğunu anlayamadık,
mahallede kalabalıktı, o esnada. Refleksle sa-
ğımı kontrol ettim. Bir baktım araba üzerime
doğru geliyordu. Ben önce bana kastı var san-
dım. Üzerime doğru gelince kendimi kenara
attım. Akabinde araba durmadı. 2 tane de bi-
sikletli geliyordu o esnada. Ben bisikletli küçük
çocuktan korktum. Onu ezmesinden korktum.
Zor toparladı kendini. Muhtemelen siren sesin-
den kaçıyordu" dedi. DHA

Maganda dehşeti

beyoğlu'nda farklı günlerde evden hır-
sızlık olayı olduğu ihbarını alan güven
timleri hırsızlık olayının olduğu sokak ve

çevresinde güvenlik kameralarını izlemeye aldı.
Cerrahi maskeli, kapüşonlu iki şüphelinin Kasım-
paşa ve Kalyoncu Kulluğu mahallelerinde ara so-
kaklarda keşif yaptığını belirledi. Hırsızlık
şüphelilerinin dairelerin demir korkuluklarına tutu-
narak örümcek adam gibi tırmandığını belirledi.
Polisler kameralarda şüphelinin kolundaki dövmeyi
fark etti. Dövmeden yola çıkan güven timleri başka
kameralardan da şüphelilerin eşkalini belirledi.
Şüphelilerin sokak aralarında keşif yapması, evleri
gözetlemesi ve örümcek adam gibi binalara tır-
manması güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızlar-
dan birisinin dairenin korkuluk demirlerini ayakları
ile yamultması da kameralara yansıdı. DHA

Zeytinburnu'nda çıkan tartışmada
Sinan K.'yı (21) silahla ateş ederek öl-
dürdüğü iddia edilen Mehmet. C.Ç. (24)

polise teslim oldu. Şüpheli Mehmet C.Ç. adliyeye
sevk edildi.  Öte yandan olay günü yaşananlar gü-
venlik kamerasına yansıdı. Olay 26 Haziran'da
Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana
geldi. Şüpheli Mehmet C.Ç ve eşi A.Ç.'nin, H. is-
mindeki kız arkadaşlarıyla, H.'nin babasına ait me-
kana gelip gitme konusunda aralarında
küfürleşmeye varan tartışma yaşandı. Bu olay üze-
rine H.'nin erkek arkadaşı Abdulkadir U.(21) Meh-
met C.Ç.'yi telefonla arayarak tehdit etti. Daha
sonra Mehmet C.Ç. ile olay yerinde buluşmak için
sözleşen Abdulkadir U. yanına arkadaşı Sinan K.'yı
da alarak gitti. Olay yerinde çıkan kavgada Sinan
K., Mehmet C.Ç. tarafından silahla ateş edilmesi
sonucu yaralandı. Mehmet C.Ç. olay yerinden
otomobille kaçarken, yaralanan Sinan K. kaldırıl-
dığı hastanede hayatını kaybetti. DHA

15 MAYIS 2022 PAZAR

BU KADARINA DABU KADARINA DA

OLAY, 8 Mayıs Pazar 
günü Kavaklı Mahalle-
si’nde bulunan sokakta 

yaşandı. 4 kişi etrafta kimsenin 
olmadığından emin olduktan 
sonra park halindeki otomobili 
çaldı. Otomobil sahibi sabah 
sokakta aracını göremeyin-
ce durumu polis ekiplerine 
bildirdi. Hırsızlar ise, çaldıkları 

araçla Adnan Kahveci Mahal-
lesi’ne gitti. Şüpheliler buradan 
da park halindeki otomobili 
çaldı. Çalıntı araçlarla Cumhu-
riyet Mahallesi’nde bulunan bir 
siteye gelen hırsızlar, burada 
da bir otomobilin hayalet gös-
tergesini çalmaya uğraşırken, 
güvenlik görevlisine yakalan-
dılar. 4 şüpheli, buradan kaçtı. 

Polis, şüphelilerin kimlikle-
rini tespit etti. Şüphelilerden 
C.G., Beylikdüzü İlçe Emniyet 
Müdürlüğü ekiplerince Ba-
şakşehir’de yakalandı. İfadesi 
alındıktan sonra adliyeye sevk 
edilen şüpheli, tutuklanarak 
cezaevine gönderildi. Otomo-
bilin çalındığı anlar kameralara 
yansıdı. DHA

1 DEĞIL 2 ARABA ÇALDILAR
Beylikdüzü’nde, 4 şüpheli çaldıkları otomobille geldikleri sokakta başka bir otomobil daha 
çaldı. Hırsızlardan biri yakalanırken, şüphelilerin otomobil çaldıkları anlar kameraya yansıdı

ÜMRANIYE’DE giriş katında 
marangoz olan 2 katlı bina-
nın çatısı alev alev yandı. 

Itfaiyenin söndürdüğü yangında 
ölen ya da yaralanan olmazken 
çatıda hasar oluştu. Aşağı Dudullu 
Mahallesi Osmanlı Caddesi’nde 
giriş katında marangoz olan 2 
katlı binanın çatısında saat 10.00 
sıralarında henüz bilinmeyen bir 
nedenle yangın çıktı. Alevler kısa 
sürede çatının tamamını sardı. 
Yangın çevrede korku ve paniğe 
neden oldu. Binadan yaşayanlar 
kendilerini dışarı atarken, olay 
yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık 
ekibi sevk edildi. Polis ekipleri de 
çevredekileri uzaklaştırarak gü-
venlik önlemi aldı. Itfaiye ekipleri 
yerden ve merdivenle alevlere 
müdahale etti. Yaklaşık 1 saat sü-
ren çalışmaların ardından yangın 
söndürüldü. Yangında ölen ya 
da yaralanan olmazken, çatıda 
büyük çapta hasar oluştu. Görgü 
tanığı Rıfat Çalışkan “Bacadan ça-
tıya sıçradı. Binadakileri uyardım 
yangın var diye. Alevler büyüdü. 
Yan taraftaki binalara da sıçradı” 
diye konuştu. Polisin olayla ilgili 
soruşturması sürüyor.

Eğlence kazayla bitti
SULTANGAZI’DE, bulun-
duğu asker uğurlama konvo-
yunun önüne geçmek isteyen 

sürücüsünün direksiyon hakimiyetini 
kaybettiği otomobil, park halindeki 
minibüse çarptı. Kaza anı saniye sa-
niye görüntülendi. Kaza, dün akşam 
saatlerinde Uğur Mumcu Mahallesi 
N Caddesi’nde meydana geldi. Hafif 
ticari araç sürücüsü, bulunduğu asker 
uğurlama konvoyunun önüne geç-
mek istedi. O sırada araçta bulunan 
diğer yolcuların camdan sarkması 
tehlikeye davetiye çıkardı. Kısa bir 
süre sonra sürücüsünün direksiyon 
hakimiyetini kaybettiği araç, park 
halindeki yolcu minibüsüne çarptı. 
Hasarla atlatılan kaza anı ise konvoy-
da bulunan bir başka sürücü tarafın-
dan saniye saniye kaydedildi.

OLAY, perşembe günü Tekirdağ 
Reşadiye Mahallesi Şehit Teğmen 
Yavuzer Caddesi’nde meydana 

geldi. İddiaya göre, yolda karşılaşan A.T. 
ile M.A. arasında yan bakma ve laf atma 
nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa 
sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında 
A.T., düşen M.A.’yı bacağından bıçakla-
yıp başına tekme atarak kaçtı. Yaralanan 
M.A., sağlık ekiplerince Çorlu Devlet 
Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. 
Olay anı güvenlik kamerasına da yan-
sıdı.  Polis ekiplerince yakalanan A.T. 
emniyetteki işlemlerinin ardından sevk 
edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkeme-
ce tutuksuz yargılanmak üzere serbest 
bırakıldı. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı 
ise A.T.’nin serbest bırakılmasına itiraz 
etti. İtiraz üzerine yeniden yakalanarak 
gözaltına alınan A.T., çıkarıldığı Sulh 
Ceza Mahkemesi’nce tutuklandı. 

OLAY, önceki gün öğlen saat-
lerinde Haraççı Mahallesi’nde 
meydana geldi. Halil Çaylak, 

emekli olduktan sonra satın aldığı 
koyunlara bakmaya başladı. Çaylak’ın 
evinin önünde otlayan koyunlarına 3 
sokak köpeği saldırdı. Sokak köpek-
leri, 3 koyunu boğarak öldürürken, 7 
koyunu ise çeşitli yerlerinden yarala-

dı. Durumu fark eden Halil Çaylak, 
köpekleri kovalayıp diğer koyunlarını 
kurtardı. Kuzularının annesiz kaldığı 
için üzüldüğünü ifade ederek, gözyaşı 
döken Çaylak, yetkililerden gerekli 
önlemleri almasını istedi.

Kuzuların hesabını kim verecek?
Mahalledeki sokak köpeklerinin son 

zamanlarda çok fazla saldırganlaştığı-
nı söyleyen Halil Çaylak, “İnsanlara 
da saldırıyorlar. Koyunlarıma saldırıp 
öldürdüler. Elime silah alıp vursam 
ben suçlu olacağım. Ancak bunlar 
da can. Bu koyunlarımın hesabını, 
annesiz kalan kuzularımın hesabını 
kim verecek. Bir sokak köpeği kadar 
değerimiz yok” dedi. DHA

KOYUNLARA SALDIRDILAR!
Arnavutköy’de evin bahçesinde otlayan koyunlara 3 sokak köpeği saldırdı. Koyunlardan 3’ü ölürken 7’si yaralandı. Kuzuları 

annesiz kaldığı için üzüldüğünü ifade ederek gözyaşı döken Halil Çaylak, yetkililerin gerekli önlemler alması talebinde bulundu

OLUMDEN DONDULEROLUMDEN DONDULER
Sultangazi’de iddiaya göre, önündeki kamyonun sıkıştırması sonucu kontrolden çıkarak taklalar 
atıp karşı yöne savrulan otomobil, bir başka otomobile çarptı. Kazada, anne ve oğul yaralandı

KAZA, dün saat 17.30 
sıralarında Esentepe 
Mahallesi Gazi Cebeci 

Caddesi yolunda meydana geldi. 
Gazi Mahallesi’ne seyir halinde 
olan Görkem Gökmentaş yöne-
timindeki 34 DGK 794 plakalı 
otomobili, iddiaya göre aynı yönde 
ilerleyen Hüseyin Balıkçı idaresin-
deki kamyon sıkıştırdı. Bu nedenle 
sürücüsünün direksiyon hakimiye-
tini kaybettiği otomobil, kontrol-
den çıkarak takla atıp karşı yöne 
geçti. Otomobil, Cebeci Mahalle-
si’ne yönünde seyir halinde olan 
Osman Şimşek’in kullandığı 06 
JMY 02 plakalı otomobile çarpıp, 

ters dönerek durabildi. Otomobil 
sürücüsü Görkem Gökmentaş ve 
annesi Hatice Erdem yaralandı. 
Otomobilde sıkışan anne ve oğlu, 
çevredeki vatandaşların yardımıyla 
çıkartıldı.

Yakınları yalnız bırakmadı
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, 
itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 
Kazadan haberdar olan anne ve 
oğlun bir yakınları da olay yerine 
geldi. Yakınlarını bir an olsun 
yalnız bırakmayan kişiyi, bir itfaiye 
eri teskin etmeye çalıştı. İlk müda-
haleleri olay yerinde yapılan anne 
ve oğlu, ambulanslarla hastaneye 

kaldırıldı. Anne ve oğlun hayati 
tehlikelerinin bulunmadığı, sağlık 
durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 
Kamyon şoförü Hüseyin Balıkçı 
ise gözaltına alındı.

Film izler gibi izlediler
Öte tandan, kaza sonrası ekip-
lerin olay yerindeki inceleme 
çalışmalarını mahalle sakinleri 
ve çocuklar film izler gibi seyret-
ti. Bazı vatandaşların ise sosyal 
medya hesaplarından canlı ya-
yın yaptığı görüldü.  Kaza anını 
anlatan Osman Şimşek, “Karşıdan 
gelen araç bizim üzerimize uçtu. 
Ben kamyonu görmedim” dedi. 
Tayfun Şimşek ise, “Biz karako-
la gelmiştik. Eniştemle beraber 
karakoldan çıkıp, ilerideki kav-
şaktan dönecektik. Karşı yönden 
gelen kaza yapan araç etrafında 
iki tur döndükten sonra kaldırıma 
çarpıp, havada takla attıktan sonra 
bizim üzerimize doğru geldi. Takla 
atarak bizim arabamıza da sürte-
rek durdu. Bizim aracımızda fazla 
bir hasar olmadı. Biz araçtan inip, 
otomobildeki yaralılara müdahale 
edip, araçtan çıkardık. Çok şükür 
sağlıkları iyiydi. Kazanın şoku 
vardı üzerlerinde ama kendilerin-
delerdi” diye konuştu. DHA

BÜYÜKADA İskelesi’nde 
denize düşen deniz ambu-
lansı personeli, Sahil Gü-

venlik ve itfaiye ekipleri tarafından 
kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. 
Tedavisi süren personelin durumu-
nun ağır olduğu öğrenildi. Olay, 
önceki gün saat 09.00 sıralarında 
Büyükada İskelesi’nde meydana 
geldi. İddiaya göre, bulunduğu 
iskelede ayağı kayan deniz ambu-
lansı personeli Ali Faik Yaprak 
(23), denize düştü. Durumu fark 
edenler Sahil Güvenlik ve sağlık 
ekiplerine bildirdi. Olay yerine 
gelen ekipler, Ali Faik Yaprak’ı 
sudan çıkararak sahil güvenlik 
botuna bindirdi. Botla, Maltepe 
Çıkarma İskelesi’ne indirilen sağ-
lık personeli, buradaki ambulansla 
Bezmialem Vakıf Üniversitesi 
Dragos Hastanesi’ne kaldırıldı. 
Hastanede tedavi altına alınan 
Yaprak’ın durumunun ağır olduğu 
ve hayati tehlikesinin devam ettiği 
öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili 
soruşturma başlattı.  

Olay, dün sabah saatlerinde D-100 
Karayolu Küçükyalı mevkiinde 
bulunan Altıntepe Üst Geçidi’n-

de meydana geldi. İddialara göre, üst 
geçidin Kadıköy istikametindeki kulla-
nılmayan engelli rampasının korkuluk-
ları hırsızların hedefi oldu. Daha önce 
korkulukları sökerek çalanları gören 
vatandaşlar, polis ve zabıta ekiplerine 
ihbarda bulunmuştu. Sabah saatlerinde 
de Alkan İncir, ağabeyi ile işe giderken 
üst geçitteki korkulukları söken bir 
şüpheliyi gördü. İncir, polis ekiplerini 
arayarak hırsızlık ihbarında bulunurken, 
ağabeyi de şüpheliyi cep telefonu kame-
rası ile görüntülemeye başladı.

El salladı koşarak kaçtı
Kendisinin görüntülendiğini fark eden 

şüphelinin rahat hareketleri dikkat 
çekti. Şüpheli kendisini görüntüle-
yen vatandaşa el salladıktan sonra 
koşarak kaçmaya başladı. Şüpheli 
ile vatandaşlar arasında kovalamaca 
yaşandı. Mezarlık istikametine kaçan 
şüpheli, bir süre sonra gözden kaybol-
du. Şüpheli ile kovalamaca yaşayan 
Alkan İncir, “Sabah işe gitmek için üst 
geçide çıktığımda korkulukları sökme-
ye çalışıyordu. Daha önce de komple 
kıra kıra geldiler. En son buradaki 
parçayı kırarken gördüm. ‘Ne yapı-
yorsun’ diye seslendim. El sallamaya 
başladı. Polisi aradığımızda koşarak 
kaçmaya başladı. Ağabeyim ile kova-
ladık ama yakalayamadık. Bir buçuk 
aydır buradaki bütün demirleri söküp 
götürdüler. Polisi de aradık. Vidalarını 
gevşetip elleriyle kanırtıp kırıyorlar. 
Hurdacılar nasıl alıyorlar anlamıyo-
rum” diye konuştu. Daha önce de 
hırsızları gördüğünü söyleyen Sinan 
Sarıoğlu “Ramazan ayında aracımla 
buradan geçerken 2-3 kişinin demirle-
rini kırdığını gördüm. Polis ve zabıtayı 
aradım. Hala devam ediyor hırsızlık. 
Hepsi takılıydı demirlerin, hiçbir şey 
bırakmadılar. Çaldıklarını satıyorlar 
hurdacılara” diye konuştu. DHA

Şüpheli ile kovalamaca yaşayan Alkan Şüpheli ile kovalamaca yaşayan Alkan 
Incir, “Sabah işe gitmek için üst geçide Incir, “Sabah işe gitmek için üst geçide 
çıktığımda korkulukları sökmeye çıktığımda korkulukları sökmeye 
çalışıyordu. Daha önce de komple kıra çalışıyordu. Daha önce de komple kıra 
kıra geldiler. En son buradaki parçayı kıra geldiler. En son buradaki parçayı 
kırarken gördüm. ‘Ne yapıyorsun’ diye kırarken gördüm. ‘Ne yapıyorsun’ diye 
seslendim. El sallamaya başladı” dedi.seslendim. El sallamaya başladı” dedi.

Maltepe D-100 
Karayolu’ndaki üst 
geçidin engelli ram-

pası korkulukları 
kimliği belirsiz kişi 

ya da kişiler tarafından 
sökülerek çalındı. Vatandaş-
ların hırsızlık için gelenleri 
kovaladığı anlar cep telefo-

nu kamerasına yansıdı

PES!PES!

Aniden denize düştü!

Çatı alev alev yandı

Önce bıçakladı
sonra tekme attı



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

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

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

Seyircilerle buluşacaklar

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

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

Dijital konserler de vardı

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

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

Müzisyenlerin yüzü güldü

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bir garip ülke...

T.C.
BAKIRKÖY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kUltUr sanata 
ıBB katkısı

Örnek No: 25*

Anıl BODUÇ

statİk fİkİr

anilboduc@gmail.com

TAYLAN DAŞDÖĞEN

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

Kendi olanaklarıyla üretim
yapan ancak ürettikleri
ürünleri tüketiciyle buluş-

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

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

Vatandaşlar mutlu oldu

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

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

muştu. 14 Aralık-31 Aralık
tarihleri arasında Kadın Emeği
Pazarı’nda, 500 kadın girişimci
tarafından üretilen çeşitli ve ya-
ratıcı ürünler stantlarda satışa
sunulmuş, kentli yoğun ilgi gös-
termişti.  SAVAŞ ATAK
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COLORADO Eyalet Üniversitesi’nden
(CSU) araştırmacılar, fiziksel aktivitenin
beyindeki hücreleri birbirine bağlayan

beyaz cevherini yenileme yeteneği üzerinde olumlu
bir etkisi olup olmadığını görmek için 60 yaşın
üzerindeki insanları inceledi. Haftada en az üç kez
40 dakikalık yürüyüşlere çıkmanın beynin beyaz
maddesini yenilediğini ve bilişsel olarak kişiyi
güçlü tutmaya yardımcı olabileceğini buldular.
Araştırmanın sonuçları, yaşlı insanlara beyinlerini
sağlıklı ve aktif bir şekilde tutmanın basit bir yo-
lunu sunuyor.

Hafızada iyileşme gözlendi  

Beyaz madde, beynin ve omuriliğin kısımlarını
sinir liflerine bağlayan beynin en geniş ve en derin
kısmındaki doku. Sağlıklı bir beyaz cevher daha iyi
hafızaya, daha iyi problem çözmeye ve artan biliş-
sel yetenekleri de beraberinde getirir. NeuroImage
dergisinde yayınlanan araştırma için ekip, 247 katı-
lımcıyı gözlemledi. Katılımcıların her biri 60-80
yaşları arasında olan ve günlük yaşamlarında çok
az şiddetli fiziksel aktivite gerçekleştiren kişilerdi.
Araştırmacılar, katılımcıların sınırlı aktivitelerine
rağmen hala yeterli düzeyde bilişsel yeteneğe sahip
olduklarından emin olmak istediler ve ardından
onları üç farklı gruba ayırdılar. İlk grup, katılımcı-
ların düzenli olarak esnedikleri ve az fiziksel efor
gerektiren rutinler uyguladıkları bir programa tabi
tutuldu. İkinci grupta, haftada üç kez 40 dakikalık
yürüyüşe çıktılar. Son gruba ise haftada üç kez, fi-
ziksel ve zihinsel olarak en zorlayıcı görevlerden
biri olarak görülen dans egzersizleri verildi.

Beyaz cevheri küçülttü

Katılımcılara çalışmalar başladığından ve çalışma-
lardan altı ay sonra beyaz cevherlerinin sağlığının
ve işlevinin incelendiği beyin taramaları yapıldı.
Son iki grupta yer alanlar, programa altı ay katıl-
dıktan sonra daha sağlıklı beyin ve beden işlevleri
gösterdiler. fiziksel olarak daha zinde hale geldiler.
Ayrıca araştırmacılar, beyinlerinin MRI taramala-
rında beyaz cevherlerinin de yenilenmiş gibi görün-
düğünü buldular. Yürüme grubunun parçası
olanlar en iyi sonuçları gösterenler oldu ve hafıza
sınavlarında da en iyi performansı sergilediler. Ak-
tivitesi oldukça durgun olan ilk gruptaki kişilerde
ise beyaz cevherlerinin küçüldüğü görüldü ve bazı
bilişsel testlerde de daha kötü performans göster-
diler.

Gençlerde henüz denenmedi

Çalışmanın ortak yazarı ve CSU’da nörobilim ve
insani gelişme profesörü olan Dr Agnieszka
Burzynska, The New York Times’a beyaz madde
üzerine çok fazla araştırma yapılmadığını söyledi:
“Bazı bilim insanları, sadece birkaç yıl öncesine
kadar beynin yapısının yaşam boyunca değişebile-
ceğine bile inanmıyorlardı.” Araştırmacılar, bu ça-
lışmanın sonuçlarının genç insanlar için de geçerli
olup olmadığından emin değiller, ancak insanlara
sağlıklı kalmak için aktif bir yaşam tarzı yaşamala-
rını tavsiye ediyorlar. Burzynska, The Times’a ver-
diği demeçte; bulguların beynin beyaz maddesini
korumak için kalkmak ve hareket etmek için güçlü
bir neden verdiğini söylüyor.
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Yürümek hafızaya
çok iyi geliyor

Fazla şeker komaya sokuyor
Kurban Bayramı’nda çocukların aşırı et ve şeker tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünden Uzm. Dr.
Akif Çelik, ailelere uyarılarda bulundu. Çelik, “Şeker hastalığı, karaciğer yetmezliği ve kronik böbrek hastalığı, yüksek tansiyon gibi sağlık sorunları
olan çocuklarda aşırı şeker tüketimi, kan şekerinin aşırı ve ani yükselmesine, vücut suyunun azalmasına hatta komaya dahi neden olabilir” dedi
ÇAMLICA Medipol Üniversitesi Hasta-
nesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bö-
lümü’nden Uzm. Dr. Akif Çelik,
bayramlar gibi özel günlerde değişen
beslenme rutinine bağlı olarak birçok
sindirim probleminin yaşandığını belir-
terek “Bayramlar vasıtasıyla toplumda
birliktelik ruhu artar, milli bilinç oluşur
ve sosyal ilişkiler gelişir. Ama doğum
günleri, bayramlar gibi özel kutlamalar
ve etkinliklerde aşırı besin tüketimi, dü-
zensiz beslenme alışkanlıklarına ve sin-
dirim sorunlarına neden olabilir.
Bayramlarda ve özel etkinliklerde ço-
cukların beslenmesi, ailenin diğer birey-
lerinden farklı değildir. Sağlıklı
beslenme önerileri tüm aile için geçerli-
dir. Makro besin ögelerimiz yağ, kar-
bonhidrat (şeker) ve proteinlerden
oluşur. Vücudumuz ve metabolizma-
mız günlük dengeli oranda protein, yağ
ve karbonhidrata gereksinim duyar, bu
dengenin herhangi bir şekilde bozul-
ması sağlığımızı olumsuz etkiler. Gün-
lük alınan enerjinin yüzde 50-55’inin
karbonhidrattan, yüzde 10-15’inin pro-
teinden, yüzde 30-35’inin de yağlardan
gelmesi önerilir” diye konuştu. Aşırı
şeker tüketiminin ishale neden oldu-
ğuna da değinen Çelik, şöyle devam
etti: “Günlük harcadığımız enerjiden

daha fazla kaloriyi almak ve aşırı besin
tüketimi kısa dönemde kabızlık, kusma,
karın ağrısı, ishal gibi sindirim sorunla-
rına neden olur. Uzun vadede ise obe-
zite, kalp ve damar hastalıkları,
hipertansiyon gibi ciddi sağlık sorunla-
rına neden olabilir. Aşırı şeker tüketimi-
nin de ishal yaptığı bilinir. Özellikle
doğum günleri ve bayramlarda aşırı
şeker tüketiminden kaçınmak gerekir.
Şeker hastalığı, karaciğer yetmezliği ve

kronik böbrek hastalığı, yüksek tansi-
yon gibi sağlık sorunları olan çocuk-
larda aşırı şeker tüketimi, kan şekerinin
aşırı ve ani yükselmesine, vücut suyu-
nun azalmasına hatta komaya dahi
neden olabilir. Yağlar en yavaş sindiri-
len makro besindir. Yağlı yiyecekler özel
günlerde genellikle keyifli bir kaçamak
olarak tüketilir. Aşırı yağ tüketimi kısa
dönemde şişkinlik, hazımsızlık, mide
krampları, ishallere neden olduğu gibi

uzun vadede ise kalp ve damar hasta-
lıklarına yol açabilir."

Protein kaçağına dikkat

Fazla protein alımının da zararlarına da
işaret eden Çelik, “Vücudumuzun yapı
taşı proteinlerden oluşur. Proteinler vü-
cudumuz için önemli bir makro besindir.
Özellikle kırmızı veya beyaz et, yumurta
ve tahıllar başlıca protein kaynaklarıdır.
Aşırı protein tüketiminin böbreklerimizin
çok daha fazla oranda süzme yapmasına
ve ardından da idrarda protein kaçağına
yol açtığı gösterildi. Protein ağırlıklı bes-
lenmenin protein yıkımının son ürünü
olan ürik asidin eklemlerde birikimi so-
nucu oluşan Gut hastalığına neden ol-
duğu da bilinir. Ayrıca çoğunlukla
bağırsaklarımızda yaşayan ve vücudu-
muz için sağlıklı olan mikroorganizmalar
vardır. Bu canlıların, sindirim sistemi ve
bağırsak sağlığı üzerine, bağışıklık siste-
minin güçlenmesine ve metabolizmamı-
zın düzenlenmesi gibi birçok faydalı
görevleri vardır. Bağırsak mikrobiyomu
olarak adlandırılan bu canlıların sayısı,
dengesiz ve tek makro besin ağırlıklı bes-
lenme gibi durumlarda hızla azalır ve za-
rarlı mikroorganizmaların sayısı artar.
Bu nedenle sağlığımız olumsuz yönde 
etkilenir” ifadelerini kullandı. 
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P rostat büyüdüğünde yaşanan

idrar şikayetlerinin hastanın gün-
lük yaşamını zorlaştırdığına dik-

kat çeken Hattat Klinik’ten
Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim
Hattat, “Hayat kalitesini düşürür. İdrar
şikayetleri sertleşme sorunu, erken bo-
şalma ve cinsellikte başarısızlık korkusu
yaratabilir. Yapılan incelemelerle prostat
büyümesinin ne boyutta olduğu, iyi
huylu mu yoksa kötü huylu mu olduğu
anlaşılabilir. İyi huylu prostat büyüme-
sinde tıkanıklığın derecesine göre ilaçlar
veya cerrahi işlemler gibi hastaya uygun
tedavi seçilebilir. Son yıllarda kullanılan
teknolojik tedaviler ve lazerler en az yan
etki ile prostat büyümesini başarıyla te-
davi eder” diye konuştu. Erkeklerin pro-
stat olma korkusu yaşadıklarını aktaran
Prof. Dr. Hattat, “Bir hastalık zanne-
dilse de prostat aslında erkeklerde bulu-
nan bir salgı bezi. Kestane
büyüklüğündeki bu bez mesanenin tam
altında yer alıyor ve idrar kanalını çevre-
liyor. Dolayısıyla prostat dokusunda bü-
yüme olduğunda idrar yolu şikayetleri
gelişiyor. İşte bu yakınmalar ve prostatın
iyi huylu büyümeleri halk arasında ‘pro-
stat olmak’ olarak biliniyor” dedi.

40'lı yaşlara dikkat 

Prostat büyümesinin her erkekte mey-

dana gelen doğal bir durum olduğu-
nun aktaran Prof. Dr. Hattat, “40’lı
yaşlardan itibaren erkek vücudunda
oluşan hormon değişimleri prostatı
büyütüyor. Yani gerçekten de her erkek
hayatının belli bir noktasında ‘prostat’
oluyor. Ancak bu büyüme erkeklerin
sadece üçte birinde tedavi gerektirecek
boyuta ulaşıyor. Ailesinde prostat bü-
yümesi olanlar bu hastalığa daha sık
yakalanıyor. 60 yaşındaki erkeklerin
yarısından fazlasında prostat büyü-
mesi bulunuyor. Prostat büyüdüğünde
ve idrar yolunu sıkıştırıp can sıkıcı
idrar şikayetlerine yol açtığında tedavi
de şart oluyor” diye konuştu.

İdrar sıkıntısı belirti

Prostatın iyi huylu büyümesinde belir-
tiler yavaş yavaş yıllar içinde arttığın-
dan birçok erkeğin ciddi tıkanıklıkları
olsa bile buna alışabildiğine dikkat
çeken Prof. Dr. Hattat, “Erkekler bu
belirtileri ‘normal’ kabul edebiliyor.
Yine de prostat büyümesinde sık id-
rara çıkmak, zor idrar yapmak, idrara
başlarken bir süre beklemek, idrarı
kesik kesik boşaltmak, tuvaletten çık-
tıktan çok kısa bir süre sonra tekrar
idrar hissi duymak ve mesanenin tam
boşalmadığını hissetmek en sık görü-
len yakınmalar arasında. Bunlara ani

idrar sıkışmalarını, idrar kaçırma ve
geceleri idrar hissiyle uyanmayı da ek-
leyebiliriz. İdrar sıkıntıları olan erkek-
lerin vakit kaybetmeden bir uzmana
danışması gerekiyor” ifadelerini kul-
landı.

Son teknolojik tedaviler 

Prostat büyümesi tedavisinde, büyü-
müş olan prostat dokusunu ortadan
kaldırıp idrar kanalındaki tıkanıklığının
giderildiğini belirten Prof. Dr. Hattat,
“Bu tıkanıklığın derecesi ise hangi te-
davinin seçileceği konusunda ana fak-
tör.  Günümüzde iyi huylu prostat
büyümesini çeşitli ilaç tedavileri, cer-
rahi işlemler veya ısı terapileri ile gide-
rebiliyoruz.  Hafif tıkanıklarda ilaçlar
etkili olabilirken, daha ileri durum-
larda cerrahilere yönelebiliyoruz. Son
yıllarda geliştirilen lazer tedavileri ise
en son teknolojik çözümleri sunuyor.
Örneğin çok yüksek enerji kullanılarak
prostatı buharlaştıran lazerlerde, has-
talar işlemden birkaç saat sonra evle-
rine gidebiliyor ve günlük yaşamlarına
birkaç gün içinde başlayabiliyor.
Sonda ihtiyacı en aza indiriliyor, kan
sulandırıcı kullanan hastalarda ilacın
kesilmesi gerekmiyor. En güzeli de
idrar sıkıntıları 24 saat içinde büyük
ölçüde rahatlıyor” dedi.

Prostat bezinin idrar fonksiyonla-
rının yanında cinsel yaşamı da
olumsuz etkilediğinin altını çizen
Prof. Dr. Halim Hattat, “İyi huylu
prostat büyümesinde yaşanan
idrar şikayetleri cinsellikte korku
yaratabiliyor. İdrar sorunu yaşa-
yan erkek, bunun beraberlik esna-
sında olmasından çekinerek
cinsellikten soğuyabiliyor. Cinsel
isteksizlik ve başarısızlık korkusu
başlayabiliyor. Tüm bunlar sert-
leşme problemine yol açabiliyor.
Yine uzun vadede erken boşalma
da görülebiliyor. Bu nedenle özel-
likle 40 yaş üzerinde yaşanan cin-
sel fonksiyon sorunlarında prostatı
kontrol etmek gerekiyor. Prostat
büyümesinde uygulanan tedavi-
lerde de mesaneye geri boşalma,
meni hacminde azalma, isteksizlik,
sertleşme problemi gibi yan etkileri
daha az olanları seçmek cinsel ha-
yatı koruyor” diye konuştu.

SERTLEŞME
PROBLEMİ 

Dönemsel olarak ürolojik muayene ve PSA kontrolleri yaptırmak prostat büyümesini erken
dönemde teşhis şansı tanıyor. Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, “40’lı yaşlardan
itibaren erkek vücudunda oluşan hormon değişimleri prostatı büyütüyor” dedi ve özellikle
ailesinde prostat hastalığı olanların kontrollerini aksatmaması gerektiğini söyledi. 

60-80 yaş aralığındaki 247
katılımcıyı gözlemleyen yeni
bir çalışma, yürüme gibi fizik-
sel aktivitelere katılmanın,
beyni olumlu bir şekilde
etkileyebileceğini buldu.
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GAZIOSMANPAŞA Belediyesi, 
sınava hazırlanan lise son sınıf 
öğrencilerine moral vermek, doğa 

ve sporla buluşturup, sosyalleşmelerine 
imkan sağlamak amacıyla gençlik kampı 
düzenledi. Kurna Kamp Alanı’nda gerçek-
leştirilen kamp programına 100 öğrenci ka-
tıldı. 2 gece, 3 gün süren kampta gençler, 
okçuluktan plaj voleyboluna, basketbol-
dan masa tenisine, halat çekmeden çadır 
kurma tekniklerine çok sayıda etkinlikle 
eğlenceli zaman geçirdi. Gaziosmanpaşa 
Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da 
kampın son gününde öğrencilerle bir araya 
geldi. Gençlere, “4D formülü” olarak 
adlandırdığı tavsiyelerde bulunan Başkan 
Usta, “Birincisi, donanımlı olmak, yani 
bilgi sahibi olmak, teknolojiyi, ilmi, geliş-
meleri iyi bilmek. İkincisi, dürüst olmak. 
Dürüst olmak sizi güçlü tutar. Üçüncüsü, 
dinç olmak. Dinç, dinamik, uyanık, hare-
ketli bir yapıya sahip olmak. Dördüncüsü 
ve sonuncusu da değerlerine sahip olan 
bir gençlik olmak. Bunda aile bağları 
var, vatan, millet, bayrak sevgisi var, dini 
değeler var, gelenekler var. Yani kısacası 
donanımlı, dürüst, dinamik ve değerlere 
bağlı olmanız en büyük tavsiyemiz olsun 

sizlere” dedi.

Burada aile ortamı var
Kampa katılan öğrenci Emirhan Terzi, 
“Beklediğimiz gibi geçiyor aslında her şey. 
Burada sıcak bir aile ortamı kuruldu diye-
biliriz. Sabah kahvaltı olsun, öğlen yeme-
ğimiz olsun, akşam yemeğinden sonra ateş 
başında toplamamız olsun, her şey güzel 
ilerliyor. Burada çeşitli faaliyetler yapabili-
yoruz. Top oynuyoruz, basketbol sahamız 
var, plaj voleybolumuz var. Bugün de Baş-
kanımız Hasan Tahsin Usta’nın katılımıyla 
güzel bir yürüyüş gerçekleştirdik. Arkadaş-
lıklar arttı, tanıyan tanımayan herkes güzel 
çevre edindi” diye konuştu.

ICLEI (Sürdürülebilirlik için 
Yerel Yönetimler) tarafın-
dan üç yılda bir düzenlenen 

Dünya Kongresi’nde Kartal 
Belediye Başkanı Gökhan Yük-
sel’in yanı sıra; İzmit Belediye 
Başkanı Fatma Kaplan Hürri-
yet, Kadıköy Belediye Başkanı 
Şerdil Dara Odabaşı, Buca 
Belediye Başkanı Erhan Kılıç 
ve Seferihisar Belediye Baş-
kanı İsmail Yetişkin yer aldı. 
11-13 Mayıs tarihleri arasında, 
İsveç’in Malmö şehrinde düzen-
lenen ICLEI Dünya Kongresi 
Malmö Zirvesi’ne dünyanın 
dört bir yanından yerel ve böl-
gesel yönetimler ve paydaşları 
katıldı. Katılımcı şehir, kasaba 
ve bölgelerin geleceğe dair 
sürdürülebilirlik vizyonlarını 
aktarırken zirvede; uluslara-
rası platformda sürdürülebilir 

kentsel gelişimle ilgili güncel 
konularda bilgi paylaşımında 
bulunuldu. Ayrıca, yerel sürdü-
rülebilir kalkınmadaki deneyim-
lerin aktarılmasının yanı sıra iyi 
uygulamalarla ilgili fikir alış-
verişi de yapıldı. ICLEI Dünya 
Kongresi Malmö Zirvesi’nde, 
kentsel gıda sistemlerinden 
enerji dönüşümüne dek geniş 
perspektifte çalıştaylar düzen-
lendi. Kentlerin sürdürülebilir-
liğe uygun kalkınmasına yönelik 
değerlendirmelerin yapıldığı 
zirvede; düşük emisyon, doğaya 
dayalı ve döngüsel kalkınmadan 
başka adil ve insan merkezli 
sürdürülebilir kalkınma model-
leri de ele alındı.

Kartal’ın tanıtımı yapıldı
Kartal Belediye Başkanı 
Gökhan Yüksel de yer aldığı 
“Sürdürülebilir bir kentsel 
gıda sistemi, 2030’da net sıfır 

karbon emisyonu, Herkes için 
aktif ve çekici bir şehir, Mahalle 
düzeyinde topluluk oluştur-
ma, sağlığı geliştirme ve sosyal 
belediyecilik, Sosyo-ekonomik 
iyileştirmeler ve kalıcı değişim 
için ortaklıklar, Aktif hareket-
lilik için sokaklar tasarlamak, 
Sürdürülebilir şehir bölgesi 
Hyllie’de enerji sistemi dönü-
şümü, Denizden öğrenmek, 
Sosyal girişimler ve kapsayıcı ve 
döngüsel şehir, Sürdürülebilir 
mahalle yenilenmesi, Endüstri-
yel liman alanlarının sürdürü-
lebilir dönüşümü ve Döngüsel 
kaynak yönetimi” atölyelerinde 
Kartal’ı temsil etti. Başkan 
Yüksel kongrede, Kartal Be-
lediyesi’nin sürdürülebilirlik 
alanında gerçekleştirilen çalış-
malarını, karşılaşılan zorlukları, 
sürdürülebilirlik stratejileri ve 
iyi uygulama örneklerini tüm 
katılımcılarla paylaştı.

BURAK ZİHNİ

ARİF ELMAS

SILIVRI Belediye Başkanı 
Volkan Yılmaz, 14 Mayıs 
Çiftçiler Günü nedeniyle 

bir mesaj yayımladı. Başkan Yıl-
maz, mesajında şu ifadelere yer 
verdi: “Tarım ve hayvancılık sek-
törü bir ülkenin kalkınmasında 
önemli bir yere sahiptir. Çiftçili-
ğin önem derecesini kavrayabilen 
ülkelerin kalkınma değerlerinin 
yukarı seviyelerde olduğu bilinen 
bir gerçektir. Bir devletin yerli 
savunma sanayisinin güçlen-
mesi ne kadar önemliyse, yerli 
tarımsal üretiminin güçlü olması 
da o kadar önemlidir. Şüphesiz; 
üreten ve geliştiren toplumlar, 
ekonomik bağımsızlığını da sağ-
lamış ve sağlamlaştırmış olurlar. 
Tarım demek gıda demek, 
tarım demek kalkınma demek, 
tarım demek üretim demektir. 
Tarımsal ve hayvansal üretimin 
baş aktörü ise çiftçilerimizdir. 
Çiftçilerimiz, yaşantımız her 
evresinde emek ve alın terleriyle 
varlık gösterirler. İhtiyaç du-
yulan gıdaları bin bir zahmetle 
üreterek kutsal bir meslek icra 
ederken, toprağın bereketini 
bilen bu değerli şahsiyetler 
ülkemizin kalkınmasında da 
ciddi rol oynamaktadır. Silivri 
Belediyesi olarak çiftçilerimizin 
önemini biliyoruz. Onların daha 
fazla üretebilmesi ve emekle-
rinin karşılığını alabilmesi için 
tüm imkânlarımızla destekliyo-

ruz. Göreve geldiğimiz günden 
bu yana Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün ‘Milli ekonominin 
temeli tarımdır’ ülküsünden 
hareketle tohum ve samandan 
gübreye, arazi tahsislerinden 
ekipman ve lojistik ihtiyaçlara 
kadar birçok konuda çiftçilerimi-
zin yanında oluyoruz. Zahmetle, 
gayretle, alın teriyle ürettiklerini 
satabilmeleri için pazar alanları 
oluşturuyoruz. İlçemizin tarım 
alanında örnek gösterilmesinin 

haklı gururunu yaşarken, tüm 
bu projeleri çiftçilerimizle el ele 
gönül gönüle vererek gerçek-
leştiriyoruz. Ektiklerinin sabırla 
filizlenip ekonomiye dönüşme-
sini bekleyen, üreten, ürettiğini 
sofralarımıza kadar ulaştıran 
çiftçilerimizden Allah razı olsun. 
Bu duygularla, tüm çiftçileri-
mizin Dünya Çiftçiler Günü 
en içten dileklerimle kutluyor, 
hayırlı bereketli hasatlar temenni 
ediyorum.”

KARTAL’I DUNYADA KARTAL’I DUNYADA 
TEMSIL ETTITEMSIL ETTI
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, dünyanın dört bir yanından yerel ve bölgesel yö-
netimler ile paydaşlarının yer aldığı ve geleceğe dair sürdürülebilirlik vizyonların payla-
şıldığı İsveç Malmö’de yapılan ICLEI Dünya Kongresi Zirvesi’ne katılarak Kartal’ı temsil etti

Çiftçiler Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 
“Silivri Belediyesi olarak çiftçilerimizin önemini biliyoruz. Onların daha fazla üretebilmesi 
ve emeklerinin karşılığını alabilmesi için tüm imkânlarımızla destekliyoruz.” dedi

ÇIFTÇILERIN YANINDAYIZ

GENÇLER MORAL DEPOLADI

Allah’ım, şu güzel ülkem kimi haysi-
yetsiz akademisyen, kimi haysiyetsiz 
gazeteci, kimi haysiyetsiz siyasetçiler 

yüzünden ne hallere duçar oldu. Şu ya da bu 
şekilde, şu kişi ya da bu kişiler eliyle oldu ve baş-
ladı münazara ve tartışmasına girmeden, mevcut 
durum ile nasıl mücadele, ettim, edilir ve ne 
yapılması gerektiğine dair birkaç kelam edelim.

Mücadele mi!?

Ta en başından beri haykırdığım ve hatta 
bizatihi kendisinin dilinden de sudur ettiği gibi 
‘’yalnız bırakıldım‘’ diyen Cumhurbaşkanı Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan müstesna, bu mücadele 
de ciddi, samimi, kararlı ve ilkeli duruş sergile-
yen insan, adeta bir elin parmak sayısını geçme-
yecek kadar azdır.

Tam bu esnada, bu anlamda verdiğim asil mü-
cadele dolayısıyla asla tevazu göstermeyecek ve 
hak ettiğim onurlu düzey ve makama kendimi 
koymaktan da imtina etmeyeceğim.

Zira benim mücadelem yıllar evveline dayan-
maktadır.

Henüz milletin hocam dediği, Pennsylvani-
a’yı tavaf ettiği yıllarda başlamaktadır. 2014 yılı 
itibarıyla bu çakal kişi ve avenesine dair FETÖ 
dediğim, silahlı terör örgütü dediğim, vatan 
haini dediğim yıllardır. Gerek gazete ve gerekse 
internet üzerinde yayınladığım tüm yazılarımda, 
bu Vatan haini yapılanmanın tüm iğrenç boyut-
larını korkmadan, çekinmeden, yalın ve apaçık 
şekilde ifade etmiş bir gazeteciyim.

Az evvel de bahsettiğim gibi, ben bu müca-
deleyi verdiğim yıllar, nice Akademisyen, nice 
gazeteci, nice bürokrat ve siyasetçiler, bu çakal 
kişi ve güruh önünde el pençe divan durdukları 
zaman dilimidir.

Zaman ve mekâna göre mevzi

Hiçbir zaman omurgasız, zaman ve mekâna 
göre evrilen, basit, sıradan ve ucuz hesapların 
adamı olmadım. Ve ucuz beklentilere de girme-
dim.

Bu ilkeli ve ahlaki duruş ve tavrım dolayısıyla, 
şuan haklı olarak gür sada ile seslenmekte, ko-
nuşmakta ve onur verici bir konumda kendimi 
görmekteyim.

Lütfen bu vurgularım sebebi ile ego tatmini 
içerisinde olduğum kanaatine kimseler varma-
sın. Dediğim gibi, zaman ve mekâna göre mevzi 
almış, köşeleri tutmuş ve köşeleri dönmüş nice 
aşağılık zevatlar, makam ve mevki olarak yerle-

rini, köşeleri ve mallarını tahkim ederken, ben, 
verdiğim onurlu mücadelenin maddi ve manevi 
bedelini ödedim ve hala ödemeye de devam 
etmekteyim.

Evet, zor çok zor ve çok sancılı, can yakan 
bir süreç. Evet, ödediğim bedeller elimden çok 
şeyimi alıp götürdü.

Sahip olduğum maddi tüm imkân ve olanaklar 
tamamen ortadan kalktı. Yetmezmiş gibi çeşitli 
hapis ve para cezaları ise, üzerine tuz biber 
eken ve yarama bir başka yara daha açan öteki 
acılarımdı.

Ben, verdiğim o mücadelenin sonucunda, kay-
bettiğim maddi ve manevi imkânlarımdan çok 
daha fazla, omurgasız insanların geldiği ve elde 
ettiği imkân ve olanaklara üzülüyorum.

Zira biliyorum ki, bu omurgasız zümre, yarın 
imkân ve fırsat bulduğu zaman kendilerine 
yakışan (!) tavır ve yaklaşımı göstermekten bir 
an bile geri durmayacaktır.

Bu gerçeklik ortada ve apaçık şekilde arz-ı 
endam ederken, hak etmedikleri bir muamele 
görmüş olmaları, yaramı kanatan bir başka acı 
olarak karşımda durmaktadır.

Aldığım maddi cezalar ve hapis cezaları, bura-
da sayamayacağım kadar büyük yekûn tutarken, 
erdem, izzet ve şeref yoksunları, verdiğim mü-
cadelenin kazanımları üzerinden keyif çatarken, 
Devletime karşın kırılmamam, sitem etmemem 
ne mümkün…!

Bu muydu ve böyle mi olmalıydı?

Gerçekten böyle mi olmalıydı ve gerçekler 
böylesi ters yüz mü edilmeliydi? Bir bardak su 
vereninize bile teşekkür eder ve beklenirken, 
canım, malım ve geleceğim üzerine verdiğim 
mücadelenin sonucu böyle mi olmalıydı…

Kızgınım, kırgınım ve haklı sitemlerim var.
Devleti sevmenin, devletten ve milletten yana 

taraf olmanın, ve bunu her türlü tehdit, yaptı-
rım ve cezalarla da bizatihi ispat etmiş bir vatan 
evladı olarak, sonum böyle mi olmalıydı…!?

Kabullenmiyorum ve dahi kabullenmi-
yorum. Başımı gece olup yastığa koyduğum 
zaman içim yanıyor ve kalbim acıyor benim. 
Ve bir tutam sitem, bir tutam kırgınlık ve kız-
gınlığı hakkım olarak görüyorum. Devletini, 
Vatan ve milletini sevdiğini söyleyen herkese 
ve herkesin kalbine hitap ederek diyorum ki, 
sahi böyle mi olmalıydı…!

FETÖ ile 
mücadele mi!

İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı
Ekrem İmamoğlu, “1-7 Ekim Camiler ve Din
Görevlileri Haftası” kapsamında, din görevlisi

ve cami çalışanıyla bir araya geldi. Florya Sosyal
Tesisleri’nde gerçekleştirilen yemekli toplantı,
Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İBB, toplantı için
İstanbul genelinde görev yapan toplam 3 bin 574
din görevlisine davetiye gönderdi. Davete katılan
yaklaşık 700 din görevlisiyle bir araya gelen İma-
moğlu, “Bu özel haftanın bu yıl, ‘Cami, din görevli-
leri ve vefa’ temasıyla kutlanmasını çok değerli
buluyorum. Çünkü vefa gerçekten de insanı insan
yapan en önemli hasletlerden biri” dedi. Vefa duy-
gusunun, insani ve toplumsal olarak ihtiyaç duyu-
lan özelliklerden biri olduğunu vurgulayan
İmamoğlu, “Hep birlikte kıbleye yöneldiğimiz, sec-
deye durduğumuz camilerimiz de bir anlamda, in-
sandaki vefa hissinin simgeleridir. Kâinatı en
kusursuz, insanı en güzel şekliyle yaratan Allah’a
duyduğumuz şükran ve vefa hislerimizi en yoğun
yaşadığımız, en güçlü ifade ettiğimiz yerlerdir ca-
miler” diye konuştu.

Kibirle dolan benlikler yanlış yapar

“Kendimizi başkalarından üstün görmeye başladı-
ğımızda, önümüze açılan yol bizi ancak düşman-
lığa ve çatışmaya götürür” diyen İmamoğlu,
şunları söyledi:  “Kibirle dolan benlikler yalnız et-
raflarına ve kendilerine değil, temsil ettikleri inanç
ve değerlere de zarar verirler. Bir insanın, insan ola-
rak yaratılmış olma vasfını geri plana atarak, onu
sahip olduğu fiziksel özellikleri, sosyal kimlikleri,
düşünce ve inançları dolayısıyla kendimizden farklı,
kendimizden aşağı görmek, inançlı bir kalbin yapa-
cağı şey olamaz. Yalnız insanlara değil, tüm canlı-
lara, tüm kâinata aynı sevgi ve saygı dolu
yaklaşımla muamele etmek zorundayız. İyiliği em-
redip, kötülüklerden uzak tutan, güzel ahlaklı olma
yollarını gösteren, toplumda eşitlik ve adalete
büyük değer veren dinimizin bu insancıl, bu er-
demli özünü daha çok anlayıp daha fazla hissede-
bilmeli ve hissettirebilmeliyiz.” 

Din hizmeti büyük sorumluluk

Bütün din ve inançlarda, din üzerinden menfaat
elde etme hevesine kapılanlar olduğuna vurgu
yapan İmamoğlu, “Din istismarcılığı maalesef
dünya barışının, toplumsal güvenliğin ve bireylerin
iç huzurunun önünde önemli bir engel oluşturuyor.
İnançlı olmayı; manası ve kıymeti üzerinde düşü-
nülmeden, hissedilmeden yerine getirilen ibadetler-
den ibaret gören bir din anlayışı da bu tabloyu
ağırlaştırıyor” saptamalarında bulundu. Bu nok-
tada, din görevlilerinin çok önemli bir görev üstlen-
diğine inandığının altını çizen İmamoğlu, “Çünkü
din görevlileri, büyüklerimizin ifadesiyle, ‘Hademe-
i hayrat’tırlar. Yani hayır için hizmet edenlerdir, ha-
yatlarını hayır yoluna adamışlardır. Din hizmetinde
olmak çok büyük bir sorumluluktur ve en yüksek
seviyede hassasiyet gerektirir. Çünkü din görevlileri
dini konuşarak, anlatarak değil, bizzat yaşayarak
öğretirler. Ülkemizin ve İslam aleminin bütün din
görevlilerinin, vazifelerini en ideal şekliyle yerine ge-
tirecek şartlara kavuşmalarını diliyorum.  Bu yolda
sarf ettiğiniz gayret için sizleri tebrik ediyorum.
Görevinizi en doğru şekliyle yapma hassasiyetiniz
için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

MURAT PALAVAR
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İ stanbul mu?  Şöyle anlatayım….
Ben inanmıyorum. Ne İstanbul’u parlarken gö-
receğim ne de sorunsuz bir şehir şeklinde. Her

şey doğru düzgün olsa yaşanmaz ki bu hayat burada.
Düşünün, ne şarkılar eşlik eder dertli rakı sofrasına.
Ne gözyaşlarınıza ortak olurlar. Boğaza bakmadan
nasıl yaşanır. Yazılara nasıl ilham alınır? Yaşam bo-
yunca hepimizin problemlerin çözümleri büyütür.
Herkesin hayal kurmaya hakkı vardır ya hani, işte
ben bu hakkınızı bu yazı boyunca elinizden alacağım.
İstanbul sorunu ne benim yazdıklarımla çözülür nede
benim anlattıklarımla. Ama unutmamanız için, hep
hatırlamanız için yazıyorum.

 İstanbul mu? Şöyle anlatayım… Gelişmemiş bir
metropol İstanbul. Yüzlerce yıllık medeniyetin, mede-
niyetlerin başkenti. Ama hiç kimse görevini yerine ge-
tiremedi bugüne kadar. İstanbul Asya ile Avrupa
arasında 3 bacaklı bir köprü kaldı. Asfaltı çarpık,
çizgileri silik bir yol oldu durdu İstanbul. Bundan beş
yıl sonra da on yıl sonra da İstanbul yine aynı İstan-
bul olacak gene “asfaltı” hala bozuk ama “çizgileri”
boyanmış bir metropol olarak… seçimlerde “beyaza”
boyanan, gün geçtikçe “grileşen” İstanbul’umuz.
Malzeme yapılacak siyasilerin elinde umutsuzların
yalan umudu, taşı yaprağı “sarıya özenle boyanmış”
İstanbul. Milyon dolarlıklarla, milyon liralıkların
komşu olduğu yegâne mekân İstanbul. Güneşin ça-
murla kapatılacağına inanılan. Haksızların haklı ol-
duğu canım İstanbul um. Sakatların
“yaşayamamaya” mahkûm edildiği tek dünya kenti
İstanbul. Her sokağında ayrı bir medeniyet kokladı-
ğın, her görüntüsünden ayrı zevk aldığın, gündüzleri
yaşatan, akşamları hüzünlendiren, boğazında kendi
kaybettiğin tek kent İstanbul. Çiçeklerin, ağaçların
şehri içinde olmaması gerektiğine inanılan bir metro-
pol İstanbul. 

Sana sesleniyorum; ey tarihin eskitemediği İstan-
bul artık uykudan uyanma, silkinme zamanı gelmiştir,
at üstünde birikmiş kirleri, seni kullanmak isteyenlere
ve yıllarca meydanı boş bulup sırtından geçinenlere
izin verme, işte bu şehir Türkiye’nin kalbidir, her ne
kadar beyni Ankara’da olsa da kalp “temiz” kan
pompalamazsa beyin ne yapsın ey İstanbullu.? 

Büyük insan; yaptığı şeylerin arkasında bas bas ba-
ğıran değil, komplekslerini yenmiş başarısı için bağı-
ranları izleyen insandır.

İstanbul’un kurtuluşu
farklı bir bakışla...
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘1-7 Ekim Camiler ve Din
Görevlileri Haftası’ kapsamında, İstanbul’da görev yapan 
700 din görevlisiyle bir araya geldi. “Kibirle dolan benlikler
yalnız etraflarına ve kendilerine değil, temsil ettikleri inanç
ve değerlere de zarar verirler” diyen İmamoğlu, “Bütün din
ve inançlarda, din üzerinden menfaat elde etme hevesine
kapılanlar olabiliyor. Din istismarcılığı, maalesef 
dünya barışının önünde önemli bir engel 
oluşturuyor” ifadelerini kullandı

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da etkinlikte yaptığı konuşmasında,
camilere yönelik yaptıkları çalışmaları detaylarıyla anlattı. Bu çalışmaların
devam edeceğini vurgulayan Polat, “Din görevlilerinin bir kentin yaşamında, bir
ülkenin yaşantısında çok büyük bir toplumsal bağlayıcı olduğunu unutmamak
gerekir” dedi. İmamoğlu’nun talimatıyla kurdukları “Dinler Masası”nın camiler
ve cemaatlerinin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve gerekli yanıtların verilmesi nok-
tasında önemine dikkat çeken Polat, “Camiler ve din adamlarına yönelik hizmet
çalışmaları artarak devam edecektir” şeklinde konuştu. İmamoğlu, konuşmala-
rın ardından katılımcıları masalarında ziyaret etti. 

DIN ISTISMARCILIGI
BARISA ENGEL 
OLUR!

Din görevlileri bağlayıcıdır

Hayvanlara özel zabıta 
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Hayvanları Koruma Günü'nde yaptığı konuşmada,
“Sadece hayvan hakları ve hayvanlar ile ilgili çalışmalar yapacak zabıtamız olacak” dedi

ESENYURT Belediyesi, 4
Ekim Hayvanları Koruma
Günü kapsamında can dost-

larımızın yaşam hakları konusunda far-
kındalık etkinliği düzenledi. Veteriner
İşleri Müdürlüğü Modern Hayvan Ba-
kımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde
gerçekleştirilen etkinliğe, Esenyurt Bele-
diye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt,
Belediye Başkan Yardımcısı Halis Şim-
şek, belediye birim müdürleri ve yüz-
lerce Esenyurtlu çocuk katıldı. 

Zabıta birimini oluşturduk

Yeryüzünde bütün canlıların yaşama
hakkı olduğunu ve insanların önemli
görevlerinden bir tanesinin de hayvan
haklarını korumak olduğunu vurgula-
yan Başkan Bozkurt, bu anlamlı günde
can dostlarımızın haklarını korumak ve
onları yaşatmak için farkındalık yaratan
önemli bir hizmetin açılışını yaptı. Baş-
kan Bozkurt, “Bu dünya sadece insan-
lara ait bir yer değil. Sadece insanların
yaşadığı durumda da bu dengede kal-
ması mümkün değil. Dünya üzerindeki
bütün canlıların yaşama hakkı var. Bu
güzellik de ancak öyle ortaya çıkıyor,
dolayısıyla hayvan haklarını korumak,
o dengeyi sağlamak da biz insanların
önemli görevlerinden bir tanesi. Bele-
diye olarak tabi bunu ancak bunu icra
edebiliriz. Biz de arkadaşlarımızla bera-
ber göreve geldiğimizden beri hayvan-
ların yaşamış olduğu beslenme,
barınma ve şiddet sorunlarına dair bir-
çok çalışma yapıldı. Hayvanların sahip-
lendirilmesi için ve diğer sağlık
sorunlarının giderilmesi için çalışmalar
yapıldı. Bunun daha yerinden incelen-
mesi ve daha nitelikli hale getirilmesi
için de arkadaşlarımız bir zabıta birimi
oluşturdu. Bu, sadece hayvan hakları ve
hayvanlar ile ilgili çalışma yapacak bir
zabıta olacak. Hukuk çerçevesinde hak-
larının korunması sağlanacak. Onların
daha sağlıklı, huzurlu olması için ça-
lışma yürütecekler” dedi. 
ZEHRA ÇELİK

Kartal sanatseverleri
beklİyor
Kartal Belediyesi fuaye alanı, fotoğraf
sanatçısı Barış Kerim Cesur’un ‘insan’ temalı
sergisi “Yansımalar”a ev sahipliği yapıyor

KÜLTÜR ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün
kültür sanat etkinlikleri kapsamında açılı-
şını gerçekleştirdiği sergide, Türkiye Fo-

toğrafçılar ve Gezi Kulübü Başkanlığı görevinin yanı
sıra, fotoğrafçılık, kameramanlık, oyunculuk ve bel-
gesel alanında çalışmalar yaparak etkinlikler düzen-
leyen sanatçının, üç yıllık birikimin ürünleri olan
fotoğraflar, meraklıları ile buluşuyor. Fotoğrafladığı
insanların; beden dillerini, psikolojilerini yansıtarak
2017 yılında başlattığı “Yansımalar” adlı sergiyi,
Kartal Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı etkinlik ile
2021 yılında sonlandırmış olacağını söyleyen sokak
fotoğrafları sanatçısı Cesur, “Fotoğraflar İstanbul
başta olmak üzere Anadolu’nun çeşitli yerlerinde
çekildi. Tamamı siyah beyaz fotoğraflardan oluşu-
yor. Yaşamı; hem zorluğu hem de kolay olduğu
denklemi üzerinden inşa ederken, hayatın insanlar-
dan neleri getirip neleri götürdüğünü ve bu psikolo-
jik durumun yüzümüzde nasıl izler bıraktığını
bazılarımızda görebiliyoruz. İşte ben bu izlerin fo-
toğraflarını çekmeye çalıştım.” Diyerek Kartal Bele-
diye Başkanı Gökhan Yüksel’e ve Kartal Belediyesi
ailesine destekleri için teşekkür etti. Serginin so-
nunda sanatçıya Kartal Belediyesi Başkan Yardım-
cısı Cengiz Türkmen tarafından Kartal heykelciği
takdim edildi. Meraklıları, sergiyi 18 Ekim 2021 tari-
hine kadar Kartal Belediyesi fuaye alanında ziyaret
edebilecek.

Çekmeköy’den okullara destek
ÇEKMEKÖY Belediyesi yeni eği-
tim öğretim dönemi öncesinde
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile

koordineli şeklide gerçekleştirdiği çalışma-
larla okulların birçok ihtiyacını karşılamış,
bakım ve onarımlarını ger-
çekleştirmişti. Eğitim öğre-
tim döneminde de devam
eden çalışmalarla ilçedeki
devlet okullarına temizlik
malzemesi desteğinde bu-
lunuldu. Okullara teslim
edilen temizlik malzemesi
yardım kitlerinin içinde;
Sıvı El Sabunu , Çamaşır
Suyu , Oto Yıkama Fırçası,
Çöp Torbası Büyük Boy,

Çek Çek Sil,  Mikrofiber Temizlik Bezi, As-
kılı Wc Koku Giderici, Sıvı  Ovma Maddesi ,
Arap Sabunu, Yüzey Temizlik Maddesi ,
Fotoselli Kağıt Havlu , Jumbo  Mini Tuvalet
Kağıdı  ve Faraş Fırça Takımı yer alıyor.

Şehit Öğretmen İzzet Yüksel Ortaokulu’nda
malzeme teslim törenine katılan Çekmeköy
Belediye Başkanı Ahmet Poyraz,” 2021-
2022  Eğitim öğretim döneminde de okulla-
rımızın temizlik malzemesi ihtiyacını

belediye olarak
karşılıyoruz. Gele-
ceğimizin teminatı
gençlerimiz ve ço-
cuklarımızın daha
hijyenik ve daha
kaliteli ortamlarda
eğitimlerini sür-
dürmeleri için var
gücümüzle çalış-
malarımıza devam
edeceğiz, ” dedi.

İBB Başkanı
Ekrem 

İmamoğlu

GÜNDEME DAİR

HÜSEYİN ADALAN
kronikhabertr@gmail.com

PANDEMI kurallarının esnetilme-
si ve havaların ısınması ile birlikte 
toplu etkinliklerini artıran Esenyurt 

Belediyesi, piknik etkinliği düzenledi. 
Esenyurt Belediyesi Danamandıra Tabiat 
Parkı’nda düzenlenen etkinliğe, belediye 
bünyesindeki Kadın Sosyal Yaşam Merke-
zi’nde eğitim gören kadınlar ve çocukları 

katıldı. Sabah saatlerinde kahvaltıyla başla-
yan piknik, alanda bulunan sahnede çekilen 
halaylarla ve oynanan oyunlarla devam etti. 
Çocukların gelişimine önem veren Esenyurt 
Belediyesi, miniklere kitap armağan etti. 
Annelerin keyifli bir gün geçirdiği, çocuk-
ların gönüllerince eğlendiği piknik etkinliği 
ile özlenen yaz günleri yaşanmış oldu.

Esenyurt Belediyesi, bünyesinde eğitim gören kadınlara ve çocuklarına yönelik bir piknik etkinliği 
düzenledi. Düzenlenen etkinlikte çok sayıda Esenyurtlu kadın ve çocuk keyifli vakit geçirdi

Gaziosmanpaşa Belediyesi, lise son sınıf öğrencilerini gençlik kampında buluşturdu. Üniversite 
sınavına hazırlık sürecindeki gençler, spor ve eğlence dolu aktivitelere moral depoladı

Esenyurt yazEsenyurt yaz mevsimini yaşadı mevsimini yaşadı



Demokrasinin 
vazgeçilmez 
kuralları 

sadece belli aralar-
la yapılan seçimler 
değildir. Cumhuriyet’i 
Cumhuriyet kılan 
Cumhur’dur halktır. 
Hangi siyasi makamda bulunursa-
nız bulunun orasının sahibi değil 
emanetçisi olursunuz. Bunu bil-
mediğiniz yada işinize gelmediğini 
anladığınızda zulme başlarsınız. 
Zulmünüz arttıkça sonunuz gelir. 
Demokrasi de seçimle gelmek ve 
seçimle gitmek esastır Ama se-
çimle gelip oralarda sonusza dek 
kalmak için zulum yapmak baskı 
yapmak “Diktatörlüktür.”

DİKTATÖR  (Latince: dictator; 
emir veren, dikte ettiren), elinde 
mutlak ve sınırsız bir otoriteye 
sahip olan yöneticilere verilen 
tanımdır.Diktatörlük (Latince: di-
ctatura), otokratik bir hükûmet bi-
çiminde, yönetimin diktatör olan 
tek bir birey tarafından yönetil-
mesi türüdür. Genellikle üç olası 
anlamda kullanılır. Roma Cum-
huriyeti’nde siyasi bir makam olan 
Roma diktatörü gibi. Totalitarizm 
ise, tüm yetkilerin merkezîleştiril-
diği, devlete mutlak itaat bekle-
nen, diktatörlükvari yönetimdir. 
Sözcük sıfat hâlinde totaliter ola-
rak kullanılır. Totaliter egemenlik 
olarak da bilinir. Totalitarizmde 
bireysel özgürlüklere izin verilmez 
ve bireyin yaşamının tüm alanları 
devlet kontrolüne bırakılır.Peki 
insanlar neden DİKTATÖRLE-
Rİ sever Değil mi DOSTLAR! 
Bakalım bİlim ne diyor bu konuda 
sonra devam edelim .

Neden diktatörler sevilir?

ÇOCUKLARA  anlatılan 
hakan, padişah imajlarıyla, bu-
lundukları ailenin büyüğü olarak 
gösterilen insanların imajları 
genelde benzer karakterdedir. 
Bunlar koruyucu, otoriter, güçlü 
insan modelleridir. Çocukların 
büyüme dönemlerinde bu tarz 
insanlar idealize edilir ve kimlik 
oluşumunda yerini alır. Türkiye 
eğitim sisteminin ataerkil yapısı 
da öğrencileri özellikle ‘erkekleri’ 
idealize etmeye zorlar.

Büyük ve güçlü erkek imajı, 
kadın erkek ilişkilerini de etki-
lemiştir. Kadınların geneli arzu 
ettiği erkek modelini “güçlü, evi 
geçindiren ve adam gibi adam’’ 
sözleriyle tanımlamaktadır ki bu 
kadını ‘edilgen’ kılan yaklaşımı 
yaratan yine ‘ataerki’ olmuştur. 
Bu yüzden çocukların “büyüklük 
ve erkeklik’’ temalarıyla yetiştiril-
mesi, Hitler gibi gücü simgeleyen 
otoritelere kapılmasına neden 
olabilir.

SONRA; Cinayetler işleniyor, 
Türkiye’de. Her gün ortalama, bir 
kadın bir erkek şiddetine maruz 
kalarak hayatını yitiriyor. Bu yılın 
ilk iki ayında 98 kadın öldürül-
müş. Bu rakam mı? Kadından 
bahsediyoruz, Hani diyorsunuz 
ya annemiz, hayat arkadaşımız 
diye. Ondan bahsediyoruz. Bunlar 
tek tek öldürülüyor. Biz bununla 
ilgili, uluslararası anlaşmada imza 
attığımız, İstanbul Sözleşmesi’ni 
bir erkek, Öyle istedi diye feshedi-
yoruz. Böyle bir ülke olabilir mi?

Evet DOSTLAR!

Biz açıkça yineleyelim. Biz 
Kuvayı milliye’yiz.  Biz Anadolu 
ve Rumeli Müdafaa-İ Hukuk’uz. 
Biz; “Özgürlük ve bağımsızlık, 
benim karakterimdir” diyen, 
Mustafa Kemal Atatürk’ün asker-
leriyiz. Biz, hak, hukuk ve adalet 
için verilecek hiçbir kavgadan 
korkmayız. Bizim kavgamız zulme 
karşıdır. Bizim kavgamız istibdada 
karşıdır. Bizim kavgamız milleti-
mizin aşına işine göz koyanlarla-
dır. Bizim kavgamız tüyü bitmedik 
yetimin hakkına göz dikenlerledir.

Bizim kavgamız hak, hukuk, 

adalet ve demokrasi kavgasıdır.
Gecenin en karanlık anı, şafağa 
en yakın andır. Anadolu’nun o 
şaşmaz irfanının söylediği gibi, 
“Zalimin zulmü arttıysa, zevali 
de yakındır.” Zevali yaklaşana 
şunu hatırlatmak da görevimizdir. 
Adaletin ayarlarıyla oynadığınız 
kantar, gün gelir sizi de tartar. 
Arsız kendini güçlü sanınca, Hak-
lıyı suçlu çıkarmaya kalkarmış.
Hem arsızlığa,Hem de hukuksuz-
luğa karşı dimdik ayakta durmak 
insalık ve demokrasi gereği hatta 
görevidir. Huzurumuz ve be-
reketimiz kaçtı. Ağzımızın tadı 
kalmadı. Umutlarımızı yok edildi. 
Memleketimiz açık hava hapisha-
nesine çevrildi. Ülkemiz çölleşti. 
Milletin işi, aşı küçüldü.

Unutulmaz sözü anımsayalım

Buraya birde Uganda’nın 
unutulmaz diktatörü İdi Amin’in 
meşhur sözünü koyarak bu işi 
noktalayalım.Bakın. Ne demişti. 
İdi Amin. Bugünlerde arada oku-
yun bilginiz artar hafızanız tazele-
nir. Demiş ki; “İfade özgürlüğü 
var ama ifade ettikten sonra 
olacakları garanti edemem.İdi 
Amin, Uganda Devlet Başkanı” 
Evet DOSTLAR!  Sonra ortaya 
çıkıp vay efendim demokrasi, vay 
efendim insan hakları, bağımsız 
yargı falan demeyi unutun bıra-
kın. Ortalıkta üç kişiden fazla 
dolanmayın vs vs.vs UGANDA’DA 
TABİ İYİ Mİ!

Nebati Bakan ışıldamıyor

NEBATİ Bakan “Enflasyonist 
ortamı fırsatçılığa çevirmeye 
çalışan kimseye asla izin veril-
meyecek, kesinlikle müsamaha 
göstermeyeceğiz.” dedi. Nebati; 
“Dövizdeki hızlı yükselişi dur-
durduğumuz gibi enflasyonla 
mücadele en öncelikli konula-
rımızdan biri olarak karşımıza 
çıkmaktadır, önümüzdeki sü-
reçte enflasyonu kalıcı olarak 
tek haneye indirmeyi hedefliyo-
ruz.” iddiasını öne sürdü. Vallahi 
böyle dedi. Dolar15.50 Avro 16.08 
oldu. Borsada aynı şekilde. Şimdi 
bu iş nasıl olacak.

Bu arada Cumhurbaşkanı Er-
doğan’da “Bu seçim AK Parti, 
Erdoğan için değil Türkiye için 
önemlidir. Türkiye’nin geliş-
mekte olan ülke zincirini kırıp 
dünyanın 10 ekonomisi arası-
na girmesi 2023’te yapılacak 
seçime bağlıdır” diye konuştu. 
Balık hafızamızı tazeleyelim di-
lerseniz. Kendisi “2023’de ilk 10 
ekonomi arasına gireceğiz” diye 
millete yıllarca söz verdi. 2023’e 1 
yıl kala Türkiye’yi 22. Sıraya dü-
şürdü. Şimdi sıkılmadan “İlk 10 
için” 2023’de oy istiyor.” Eko-
nomide ilk 10’a girmemiz 2023 se-
çimlerine bağlı” dedi ama. Bence 
sanki ilk 10 nun bize girmesi daha 
olası gibi...

ARİFE  günü yalan söyleye-
nin,Bayram günü yüzü kara çıkar. 
Bir yıl içinde imkansız olduğunu 
bile bile kimi inandırmaya çalışı-
yor.Devletim faiz indirimi yapar 
ev sahipleri fiyat arttırır, vergi 
indirimi yapar ev sahipleri fiyat 
arttırır ,inşaatcının yanındayız der 
ev sahipleri fiyat arttırır  ya bişey 
yapmayın  yada fiyatlara real den-
ge getirin efendiler... Mart ayında 
gerçek işsiz sayımız, 233bin kişi 
artarak, 8milyon 356bine çıktı. 
İşsiz sayımız salgın öncesi döneme 
göre, halen 2 milyon yukarıda. 
İşsiz, iş başındaki kifayetsizlerin iş 
bilmezliği yüzünden işsiz. BU-
GÜN toplumun bütün kesimleri 
kötü yönetim nedeniyle büyük 

sıkıntı içindedir. Bakın Dünyada 
bu kadar ülke var. Hayat pahalılı-
ğında altıncı sıradayız. Bu ülkeler 
hangisi? Venezuela, Sudan, iflas 
etmiş Lübnan, savaştaki Suriye, 
Zimbabve beşinci sırada. Altıncı 
sırada Türkiye.  Biz bu iktidara 
niye şükredelim? Allah bize her 
şeyi vermiş, şükrediyoruz. Ama 
Recep Tayyip Erdoğan’a niye 
şükredelim? Onun yandaşları ve 
zenginleşenlere,Nebati’ye neden 
şükredelim

Enflasyon fren tutmuyor

DOSTLAR; Siyasetçiler diyor 
ki; ‘Türkiye’deki enflasyon yüzde 
70’. Bunu televizyonda 85 milyon 
insanımız izlerken rakam olarak 
görüyor. Ama kendi hayatında 
yansıması şu: Bugün aldığı şeyi, 
yarın aynı fiyattan alamıyor. 
Evine giren maaş, artık yaşamı 
için yeterli hale gelmiyor. Türki-
ye, pahalılığın en yüksek olduğu 
ülkelerden bir tanesi. Yani yaşa-
mın çok zorlaştığı, çocuklarımızı 
ailemizi geçindiremediğimiz bir 
ülke konumuna düştü. İşsizlik 
yüzde 23. Bu şu demektir: Evla-
dını hayata hazırlıyorsun, devlet 
ona bir iş olanağı  verecek; va-
tandaşlarımızın yüzde 23’ü bir işe 
giremiyorlar. Yani aile kuramaya-
caklar, geçinemeyecekler, yoksul-
luk ile karşı karşıya kalacaklar. 
Bu, sadece bir rakam olarak mı 
algılanacak bir şey. Yarın yiyecek 
ekmeğimiz yoksa, çocuklarımı-
zı giydiremiyorsak, bu rakamın 
bir değeri yok mu, Türkiye için? 
Bunu, bu noktalara çeken insan-
lardan, Türkiye’de yarın öbür gün 
bizi iktidara taşıyacak seçmenlerin 
oturup düşünmesi gerekiyor mu, 
gerekmiyor mu?

GÖZLERİ ışıl ışıl Bakan Neba-
ti’yi, Türkiye Cumhuriyeti bunu 
kabullenmek zorunda mı? ‘Dolar 
düşebildiği yere kadar’ diye gülen 
biri. Ondan sonra dolar arttığı 
zaman da hiçbir şekilde tepki 
vermeyen, ‘hiç merak etme-
yin Türkiye’de adalet, bakan, 
bürokrasi değil; Recep Tayyip 
Erdoğan var’ deyip de sadece 
bakanlık koltuğu için sırtını Recep 
Tayyip Erdoğan’a dayayan, kişiye 
Türkiye ekonomisini vermeye de-
vam mı edeceğiz? Unuttunuz mu? 
Bu ekonomiler damatlara verildi. 
Milyarlarca dolar zarara uğratıldı. 
Onlar gittiler. 128 milyar doları 
Türkiye’nin, yok edildi.

 AMA Türkiye, yoksulluk içinde 
en az 50 milyon kişi var, Recep 
Tayyip Erdoğan 
‘şükürsüzler’ 
diye in-
sanları 
ade-
ta 

azarlıyor. Şükretmeye çağırıyor. . 
Bakım ancak, insan kendi yaşa-
mı ile ilgili, ailesinin yaşamı ile 
ilgili; çocuklarının yaşamı ile ilgili 
oturup düşünmez, doğru kararlar 
almaz, ise Cumhuriyet’in bütün 
kurum ve kuruluşlarının içini 
boşaltan, birikimlerini yok eden 
bir iktidara karşı sessiz kalırsa, 
kötülük iktidarda kalmaya devam 
eder. Kendi geleceğimiz için bü-
tün bunlara dur diyecek olan tek 
bir güç vardır. Millet.

Bulgar’ın arka bahçesi olduk

AKP ile Nerden nereye geldik. 
Bulgaristan’ın arka bahçesi olduk. 
Bir zamanlar yoldan geçerken he-
diyeler verdiğimiz Bulgarlar Edir-
ne’yi mesken etti. Bulgaristan’dan 
bir kişi bir dolar cebine koyup, 
Türkiye’ye geliyor. O bir dolara, 
istediği bir şeyi alırken sen aynı 
malı 15.5 TL’ye almak zorunda 
kalıyorsun. Bu iktidarın başındaki 
insanların, kendilerine göreve 
geldiğinde bir dolar dört TL iken 
şu an 15.5 TL olmasına karşı, 
insanlar birilerinin kendilerine 
öğütlediği gibi ‘çok şükür yarabbi’ 
mi diyecekler? Yoksa Allah bizi 
bunu reva görmez, bunu bize reva 
gören iktidardır, biz emeğimizin 
karşılığını alamıyoruz, bunun suç-
lusu bu iktidardır mı diyecekler?

Memleketin bereketi kaçtı

TÜRKİYE’nin bütün bereketli 
topraklarında, Anadolu’da , Sa-
karya’da; Trakya da kilerlerimiz 
dolup taşıyordu. O günlerde iki 
buçuk milyon çiftçi vardı, 500 bine 
düştü. Bu rakamın bir karşılığı 
yok mu? Karşılığı şu: Artık biz 
tarladan buğdayımızı almıyoruz, 
patatesi almıyoruz. Başka ülke-
lerden ithal eder konuma düştük. 
Kendi mahsulümüzü tarlamızdan 
alıp, ülkemize yeterken; muhtaç 
konuma düşürdüler bizi. Bu raka-
mın Türkiye için, milletimiz için 
bir karşılığı yok mu? DOSTLAR; 
3600 ek gösterge. Çocuk oyuncağı 
mı? Bakanı var, ‘şu gün çıkartaca-
ğım, bugün çıkartacağım.’ Size bir 
rakam olarak mı geliyor? Maaşla-
rın iyileştirilmesi, eve bir ekmek 
daha girmesi, çocuğa bir ayakka-
bı. Bundan bahsediyoruz. Niye 
dalga geçiyorsunuz? Bu kader mi? 
Yoksa sizin çarpık uygulamaları-
nız mı? Bu kadar güzel ülke talan 

edilir mi? köylerdeki meralarımızı 
imara açıyorlar, yeşil alanlar gitti 
satıyorlar, limanlarımızı süresi 
dolmadan satıyorlar. Doğayı ola-
bildiğince kirleten iş insanlarının 
önünü açıyorlar. Bu kadar yeşili, 
denizi olan bir ülkede; yaşayama-
yacağımız bir noktaya getirmek 
için ormanlarımızı kesiyorlar, 
ağaçları yok ediyorlar. Ormanları-
mız cayır cayır yanıyor..

GELİR dağılımındaki eşitsizlik 
dünyanın en keskin olan ülkele-
rinden bir tanesiyiz. 84 milyon 
nüfustan bir milyonu zengin. 83 
milyon vatandaşımız mağdur. 
Türk-İş’in açıkladığı rakamlara 
göre, Türkiye’de; 50 milyon kişi 
yoksulluk sınırının altında. Bu 
rakamın gerçekten hiç değeri yok 
mu? Milletvekilleri, başbakanlar, 
bakanlar, cumhurbaşkanları; siya-
set yapanlar, yaşadıkları ve yönet-
tikleri ülkenin daha iyi olabilmesi 
için mücadele ederler. 20 yılda 
bizi getirdikleri bu durumu artık 
gerçekten şaşırmadan mı izleye-
ceğiz?

Uyuşturucu yaşı 12’ye indi

TÜRKİYE dünyanın en çok 
uyuşturucu kullanan ülkelerin-
den bir tanesi. Dinimiz açısından 
günah, insanlık açısından suç. 
Uyuşturucu çocuklarımızı öldü-
rüyor, 12 yaşında çocuklarımız 
uyuşturucu kullanmaya başladılar. 
Bu bir rakam mı sadece? Biz bunu 
gerçekten; millet olarak, aileler 
olarak, geleneği göreneği, dünya-
da en dinine sadık insanlar olarak 
sorgulamayacak mıyız, uyuşturu-
cuyu?

Bu ülkenin 676 bin çocuğumuz 
okula gidemiyor. Size sadece ra-
kam gibi mi geliyor? 676 bin hane, 
genç, Türkiye’nin geleceği, evlat, 
yurttaş eğitim alamıyor. Biz, Suri-
yelileri nasıl burada yaşatacağız, 
onu tartışıyoruz. Kendisinin yoksul 
insanlarından hele bir ‘şükredin’ 
deyip, 50 milyar doları Suriyelilere 
harcadım diyerek, nereye harca-
dığı belli olmayan Recep Tayyip 
Erdoğan’dan bahsediyoruz.

SON SÖZÜMÜZ; Adalet gücü 
bağımsız olmayan bir milletin, devlet 
halinde varlığı kabul olunmaz. Gazi 
M. Kemal Atatürk. Ve Dindarlığınızı 
Tanrı’ya gösterin, bana insanlığınız 
lazım! diyen Friedrich Nietzsche’den 
olsun..
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B eylikdüzü Belediye Başkanı Meh-
met Murat Çalık, Kurban Bay-
ramı öncesi Yakuplu

Mahallesi’nde bulunan Beylikdüzü Mo-
dern Kurban Satış ve Kesim Alanı'nı zi-
yaret etti. Kurban satış alanında esnaf ve
vatandaşlar ile sohbet eden Başkan Meh-
met Murat Çalık, belediye olarak halkın
rahat, hijyenik ve huzur içerisinde kur-
banlarını kesebilecekleri sağlıklı bir ortam
oluşturduklarını söyleyerek vatandaşlara
temizlik ve hijyen kurallarına uymalarını

hatırlattı. Vatandaşların kurban ibadetle-
rini en iyi şekilde yerine getirebilmeleri
amacıyla pandemi kurallarına uygun ge-
rekli tüm önlemlerin alındığını ifade eden
Başkan Çalık, “Bayramın getirdiği kar-
deşlik ve dayanışma ruhunun en üst dü-
zeyde olması gereken bir dönemden
geçiyoruz. Sosyal incelemeler sonucu
tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi vatandaşla-
rımız için kentimizde Kurban Bayra-
mı’nda et bağışlarını komşularımıza
ulaştırmaya devam ediyoruz. Geçen sene
yaklaşık 20 tonun üstünde bir kurban ba-
ğışı almıştık. Beylikdüzü Belediyesi ola-

rak çok önemli ve özel bir iş yapıyoruz.
Kurbanlarını keserek ibadetlerini yerine
getiren komşularımızdan bağış yapmak
isteyenler belediyemizin alanda kurduğu
masalara kurban eti bağışlarını yapabilir-
ler. Sağ elin verdiğini sol elin görmeyeceği
bir şekilde yapılan bağışları ihtiyaç sahibi
ailelere özenle ulaştıracağız.” dedi.  

İşlemler tamamlandı

Her yıl sağlıklı ve temiz şartları oluştur-
mak adına çalışan Beylikdüzü Belediyesi
bu yıl da ilaçlama, temizleme, bakım ve
alt yapı gibi tüm gerekli işlemleri tamam-

ladı. Alanda 24 saat hizmet veren Veteri-
ner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı veteriner
hekimler kurbanlıkların gerekli tüm mua-
yenelerini gerçekleştirerek ilçe halkının
kurbanlıklarını güvenle ve sorunsuz ala-
bilmesi için çalışıyor. İlaçlama hizmetinin
yanı sıra, vatandaşların hem kurbanlıkla-
rını seçip hem de kesim yaptırabilecekleri
alan her gün yıkanarak gerekli dezenfek-
siyon uygulamaları da yapılıyor. Ayrıca
kurban bağışlamak isteyen vatandaşlar
alanda bulunan belediye personelleriyle
temas kurarak gönül rahatlığıyla bağışla-
rını gerçekleştirebilecek.

FetullAhçı Terör Örgütü’nün
(FETÖ) 15 Temmuz 2016 gecesi ger-
çekleştirdiği hain darbe girişiminin be-
şinci yıl dönümünde tüm Türkiye’de
olduğu gibi Beşiktaş’ta da şehitler ve
gaziler minnetle yad edildi. Törene, Be-
şiktaş Kaymakamı Önder Bakan, Beşik-
taş Belediye Başkan Yardımcısı Seyhun
Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Ercan Ça-
mırcı, ilçe protokolü, şehit aileleri ile ya-
kınları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.
İlk olarak Barbaros Meydanı’nda açılan
15 Temmuz temalı sergi ziyaret edildi.
Beşiktaş Belediyesi’ni ait led araçtan 15
Temmuz günü yaşanan hain darbe giri-
şimine ait görüntüler yayınlandı. Ardın-
dan Ortaköy Mezarlığı’na geçilerek 15
Temmuz gecesi Boğaziçi Köprüsü’nde
21 yaşında şehit olan Batuhan Ergin
kabri başında Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve
dualarla anıldı. Öğle saatlerinde ise Or-

taköy Camisi'nde 15 Temmuz’da haya-
tını kaybeden şehitler için Mevlid-i Şerif
düzenlendi. Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve
dualarla 15 Temmuz şehitleri anıldı. 15
Temmuz’da hayatını kaybeden şehit
Şenol Sağman da Riva Mezarlığı’ndaki
kabri başında dualarla yad edildi. Beşik-
taş Belediye Başkan Yardımcısı Seyhun
Şahin Ergin ve Sağman ailesine Beşiktaş
Belediye Başkanı Rıza Akpolat adına
Türk bayrağı hediye etti. Şehit ve gazile-
rimizi yad eden Başkan Akpolat 15 Tem-
muz darbe girişiminde şehit düşen
kahramanlarımızı anarak şu ifadeleri
kullandı: "Ulusal egemenliğimize ve de-
mokrasimize yönelik hain darbe girişi-
minin 5. yıl dönümünde, 15 Temmuz
gecesi şehit olan vatandaşlarımızı rah-
metle anıyorum. Ata'mızın dediği gibi;
egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!"
DHA

BARIŞ KIŞ

Beşiktaş’ta ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik
Günü’nün beşinci yıl dönümü için resmi tören düzen-
lendi. Beşiktaş Kaymakamlığı’nın koordinasyonu ve
Beşiktaş Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen
törende hayatını kaybeden şehitler dualarla anıldı

Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında
yıkımı yapılan binanın bir duvarında
ayna ve üzerine asılı Türk bayrağı
olduğu görülünce yıkım durduruldu.
Yıkım firmasında görevli Yunus Çalı,
kepçe ile duvara ulaşarak "Bu hep-
imizin ortak değeri" dediği bayrağı aldı

Şehitler için dua edildi

OZEL BIR IS
YAPIYORUZ

Acılarımızı dindirdilerAcılarımızı dindirdilerAcılarımızı dindirdilerAcılarımızı dindirdilerAcılarımızı dindirdilerAcılarımızı dindirdilerAcılarımızı dindirdiler
Kıbrıs Barış Harekatı'nın başladığı tarih olan 20
Temmuz 1974 anısına her yıl kutlanan Özgürlük ve
Barış Bayramı'nın 47'nci yıldönümü, Taksim Cumhu-
riyet Anıtı'nda düzenlenen törenle kutlandı.  20 Tem-
muz'un Kurban Bayramı'nın ilk gününe denk
gelmesi nedeniyle bugün 11.00'de yapılan törene,
Kuzey Kıbrıs Türk Devleti (KKTC) İstanbul Başkon-
solosu Seniha Birand Çınar, Vali Yardımcısı Özlem
Bozkurt Gevrek, 52'nci Motorlu Piyade Tümen Ko-
mutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi temsilcileri, Kıbrıs Harekatı Gazileri ve va-
tandaşlar katıldı.

Şehitlere rahmet

Cumhuriyet Anıtı'na, dernek ve kuruluşların çelenkle-
rinin sunulmasının ardından başlayan törende, şehit
ve gaziler anısına yapılan saygı duruşunun ardından
İstiklal ve Mücahit marşları okundu. KKTC İstanbul
Başkonsolosu Seniha Birand Çınar, "Bu yıldönümü,
20 Temmuz sabahı anavatan Türkiye'nin, tüm baskı-
ları göze alarak, 1960 Antlaşmalarından doğan hak

ve yükümlülükleri doğrultusunda bu harekata katıla-
rak, Kıbrıs Türk halkının çektiği acıları dindiren, Kıb-
rıslı Türkler kendi vatanlarında insanlık onurlarını
koruyabilsinler diye canını veren aziz şehitlerimizi
saygı ve rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize ve
anavatanımıza şükranlarımızı yineliyoruz" dedi.

Bir dönüm noktası

Çınar, "20 Temmuz 1974, esasen yüzyıllık bir zaman
dilimi içerisinde Kıbrıs Adası'nda verilen Türklük,
Atatürkçülük mücadelesinin dönüm noktasıdır. Kıb-
rıs'ta Türk halkının asırlık varoluş mücadelesi Ada'nın
1878'de İngiltere'ye kiralanmasıyla başlar. Merhum
Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş'ın,
toplum liderimiz Fazıl Küçük'le ilgili bir kitaba yazdığı
önsözünde dile getirdiği gibi; 'Bu mücadele, Rumların
Enosis mücadelelerine karşıdır. Bu mücadele İngiliz
Müstemleke idaresinden hak ve hukukumuzu almak
içindir. Bu mücadele, anavatan Türkiye'yi uyarmak ve
Türkiye ile olan gönül bağlarını daha da güçlendir-
mek içindir" ifadelerini kullandı. DHA

AvcılAr Gümüşpala Mahallesi'nde önceki gün saat
15.30 sıralarında 2 katlı binanın yarısını yıkımı yapıldı.
Kepçe operatörü yıkıma devam ederken, birinci katta
ortaya çıkan bir odanın duvarında asılı ayna ve üze-
rinde Türk bayrağı olduğu görüldü. Yıkım firmasının
yetkililerinden Yunus Çalı, operatöründen kepçeyi
yere indirmesini istedi. Kepçenin üzerine çıkan Çalı,
duvara ulaşarak buradaki ayna ve üzerindeki Türk
bayrağını aldı. Bayrak hassasiyeti cep telefonu kame-
rası ile görüntülendi. Yunus Çalı, indirdiği Türk bay-
rağını öperken, "İlk yıkımda bayrağımızı göremedik.
Sonraki yıkımda görünce, hemen aldık. Bayrak hepi-
mizin ortak değeri. Orada durmasına gönlümüz el
vermedi" dedi. Alışverişe gittiği sırada kepçe ile yıkılan
binanın duvarından Türk bayrağının alınmasını cep
telefonu ile görüntüleyen Halil Tuncer, "Kardeşimiz
duvardaki bayrağı görünce hızla kepçeye binerek onu
almaya gitti. Bayrağımızı inşallah her zaman göklerde
tutmaya devam edeceğiz. Bayrak, bizim her şeyimiz"
açıklamalarında bulundu. DHA

ArAştırmA şirketi Areda Survey’in darbe girişiminin
5’inci yılında gerçekleştirdiği ‘15 Temmuz Algı Araştır-
ması’na göre, vatandaşların yüzde 51,5’i Türkiye’de
darbe tehdidinin bulunmadığını düşünürken, yüzde
71,9’u ise yeni bir darbe girişimi olsa sokağa çıkaca-
ğını ifade ediyor. 2201 kişinin katıldığı ve bilgisayar
destekli web anketi (CAW) yöntemiyle gerçekleştirilen
araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 64’ü darbe giri-
şiminden sonra FETÖ ile mücadeleyi yeterli buluyor.
Araştırmada yer alan ‘Sizce Türkiye’de hala bir darbe
tehlikesi var mı?’ sorusuna katılımcıların yüzde 51,5’i
hayır dedi. Katılımcıların yüzde 28,7’si darbe tehlikesi
olduğunu ifade ederken yüzde 19,8’lik kısım ise so-
ruyu cevapsız bıraktı.

Yüzde 80 karşı koyuyor

Araştırmada vatandaşlara yöneltilen, ‘15 Temmuz
darbe girişimi sonrası FETÖ ile mücadeleyi yeterli
buluyor musunuz’ sorusuna katılımcıların yüzde 64
evet, yüzde 32,5 hayır dedi. Katılımcıların yüzde 3,5’i
ilgili soruya fikrim yok cevabını verdi. Katılımcılara
yöneltilen, ‘15 Temmuz gecesi sokağa çıktınız mı’ so-
rusuna ise yüzde 50,7 çıktım yüzde 49,3 çıkmadım ce-
vabı verildi. Araştırmada bulunan, ‘Tekrar bir darbe
girişimi olsa sokağa çıkar mısınız’ sorusuna ise katı-
lımcıların yüzde 71,9 sokağa çıkarım dedi. Vatandaş-
ların yüzde 28,1’i ise sokağa çıkmayı düşünmediğini
ifade etti. Araştırma şirketi Areda Survey’in 14 Tem-
muz tarihinde Bilgisayar Destekli Web Anketi (CAWI)

yöntemiyle gerçekleştir-
diği araştırmaya Türkiye
genelini temsil eden
NUTS-2 istatistiksel böl-
geleme sistemine göre se-
çilmiş 26 ilde cinsiyet, yaş,
eğitim ve SES (Sosyo-
ekonomik statü) grupları
dikkate alınarak toplam
2201 kişi katıldı. DHA

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık, Kurban Bayramı öncesi
Beylikdüzü Modern Kurban Satış ve
Kesim Alanı'nı ziyaret etti. Çalık, “Sosyal
incelemeler sonucu tespit ettiğimiz ihti-
yaç sahibi vatandaşlarımız için kenti-
mizde Kurban Bayramı’nda et
bağışlarını komşularımıza ulaştırmaya
devam ediyoruz. Geçen sene yaklaşık
20 tonun üstünde bir kurban bağışı al-
mıştık. Beylikdüzü Belediyesi olarak çok
önemli ve özel bir iş yapıyoruz" dedi
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20 Temmuz Özgürlük
ve Barış Bayramı'nın
47'nci yıldönümü ne-

deniyle Taksim
Cumhuriyet Anıtı'nda

tören düzenlendi.
KKTC İstanbul

Başkonsolosu Seniha
Birand Çınar, "Kıbrıs
Türk halkının çektiği
acıları dindiren aziz

şehitlerimizi saygı ve
rahmetle anıyorum"

diye konuştu.

Bayrak hassasiyeti

15 Temmuz 
algı araştırması
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B eylikdüzü Belediye Başkanı Meh-
met Murat Çalık, Kurban Bay-
ramı öncesi Yakuplu

Mahallesi’nde bulunan Beylikdüzü Mo-
dern Kurban Satış ve Kesim Alanı'nı zi-
yaret etti. Kurban satış alanında esnaf ve
vatandaşlar ile sohbet eden Başkan Meh-
met Murat Çalık, belediye olarak halkın
rahat, hijyenik ve huzur içerisinde kur-
banlarını kesebilecekleri sağlıklı bir ortam
oluşturduklarını söyleyerek vatandaşlara
temizlik ve hijyen kurallarına uymalarını

hatırlattı. Vatandaşların kurban ibadetle-
rini en iyi şekilde yerine getirebilmeleri
amacıyla pandemi kurallarına uygun ge-
rekli tüm önlemlerin alındığını ifade eden
Başkan Çalık, “Bayramın getirdiği kar-
deşlik ve dayanışma ruhunun en üst dü-
zeyde olması gereken bir dönemden
geçiyoruz. Sosyal incelemeler sonucu
tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi vatandaşla-
rımız için kentimizde Kurban Bayra-
mı’nda et bağışlarını komşularımıza
ulaştırmaya devam ediyoruz. Geçen sene
yaklaşık 20 tonun üstünde bir kurban ba-
ğışı almıştık. Beylikdüzü Belediyesi ola-

rak çok önemli ve özel bir iş yapıyoruz.
Kurbanlarını keserek ibadetlerini yerine
getiren komşularımızdan bağış yapmak
isteyenler belediyemizin alanda kurduğu
masalara kurban eti bağışlarını yapabilir-
ler. Sağ elin verdiğini sol elin görmeyeceği
bir şekilde yapılan bağışları ihtiyaç sahibi
ailelere özenle ulaştıracağız.” dedi.  

İşlemler tamamlandı

Her yıl sağlıklı ve temiz şartları oluştur-
mak adına çalışan Beylikdüzü Belediyesi
bu yıl da ilaçlama, temizleme, bakım ve
alt yapı gibi tüm gerekli işlemleri tamam-

ladı. Alanda 24 saat hizmet veren Veteri-
ner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı veteriner
hekimler kurbanlıkların gerekli tüm mua-
yenelerini gerçekleştirerek ilçe halkının
kurbanlıklarını güvenle ve sorunsuz ala-
bilmesi için çalışıyor. İlaçlama hizmetinin
yanı sıra, vatandaşların hem kurbanlıkla-
rını seçip hem de kesim yaptırabilecekleri
alan her gün yıkanarak gerekli dezenfek-
siyon uygulamaları da yapılıyor. Ayrıca
kurban bağışlamak isteyen vatandaşlar
alanda bulunan belediye personelleriyle
temas kurarak gönül rahatlığıyla bağışla-
rını gerçekleştirebilecek.

FetullAhçı Terör Örgütü’nün
(FETÖ) 15 Temmuz 2016 gecesi ger-
çekleştirdiği hain darbe girişiminin be-
şinci yıl dönümünde tüm Türkiye’de
olduğu gibi Beşiktaş’ta da şehitler ve
gaziler minnetle yad edildi. Törene, Be-
şiktaş Kaymakamı Önder Bakan, Beşik-
taş Belediye Başkan Yardımcısı Seyhun
Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Ercan Ça-
mırcı, ilçe protokolü, şehit aileleri ile ya-
kınları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.
İlk olarak Barbaros Meydanı’nda açılan
15 Temmuz temalı sergi ziyaret edildi.
Beşiktaş Belediyesi’ni ait led araçtan 15
Temmuz günü yaşanan hain darbe giri-
şimine ait görüntüler yayınlandı. Ardın-
dan Ortaköy Mezarlığı’na geçilerek 15
Temmuz gecesi Boğaziçi Köprüsü’nde
21 yaşında şehit olan Batuhan Ergin
kabri başında Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve
dualarla anıldı. Öğle saatlerinde ise Or-

taköy Camisi'nde 15 Temmuz’da haya-
tını kaybeden şehitler için Mevlid-i Şerif
düzenlendi. Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve
dualarla 15 Temmuz şehitleri anıldı. 15
Temmuz’da hayatını kaybeden şehit
Şenol Sağman da Riva Mezarlığı’ndaki
kabri başında dualarla yad edildi. Beşik-
taş Belediye Başkan Yardımcısı Seyhun
Şahin Ergin ve Sağman ailesine Beşiktaş
Belediye Başkanı Rıza Akpolat adına
Türk bayrağı hediye etti. Şehit ve gazile-
rimizi yad eden Başkan Akpolat 15 Tem-
muz darbe girişiminde şehit düşen
kahramanlarımızı anarak şu ifadeleri
kullandı: "Ulusal egemenliğimize ve de-
mokrasimize yönelik hain darbe girişi-
minin 5. yıl dönümünde, 15 Temmuz
gecesi şehit olan vatandaşlarımızı rah-
metle anıyorum. Ata'mızın dediği gibi;
egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!"
DHA

BARIŞ KIŞ

Beşiktaş’ta ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik
Günü’nün beşinci yıl dönümü için resmi tören düzen-
lendi. Beşiktaş Kaymakamlığı’nın koordinasyonu ve
Beşiktaş Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen
törende hayatını kaybeden şehitler dualarla anıldı

Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında
yıkımı yapılan binanın bir duvarında
ayna ve üzerine asılı Türk bayrağı
olduğu görülünce yıkım durduruldu.
Yıkım firmasında görevli Yunus Çalı,
kepçe ile duvara ulaşarak "Bu hep-
imizin ortak değeri" dediği bayrağı aldı

Şehitler için dua edildi

OZEL BIR IS
YAPIYORUZ
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Kıbrıs Barış Harekatı'nın başladığı tarih olan 20
Temmuz 1974 anısına her yıl kutlanan Özgürlük ve
Barış Bayramı'nın 47'nci yıldönümü, Taksim Cumhu-
riyet Anıtı'nda düzenlenen törenle kutlandı.  20 Tem-
muz'un Kurban Bayramı'nın ilk gününe denk
gelmesi nedeniyle bugün 11.00'de yapılan törene,
Kuzey Kıbrıs Türk Devleti (KKTC) İstanbul Başkon-
solosu Seniha Birand Çınar, Vali Yardımcısı Özlem
Bozkurt Gevrek, 52'nci Motorlu Piyade Tümen Ko-
mutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi temsilcileri, Kıbrıs Harekatı Gazileri ve va-
tandaşlar katıldı.

Şehitlere rahmet

Cumhuriyet Anıtı'na, dernek ve kuruluşların çelenkle-
rinin sunulmasının ardından başlayan törende, şehit
ve gaziler anısına yapılan saygı duruşunun ardından
İstiklal ve Mücahit marşları okundu. KKTC İstanbul
Başkonsolosu Seniha Birand Çınar, "Bu yıldönümü,
20 Temmuz sabahı anavatan Türkiye'nin, tüm baskı-
ları göze alarak, 1960 Antlaşmalarından doğan hak

ve yükümlülükleri doğrultusunda bu harekata katıla-
rak, Kıbrıs Türk halkının çektiği acıları dindiren, Kıb-
rıslı Türkler kendi vatanlarında insanlık onurlarını
koruyabilsinler diye canını veren aziz şehitlerimizi
saygı ve rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize ve
anavatanımıza şükranlarımızı yineliyoruz" dedi.

Bir dönüm noktası

Çınar, "20 Temmuz 1974, esasen yüzyıllık bir zaman
dilimi içerisinde Kıbrıs Adası'nda verilen Türklük,
Atatürkçülük mücadelesinin dönüm noktasıdır. Kıb-
rıs'ta Türk halkının asırlık varoluş mücadelesi Ada'nın
1878'de İngiltere'ye kiralanmasıyla başlar. Merhum
Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş'ın,
toplum liderimiz Fazıl Küçük'le ilgili bir kitaba yazdığı
önsözünde dile getirdiği gibi; 'Bu mücadele, Rumların
Enosis mücadelelerine karşıdır. Bu mücadele İngiliz
Müstemleke idaresinden hak ve hukukumuzu almak
içindir. Bu mücadele, anavatan Türkiye'yi uyarmak ve
Türkiye ile olan gönül bağlarını daha da güçlendir-
mek içindir" ifadelerini kullandı. DHA

AvcılAr Gümüşpala Mahallesi'nde önceki gün saat
15.30 sıralarında 2 katlı binanın yarısını yıkımı yapıldı.
Kepçe operatörü yıkıma devam ederken, birinci katta
ortaya çıkan bir odanın duvarında asılı ayna ve üze-
rinde Türk bayrağı olduğu görüldü. Yıkım firmasının
yetkililerinden Yunus Çalı, operatöründen kepçeyi
yere indirmesini istedi. Kepçenin üzerine çıkan Çalı,
duvara ulaşarak buradaki ayna ve üzerindeki Türk
bayrağını aldı. Bayrak hassasiyeti cep telefonu kame-
rası ile görüntülendi. Yunus Çalı, indirdiği Türk bay-
rağını öperken, "İlk yıkımda bayrağımızı göremedik.
Sonraki yıkımda görünce, hemen aldık. Bayrak hepi-
mizin ortak değeri. Orada durmasına gönlümüz el
vermedi" dedi. Alışverişe gittiği sırada kepçe ile yıkılan
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darbe tehdidinin bulunmadığını düşünürken, yüzde
71,9’u ise yeni bir darbe girişimi olsa sokağa çıkaca-
ğını ifade ediyor. 2201 kişinin katıldığı ve bilgisayar
destekli web anketi (CAW) yöntemiyle gerçekleştirilen
araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 64’ü darbe giri-
şiminden sonra FETÖ ile mücadeleyi yeterli buluyor.
Araştırmada yer alan ‘Sizce Türkiye’de hala bir darbe
tehlikesi var mı?’ sorusuna katılımcıların yüzde 51,5’i
hayır dedi. Katılımcıların yüzde 28,7’si darbe tehlikesi
olduğunu ifade ederken yüzde 19,8’lik kısım ise so-
ruyu cevapsız bıraktı.
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Araştırmada vatandaşlara yöneltilen, ‘15 Temmuz
darbe girişimi sonrası FETÖ ile mücadeleyi yeterli
buluyor musunuz’ sorusuna katılımcıların yüzde 64
evet, yüzde 32,5 hayır dedi. Katılımcıların yüzde 3,5’i
ilgili soruya fikrim yok cevabını verdi. Katılımcılara
yöneltilen, ‘15 Temmuz gecesi sokağa çıktınız mı’ so-
rusuna ise yüzde 50,7 çıktım yüzde 49,3 çıkmadım ce-
vabı verildi. Araştırmada bulunan, ‘Tekrar bir darbe
girişimi olsa sokağa çıkar mısınız’ sorusuna ise katı-
lımcıların yüzde 71,9 sokağa çıkarım dedi. Vatandaş-
ların yüzde 28,1’i ise sokağa çıkmayı düşünmediğini
ifade etti. Araştırma şirketi Areda Survey’in 14 Tem-
muz tarihinde Bilgisayar Destekli Web Anketi (CAWI)

yöntemiyle gerçekleştir-
diği araştırmaya Türkiye
genelini temsil eden
NUTS-2 istatistiksel böl-
geleme sistemine göre se-
çilmiş 26 ilde cinsiyet, yaş,
eğitim ve SES (Sosyo-
ekonomik statü) grupları
dikkate alınarak toplam
2201 kişi katıldı. DHA

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık, Kurban Bayramı öncesi
Beylikdüzü Modern Kurban Satış ve
Kesim Alanı'nı ziyaret etti. Çalık, “Sosyal
incelemeler sonucu tespit ettiğimiz ihti-
yaç sahibi vatandaşlarımız için kenti-
mizde Kurban Bayramı’nda et
bağışlarını komşularımıza ulaştırmaya
devam ediyoruz. Geçen sene yaklaşık
20 tonun üstünde bir kurban bağışı al-
mıştık. Beylikdüzü Belediyesi olarak çok
önemli ve özel bir iş yapıyoruz" dedi
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20 Temmuz Özgürlük
ve Barış Bayramı'nın
47'nci yıldönümü ne-

deniyle Taksim
Cumhuriyet Anıtı'nda

tören düzenlendi.
KKTC İstanbul

Başkonsolosu Seniha
Birand Çınar, "Kıbrıs
Türk halkının çektiği
acıları dindiren aziz

şehitlerimizi saygı ve
rahmetle anıyorum"

diye konuştu.

Bayrak hassasiyeti

15 Temmuz 
algı araştırması
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KüçüKçeKmece'de ormanlık alanda
ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu.
Üzerinden kimlik çıkmayan 25 yaşların-

daki kişinin cansız bedeni, olay yeri incelemesinin
ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Beş-
yol Mahallesi İnönü Caddesi'nde yol kenarındaki
ormanlık alanda saat 11.00 sıralarında, kimliği belir-
siz 25 yaşlarındaki bir erkek, iple ağaca asılı halde
bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık
ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk
incelemede, asılı halde bulunan kişinin hayatını kay-
bettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından çevrede
güvenlik önlemi alınarak, olay yerinde inceleme ya-
pıldı. 25 yaşlarındaki kişinin cansız bedeni, yapılan
incelemelerin adından Adli Tıp Kurumu morguna
kaldırıldı. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

16 yıl önce evlenen Cem Sal-
tıkalp, 2020 yılının Kasım
ayında bazı sebeplerden do-

layı eşiyle boşandı. 11 yaşındaki kızı ve
15 yaşındaki oğlunun velayeti Cem Sal-
tıkalp'e verildi. Feshane'nin lunaparkında
çalışan Saltıkalp'i iş yerinde ziyaret eden
kızı Pervin Buse Saltıkalp, bir arkadaşını
karşılamak için lunaparkın dışına çıktı.
Yevadut Caddesi'nde karşıdan karşıya
geçerken telefonla konuşan 11 yaşındaki
Buse hızla gelen minibüs türü aracı far-
ketmedi yola adım attı. Minibüs sürü-
cüsü de onu farketmedi, 11 yaşındaki
Buse'ye çarptı. Küçük kız, çarpmanın et-
kisiyle metrelerce havaya savrularak yere
düştü. Pervin Buse Saltıkalp'e ilk müda-
haleyi çevredekiler yaptı. Hastaneye kal-
dırılan 11 yaşındaki Buse tüm
müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Minibüsün sürücüsü gözaltına alındık-
tan sonra serbest bırakıldı. Kızını trafik
kazasında kaybeden acılı baba kızı ve
oğluyla yaşadığı evde konuştu.

Hastaneye beni almadılar

Cem Saltıkalp " Kızım Feshane lunapar-
kına gelmişti. Telefon geldi, 'Kızınıza
araba çarptı' dediler, ben inanmadım.
Olay yerine geldiğimde kızımın herşeyi
yerdeydi. Hastaneye beni almadılar, ba-
şınız sağ olsun kurtaramadık dediler. Bir

arkadaşını karşılamak için lunaparkın dı-
şına çıkmış. Araç bayağı hızlı geliyormuş
araç yeşilde değil sarı ışıkta çarpmış.
Kızım 30-35 metre sürüklenmiş" dedi.
Saltıkalp "İzlediğimde görüntüleri ne
hissettiğimi söylemek çok zor. İçiniz par-
çalanıyor. Biri izlese benim durumuma
düşer. İzlediğimde elim ayağım dolaştı,
ben böyle bir kaza hayatımda görme-
dim. Kızım hayat doluydu, neşe kayna-
ğıydı. Bu olay olmadan önce, 'Baba
bana Beşiktaş forması alır mısın?' dedi
kısmet olmadı. Keşke olsaydı" diye ko-
nuştu.

Eve girmek istemiyorum

Acılı baba "Ben kızımı toprağa verdiğim
zaman, ona çarpan insanın serbest kal-
ması içimi daha da yaktı. Evimde her
yerde hayali var kızımın. Eve girmek is-
temiyorum. Kızım karanlıktan korkardı,
üşüdüğü zaman soğuktan da çok rahat-
sız olurdu. Işıklar onun için hala yanıyor.
Benim kızım morgtayken ben bağırıyor-
dum; 'Benim kızım üşür ben onu oradan
alayım, ısıtayım' diye bağırıyordum.
Toprağa verdiğim zaman karanlıktaydı,
karanlıktan korkuyordu o. Benim bir
oğlum var, evlatı ayırt etmiyor insan ama
o başkaydı. Gel desem gelemez, kalk
mezarından gel desem gelemez. Sadece
adalet istiyorum" dedi. DHA

Gel desem gelemez!
Eyüpsultan'da geçen hafta karşıdan karşıya geçerken minibüsün çarpmasıyla metrelerce savrulan ve hayatını kaybeden
Buse Pervin Saltıkalp'ın babası Cem Saltıkalp, "Evimde her yerde hayali var kızımın. Eve girmek istemiyorum. Gel
desem gelemez, kalk mezarından gel desem gelemez. Sadece adalet istiyorum" açıklamalarında bulundu

Ağaca asılı 
halde bulundu

Örümcek hırsızlar!

Şüpheli polise
teslim oldu

Ankara'da bisikletiyle evine
dönerken, bir otomobil sürücü-

sünün arkadan çarpması so-
nucu hayatını kaybeden Umut

Gündüz, ölüm yıldönümünde
'İstanbul'daki Dostları' tarafın-

dan anıldı. Açıklama sonrası,
bisikletle, Beşiktaş'tan Bebek'e

arası anma sürüşü yapıldı.

A nkara'da, 15 Temmuz 2020 tari-
hinde meydana gelen olayda, 19
yaşındaki Umut Gündüz, antren-

mandan bisikletiyle evine dönerken, al-
kollü olduğu tespit edilen bir sürücünün
arkadan çarpıp kaçmasının ardından ha-
yatını kaybetti. Gündüz, ölümünün ilk yıl-
dönümünde 'İstanbul'daki Dostları' adlı
grup tarafından anıldı.

Umut'la hiç tanışamadı

Beşiktaş Sahili'nde gerçekleşen anmaya
katılanlar adına bir basın açıklaması ya-
pıldı. Grup sözcüsü Berk Çetin tarafın-
dan yapılan açıklamada "Biz burada,
Umut'un 'İstanbul'daki Dostları' olarak
buluştuk. Aslında birçoğumuz Umut'un
adını, geçen yıl aldığımız kahredici bir
haberden öğrendik. Bundan tam bir yıl
önce Ankara'da alkollü bir araç sürücüsü
19 yaşındaki bisikletçi Umut Gündüz'ü
katletmişti. Bugün burada bulunanların
büyük çoğunluğu Umut'la hiç tanışa-
madı. Ama biz kendimizi Umut'un en
yakın dostları, en sıkı yoldaşları sayıyo-
ruz ve onun adını yaşatmakta kararlıyız"
debildi. 

Mücadele edeceğiz

Açıklamada, "Umut yalnızca son derece
yetenekli bir sporcu değil aynı zamanda
bu ülkenin ve dünyanın geleceğini dert
edinen, çalışkan bir komünistti. Hayal-
leri, beklentileri vardı ve bunlar için mü-

cadele etti. Bisikletiyle çekilmiş bir fotoğ-
rafının üstüne şu notu düşmüştü: "Hayat
sonunu bilemediğimiz için güzel ve ilgi
çekici. Yarın ne olacak duygusu bizi diri
tutar." Bugün, Umut'un dostları olarak
onu yaşatmanın, "sonunu bilemesek de
hayatı güzel ve ilgi çekici" kılmanın en iyi
yolunun onun gibi mücadele etmek ol-

duğuna inanıyoruz. Bisikletli cinayetleri-
nin "kaza" deyip geçiştirilmemesi için,
katillerin tutuksuz yargılamayla ve gös-
termelik cezalarla ödüllendirilmemesi
için mücadele edeceğiz. Bisikletin hak et-
tiği toplumsal saygıyı görebilmesi için,
bisikletlilerin yollarda güven içinde pe-
dallayabilmesi için, trafikte eşitlik ve öz-

gürlük için mücadele edeceğiz. Türkiye'yi
günün birinde enerji ve otomotiv tekelle-
rinden kurtarmak için, kentlerimizin "bi-
siklet dostu kentler" olarak anılması için
mücadele edeceğiz" ifadelerine yer ve-
rildi. Basın açıklamasının ardından grup,
bisikletleriyle Beşiktaş'tan Bebek'e anma
sürüşü gerçekleştirdi. DHA

BISIKLETLI
PROTESTO

Esenyurt'ta, sürücüsünün ara sokağa süratli ve kontrolsüz girdiği
hafif ticari araç, az kalsın yoldaki 2'si bisikletli çocuk 6 kişiyi eziyordu

olay, geçen pazar günü saat 22.30
sıralarında Bağlarçeşme Mahalle-
si'nde yaşandı. Güvenlik kamera gö-

rüntülerine saniye saniye yansıyan olayda
sürücü, hafif ticari aracıyla süratli ve kontrol-
süz şekilde girdiği sokaktakilerin yüreklerini
ağızlarına getirdi. Fren sesini duyunca üzerine
doğru kontrolsüz bir şekilde gelen aracı fark
eden Zülküf Gözer, bir anda kenara kaçarak,
ölümden döndü. Sürücü, bu sefer de önündeki
2 bisikletli çocuk ve sokakta yürüyenleri ezmek
üzereyken aracının direksiyonunu kırdı. Top-
lam 6 kişinin ölümden döndüğü, sokaktakilerin
yüreklerini ağızlarına geldiği olay sonra sürücü,
hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Kendimi kenara attım

Yaşananları anlatan Zülküf Gözer, "Akşam
22.00 - 22.30 sıralarıydı. Dükkanımı kapatmış,
evime gidiyordum. Tam sokağa girdim, acı bir
fren sesi duydum. Ne olduğunu anlayamadık,
mahallede kalabalıktı, o esnada. Refleksle sa-
ğımı kontrol ettim. Bir baktım araba üzerime
doğru geliyordu. Ben önce bana kastı var san-
dım. Üzerime doğru gelince kendimi kenara
attım. Akabinde araba durmadı. 2 tane de bi-
sikletli geliyordu o esnada. Ben bisikletli küçük
çocuktan korktum. Onu ezmesinden korktum.
Zor toparladı kendini. Muhtemelen siren sesin-
den kaçıyordu" dedi. DHA

Maganda dehşeti

beyoğlu'nda farklı günlerde evden hır-
sızlık olayı olduğu ihbarını alan güven
timleri hırsızlık olayının olduğu sokak ve

çevresinde güvenlik kameralarını izlemeye aldı.
Cerrahi maskeli, kapüşonlu iki şüphelinin Kasım-
paşa ve Kalyoncu Kulluğu mahallelerinde ara so-
kaklarda keşif yaptığını belirledi. Hırsızlık
şüphelilerinin dairelerin demir korkuluklarına tutu-
narak örümcek adam gibi tırmandığını belirledi.
Polisler kameralarda şüphelinin kolundaki dövmeyi
fark etti. Dövmeden yola çıkan güven timleri başka
kameralardan da şüphelilerin eşkalini belirledi.
Şüphelilerin sokak aralarında keşif yapması, evleri
gözetlemesi ve örümcek adam gibi binalara tır-
manması güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızlar-
dan birisinin dairenin korkuluk demirlerini ayakları
ile yamultması da kameralara yansıdı. DHA

Zeytinburnu'nda çıkan tartışmada
Sinan K.'yı (21) silahla ateş ederek öl-
dürdüğü iddia edilen Mehmet. C.Ç. (24)

polise teslim oldu. Şüpheli Mehmet C.Ç. adliyeye
sevk edildi.  Öte yandan olay günü yaşananlar gü-
venlik kamerasına yansıdı. Olay 26 Haziran'da
Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana
geldi. Şüpheli Mehmet C.Ç ve eşi A.Ç.'nin, H. is-
mindeki kız arkadaşlarıyla, H.'nin babasına ait me-
kana gelip gitme konusunda aralarında
küfürleşmeye varan tartışma yaşandı. Bu olay üze-
rine H.'nin erkek arkadaşı Abdulkadir U.(21) Meh-
met C.Ç.'yi telefonla arayarak tehdit etti. Daha
sonra Mehmet C.Ç. ile olay yerinde buluşmak için
sözleşen Abdulkadir U. yanına arkadaşı Sinan K.'yı
da alarak gitti. Olay yerinde çıkan kavgada Sinan
K., Mehmet C.Ç. tarafından silahla ateş edilmesi
sonucu yaralandı. Mehmet C.Ç. olay yerinden
otomobille kaçarken, yaralanan Sinan K. kaldırıl-
dığı hastanede hayatını kaybetti. DHA
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S OKAKTAKİ vatandaşın gündemi ile siyasi iktida-
rın gündemleri çok farklı. İktidar sosyal medya
trolleri ile gündem yaratmaya uğraşıyor. Argü-

man olarak din dahil eline ne geçerse kullanmak istiyor.
Ama sinek vızıltısı kadar da etki yaratmıyor. Sanatçı
Sezen Aksu'nun yıllar önce söylediği şarkıdaki sözler,
Sanatçı Gülşen’in sahne kıyafeti hala konuşuluyor.Nasıl
bir döngüdür bu. Daha da ileri gidelim Cemaat kurbanı
Enes Kara’nın neler yaşadığı ve canına kıyması, avukat
Dilara Yıldız, hemşire Ömür Erez’in katledilmeleri, ne
acıdır ki, bunların durumları; bunlar kadar fazla konu-
şulmadı.Birde Dostlar; Niyeti dini değerleri korumak
olanın dil koparmasına gerek yok; "Bakara makara"
diye Kuran'la dalga geçen birisini büyükelçi atamaması
samimiyet için yeterli olurdu. Neyse yazıklar olsun! Ül-
kede yolsuzluklar, hırsızlıklar, denetlenemeyen yapılar,
cinayetler bu kadar konuşulmadı. Dayatmalar bıktırıyor
artık.Evlerde elektrik faturası yangını var. Pazarda
markette ekmekte yangın var.Tencerelerde dert kaynı-
yor et yerine. İktidar lal olmuş suspus, henüz suçlaya-
cak hayali düşmanı bulamadılar. Stokçular yüzünden
mi, dış güçler yüzünden mi bu faturalar, yoksa barına-
mayan öğrenciler mi? Sağa sola bakmayın, ben söyle-
yeyim: 84 milyon bir kişinin hatasının bedelini ödüyor
.Ekonomide Faiz kararını Merkez Bankasi çoktan
verdi. Faizi düşürsen, en dip yapsan ne değişecek? Yurt-
taşı yoksullaştırdınız, gelirsiz ve tasarrufsuz bıraktınız!
Millet günlük yaşıyor, derdi parasızlık. Ama onlar far-
kında değiller.Bu arada ülkemde Corona bitmiyor,cahil-
lik bitmiyor, pahalılık bitmiyor, zamlar bitmiyor. Kar
altında ucuz ekmek kuyrukları uzayıp gidiyor. Pazardan
marketten alışveriş yapabilenler denecek noktaya geldi
koca 84 milyonluk Türkiye. Bir de bu ülkede "Aman
bize dokunulmasında ne olursa olsun" diyen bir siyasi
iktidar var ki evlere şenlik.

Üç haneye koşuyor

ENAG ın açıkladığı yüzde 82 lik enflasyonu bile şu
anda geride bıraktık üç haneliye koşuyoruz.. Market
çalışanları etiket değiştirmekten , vatandaş ucuz ürün
kuyruğunda soğukta beklemekten helak oldu.. Avrupa
bize neresiyle gülüyor acaba..Millet evinde kombi yak-
maya korksun , battaniyelere sarılsın , siz bu insanların
cebinden aldığınız para ile Arnavutluk’ta 522 konut ,
bizim paramızla cami açılışında şov yap.İtibarda sorun
olmasın diye de 6 uçakla git! Hakkınızı helal edecek
misiniz? Akp'nin 20 yıldır yaptığı tek şey; algı operas-
yonlarıyla ülkeye hizmet ettiğine cehaleti inandırmak
oldu!

Emekli perişan

Alman emeklileri kış tatillerini yapmak için ülkemiz-
deki en iyi kış otellerine geliyorken, bizim emeklilerimiz
ise doğalgaz faturası çok gelirse ay sonunu getiremem
korkusuyla vana kısıyor. Hiç mi zorunuza gitmiyor
yahu!Bu donduran soğuk kış günlerinde Türkiye'de in-
sanların üzerine adeta lapa lapa zam yağıyor. Ne acıdır
ki bize Sezen Aksu'nun şarkısını, Gülşen'in donunu, Sur-
vivor'ın sonunu konuşturuyorlar!  Bazen "bize müste-
hak" diye düşünmüyor değilim! Fiyatlara bakıp
almaktan vazgeçtiğimiz ve fiyatı belki düşer diye bekle-
diğimiz her şey bugün dünden daha pahalı ve yarından
daha ucuz Adeta jet hızıyla her ürüne hergün zam yağı-
yor. Ve Dostlar durum acı gerçek şudur ki "Benzine zam
Sebep A dan Z ye her şeye zam Sonuç"tur.

Gerçek gündem yoksulluk

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan
başta olmak üzere iktidar sözcüleri sık sık, dövizde ya-
şanan düşüşün ardından çarşı, pazardaki fiyatların da
düşeceğini söylüyor. Ancak etiketlerde herhangi bir
düşme gözlenmiyor. Kira ve fatura ödemeleri derken
gıda ürünlerinden kesmek zorunda kalan vatandaşlar
ise, yaşadıkları durumu “afet” olarak
nitelendiriyor.Ekonomist Meriç Köyatası da bu felaketi;

Şubat, Mart, Nisan ve Eylül'de başımıza ne geleceğini
tane tane anlatarak açıkladı. Köyatası ; "Döviz kuru da
8 liralardan 18 liraya fırladı. Merkez Bankası’nın arka
kapıdan döviz satması nedeniyle de şimdilik 13.5 lira
seviyesinde tutuluyor. Merkez Bankası’nın faizi pas geç-
mesi sonucunda dolar 13.5 liradan 13.35 seviyesine
indi. Faiz düşmedi diye kurda 15 kuruşluk geçici bir
düşüş yaşanıyor. Ben bu seviyenin uzun süre devam ede-
bileceği düşüncesinde değilim. Kuru arka kapı satışla-
rıyla baskıladıkça, ani yükselişler daha da hızlı olacak.
14 liralık psikolojik sınır geçildiğinde sonrası daha da
hızlı gider" dedi.Meriç Köyatası "ENAG enflasyonu çok
kısa sürede üç haneli rakamlara gelecek ve yılı yüzde
100’ün üzerinde, büyük bir ihtimalle yüzde 120 seviye-
sinde kapatacak. Dolar için 24 – 29 lira, Euro için 28-
33 lira aralığını bir kenara not edin diye yazıyorum. Bir
yıl sonra ölmez sağ kalırsak, görüşürüz" açıklamasını
yaptı.

Ocakta rekor kıracak

Bu değerlendirmelerin ışığında Şubat ayının 3’ünde
açıklanacak Ocak ayı enflasyonu Cumhuriyet tarihinin
en yüksek enflasyon artışlarından biri olacak gibi duru-
yor. Döviz kurunun Kasım aralık artışları, Ocak ayı ba-
şında elektrik ve doğalgaza yapılan yüzde 100’ü aşan
zamlar, akaryakıt fiyatlarına iki üç günde bir gelen
zamlar henüz enflasyona yansımadı. Gıda fiyatlarındaki
artışlar her geçen gün sürüyor. Tarım borsalarında buğ-
day ve yem bitkileri fiyatlarında artış sürüyor ve özel-
likle eylül ayında çok daha hızlı artacak. Kıtlık baş
gösterecek. Ben Ocak ayı enflasyonunun en az yüzde 25
belki yüzde 30’ları bulacağını tahmin ediyorum.

Şubat ayı kritik

Ocak ayın enflasyonu açıklandığında döviz kurunu
da tutamazsınız, Hazine bonosu ve kredi faizlerini de
tutamazsınız. Merkez Bankası’nın faiz indirmesi, dış
piyasalardan dolara en az yüzde 6 – 8 oranında faiz

ödeyerek borçlanması ve
borçlanarak bulduğu dövizi
arka kapıdan ucuz fiyat-
tan bankalara satması,
elinde para bulunduran
büyük servet sahipleri
ile ekonominin kötü
yönetimi nedeniyle
zor duruma düşen
bankalara kaynak
aktarma, banka
kurtarma operas-
yonu diye düşünüyo-
rum. Enflasyonunun
yüzde 100’lere ulaş-
tığı bir ülkede Merkez
Bankası faizlerinin 14
puandan 13 puana düş-
mesi, aynı kalması ya da
Eylül ayındaki 19 puana,
hatta 25 puana yükselmesi
bile artık fazla bir şey değiştir-
mez. Döviz kuru da, enflasyon da
kontrolden çıktı. Şubat ve mart ay-
larında açıklanacak enflasyon rakam-
ları ve tarımdaki kıtlık, bunun böyle
olacağını bas bas bağırarak ilan ediyor.

Doluya tutuluyor

İktidarın uyguladığı politikalar sonucu zirve yapan
ekonomik kriz özellikle dar gelirli vatandaşların be-
lini büktü. 2021'i zam yağmurlarıyla geride bırakan
vatandaşlar, bu yıl da zam yağmurundan kaçamıyor.
Elektrik, doğalgaz ve akaryakıta gelen tarihi zamlar
karşısında çaresiz bir şekilde kış ayını geçirmeye ça-
lışan vatandaşlar, kendilerini, çocuklarının ve torun-
larının boğazından kısmak zorunda
kalıyor.Enflasyonun nedeni faiz değil miydi? Resmi 

ra-
kamlar

göre %50
ye yaklaşan  en-

flayonu düşürmek
için faizin düşmesi gerek-

miyor muydu? Demekk ki neymiş, enflas-
yonu düşürmek için TL nin itibarını korumak
gerekiyormuş. Evet; soralım tekrar, model mi değişi-
yor,  ne oldu  faiz niye indirilmedi?

SON SÖZÜM: Aslında bir başka ülkeyi anımsatı-
yor değil mi? Sanki Türkiye'nin bugünkü hali.. Belki
biraz abartılı ama.. Neyse... Gandhi'ye göre dünyanın
8 hatası:1- Ahlaksız ticaret. 2- İlkesiz siyaset. 3- Ni-
teliksiz eğitim. 4- Emeksiz zenginlik. 5- Vicdansız
haz. 6- İnsaniyetsiz bilim. 7- Gösterişe dayalı ibadet
8- Kanunsuz adalet.

Yetersiz sayıda yapılan testlerle dahi bir ayın içinde
dört katına çıkmış yeni enfeksiyon sayıları var. Test pozi-
tiflik oranımız (yapılan testlerden ne kadarının pozitif
sonuç vermesi) aynı süre içinde yüzde 7-8’den yüzde
18’lere dayanmış. Test pozitifliğinin yüksek olması, özel-
likle de yüzde beşin üzerine çıkması, yetersiz sayıda test
yaptığınızı, yani toplumdaki enfeksiyonların çoğunu yaka-
layamadığınızı gösteriyor. Dolayısıyla günlük enfeksiyon
miktarı ilan edilen 70 binin çok çok üzerinde. Avrupa ül-
kelerinin hemen hemen hepsi teyakkuzda. Birçok ülke de
tedbirlerini artırdı. Örneğin İsrail’in günlük vaka sayısı
200 civarında ama yeni bir dalgaya karşı tatbikat yapı-
yor. Almanya’da aşılanmayanlara hastanelerde öncelik
verilmiyor. Ülkeler tedbirleri artırıyor ama Türkiye hiçbir
şey yapmıyor. Türkiye’nin vaka sayısı Avrupa ülkelerine
kıyasla çok daha yüksek. Bizden az vaka sayısı olan ülke-
ler tedbir alırken biz salgını oluruna bırakmış durumda-
yız.

Aşılamada takıldık kaldık

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon
Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Cey-
han, Avrupa'daki yükselişin nedenini ve alınan önlemlerle
Türkiye'deki önlemlerı ilişkin konuştu. Ceyhan, "Vakaların
arttığı ülke yok, vakaları kontrol altına alamayan ülkeler
var demek daha doğru. Toplumsal bağışıklık Portekiz dı-
şında hiçbir Avrupa ülkesinde sağlanamadı. Sadece Por-
tekiz'de yüzde 80'in üzerine çıktı"Türkiye'de aşılama
oranının hâlâ yüzde 59 seviyesinde olduğunu aktaran
Ceyhan, "Sağlık Bakanlığı sadece 18 yaş üstünü hesap
ediyor ve iki doz aşılama oranı yüzde 79 diye açıklama
yapıyor. Anlamlı olan tüm toplumun ne kadarının korun-
duğu. Sonuç olarak ülkemizde iki doz aşılama sadece
yüzde 59 civarında. Aşıyla korunan insan sayısı her geçen
gün geriye gidiyor. Çünkü 2 doz aşının üzerinden zaman
geçtikçe koruyuculuk kayboluyor" dedi..

Hastaneye yatışlar arttı

Halk Sağlığı uzmanı Dr. Nuriye Ortaylı, salgınla ilgili

yapıtğı değerlendirmede "hastaneye yatış sayılarınız art-
mış. Yalnızca yüzde on demek durumu hafifletmiyor.
Buna karşılık ben de daha dalganın başındasınız, önü-
müzdeki günlerde katlanan sayılar bu hastane yükünü
çok arttıracak ve Ocak sonunda hastaneler ağzına kadar
dolacak diyorum. Omikronun hafif geçtiğini söyleyen
herkes gibi Bakan da salgının kontrolüne değil, kontrol
edilmemesine yardımcı oluyor. Omikron daha önce gör-
düğümüz Delta varyantına göre bir miktar (yüzde 50-80
kadar) daha az hastane yatışına yol açıyor. Ama bu risk
hala var. İnsanlar Omikron yüzünden de yoğun bakıma
düşüyor ve ölüyor. Özellikle aşısız gruplar, korona virüs-
ten korunması gereken risk grupları için hala büyük bir
tehlike. Üstelik hızı çok yüksek, deltadan en az iki kez,
bazı ortamlarda beş kez daha kolay bulaşıyor. Sayılar bu
kadar yüksek olunca, bir miktar daha az hastane yatı-
şına yol açmasının anlamı kalmayacak. Var gücümüzle
bulaşma hızını kesmek lazım." dedi. Ortaylı; "Sözün kı-
sası Omikron varyantı, bir Bakanın kamuoyunun karşı-
sına geçip, salgının gidişatını değiştirecek umut kaynağı
olarak takdim edebileceği bir varyant değil. Tersine elin-
deki verilere bakıp bu kadar kısa sürede inanılmaz dere-
cede hızla yayılan varyantın önüne geçmek için ne gibi
tedbirler aldığını, hastaneleri nasıl hazırladığını, canın-
dan bezmiş sağlık personelini motive etmek için neler ya-
pacağını anlatması gerekirdi. Onun yerine, bilimsel
temeli olmayan iyimserlikler yayarak vatandaşın zaten
düşük olan tedbir alma motivasyonunu düşürüyor." şek-
linde konuştu. Bakanlık bir yandan da zaten çok etkin
uygulanmayan temaslı arama ve kaynak saptanmasını
iyice etkisiz kılacak yeni kararlar ilan etti. Yetersiz test
yapıldığı için, tanı konulan dan daha fazla tanı konulma-
mış enfeksiyonla insanlar ortalıkta dolaşıyor. Üstüne test
yapılıp tanı konanların izolasyon süreleri de kısaltıldı.
Omikronun bulaştırıcılık süresinin daha kısa olduğuna
ilişkin bir bulgu yok. Virüsü alanlar, belirtilerin başlama-
sından sonraki 3-6 günde en yüksek bulaştırıcılığa ulaşı-
yorlar ve bu ortalama 10 gün sürüyor. Dolayısıyla 10
günün altındaki izolasyon sürelerinde bu insanlar bulaştı-

rıcılıkları devam ederken topluma karışıyorlar. Bazı Av-
rupa ülkelerinin izolasyon sürelerini kısaltmayı tartıştık-
larını duymuş olabilirsiniz, ama bu genellikle eksikliği
çekilen sağlık personelinin bir an önce çalışır hale gel-
mesi için alınmış bir karar. İki risk arasında (personelsiz
kalmış hastaneler mi, bulaştırıcılığı süren sağlık çalışan-
ları mı) bir denge tutturma kaygısıyla alınmış bir poli-
tika kararı. Bütün bireyler için izolasyon süresini
kısaltmak, zarardan başka bir şey getirmeyecek bir uy-
gulama.

Gerçek dışı umutlar

Sağlık Bakanının iki yıllık salgın yönetiminin birçok
yönlerini çok defalar eleştirdim. Ama bunların içinde en
vahim bulduklarım, gerçeğe uymayan umutlar dağıt-
ması. Bakınız Sağlık Bakanlığı Covid tablosu verilerine
göre 1 Ocak'tan beri  3405 kişi COVID-19 nedeniyle ya-
şamını yitirdi. Bakmın bu "Hafife" alınacak bir sayı de-

ğildir. Ocak ayı başından beri Yaklaşık 1 milyon 300 bini
üzerinde de yeni vaka bulınmaktadır. Bu tabloya bakıp
yasakları kaldırmanın bir anlamı varsa oda "Saldım ça-
yıra mevlam kayıra" dır. Temaslı olduğu bilinenlere test
yapılmasından vaz geçilmesi bir başka vahim durum.
Böylece Omikron gibi girdiği yerde bulunan neredeyse
herkesi enfekte eden bir varyant varken, temaslılara tanı
konmayacak. Böylece bu insanlar sahte bir güvenlik his-
siyle, istedikleri gibi dolaşacak, işe, okula, alışverişe, si-
nemaya, düğüne gidecekler. Aşıların Omikronun
bulaşmasını önlemede en fazla yüzde 50 etkili olduğunu
bildiğimiz halde aşılılar temaslı olsalar dahi karantinaya
alınmayacak. Test zaten yapılmayacak. Onlar da sokak-
larda dolaşıp enfeksiyon yayanların arasına katılacak.
İnsan “Sayın Bakan ne yapmak istemektedir? Nereye
varmak istemektedir?” diye sormadan edemiyor? Acaba
tedbirler sebep, salgın sonuç kanısına mı vardı? Kim ne
derse desin Dostlar! Bu böyle gidemez.

Oktay APAYDIN
apaydinoktay@gmail.com

Elektrik, doğalgaz ve yakıtı, saray yapıp hal-
kın sırtına yükleyenler, 550 çeşit yemeği 3 ku-
ruşa yiyenler, Dünyanın en pahalı makam
araçlarına binenler, Kendilerine, ailelerine 5
yıldızlı sağlık hizmetini bedavaya aldıranlar,
zamların ufaklığından bahsediyor. Birde
bizim aramızda dolar düşünce zamlar düşe-
cek diye sevinenler var ya.Dolar düştü zamlar
düşmedi. Buda yetmezmiş gibi sürekli zam
üstüne zam yapılıyor. Peki buna neden tepki-
nizi göstermiyorsunuz ? Hani haksızlık karşı-
sında susan dilsiz şeytandı ? Ben zaten her
zaman 50 TL’lik yakıt alıyorum, diyenlerin
ağzı değişti. Ben zaten her zaman 100 TL ‘lik
yakıt alıyoruma döndü. Tuttuğu takım kötü
sonuç alınca başkanını istifaya davet eden
duyarlı kitle, ülke kötüye gidince hükümete

tepki gösteremeyecek
kadar duyarsız.

FİYATLARI GÖREN HALK İSYAN ETTİ!
DOLAR DÜŞTÜ 
FİYAT YÜKSELDİ

info@gazetedamga.com.tr

OMİKRON HIZLA YAYILDI

TÜRKİYE, dünyada; ne bundan önce ne bundan sonra, 
bugün itibarıyla 8 milyon sığınmacıyla sahip. Dünyada böy-

le başka bir ülke yok. 8 milyon kimliği belirsiz insan, Türkiye’nin 
sınırlarından geçmiş, Türkiye’ye girmiş. Merak etmiyor musunuz? 

Aranızda dolaşan kaç El Kaide, İŞID militanı var diye? Mahallenizde 
oturan insanları merak etmiyor musunuz? Bunlar kim diye? Buna göz 
yuman iktidar; elini kolunu sallayarak her geleni  vatandaş yapmış  bu-

nun hesabını vermiyor. Ama vatandaş bunu şükredecek, katlanacak öyle 
mi bu 8 milyon kişiye kaıpyı göstermek zorundayız. Başka yolu yok.

ELLi MiLYON YATAGA 
AC GiRiYOR

Maalesef açlık yok-Maalesef açlık yok-
sulluk derinleşiyor. sulluk derinleşiyor. 

İnsanlar pazarda-İnsanlar pazarda-
ki artık sebzeleri, ki artık sebzeleri, 
meyveleri alarak meyveleri alarak 

beslenmeye çalışıyor. beslenmeye çalışıyor. 
Çocuklar sağlıklı bes-Çocuklar sağlıklı bes-

lenmeden uzaklar. lenmeden uzaklar. 
Artan pahalılık karşı-Artan pahalılık karşı-
sında vatandaş mum sında vatandaş mum 

gibi eriyor...gibi eriyor...

Sığınmacı 
sayısı 8 milyon
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Benzine Ramazan Bayra-
mı'ndan önce 1.33 TL zam ya-
pıldıktan sonra 3 gün önce de

78 kuruş zam gelmişti. 20 TL seviyesini
aşan benzin ve motorine dün gece yarısın-

dan itibaren gizli zam yapıldığı belirtiliyor.
Benzin fiyatına 4 kuruş, motorin fiyatına ise
3 kuruş zam yapıldığı iddia edilirken,
bunun pompa fiyatına yansımadığı, dağı-
tıcı şirketin kârı için devreye alındığı kayde-

diliyor. Zamları açıklayan Enerji Petrol Gaz
İkmal İstasyonları İşveren Sendikası
(EPGİS) ile EPDK arasında yaşanan geri-
lim nedeniyle, tüketiciler fiyat değişimlerin-
den haberdar olamıyor. Akaryakıta zam

sağanağı yılbaşında başlamıştı. Yılbaşında
motorine 1.29 TL, benzine 0.61 TL ve
LPG'ye de 0.78 TL zam yapılmıştı. Sadece
benzine yılbaşından bu yana yapılan zam
sayısı da 16'yı buldu.

EKONOMİ

Hu kuk Danýþman larý: av. Uğur SaYaNER, av. Mustafa ENGİN
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İ stanbul’da son 6 ayda üç kez zamlanan ekmek
fiyatlarına yine gayriresmi zam geldi. İstanbul
Ticaret Odası’nın (İTO) nisan ayı meclisinde

ekmek fiyatlarına yüzde 16,6 oranında zam isteyen fı-
rıncıların bu talebi, bu hafta yapılan mayıs mecli-
sinde gündeme alınmadı. Ancak maliyetlerindeki
artışı gerekçe gösteren bazı ilçelerdeki fırıncı esnafı,
ekmeği 4-4,5 liradan satmaya başladı. Aralık ayında
resmi zammı beklemeden ekmeği 3,5 liradan sat-
maya başlayan İstanbul’daki fırıncı esnafı, yine mali-
yetlerindeki artışı gerekçe göstererek gayriresmi zam
yapmış oldu.

Cezayı göze alıp fiyat artırıyorlar

Sozcu.com.tr’ye konuşan İTO 12 No’lu Ekmek Un
ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi Başkanı Hasan
Demir, Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle birlikte un fi-
yatlarının da ciddi şekilde zamlandığını, artan enerji
maliyetleri ve maya giderleriyle birlikte fırıncıların
maliyetlerle baş edemez hale geldiğini anlattı.
İTO’dan son resmi zammı 2022 Şubat’ta aldıklarını
anımsatan Demir, “Bu zamla birlikte şubat itibarıyla
210 gram ekmek 3 liraya çıkmıştı. Nisan ayı mecli-
sinde 210 gram ekmeğin 3,5 liraya çıkması talebinde
bulunduk ama henüz gündeme alınmadı” dedi.
Demir, “Bu talebimiz, ilerleyen günlerde buğday ha-
sadının da başlamasıyla birlikte haziran ayı mecli-
sinde tartışılabilir. Ancak bazı ilçelerdeki fırıncılar
artan maliyetlerden dolayı resmi zammı beklemeden,
cezaları da göze alarak son 10 gündür zam yapmaya
başladı. Üsküdar ve Beykoz’da satılan ekmek fiyatları
4 liradan, Beşiktaş ve Kadıköy’de ise 4,5 liradan satıl-
maya başlandı” diye konuştu.

4 TL talebi geldi

İstanbul’da toplamda 3 bini aşkın fırıncıdan İTO’ya
bağlı olanlarda durum böyleyken, esnaf odasına
bağlı olan fırıncıların da zam talebi farklı değil.

Sozcu.com.tr’ye konuşan İstanbul Fırıncılar Odası
Başkanı Erdoğan Çetin, 240 gram ekmeğin 4 TL ol-
ması talebinde bulunduklarını ancak henüz bu talep-
lerine dönüş alamadıklarını anlattı. Çetin, “Sene
başında TMO’nun verdiği unun fiyatı 185 lira iken
bugün 280 lira. Piyasadaki diğer unların fiyatları ise
400 liraya kadar çıktı. Ciddi un zamlarından sonra
şimdi de maya fiyatları aylık olarak zamlanmaya
başladı. 120-130 TL olan maya haziran itibarıyla da
350 TL’ye çıkacak, tarafımıza tebliğ edildi” dedi. Fı-
rıncıların ekmeğe zam taleplerinde maliyetlerindeki
bu artışın etkili olduğunu kaydeden Çetin, şöyle
devam etti: “Ekmek fiyatları ne kadar yukarı giderse
vatandaşın fırın ekmeğine talebinde de azalma olu-
yor. Biz üretemeyecek duruma geldiğimiz için mec-
buriyetten fiyat güncellemesi talep ediyoruz.”

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1620361)

T.C. İSTANBUL ANADOLU
27. ASLİYE  HUKUK MAHKEMESİ
2022/17 ESAS 

----İ  L  A  N  ---- 
Sakarya, Kocaali, Açmabaşı Mahallesi-köyü , Cilt 
5, Hane  27, Bsn  176, 47........42 TC Kimlik numaralı
Himmet-Nuriye kızı 16/06/1984 doğumlu davacının
"ALEYNA" olan adının "HAFSA" olarak 
DEĞİŞTİRİLDİĞİ ilan olunur.12/05/2022

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1620397)

İLAN
İSTANBUL 20. ASLİYE HUKUK

MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/139 
KARAR NO : 2022/388

Mahkememizde açılan Nüfus davasının yapılan açık
yargılaması sonunda; Davanın KABULÜ ile, Ç****e
İli B***a İlçesi, G****n Mahallesi/Köyü Cilt no:7* Hane
no:2** BSN:2*'de nüfusa kayıtlı 2****0 T.C. nolu  Ş**r
ve H**de'den olma, 0*/0*/19** doğumlu davacının,
"NETİCE" olan adının "NÜKHET BAHAR" olarak
TMK'nın 27.maddesi uyarınca DEĞİŞTİRİLEREK 
NÜFUSA TESCİLİNE, karar verilmiştir.
Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1620405)

İLAN
İSTANBUL 20. ASLİYE HUKUK

MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/203 
KARAR NO : 2022/384

Mahkememizde açılan Nüfus davasının yapılan açık
yargılaması sonunda; Davanın KABULÜ ile, İ***l İli
E***n İlçesi, N***a Mahallesi/Köyü Cilt no:1* Hane
no:2*** BSN:1*'de nüfusa kayıtlı 4****4 T.C. nolu İ**t
E**s ve G**l'den olma, 30/0*/19** doğumlu davacının
nüfus kaydında, "HAZAL BİLLUR" olan adından 
"BİLLUR" adı çıkartılarak TMK'nın 27.maddesi 
uyarınca adının "HAZAL" olarak DEĞİŞTİRİLEREK
NÜFUSA TESCİLİNE, karar verilmiştir.
Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1620578)

T.C.
İstanbul Anadolu

13. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/56 Esas    10/05/2022
Karar : 2022/93 

İ L A N 
Yukarıda esas ve karar numarası yazılı mahkeme-
mizin 05/04/2022 tarihli kararıyla İstanbul ili, Esenler
ilçesi, Menderes mahallesi, Cilt: 45, Hane:440,
BSN:2 'te kayıtlı, Necati ve Zülfiye'den olma,
06/01/1969 Ağrı doğumlu, 35005714454 T.C. kimlik
nolu davacı Aynur Yüksel 'in  Aynur olan adının "Fİ-
RUZE AYNUR" DEĞİŞTİRİLDİĞİ hususu ilan olunur. 

13-15 Mayıs tarihleri arasında Limak Eu-
rasia Luxury Hotel’de düzenlenen TMK 6.
İstanbul Buluşması’nda, Türkiye’nin 37

farklı üniversitesinden 150 mühendislik öğrencisi;
TMK mezunları, mentorları, koçları ve konuk konuş-
macılarla bir araya geldi. Açılış konuşmalarını Limak
Şirketler Grubu ve Limak Vakfı Yönetim Kurulu Baş-
kanı Ebru Özdemir, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu ve
UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton’ın
yaptığı buluşmada; NATO Bilim ve Teknoloji Organi-
zasyonu AVT Paneli Destek Komitesi Başkanı Prof.
Dr. Melike Nikbay; Eczacıbaşı Topluluğu Grup
CEO’su Atalay Gümrah; Limak Yatırım Projeler Di-
rektörü Reşit Yıldız; Women in Games TR Kurucusu
Simay Dinç; Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Yö-
netim Kurulu Başkanı Zehra Öney ve Oyuncu Hande
Ataizi ilham verici tecrübelerini Türkiye’nin Mühendis
Kızları’yla paylaştı. 

Güzel anılar saklandı

Birbirinden değerli konuşmacıları dinleme fırsatı bulan
öğrenciler ayrıca; sosyal inovasyon, sosyal girişimcilik
ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında eğitimler aldı.
Takım çalışmasını teşvik eden bisiklet yapım atölyesine
de katılan Türkiye’nin Mühendis Kızları, monte ettik-
leri bisikletleri Darüşşafaka’ya bağışladı. Eğitim ve
atölyelerin yanı sıra sosyal etkinliklere de katılan öğren-
ciler; eğitimler, ilham veren konuşmalar ve sürpriz et-
kinliklerle üç gün süren 6. İstanbul Buluşması’ndan
değerli bilgiler ve güzel anılarla ayrıldı. 

Araştırmalar yapıyoruz

Türkiye’nin Mühendis Kızları projesinin Limak Vak-
fı’nın lider projelerinden bir tanesi olduğunu vurgula-
yan Limak Şirketler Grubu ve Limak Vakfı Yönetim
Kurulu Başkanı Ebru Özdemir; yedinci yılına giren
TMK’nın, Türkiye’de marka olma ve geleceğin lider
kadın mühendislerini ve mühendis adaylarını yetiş-
tirme konusunda öncülük etmeye devam ettiğini söy-
ledi. Özdemir, “Bizler için TMK, bir ‘sosyal yatırım’,
bir ‘etki yatırımı’.  Çünkü TMK ile toplumumuz ve ge-
leceğimiz üzerinde önemli bir etki yarattığımıza ve iz
bıraktığımıza inanıyorum. Ülkemizin geleceğine yön
verecek, tabir-i caizse, ‘cam tavanları kıracak’ kadın li-
derleri yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Çünkü hele ki pan-
demi sonrası dünyanın kadınlara, kadın liderlere ve
gençlere çok daha fazla ihtiyacı var. Bunun için
TMK’nın gelecek vizyonunda 2 konuya odaklanıyo-
ruz: ‘sürdürülebilirlik’ ve ‘küreselleşme’. Bir yandan
TMK’nın sürdürülebilir ve bağımsız bir platform ol-
ması için çalışmalarımızı yürütürken, diğer taraftan bu
alandaki deneyim ve tecrübemizi farklı ülkelere nasıl ta-
şıyabiliriz diye araştırıyoruz. “ dedi.

Benzin fiyatları cep yakmaya devam ediyor. 2 Aralık 2021 tarihinde litresi 9.12 TL’den satılan benzinin fiyatı dün
itibarıyla 21.15 TL’ye çıktı. Böylece son 6 aydaki fiyat artışı yüzde 131.90 olurken, Türk Lirası’ndaki değer kaybı ve
petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle önümüzdeki günlerde de zam dalgasının devam edeceği ifade ediliyor

Benzine 6 ayda 12 lira zam geldi

İTO'ya ekmeğe zam talebinde bulunan
fırıncılar, onay beklemeden fiyat artışlarına
başladı. Bazı ilçelerde ekmek 4,5 liraya
kadar çıktı. Fırıncılar aralık ayında da
resmi zammı beklemeden ekmeği 
3,5 liradan satmaya başlamışlardı

mühendisler 
istanbul’daEkmEk 
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Öte yandan, üretici ve perakendeci tarafındaki mali-
yet enflasyonu, vatandaşın satın aldığı her ürüne
zam olarak yansımaya, yurttaşın alım gücünü düşür-
meye devam ediyor. Ekmeğin 4,5 liraya, bir litre
sütün 15 liraya çıkması, en temel gıda ürünlerine
ulaşılabilirliği de azaltıyor. Ekmeğin resmi olarak 4
liraya çıkmasının talep edildiği nisan ayında açlık sı-
nırı, asgari ücretin 1070 TL üzerine çıkarak 5 bin
323 TL’ye yükselmişti. Yoksulluk sınırı ise 17 bin 340
TL’ye ulaşmıştı. Türk-İş’in bu verilerine göre ayrıca,
Ramazan Bayramı’ndan sonra ekmek, et ve süt fi-
yatlarında yeni zamlar olabileceğine işaret edilmişti.
İTO 12 No’lu Ekmek Un ve Unlu Mamuller Meslek
Komitesi Başkanı Hasan Demir’in açıklamaları, bay-
ramdan sonra ekmeğe yapılan gayrı resmi zamlarla
bu artışların gerçekleştiğini ortaya koymuş oldu.
Ulusal Süt Konseyi’nin çiğ süte yaptığı zammın da,
15 Mayıs’tan sonra da perakende süt fiyatlarına
yansıması bekleniyor.
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İlaçlar da pahalılaşacak
Türk Eczacılar Birliği Başkanı Arman Üney, hastaların ilaca erişim konusunda yaşadıkları
sıkıntının aşılması için, ilaçlara yılda en az 3-4 kez kur güncellemesi yapılmasını talep etti

Türk Eczacılar Birliği
Başkanı Arman Üney,
ilaç fiyatlandırılma-

sında kullanılan Euro kuru gün-
cellemesi öncesi ilaca erişim
sorunu yaşandığını söyledi. “Has-
talarımızın ilaca erişiminde yaşa-
dığı sıkıntıların giderilmesi için
artık yılda sadece bir kez kur gün-
cellemesi yapılması gerçekçi değil”
diyen Üney, “Bunun yerine yılda
en az 3 veya 4 kez kur güncelle-
mesi yapılması gerekiyor” diye ko-
nuştu. Üney, “İlaca kolaylıkla
erişim, halk sağlığının en önemli
önceliklerinden biri. Bu sorunun

çözümüne yönelik önlemlerin ive-
dilikle alınması gerekiyor. Özellikle
güncellemenin yapıldığı şubat ayı-
nın öncesinde hastalarımız çok sa-
yıda ilaca erişimde sıkıntı
yaşamakta, hastalarımızın yaşa-
dığı bu mağduriyet eczanelere de
ciddi anlamda yansımaktadır” ifa-
delerine yer verdi.

Ayakta kalma gücü tükendi

Üney, ’14 Mayıs Eczacılık Günü
ve Bayramı’ nedeniyle düzenlediği
basın toplantısında konuştu.Ecza-
cıların 13 yıldır revize edilmeyen
ilaç fiyat kararnamesi güncellen-

mesini beklediklerini kaydeden
Üney, “Eczacıların bu talebi, haklı
bir talep olmanın ötesinde artık
ekonomik anlamda da bir zorun-
luluktur” dedi. “2009’dan bu yana
güncellenmeyen, mevcut koşullara
hiçbir şekilde uyum sağlamayan
ilaç fiyat kararnamesi acilen gün-
cellenmeli” diyen Üney, “Çünkü
eczanelerimizin artık mevcut eko-
nomik koşullarda ayakta kalma
gücü tükenmiş, eczane ekonomi-
leri sürdürülebilir olmaktan çıkmış
ve erimiştir. Eczacıların bu çığlı-
ğına acilen yanıt verilmesi gerek-
mektedir” diye konuştu.  DHA

Mühendislik gibi erkek egemen bir sektörde daha
fazla kadının yer almasını ve eşit koşullarda temsilini
sağlamak amacıyla Limak Vakfı, Aile ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma
Programı (UNDP)’nin paydaşlığında yürütülen
Türkiye’nin Mühendis Kızları (TMK) projesindeki
geleceğin mühendis adayları İstanbul’da buluştu
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C HP'nin geleneksel hale getirilen
Büyükşehir Belediye Başkanları
Buluşması’nın 9’uncusu Mer-

sin’de gerçekleştiriliyor. Buluşmaya
CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu
Genel Başkan Yardımcısı Seyit To-
run'un yanı sıra Adana Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Zeydan Karalar, Ankara
Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur
Yavaş, Eskişehir Büyükşehir Belediye
Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Aydın Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Özlem Çer-
çioğlu, Antalya Büyükşehir Belediye
Başkanı Muhittin Böcek, Muğla Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Osman
Gürün, Tekirdağ Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Albayrak, Hatay Büyük-
şehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş,
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
Tunç Soyer katıldı. Toplantının açılış
konuşmasını yapan Başkan Seçer,
"Umut ediyorum; Mersin’in sıcak güneşi buradan
tüm Türkiye’ye büyük bir umut olarak yansıyacak-
tır” dedi.

Her gün farklı gündem

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan
Yardımcısı Seyit Torun, Türkiye’nin olağanüstü
günlerden geçtiğini ve vatandaşların her gün farklı
bir gündemle karşılaştığını kaydederken, "Gerçek-
ten her sabah uyandığımızda yeni bir gündem.
Türkiye inanılmaz sorunlar içerisinde boğuşuyor.

Dün de Canan Kaftancıoğlu ile ilgili yargı kararını
protesto etmek ve bu yargı kararını tanımadığımızı
ifade etmek için İstanbul’daydık. Gerçekten bu ik-
tidar 31 Mart-23 Haziran seçimlerini hazmedebil-
miş değil. Her süreçte ya yargı kararıyla ya
belediyelerimizi sürekli teftişlerle ya da belediyeleri-
mize sürekli baskı kurarak, kamu kaynaklarını ka-
patarak, Meclis’teki çoğunluğunu kullanarak
çalıştırmamak, hizmet vermesini engellemek için
her şeyi yapıyorlar. Sonuçta bizim belediyeleri-
mizde farklı partilere, iktidar partisine destek veren

vatandaşlarımız yok mu? Belediye
Başkanlarımız hiç kimseyi ayırt et-
meden, dışlamadan, ötekileştirme-
den hizmet veriyorlar ama bu
ceberut iktidar maalesef her an-
lamda belediyelerimizin önünü ke-
siyor. Evet, Canan Kaftancıoğlu ile
ilgili siyaset yasağı belirli bir ceza
hükmüne vardı ama biz asla bunu
kabul etmiyoruz. Canan Kaftancı-
oğlu İstanbul İl Başkanımız olarak
görevine devam edecektir" dedi.

Bedeli ağır ödedik

İstanbul’da CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu ile gerçekleştir-
dikleri ziyarete de değinen Torun,
“İstanbul’da Genel Başkanımızın
başkanlığında SADAT’ı ziyareti-
miz de oldu. Düşünebiliyor musu-
nuz bu ülkenin, devletin emniyet
birimleri var. Her türlü hem dış gü-

venliği sağlayacak hem iç güvenliği sağlayacak as-
keri var, polisi var, istihbaratı var ama siz kendinize
özgü ne olduğunu bilmediğimiz bir yapı kuruyor-
sunuz ve kapalı kapılar arkasında devlete karşı bir
yapı oluşturuyorsunuz. Bunu geçmişte denediler
ama bu bedeli bu millet ağır ödedi. Hep beraber
ağır ödedik. Asla buna izin vermeyeceğiz ve bu ya-
pının da ortaya çıkmasını demokratik hukuk devle-
tine yakışır bir şekilde takip edeceğiz” ifadelerine
yer verdi. DHA

KaftancıoğlU
devam edeceK!
CHP'li büyükşehir belediye başkanları, Mersin’de bir araya geldi. Toplantıya katılan  Yerel Yönetimlerden Sorumlu
Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Canan Kaftancıoğlu ile ilgili siyaset yasağı belirli bir ceza hükmüne vardı ama biz
asla bunu kabul etmiyoruz. Canan Kaftancıoğlu İstanbul il başkanımız olarak görevine devam edecektir" dedi

Karşılarına çıkan olumsuzluklara rağ-
men CHP’li büyükşehir belediye baş-
kanlarının çok güzel hizmetler
gerçekleştirdiğini söyleyen Torun, şöyle
devam etti: “Ne yaparlarsa yapsınlar
başaramayacaklar. Bizim belediyeleri-
miz her türlü zorluklara rağmen, kamu
kaynaklarının kendilerine kapatılmasına
rağmen, İller Bankası’nın bir teminat
mektubu vermekten imtina etmesine
rağmen, kamu bankalarının kredi ver-
mekten imtina etmesine rağmen, ba-

kanlıkların ayrımcı davranmasına rağ-
men başarıyla hizmet ediyorlar. Hiçbir
şekilde de şikayet etmiyorlar. Vatanda-
şımızın birincil ihtiyaçlarını gidererek,
öyle uçuk kaçık projelerle de uğraşma-
dan, kaynaklarını da yerinde kullanarak
şeffaf belediyecilik anlayışıyla hizmet
veriyorlar. Biz sizlerle gurur duyuyoruz.
İnanıyoruz ki sizlerin ortaya koyduğu bu
başarı, vatandaşlarımızın memnuniyeti
bize genelde iktidar yolunu açacak. Ye-
relde başardık, inşallah genelde de ba-

şaracağız ve halkın
iktidarını hep beraber
kuracağız. Ben bu çalış-
tayın, bu buluşmanın
başarılı geçmesini dili-
yorum. İnanıyorum ki
çok güzel konulara de-
ğinecek ve buradan çok
daha donanımlı olarak
ayrılacağız."

Başkanlarımız doğru yolda

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize-Artvin
Havalimanı açılışında açıklamalarda bulundu.
Konuşmasında “Uçaklarımız boş gidip geliyor”
diyen Erdoğan, “Bu uçaklar boş gidip gelirse bu
ne Rize’ye ne de Artvin’e yakışır. Bu uçakları
doldurun ki bu gidip gelişler çok daha
farklı bir şekilde devam etsin” dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı
İlham Aliyev ile birlikte; Rize-Artvin
Havalimanı'nın açılış törenine ka-
tıldı. Törende, Erdoğan ve Aliyev'in
yanı sıra; AK Parti Genel Başkanve-
kili Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı
Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mus-
tafa Destici, İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
ve Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu
da bulundu. Açılışta konuşan Aliyev, “Aziz
ve değerli kardeşim sayın Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan, aziz kardeşlerim.
Yeniden Türkiye'de olmaktan çok mutlu-
yum. Kardeş Türkiye günden güne güçle-
niyor, gelişiyor” diye konuştu.

Aliyev'den Karabağ mesajı

Aliyev, şu ifadeleri kullandı: “Savaşın ilk
gününde Recep Tayyip Erdoğan'ın, Tür-
kiye, Azerbaycan'ın yanındadır demesi,
birçokları için mesaj oldu. Türkiye bizim
arkamızdaydı. Azerbaycan halkı hiçbir
zaman bu kardeşliği unutmayacak. Kara-
bağ'ın imarı için beraber, omuz omuza ça-
lışıyoruz. Aziz dostlar, ben ilk kez
Rize'deyim. Uçaktan burayı seyrederken
dedim ki, burası cennete benziyor. Ri-
ze'nin, Artvin'in, Karadeniz'in tabiatı büyük
servettir ama en büyük servet, bu bölgenin
insanlarıdır. Yaşasın Rize, yaşasın Türkiye,
yaşasın Türkiye ve Azerbaycan birliği.”

Uçaklar dolmalı

Aliyev'in ardından kürsüye çıkan Erdoğan,
“Sayın Aliyev, Sayın Bahçeli, Sayın Destici,
değerli misafirler sizleri en kalbi duygula-
rımla selamlıyorum. Rize - Artvin Havali-
manımızın şehirlerimize, bölgemize ve
milletimize hayırlı olmasını diliyorum”
dedi. Uçakların boş gidip geldiğini de kay-
deden Erdoğan, “5 yılda tamamlanan Rize
- Artvin Havalimanı, yıllık 3 milyon yolcu
kapasiteli terminali, destek üniteleri ve
diğer birimleriyle gerçekten gurur verici bir
eser oldu ancak şu anda uçaklarımız boş
gidip geliyor. Buradan Rizeli hemşehrile-
rime, Artvinli hemşehrilerime sesleniyo-
rum, uçaklar boş gidip gelirse bu ne

Rizeliye ne Artvinliye yakışır. Demek ki
Rizeli, Artvinli hemşehrilerim bu uçakları
doldurmalı ki, bu gidip gelişler çok daha
farklı şekilde devam etsin. Bu topraklarda
yaşayanlar ve sılayı rahim için ziyarete ge-
lenler yanında, bölgenin güzelliklerini gör-
mek isteyen herkese Rize-Artvin artık bir
uçak bileti mesafesindedir” dedi.

Başarı hikayesi

Yapılan yatırımların büyük bir başarı hika-
yesi olduğunu da kaydeden Erdoğan, “Ri-
ze'nin turizm potansiyelini değerlendirmek
için de önemli çalışmalar yürütüyoruz.
Kaçkar Dağları Milli Parkı'nı halkımızın
kullanımına açtık. Bölgemizi, Karadeniz'in
üs bölgesini yapacak İyidere Lojistik Li-
manı'nın da yapımı sürüyor. İnşallah böl-
gemiz, büyük ve güçlü Türkiye
hedefimizin, aydınlık geleceğin lokomotif-
lerinden biri haline dönüşecektir. Türki-
ye'nin demokrasi ve kalkınma yolcuğu
hem 2 asırlık tarihi hem de tüm dost ve
kardeşleri ile bölgesi için büyük bir başarı
hikayesidir” diye konuştu.

Maliyeti çok yüksek

'Çay bardağı' şeklindeki kulesiyle gündem
olan Rize’nin Pazar ilçesine bağlı Yeşil-
köy'deki havalimanının temeli 3 Nisan
2017'de atıldı. Yıllık 3 milyon yolcu kapasi-
tesine sahip olan havalimanının, 32 bin
metrekare terminal binası ve diğer destek
binalarıyla toplam 47 bin metrekare kapalı
alanı bulunuyor. Havalimanının maliyeti-
nin ise 1.7 milyar TL'yi aştığı hesap 
ediliyor.

İlk iniş gerçekleşti

İstanbul Havalimanı'ndan saat 08.30'da
havalanan Türk Hava Yollarına ait TK
2538 sefer sayılı "Rize-Artvin" adlı yolcu
uçağı, 10.35'te Rize-Artvin Havalimanı'na
iniş yaptı.
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gidip geliyor!
Uçaklar boş
gidip geliyor!
Uçaklar boş
gidip geliyor!
Uçaklar boş
gidip geliyor!
Uçaklar boş
gidip geliyor!

Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan



A K Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş,
Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul Aile Vakfı
tarafından düzenlenen '1. Uluslararası Aile

Sempozyumu'na katıldı. Burada konuşan Kurtulmuş,
"Özellikle postmodern çağın en önemli konularından bi-
risi ve insanlığın gelecek bakımından bugün üzerinde
çok ciddi şekilde düşünmesi gereken hususların başında
gelen bir konudur. Aile bir anlamda ekonomik bir konu-
dur. Bir birim olarak aileyi ele almak durumundayız. Bir
taraftan aile siyasal bir konudur. Topluma karşı sorum-
luluklar ve siyasetin üzerine düşen vazifeler bakımından
aileyi tartışmalıyız. Bir taraftan aile hukuki. Bir ailenin
korunması, ailenin değerinin arttırılması için hangi hu-
kuksal adımların atılması gerektiği üzerine konuşmalıyız.
Ama hepsinde kuşatacak bir şekilde aile aslında sosyo-
lojik, psiko sosyolojik bir konudur" dedi. 

Aile kök hücremizdir

Kurtulmuş, "Aileyi korursanız, toplumlar ne kadar dağı-
lırsa dağılsın hangi dış baskılarla bir takım tarih boyunca
olduğu gibi harpler, savaşlar, nüfuslar ne kadar azalırsa
azalsın. Eğer bir toplum fıtrata uygun şekilde aileyi koru-
mayı bilirse aynen vücudun kök hücreden yenilenmesi
gibi insan toplulukları da sağlam bir kök hücre olan aile-
den yenilenmeyi başarabilir. Bunun için çalışmalarımızın
ana ekseninde aileyi bir kök hücre gibi kabul etmek mec-
buriyetimiz vardır" diye konuştu. 

Batılılara kıyasla iyiyiz

"Aileyi bir ilk mektep almak ve eğitim perspektifi bakı-
mından geliştirmek durumundayız" diyen Numan Kur-
tulmuş, "Yine aile geleceğimizin hem aynasıdır hem
teminatıdır. Evet, Türkiye'nin de son zamanlarda aile
meselesinde ciddi problemlerle karşılaştığını biliyor ve
bunların ortadan kaldırılması için mücadele ediyoruz.
Ama şunu söylemeden de edemeyiz. Allah'a çok şükür
dünya milletleriyle kıyasladığımızda özellikle batılı çok
gelişmiş olduğunu zannettiğimiz ülkelerle kıyasladığı-

mızda halen Türk aile yapısı fevkalade güçlüdür. Fevka-
lade kuvvetlidir. Zaten onun için de bu kadar saldırının
altında kalmaktadır. Bu anlamda bu saldırıları sadece
birtakım sözler olarak görmeyin. İnsanların zihnini oluş-
turan, özellikle sosyal medya ağları üzerinden verilen bir
takım sembolik ifadelerle anlatılan bir takım sloganik
değerlerle gündeme koyulan konuların aslında aile de-
ğerlerini yıpratmak için son derece iyi planlanmış küresel
bir parçası olarak kullanıldığını gayet iyi biliyoruz. Hatta
öyle ki bu değerlerin tersine olan konuları gündeme ge-
tirmenin çağ dışı olmak. Modern çağı, postmodern çağı
anlamamak dünyadaki gelişmelere ayak uyduramamak
gibi, klasik çağ dışı eleştirilere muhatap olduğunu biliyo-
ruz" ifadelerini kullandı.  DHA

15 MAYIS 2022 PAZAR GÜNDEMwww.gazetedamga.com.tr8

tUrk Aıle 
YAPISI 
güClüdür
Uluslararası Aile Sempozyumu'na katılan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Batılı
çok gelişmiş olduğunu zannettiğimiz ülkelerle kıyasladığımızda halen Türk aile yapısı fevkalade
güçlüdür. Fevkalade kuvvetlidir. Zaten onun için de bu kadar saldırının altında kalmaktadır" dedi

Kadına şiddet 
kabul edilemez
Konuşmasında kadına yönelik şiddete de değinen Kurtul-
muş, "Kadına karşı şiddet hiç şüphesiz sadece kadına karşı
işlenen bir suç değil, bütün insanlığa karşı işlenen ortak bir
suçtur. Kadına karşı şiddetin ortadan kaldırılması için eli-
mizden gelen bütün gücü ortaya koymaya gayret ediyoruz.
Bu anlamda toplumsal bilincin arttırılması için her türlü ça-
bayı ortaya koyuyoruz. Çünkü bu insanlık suçu var olmaya
devam ettiği sürece insanlık ailesinin de böyle içini kemi-
ren bir kurt gibi Türkiye toplumunu da Türk toplumu da
ifsat edeceği açıktır. Bu anlamda aile değerlerinin ortaya
konulmasıyla kadına karşı şiddetin önlenmesi arasında
sanki bir çelişki varmış gibi konuşmanın da fevkalade yan-
lış olduğunu ifade etmek isterim. Aileyi korumak nasıl bir
sorumluluksa, ailenin değerini arttırmak nasıl bir sorumlu-
luksa, kadının korunmasını sağlamak için de toplumun bi-
linçlendirilmesi, yasal tedbirlerin alınması o derece büyük
bir sorumluluktur" dedi.

Bağcılar Belediyesi’nin
hayata geçirdiği ve liseli
öğrencilerin Birleşmiş Mil-

letler (BM) Sürdürülebilir Kal-
kınma Amaçları kapsamında
orijinal projeler ürettiği ‘Yaşayan
Fikirler Atölyesi’nin kapanışı Bağcı-
lar Belediye Başkanı Abdullah Öz-
demir’in de katılımıyla yapıldı.
Başkanlık Konferans Salonu’nda
gerçekleşen programa ilçede eğitim
gören öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. 

Bağcılar’ın ismi 
projelerle anılacak

Daha güzel bir Bağcılar için genç-
lerle birlikte gayret göstereceğini
söyleyen Özdemir, “Her platform-
dan bizlere ulaşabilirsiniz. Sosyal
medya hesaplarını aktif bir şekilde
kullanıyorum. Sizlerin fikir, öneri,
düşünce ve eleştirilerini önemsiyo-
rum. Her zaman konuşan, düşün-
celerini ifade eden, fikirleriyle ön
planda olan bir gençlik istiyorum.
İnşallah bundan sonraki süreçte de

siz genç kardeşlerimizin
enerjisi ve fikirleriyle iyi bir
Bağcılar’a hep beraber ula-
şacağız. Bugünkü proje ya-
rışmasında birinci, ikinci ve
üçüncü seçilmek çok önemli
ama buralara gelmek ve
katkı sunmak da çok kıymetli. İnşal-
lah ilk üçe giren projelerimizi
hemen hayata geçireceğiz. Bağcı-

lar’ın ismi bundan sonra projelerle,
gençlerin hayata katılımıyla ve güler
yüzüyle anılacak” dedi.

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen ve
öğrencilerin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir

Kalkınma Amaçları kapsamında özgün 
projeleri ortaya koyduğu ‘Yaşayan Fikirler 
Atölyesi’nin finali yapıldı. Heyecanlı anların
yaşandığı programda sunumlarını yapan 

6 gruptan “Yağmur Suyu Hasadı” projesiyle
Hezarfen grubu birinci oldu

Yaşayan Fikirler Atölyesi
FİnAl YAptı

Kadınlardan yıl
sonu kermesi  

Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile
Hizmetleri Müdürlüğü’nün Üreten
Engelliler Merkezi Çalışkan Karınca-

lar Atölyesi, Altın Yıllar Yaşam Merkezi, Fın-
dıklı, Gülsuyu, Esenkent ve Başıbüyük Kadın
ve Sosyal Yaşam Merkezi’nde yıl boyunca eği-
tim alan farklı yaş aralığından kadınların ker-
mesine Maltepeli vatandaşlar büyük ilgi
gösterdi. Maltepe Halk Eğitim Merkezi usta
öğreticilerinden ders alan kursiyerlerin kermesi
Küçükyalı’da bulunan Adnan Kahveci Par-
kı’nda gerçekleşti. Kermeste dikiş giyim üretimi,
iğne oyası, el örgü, mefruşat ve amigurumi,
biçki dikişi, ahşap işçiliği, gümüş takı tasarımı
kurslarındaki eğitimlerini tamamlayan  kadınlar
hazırladıkları ürünleri sundu. Maltepe İlçe Em-
niyet Müdürlüğü yetkililerince açılan stantta,
şiddete uğrayan kadınların kullanacağı
KADES uygulamasına kayıt ve uygulamanın
kullanımıyla ilgili bilgi verildi. Kermeste ev ak-
sesuarları, örtüler, salon takımları, havlu,
bohça, masa örtüsü, desen panoları, kolye ve
gümüş takı tasarımları, geleneksel el sanatlarını
yaşatan iğne oyası tülbent modelleri, giysiler
vatandaşların beğenisini topladı.   

AK Parti Genel
Başkanvekili

Numan 
Kurtulmuş

VERGİ 
KİMLİK NO
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1260438080   Ayyıldız Uluslararası Nakliyat Katipmustafa Çelebi Mah. Büyük Parmakkapı

İnşaat İç Ve Dış Tic.Ltd.Şti.   Sk. Kapı No:20 Daire No:3 Beyoğlu - İstanbul 2022042613AuD0000008     03/2016-03/2016        0015-KDV           3080-Vergi Ziyaı Cezası   5.497,92 TL 16.493,76 TL

1260438080 Ayyıldız Uluslararası Nakliyat Katipmustafa Çelebi Mah. Büyük Parmakkapı

İnşaat İç Ve Dış Tic.Ltd.Şti. Sk. Kapı No:20 Daire No:3 Beyoğlu - İstanbul 2022042613AuD0000009     04/2016-04/2016         0015-KDV 3080-Vergi Ziyaı Cezası    2.899,26 TL 8.697,78 TL

1260438080 Ayyıldız Uluslararası Nakliyat Katipmustafa Çelebi Mah. Büyük Parmakkapı

İnşaat İç Ve Dış Tic.Ltd.Şti. Sk. Kapı No:20 Daire No:3 Beyoğlu - İstanbul 2022042613AuD0000013    07/2016-07/2016          0015-KDV 3080-Vergi Ziyaı Cezası    2.753,28 TL 8.259,84 TL

1260438080 Ayyıldız Uluslararası Nakliyat Katipmustafa Çelebi Mah. Büyük Parmakkapı 

İnşaat İç Ve Dış Tic.Ltd.Şti. Sk. Kapı No:20 Daire No:3 Beyoğlu - İstanbul 2022042613AuD0000020     01/2016-12/2016    3080-Vergi Ziyaı Cezası   18.888,60 TL 56.665,80 TL

1260438080 Ayyıldız Uluslararası Nakliyat Katipmustafa Çelebi Mah. Büyük Parmakkapı

İnşaat İç Ve Dış Tic.Ltd.Şti. Sk. Kapı No:20 Daire No:3 Beyoğlu - İstanbul 2022042613AuD0000021     01/2016-03/2016    3080-Vergi Ziyaı Cezası    6.108,80 TL 18.326,40 TL

1260438080 Ayyıldız Uluslararası Nakliyat Katipmustafa Çelebi Mah. Büyük Parmakkapı

İnşaat İç Ve Dış Tic.Ltd.Şti. Sk. Kapı No:20 Daire No:3 Beyoğlu - İstanbul 2022042613AuD0000022    04/2016-06/2016     3080-Vergi Ziyaı Cezası    6.307,80 TL 18.923,40 TL

1260438080 Ayyıldız Uluslararası Nakliyat Katipmustafa Çelebi Mah. Büyük Parmakkapı 

İnşaat İç Ve Dış Tic.Ltd.Şti. Sk.Kapı No:20 Daire No:3 Beyoğlu - İstanbul 2022042613AuD0000025    07/2016-09/2016 3080-Vergi Ziyaı Cezası     4.675,80 TL 14.027,40 TL

1260438080 Ayyıldız Uluslararası Nakliyat Katipmustafa Çelebi Mah. Büyük Parmakkapı 

İnşaat İç Ve Dış Tic.Ltd.Şti. Sk. Kapı No:20 Daire No:3 Beyoğlu - İstanbul 2022042613AuD0000026    10/2016-12/2016  3080-Vergi Ziyaı Cezası    1.796,20 TL 5.388,60 TL

1260438080 Ayyıldız Uluslararası Nakliyat Katipmustafa Çelebi Mah. Büyük Parmakkapı 

İnşaat İç Ve Dış Tic.Ltd.Şti. Sk. Kapı No:20 Daire No:3 Beyoğlu - İstanbul 2022042613AuD0000031    11/2017-11/2017   0015-KDV      3080-Vergi Ziyaı Cezası    2.122,74 TL 6.368,22 TL

1260438080 Ayyıldız Uluslararası Nakliyat Katipmustafa Çelebi Mah. Büyük Parmakkapı 

İnşaat İç Ve Dış Tic.Ltd.Şti. Sk. Kapı No:20 Daire No:3 Beyoğlu - İstanbul 2022042613AuD0000032    12/2017-12/2017 0015-KDV      3080-Vergi Ziyaı Cezası    1.676,88 TL 5.030,64 TL

1260438080 Ayyıldız Uluslararası Nakliyat Katipmustafa Çelebi Mah. Büyük Parmakkapı 

İnşaat İç Ve Dış Tic.Ltd.Şti. Sk. Kapı No:20 Daire No:3 Beyoğlu - İstanbul 2022042613AuD0000033     01/2017-12/2017 3080-Vergi Ziyaı Cezası  6.260,20 TL 18.780,60 TL

1260438080 Ayyıldız Uluslararası Nakliyat Katipmustafa Çelebi Mah. Büyük Parmakkapı 

İnşaat İç Ve Dış Tic.Ltd.Şti. Sk. Kapı No:20 Daire No:3 Beyoğlu - İstanbul 2022042613AuD0000035     10/2017-12/2017 3080-Vergi Ziyaı Cezası     5.254,00 TL    15.762,00 TL

1260438080 Ayyıldız Uluslararası Nakliyat Katipmustafa Çelebi Mah. Büyük Parmakkapı 

İnşaat İç Ve Dış Tic.Ltd.Şti. Sk. Kapı No:20 Daire No:3 Beyoğlu - İstanbul 2022042613AuD0000036     01/2018-12/2018   3080-Vergi Ziyaı Cezası    9.301,16 TL 27.910,68 TL

1260438080 Ayyıldız Uluslararası Nakliyat Katipmustafa Çelebi Mah. Büyük Parmakkapı

İnşaat İç Ve Dış Tic.Ltd.Şti. Sk. Kapı No:20 Daire No:3 Beyoğlu - İstanbul 2022042613AuD0000037     04/2018-06/2018 3080-Vergi Ziyaı Cezası    2.686,86 TL 8.060,58 TL

1260438080 Ayyıldız Uluslararası Nakliyat Katipmustafa Çelebi Mah. Büyük Parmakkapı 

İnşaat İç Ve Dış Tic.Ltd.Şti. Sk. Kapı No:20 Daire No:3 Beyoğlu - İstanbul 2022042613AuD0000038    07/2018-09/2018 3080-Vergi Ziyaı Cezası    3.141,38 TL 9.424,14 TL

1260438080 Ayyıldız Uluslararası Nakliyat Katipmustafa Çelebi Mah. Büyük Parmakkapı 

İnşaat İç Ve Dış Tic.Ltd.Şti. Sk. Kapı No:20 Daire No:3 Beyoğlu - İstanbul 2022042613AuD0000040     06/2018-06/2018  0015-KDV      3080-Vergi Ziyaı Cezası    2.198,34 TL 6.595,02 TL

1260438080 Ayyıldız Uluslararası Nakliyat Katipmustafa Çelebi Mah. Büyük Parmakkapı 

İnşaat İç Ve Dış Tic.Ltd.Şti. Sk. Kapı No:20 Daire No:3 Beyoğlu - İstanbul 2022042613AuD0000042     09/2018-09/2018 0015-KDV      3080-Vergi Ziyaı Cezası    1.684,26 TL 5.052,78 TL

1260438080 Ayyıldız Uluslararası Nakliyat Katipmustafa Çelebi Mah. Büyük Parmakkapı 

İnşaat İç Ve Dış Tic.Ltd.Şti. Sk. Kapı No:20 Daire No:3 Beyoğlu - İstanbul 2022042713AuD0000001    10/2018-12/2018 3080-Vergi Ziyaı Cezası    3.472,92 TL 10.425,96 TL

"Beyoğlu Vergi Dairesi Müdürlüğü  Mükelleflerine ait olup, yukarıda adı,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler  bilinen adreslerinde bulunamamaları

nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.'nun 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü

mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri 

tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur."
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B akırköy Belediyesi’nin mayı son
toplantısında, 2021 yılı kesin
hesabı görüşüldü. AK Parti

adına söz alan Grup Sözcüsü Halit Ce-
beci, performans ve değerlendirme top-
lantısında da söylediği gibi, belediyenin
gerçekleşen gider bütçesinin 359 milyon
olduğunu bu bütçenin 279 milyonun

personel, 10 milyonunun da faiz gideri olduğunu
söyleyerek, yaklaşık 50 milyonu ile belediyecilik
hizmetlerinin Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ya-
pıldığını tekrarladı. 

359 milyon lira nerede?

Geçtiğimiz ay yapılan Faaliyet Raporu görüşmele-
rinde hedeflenenler ve gerçekleşme oranlarıyla ilgili
konuşan Cebeci, kent bütünlüğünün sağlanması,
yeşil alanların oluşturulması, parke, taş beton,
parklara kauçuk zemin döşenmesi, yeni park
açma, kadın danışma merkezi, kitap okuma yarış-
ması, meslek kursları açma, tiyatroda temsil, huzur
evinde yapılması planlanan etkinlikler, asker aile-
sine yardım, ramazan kolisi ve iftar yemeği gibi ya-
pılması planlanan ve hedeflenen sayıların
gerçekleşme oranlarının sıfır olduğunu hatırlata-
rak, bunları tekraralamaktaki amacının da hem va-
tandaşların bilmesi hem de tavsiyeleriyle katkı
sunmak olduğunu söyledi. Halit Cebeci, “Peki bu
359 milyon lira nerede? Bu para nereye ödendi?
Hedeflenen şeylerin gerçekleşme oranı sıfır” dedi. 

Kira geliri 9 milyon lira

İnsan Kaynakları, Yazı İşleri, Teftiş Kurulu, Hukuk
İşleri, Kültür Müdürlüğü, Temizlik İşeri, Zabıta,
Mali Hizmetler, İmar ve Şehircilik, Park Bahçeler,
Tiyatro, Destek Hizmetler gibi müdürlük bütçelele-
rinin çoğunluğunun personel gideri olarak görül-
düğünü ifade eden Cebeci, Bakırköy Belediyesi’nin
bir yıl boyunca kira gelirlerinden elde ettiği tutarın
ise “9 Milyon” olduğunu söyledi. Cebeci, kira ge-
lirlerinin bu denli düşük olmasının sebebini “Ecri-
misil usulu ile ihalelerin sürekli ötelenmesi ve
yapılmaması” olarak açıkladı. 

Merkezden 112 milyon lira geldi

Beğenmedikleri merkezi idareden Bakırköy Beledi-
yesi’ne bu yıl 112 milyon 195 lira para geldiğini de

aktaran Halit
Cebeci, park,
bahçe, oyun
alanı gibi be-
lediye hiz-
metleri
konusunda
hedeflenen-
lerin gerçek-
leşme
oranının sıfır
olduğunu söy-
ledi.   Sokak ve
caddelerin hizmet
alamadığını, park ve
bahçelerdeki otların
insan boyuna ulaştığını,
115 parkı olan Bakırköy’de ki
yüksek sayının çoğunluğunu Ataköy’deki
binaların bahçesindeki alanlar olduğunu, hepsinin
de içler acısı durumda olduğunu söyleyerek konuş-
masını sürdüren Cebeci, Bakırköy Belediyesinin
sürdürülebilir belediyecilik anlayışından uzak oldu-
ğunu, yakında borçlarını ödeyemeyecek duruma
geleceğini, sadece merkezi hükümetten gelen pa-
rayla belediyeyi döndürmenin imkanı olmadığını
belirterek, belediyenin gelir getirici çalışmalar yap-
ması gerektiğini ifade etti.  Bayram sonrası trafiğe
kapatılacağı söylenen ancak henüz bir çalışmanın
yapıldığı gözlenmeyen İstanbul Caddesi ilgili de
konuşan Cebeci, “Caddeyi trafiğe kapatmak bir
kısmı sevindirebilir ama cadde üstündeki esnafı sı-
kıntıya sokar. Bize gelen şikayetler var. Bununla il-
gili esnaf imza topluyor” dedi. 

Geçmişi konuşursunuz

Konula ilgili eleştirilere cevap vermek için kürsüye
gelen Başkan Yardımcısı ve CHP’li Meclis Üyesi
Taşkın Toprak ise Cebeci’nin yaptığı konuşmanın
geçtiğimiz ayda kaldığını söyleyerek, “Gelecekle il-
gili söyleyecek lafı olamayanlar, geçmişi konuşur”
diyerek, tartışmanın seyrini değiştirdi. Vergi tahsi-
latlarının arttığını, teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinde
yüzde 58 azalma olduğunu, azalma nedeninin de
Cumhurbaşkanlığı  genelgesi ile kiracılardan
ödeme alınmaması olduğunu belirten Toprak, per-
sonel giderlerinin yüzde 13, mal ve hizmet alımı

adı altındaki personel
giderlerinin de yüzde
32 oranında artış
sebebini ise, bele-
diye şirketi ile ya-
pılan KHK’lı
işçilerin sözleş-
melerinin tek bir
müdürlük üzerin-
den görev dağılımı

şeklinde yapılması
olarak açıkladı.

Diğer müdürlüklerin-
deki giderlerin, evrak,

kullanılan araç, gereç,
yakıt gideri ve bilgisayar yazı-

lımları olduğunu ifade etti. Taş-
kın Toprak, birim müdürlükleriyle

yaptıkları toplantıda, AK Partili Meclis Üyesi
Servet Toroman’ın da bulunduğunu ve konuyla il-
gili kendi gurubuna bilgi vermediğini, bunun da
kendi aralarında bir iletişim eksikliği olduğunu vur-
guladı. 

Cebeci'ye de görev düşüyor

Geçmişten kalan alacaklarıyla ilgili CNR Fuarı’nda
zabıta kuvvetleriyle yaptıkları çalışmaları ve Cebe-
ci’nin kendilerine yönelik yaptığı eleştirileri de hatır-
latan Taşkın Toprak, vadesi geçmiş 140 milyon
paranın alınması için AK Parti grubunun CNR ile
konuşmasını, Cebeci'ye de bu konuyla ilgili görev
düştüğünü söyledi. 

Anahtarı bize verin

Vadesi geçen borçlarla ilgili kendisine görev veren
Toprak’a, “Bakırköy Belediyesi’nin anahtarını bize
verin, biz gerekeni yaparız” diye cevap veren Cebe-
ci’ye, hitap eden Meclis Başkan Vekili Mahir Çelik,
“Siz kendi anahtarınıza sahip çıkın” diye cevap ve-
rince,  CHP’li Belediyenin 20 yılda yapamadığını 2
yılda düzelteceklerini söyleyen Halit Cebeci, “Park
açıyorsunuz, sonra içine kafe açıyorsunuz, sonra
da kiraya veriyorsunuz. Bakırköy’de işgal altında
olmayan park bırakmadınız. İnsanların gidip otu-
racağı bir yer yapamadınız. Gelir getirici çalışmalar
yapıyorsunuz ama bu gelirlerin nereye gittiğini bil-
miyoruz” diyerek cevap verdi. 
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Bakırköy Belediyesi’nin mayıs ayı son toplantısında 2021 yılı kesin hesabı görüşüldü. AK Parti ve 
MHP ‘Hayır’ oyu verdiği kesin hesap, CHP’nin oylarıyla kabul edildi. Bakırköy'ün başarısız bir belediye
yönetiminde olduğunu ifade eden AK Parti Grubu, “Belediyenin anahtarını bize verin, 20 yılda
yapamadığınızı 2 yılda yapalım” dedi, CHP’de “Siz kendi anahtarınıza sahip çıkın” yanıtını verdi

AnAhtArınızA
SAHIPCIKIN!

Merkezi Hükümetten gelen parayının da lütuf olmadığını
ifade ederek konuşmasını sürdüren Taşkın Toprak, önceki

yıllara paralel olarak bütçede tutarlı bir şekilde ilerlediklerini,
mali disiplini sağladıklarını, geçtiğimiz yıl 5 lira olan mazotun

bu gün 23 lira olduğunu, elektrik faturalarındaki artış oranını ve
AK Partili bir çok belediyenin ek bütçe kullanmak zorunda kaldı-

ğını belirtti. Hedef tutturmadaki oranın düşük olmasının da
pandemiden kaynaklandığını kaydeden Toprak’a, “10 senedir

mi pandemi mi var” diyerek cevap veren Cebeci, “Hedefi-
nizi her sene yüzde 50 oranında tutturuyorsunuz. Büt-

çeyi bilerek yüksek yapıyor, işçilik giderleri yasal
sınırı geçmesin diye şişiriyorsunuz, gerçek-

leşme oranı da yüzde 50’de kalıyor”
dedi.

Gelen para 

lütuf değil

Doğa için yüzdüler
Avcılar Belediyesi öncülüğünde buluşan doğa severler; iklim krizine
karşı farkındalık oluşturmak için önce bisiklete bindiler, sonra
koştular, daha sonra da sıcaklığı 15 derece olan suda yüzdüler

AvcılAr Belediyesi, “İklim
Krizine Karşı Farkındalık
İçin” başlığıyla bir organizas-

yon düzenledi. Çevre, doğa ve spor ku-
ruluşlarınında destek verdiği
organizasyon kapsamında 200 sporcu
önce bisiklet turu düzenlendi. Sabahın
ilk saatlerinde Tahtakale Mahalesi Is-
partakule Mevkii’nde buluşan sürücüler
Avcılar’ın 10 mahallesini dolaşarak 25
kilometre boyunca pedal çevirdi. Bisiklet
sürücüleri ile birlikte Barış Manço Kül-
tür Merkezi’nin önünde buluşan iklim
koşucuları, iklim krizine dikkat çekmek
için 5 kilometre boyunca koştu. Organi-
zasyonun son kısmında ise açık denize
çekilen teknelerden atlayan yüzücüler sı-
caklığı 15 derece olan suda yüzerek De-
nizköşkler Plajı’ndan karaya çıktı.

Hiçbir şey atık değildir

İklim kriziyle ilgili konuşan Avcılar Be-

lediye Başkanı Turan Hançerli; “İklim
krizine dikkat çekmek için arkadaşları-
mız yüzdü, koştu ve pedal çevirdiler.
Dünyamız iklim kriziyle karşı karşıya
ve dünyamıza verdiğimiz zarar ve kar-
bon nedeniyle dünya alarm veriyor
ama hala yetkililer, yönetim ve dünya
bu konuda çok fazla duyarlı değil. İşte
bizler doğadan yararlanan, doğayla
uyumlu yaşamayı bilen ve doğanın
bize verdiği değerlerin farkında olan in-
sanlar iklim krizinin son bulması için,
karbon ayak izinin azalması için pedal
çevirdiler, koştular ve yüzdüler. Diliyo-
rum ki gelecekte bu krizler aşılır. Dünya
bu büyük tehlikeden kurtulacak. Kentte
geri dönüşüme katmadığımız atık yok.
Hiçbir şey atık değildir, mutlaka geri
dönüştürülebilir sloganıyla belediye
olarak aktif çalışmalar yürütüyoruz”
açıklamasında bulundu. 
YAKUP TEZCAN

Beylikdüzü yaza
merhaba dedi
Beylikdüzü Belediyesi, Yaşam Vadisi 6 Mayıs Gençliğimiz
Var Sahnesi’nde Can Gox konseri ile “yaza merhaba”
dedi. Ulusal Peyzaj Mimarlığı Günü kapsamında
gerçekleştirilen konser renkli görüntülere sahne oldu

Beylikdüzü Belediyesi,
‘Yaza Merhaba’ konse-
riyle ünlü caz ve blues sa-

natçısı Can Gox’u Beylikdüzülülerle
buluşturdu. Ulusal Peyzaj Mimar-
lığı Günü dolayısıyla düzenlenen ve
müzikseverlerin büyük ilgi göster-
diği konserde sahne alan Gox, ses-
lendirdiği parçalarla dinleyenler
geçmişten bugüne unutulmaz bir
müzik yolculuğuna çıkardı. Ücretsiz
konseri izlemeye gelen Beylikdüzü-
lüler, Yaşam Vadisi’nin etkileyici do-
kusu içinde çimlerde oturarak
şarkılara eşlik ettiler.
Beylikdüzü Belediyesi Meclis 1.Baş-

kan Vekili Serdal Mumcu ve Peyzaj
Mimarları Odası İstanbul Şube
Başkanı Murat Çelik’in de katılım
sağladığı konserde günün anlam ve
önemine vurgu yapan Mumcu, “13
Mayıs “Ulusal Peyzaj Mimarlığı
Günü’nün Yaşam Vadisi’nde kutla-
nıyor olması bir hayli keyifli. Çünkü
yüzlerce peyzaj mimarımızın emeği
var burada. Bizler de Beylikdüzülü-
ler olarak burada mutlu anlar yaşı-
yoruz. Bütün mimarlarımıza sevgi
ve saygılarımı iletiyorum. Ayrıca bu-
güne anlam katan Can Gox’a da te-
şekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.
BARIŞ KIŞ

İBB tiyatrosu ödül verdi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ve Türk Kadınlar Birliği İstanbul Şubesi’nin 36.
Genç Günler kapsamında ortaklaşa düzenlediği 26. Bedia Muvahhid Ödülü sahiplerini buldu

NAzAN Yatgın Palabıyık’ın sunduğu
törene İBB Şehir Tiyatroları Genel
Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever,

Müdür Yardımcısı Mehmet Karaosmanoğlu,
Türk Kadınlar Birliği İstanbul Şubesi Başkanı

Selma Durak, Türk Kadınlar Birliği İstanbul
Şubesi 2. Başkanı Nurten Bağcı ve oyuncu Aslı
Altaylar katıldı. Bu yılki ödül; Yaftalı Tabut
oyuncuları Bensu Orhunöz, Ceren Hacımura-
toğlu, Lale Kabul, Nazan Yatgın Palabıyık,

Selin Türkmen, Şenay Bağ ve Yeşim Mazıcıoğ-
lu’na takdim edildi.Ödül töreninde söz alan
Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever:
“Dünya nüfusunun yarısını oluşturan kadınla-
rın çalışma hayatındaki yerleri ve değerleri hala
bir tartışma konusudur. Kadınlar toplum için-
deki alanlarını korumak için her daim mücadele
etmek zorunda kalıyorlar. Bedia Muvahhid
emeği ve üretimiyle bu gücü taşıyan Cumhuri-
yetin yıldız kadınlarındandır. Donanımı, kabili-
yeti ve dirayetiyle Cumhuriyetin ideallerinin
temsilcisi olmuş bir kadındır.  Parlak oyuncu-
lara yıldız denir. Onlar karanlığa ışık olan, yol
gösteren, geleceği aydınlatan yıldızlar oldular.
Daha büyük bir mirasın olmadığını düşünen
bir kadın olarak yıldızlarımızın çoğalmasını dili-
yorum.Şehir Tiyatrosu olarak Türk Kadınlar
Birliği ile kadın dayanışması içinde 1995 yılın-
dan itibaren kadın oyuncularımızı ödüllendiri-
yoruz. Bu yıl da, bu geceye ışığını yansıtacak
olan arkadaşlarımı yürekten kutluyorum ve
kendilerine nice nice ödüller diliyorum” dedi.
SEMANUR POLAT 

Anlamlı buluşma
Aile ve Sosyal Hizmetler Ba-
kanı Derya Yanık, Bahçelievler
Belediyesi’nin hizmete sun-

duğu down sendromlu gençlerin personel
olarak çalıştığı Sempati Kafe’yi ziyaret
etti.Yanık, çalışan down sendomlu gençle-

rin sosyalleştiğini ve aynı zamanda ailele-
rine de katkı sağladıklarını belirtti. Bakan
Yanık, down sondromlu gençlere böyle
bir imkân sunulduğu için Bahçelievler Be-
lediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır’a te-
şekkür etti. Bahçelievler Belediye Başkanı

Dr. Hakan Bahadır da
10-16 Mayıs Engelliler
Haftası’nda Sempati
Kafeyi ziyaret eden
Bakan Yanık’a teşekkür
etti. Kâr amacı gütme-
den böyle bir işletmeyi
hizmete sunduklarını
belirten Bahadır, down
sendromlu gençlere her
geçen gün farkındalığın
arttığını söyledi.



T ürkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının belli
miktarlar üzerinden satıldığını söyleyen
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin,

duruma tepki gösterdi. Tekin, Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle
Meclis Başkanlığına vermiş olduğu soru öner-
gesinde şu hususlara yer verdi:“Bilindiği üzere
son yıllarda yapılan düzenlemeler neticesinde
yabancı uyruklu kişilerin ülkemizde taşınmaz
edinimleri önemli ölçüde kolaylaştırılmıştır. Söz
konusu düzenlemelerde yabancılara konut ve iş-
yeri satışlarını teşvik etmek amacıyla 250.000
dolarlık sınır, 400.000 dolara çıkartılmıştır. 2017
yılında Katma Değer Vergisi Kanunu’nda yapı-
lan bir diğer değişiklikle, “yapı ruhsatında;
konut, dükkân, ofis, büro, rezidans, apart daire,
devre mülk ve benzeri olarak tanımlanan konut
veya işyerlerinin ilk tes-
limlerinde uygulan-
mak ve bedeli döviz
olarak Türkiye’ye ge-
tirilmek kaydıyla ül-
kemizde yerleşmiş
olmayan ya-
bancı uyruklu
kişi ve kurum-
lara yapılan
işlemler,
Katma
Değer
Vergi-
si’nden
istisna
edil-
miştir.
İktidar
tara-
fından
son yıl-
larda mali
faydalar ge-

rekçe gösterilerek, para karşılığı vatandaşlık hak-
kını sunmuş olması uygulama bir dizi güvenlik,
sosyal ve ekonomik sıkıntı yaratmaktadır.  Sa-
dece konut veya iş yerinin yabancılar tarafından
hem KDV istisnası uygulana-
rak hem de vatandaşlık
için satın alınabilme-
sine olanak sağlayan
bu tür düzenleme-
ler kamu vicda-
nını zedeler
niteliğindedir.”

6 soru sordu

Tekin, Fuat Ok-
tay'a yanıtlaması
istemiyle şu soru-
ları yöneltti; “Ülke-
mizde son 5 yıl
içerisinde yabancılar
tarafından “Katma
Değer Vergisi”
öde-

meksizin kaç adet konut, dükkân, ofis, büro, re-
zidans, apart daire, devre mülk ve benzeri olarak
tanımlanan taşınmaz satın alınmıştır?Son 5 yıl
içerisinde, KDV alınmaksızın yabancılara satı-
lan taşınmazlar sonrası kaç kişiye vatandaşlık
verilmiştir? Bu satışlar nedeniyle kamunun tah-

sil edemediği toplam Katma Değer Vergisi
tutarı ne kadardır? 1 Mayıs 2022 tarihine

kadar geçen süre zarfında Katma Değer
Vergisi ödenmeden alınmış ve alıştan
itibaren 1 yıl sonra satılmış konut ve

işyeri sayısı ne kadardır?Sadece
KDV istinasından yararlanmak
adına konut ve işyeri satın alan ya-
bancı uyruklu kişiler hangi ülke va-
tandaşlarından oluşmaktadır?

Konut ve işyeri almak şartıyla, hem
vatandaş olunan hem de vergi öde-

meden muaf tutulan dünyada başka
bir ülke var mıdır?”
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Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının belli bir bedel karşılığı satıldığını söyleyen CHP İstanbu l Milletvekili Gürsel
Tekin, “Milletimizi küçük düşüren ve aşılayan bu anlayıştan derhal vazgeçin. Kendi vatandaşınızdan fazlasıyla
aldığınız bir vergiyi, vatandaş olmak için ev alan yabancı uyruklu kişilerden neden almıyorsunuz?” dedi

MILLETI KUCUK 
DUSURMEYIN

3 gün 3 gece
kuTlaMa
Kartal Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor
Bayramı’nın 103. Yılı kutlamaları kapsamında yine çok 
konuşulacak bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor

BÜYÜKÖnder Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ün Kurtuluş
Savaşı’nın ilk adımını atarak

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna
giden yolda verdiği mücadelenin başlan-
gıcını oluşturan 19 Mayıs, Kartal’da
büyük bir coşkuyla kutlanacak. 19
Mayıs Perşembe akşamı saat 19:00’da
Kartallı Kazım Meydanı’nda başlayacak
olan Fener Alayı ile Kartallı vatandaşlar
Kartal Meydanı’na hep birlikte yürüye-
cek. Covid-19 pandemisi nedeniyle iki
yıldır 19 Mayıs coşkusunu kısıtlamaların
gölgesinde kutlamak zorunda kalan
Kartallılar, bu özlemini doyasıya
yaşayacak. 

Uzun kutlamalar yapılacak

Kartal Belediyesi’nin düzenlediği kutla-
malar kapsamında Emre Aydın, Ser-

tab Erener ile rap dünyasının sevilen
isimleri Batuflex, Velet, Ati242 ve
Mert Şenel şarkılarıyla Kartal
Meydanı’nda bir dizi konsere
imza atacak. Dj Kadir Çetin’in
sahne performanslarının da yer

alacağı kutlamalar kapsamında Kartallı-
lar 19 Mayıs heyecanını üç gün üç gece
yaşayacak. 19 Mayıs Perşembe akşamı
saat 21:00’de Emre Aydın sahne alırken,
20 Mayıs Cuma akşamı saat 21:00’de
Sertab Erener Kartallılar ile buluşacak.
21 Mayıs Cumartesi gecesi ise rap dün-
yasının sevilen isimleri Batuflex, Velet,
Ati242 ve Mert Şenel Kartallı hayranla-
rına sevilen şarkılarını seslendirecek.

Herkes davetli

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel,
Kartallı komşularını yapılacak olan kut-
lamalara davet ederek, “Bu yıl 19 Mayıs
Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayra-
mı’nın 103. Yılını kutluyoruz. Büyük
Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün
ülkemizi kurmak adına girdiği mücade-
lenin ilk adımı. Atatürk’ün Ey Türk Gen-
çliği diyerek ülkemizi gençlere emanet
ettiği gerçeğini bir kez daha hatırlarken,
tüm Kartallı komşularımı ve gençlerimizi
bu coşkuyu birlikte yaşamak için etkin-
liklerimize davet ediyorum.” ifadelerini
kullandı.  BURAK ZİHNİ

CHP İstanbul
Milletvekili 
Gürsel Tekin
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Alman makamları, güvenlik 
birimlerinde, şimdiye kadar 

bilinenden çok daha fazla aşırı
sağ vakası tespit etti. Şüphe 

üzerine incelenen 860 vakadan
327'sinde "anayasal düzene

düşmanlık" tespit edildi

almaNya Federal İçişleri
Bakanı Nancy Faeser ile
güvenlik birimlerinin tem-
silcileri, Almanya'daki is-

tihbarat, ordu ve emniyet birimlerinde
1 Temmuz 2018- 30 Haziran 2021
döneminde tespit edilen aşırı sağ va-
kalarını açıkladı. Buna göre, söz ko-
nusu zaman diliminde şüphelenilen
860 olayda güvenlik birimi çalışanının
aşırı sağ ile bağlantısı soruşturuldu.
Soruşturma sonucunda 327 vakada
"anayasal düzene düşmanlık beslen-

diğine dair ipuçları bulunduğu" kay-
dedildi. Raporu açıklayan ve göreve
geldikten sonra en önemli ağırlık nok-
talarından birinin aşırı sağ ile müca-
dele olduğunu da söyleyen İçişleri
Bakanı Nancy Faeser, incelenen 860
vakadan 533'ünde ise özgür demo-
kratik anayasal düzene karşı çaba tes-
pit edilmediği, şüphelerin yer olduğu
sonucuna varıldığını duyurdu.

189 vaka tepsit edildi

Tespit edilen aşırı sağcı vakaların da-

ğılımıysa şöyle: 189 vaka eyalet gü-
venlik birimlerinde, 138 vaka da fede-
ral güvenlik birimleride ortaya
çıkarıldı. Federal sisteme sahip Al-
manya 16 eyaletten oluşuyor. Federal
düzeyde bir emniyet teşkilatı ve istih-
baratı dışında bir de eyaletlerin emni-
yet teşkilatları ile istihbarat birimleri
bulunuyor. Görev dağılımı büyük öl-
çüde coğrafi temelli idari sisteme göre
belirlense de terör veya casusluk gibi
vakalarda konuya federal birimler de
el atabiliyor.

A lmanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya lideri
Vladimir Putin’de Ukrayna’da 2 buçuk aydır
devam savaşla ilgili bir yumuşama görmedi-

ğini söyledi. Cuma günü Putin'le bir saatten fazla
süren bir telefon görüşmesi yapan Scholz, Rusya lideri-
nin mevcut durumdan ancak Ukrayna ile uzlaşma ile
çıkabileceğini anlaması gerektiğini; ancak olası bir barı-
şın şartlarını Moskova’nın belirleyemeyeceğini söyledi.
Haber portalı t-online’a konuşan Scholz, Rusya’nın
başlangıçta koyduğu hedeflerinin hiçbirine ulaşamadı-
ğını, Ukrayna’nın teslim olmayarak kendini çok iyi sa-
vunduğunu kaydetti. Batı ittifakının pozisyonuna da
değinen Scholz, “NATO geri çekilmedi. Tam tersine
doğu kanadındaki güçlerini artırdı. Şimdi ittifak İsveç
ve Finlandiya'nın da NATO’ya katılmasıyla daha da
güçlü olacak” dedi. Bir başka NATO üyesi Türkiye'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, söz konusu iki
ülkenin ittifaka katılmalarına sıcak bakmadıklarını be-

lirterek “İskandinav ülkeleri ne yazık ki terör örgütleri-
nin adeta misafirhanesi gibi. PKK'sı, DHKPC’si İs-
veç'te, Hollanda'da yuvalanmış durumdalar” demişti.

Ukrayna'ya silah sevkiyatı sürecek

Ukrayna’ya silah sevkiyatına devam edeceklerini de be-
lirten Scholz, “Çünkü amacımız Rusya’nın işgalini
sona erdirmek” diye konuştu. Rusya’nın şimdiye ka-
darki askeri kaybına dikkat çeken Scholz, bunun Sov-
yetleri Birliği döneminde 10 yıl süren Afganistan'ın
işgali sırasında kaybettiğinden çok daha fazla oldu-
ğunu ifade etti. “Putin’in Rus imparatorluğunu geniş-
letme gibi bir çılgınca fikri yüzünden tüm dünya bedel
ödüyor” diyen Scholz, savaş yüzünden özellikle geliş-
mekte olan ülkelerde yaşanan tahıl kıtlığına dikkat
çekti. Almanya Başbakanı bu nedenle, Rusya’yı caydır-
mak amacıyla yaptırımların süreceğinin altını çizdi.
HABER MERKEZİ

AlmAnyA’dA Aşırı sAğ vAkAlArı Arttı

Almanya Başbakanı Scholz, Rusya'nın 
Ukrayna'ya saldırısının NATO'yu
zayıflatamadığını tam tersine
güçlendirdiğini, İsveç ve Finlandiya'nın
katılımıyla ittifakın daha da
güçleneceğini söyledi

1. İhale Detayları
İhale Şehri İstanbul
İş Şehri İstanbul
Kurum                        T.C. Piri Reis Üniversitesi
İşin Adı/Konusu/ Cinsi  Yemek Hizmeti Alım İhalesi  
İhale Tarihi ve Saati 24.05.2022, Saat 14: 00
İhale Usulü Açık İhale 
İhale Doküman Bedeli 250 TL
Geçici Teminat Tutarı 100.000 TL 
İhale Adresi Piri Reis Üniversitesi Deniz Kampüsü 

Postane Mah. Eflatun Sok. No: 8  Tuzla - İstanbul
Telefon ve faks numarası 0216 581 00 50 ve 0216 581 00 51
Elektronik Posta Adresi satinalma@pirireis.edu.tr
Web Sitesi http://www.pirireis.edu.tr

Duyurumuzun 3. Maddesinde İstenen Belgeler ve 
Kapalı Fiyat Teklifi İhale Gün ve Saatinde ihale 
salonunda teslim edilmelidir.

Niteliği Yemek Hizmet Alımı 
İşin Yeri / Alanı Deniz Kampüsü ve Hazırlık Kampüsü Tuzla /İstanbul
Süresi 2 yıl 

İhaleye, daha önce minimum 1.500 kişinin bulunduğu 
tesislerde (üniversiteler,  işyerleri ve kamu kurumları gibi) 
Yemek Hizmetleri faaliyetlerinde bulunmuş, ilgili konuda 
kurumsal onaylı iş bitirme ve uygun referanslar 
gösterebilecek, sertifika ve belge sahibi 
firmalar katılım gösterebilir. 

2. İdari-Teknik Şartname Temini /Keşif Planı:
Teslim Alınacak Birim Satınalma Müdürlüğü
Teslim/Keşif Tarih İlan Tarihi ile ihale tarihi aralığında  (Randevu İle) 
Teslim Adresi Piri Reis Üniversitesi Deniz Kampüsü Satınalma 

Müdürlüğü Postane Mah. Eflatun Sok. No.8 Tuzla - İstanbul
Açıklama Teslim alacak kişilerin şirket kaşeleri olmalıdır. 

3. İstenen Belgeler
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri sunmaları gerekmektedir.
3.8.1. İsteklinin, İdari ve Teknik Şartnamelerin tüm madde ve hükümlerini eksiksiz ve tamamıyla okuyup kabul 
ettiğine delil olarak, her sayfası yeterli sayıda İstekli yetkililerince imza edilmiş ve kaşelenmiş İdari ve Teknik Şart-
name kopyaları (ıslak imza ve kaşeli)
3.8.2. İstekli Firma Tebligat adresi ile gerektiğinde haberleşmek için telefon, faks ve elektronik posta adresi
3.8.3. 2022 tarihli Oda sicil kayıt sureti 
3.8.4. Firmanın kuruluş ticaret sicil gazetesi kopyası (varsa ana sözleşme değişiklikleri ile birlikte)
3.8.5. Geçerli imza sirküleri kopyası
3.8.6. Son Vergi Levhası kopyası
3.8.7. Son iki yıla ait onaylı, Bilanço-Gelir tablosu ile son beyan edilen Kurumlar Vergi beyannamesi.
3.8.8. İşbu şartname konusu hizmetleri yerine getirebileceğini gösterir yetki ve izin belgeleri
3.8.9. İsteklinin son 5 (beş) yıl boyunca ihale konusu işler ile ilgili faaliyetinin olduğuna dair belge,
3.8.10. En son döneme ait SGK’ ya vadesi geçmiş prim borcu olmadığına ilişkin SGK’     dan alınacak ilişiksizlik
belgesi
3.8.11. En son döneme ait vadesi geçmiş gelir/kurumlar/katma değer vergisi ve gelir vergisi stopajı borcu olmadı-
ğına dair, bağlı olunan Vergi Dairesinden alınacak ilişiksizlik belgesi
3.8.12. Minimum 1.500 kişinin bulunduğu, daha önce benzer tesislerde (üniversiteler,  işyerleri ve kamu kurumları
gibi) Yemek Hizmeti, Kafeterya İşletme faaliyetlerinde bulunduğuna dair, kurumsal onaylı iş bitirme belgeleri ve
ilgili konudaki referansları ile sertifika ve belgeler.( aşçılık belgesi, ihale konusu iş ile ilgili alınmış vb. sertifikalar
veya işyeri açma belgelerinden en az birini teklif dosyasında sunacaktır. İhaleye katılan istekli tüzel kişilik ise, 
bu maddede istenen belge tüzel kişilikte bordrolu olarak çalışan kişiye ait olacaktır.
3.8.13. İstekli tarafından imza ve kaşelenmiş Kamu İhale Yasaklısı olmadığına dair beyanı (Kamu İhale 
Kurumu’nun güncel “Yasaklılar Listesi” nde bulunduğu tespit edilen İsteklilerin teklifleri kabul edilmez/dikkate ve
değerlendirmeye alınmaz/tespit edildiği safhada değerlendirme dışı bırakılır).
3.8.14. Geçici Teminat Mektubu (100.000 TL )
4- Ayrıntılı bilgiye Üniversiteden temin edilecek ihale dokümanı içinde bulunan İdari ve Teknik
Şartnameden ulaşılabilir.

Tekliflerin Teslim Tarih ve Yeri

İşletmeci Firma Kriterleri

NATO DAHA
GÜÇLÜ 

OLACAK

NATO DAHA
GÜÇLÜ 

OLACAK

NATO DAHA
GÜÇLÜ 

OLACAK

NATO DAHA
GÜÇLÜ 

OLACAK

NATO DAHA
GÜÇLÜ 

OLACAK

NATO DAHA
GÜÇLÜ 

OLACAK

NATO DAHA
GÜÇLÜ 

OLACAK

NATO DAHA
GÜÇLÜ 

OLACAK

NATO DAHA
GÜÇLÜ 

OLACAK

İran sokağa çıktı
İran'da temel gıda ürünlerine yapılan zamlar protesto edildi.
Cumhurbaşkanı Reisi'nin istifasını isteyen göstericilerin polisle
çatıştığı, bir camiyi de ateşe vermek istediği belirtildi

İraN'da Perşembe akşamı yumurta, ekmek,
makarna ve et gibi temel gıda ürünlerine gelen
fahiş zamlar protesto edildi. İran resmi haber

ajansı İRNA, göstericilerin polise taşlarla saldırıp, bir ca-
miyi ateşe verdiğini, bir markete de yağmalama girişiminde
bulunduğunu yazdı. Ajans, ülkenin güney batısında yer
alan Huzistan eyaletindeki protestolara ilişkin sosyal med-
yada yer alan haberleri doğruladı. İran emniyet güçlerinin
protestoları bastırdığı kaydedilirken 20'den fazla gösterici-
nin de gözaltına alındığı bilgisi verildi. Sosyal medyada ya-
yılan video görüntülerinde İran Cumhurbaşkanı İbrahim
Reisi'nin istifasını isteyen bazı göstericiler yer aldı.

Fiyatlar dört kat zamlandı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, bu hafta başında eko-
nomik krizle mücadele kapsamında buğdaya yönelik süb-
vansiyonlara son verileceğini açıklamış, ayrıca yemeklik
yağ gibi temel gıda maddelerinin fiyatlarında artışı da içe-
ren bir dizi önlem uygulanacağını duyurmuştu. Reisi'nin
açıklamalarından hemen sonra sıvı yağ, yumurta ve tavuk

etinin fiyatı yaklaşık dört kat zamlanmıştı.

Hedefte Reisi var

Yaklaşık 10 ay önce göreve gelen Reisi, özellikle yoksul ke-
simi olumsuz etkileyen ekonomik krizi ivedi şekilde sona
erdireceğine ilişkin seçim vaadini yerine getirmediği için
haftalardır eleştirilerin hedefinde yer alıyor. Enflasyonun
yüzde 40 civarında seyrettiği İran uzun bir süredir ekono-
mik krizle boğuşuyor. 2018 yılında ABD'nin Viyana Nük-
leer Anlaşmasından tek taraflı olarak çekilmesi ve
ekonomik yaptırımları genişletmesi Tahran yönetimini
zora sokmuştu. 
Dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın aldığı kararlar
doğrultusunda uygulanan ekonomik yaptırımlar özellikle
petrol ihracatını hedef alıyor. Petrol ihracatı İran'ın en
önemli gelir kaynağını oluşturuyor. Ayrıca İran yönetimi,
ekonomik yaptırımlar nedeniyle yurt dışında kendine ait
banka hesaplarına da erişim sağlayamıyor. Yaptırımların
hayata geçirilmesinden bu yana İran'ın para birimi riyal
neredeyse yarı yarıya değer kaybına uğradı. DHA

Uluslararası Yazarlar Birliği PEN'in Almanya Başkanı Deniz Yücel bu görevinden istifa ettiğini
açıkladı. Yücel hakkında azil oylaması yapılmış, ancak oylamada azil kararı çıkmamıştı

Deniz Yücel
başkanlığı 
BırAktı

PEN Almanya baş-
kanlığını geçtiğimiz
yılın Ekim ayından

beri yürüten gazeteci ve yazar
Deniz Yücel bu görevinden istifa
etti. Cuma günü Gotha kentinde,
hakkında azil oylamasının da ya-
pıldığı genel kurulda konuşan
Yücel, "Bu sosis dükkanının baş-
kanı olmak istemiyorum" sözle-
riyle başkanlık görevinden istifa
ettiğini duyurdu. Yücel başkanlı-
ğın yanı sıra PEN Almanya üye-
liğinden de ayrıldığını açıkladı.
Aynı gün genel kurulda hakkında
azil oylaması yapılan Yücel, 73'e
karşı 75 oy alarak azledilmekten

çok az bir farkla kurtulmuştu.
Toplantının başlangıcında kendi-
sine yönelik yuhalamalar ve ha-
karetlere tepki gösteren Yücel,
"Buna ihtiyacım yok PEN. Ya
alırsın ya bırakırsın" dedi.

Şikayet konuları

Yücel göreve geldikten sonra
PEN Almanya daha çok iç tar-
tışmalar ve güç mücadeleleriyle
gündeme geldi. Yöneticilerin
tarzı eleştirildi. Mobbing ve ha-
karet suçlamalarında bulunuldu.
Bu gelişmelerden sonra bazı
PEN Almanya üyeleri Yücel'in
istifasını istedi. Söz konusu şika-

yet ve eleştiriler Gotha'daki genel
kurulun da ana gündemini oluş-
turdu. Yücel ise genel kuruldaki
konuşmasında hataları oldu-
ğunu kabul etti ancak iç anlaş-
mazlıklara rağmen oluşumun iyi
bir konumda olduğunu düşün-
düğünü söyledi. Deniz Yücel,
Die Welt Gazetesi'nin Türkiye
muhabirliğini yaparken "terör"
suçlamasıyla 2017-2018 yılları
arasında Türkiye'de tutuklanmış,
daha sonra tutuksuz yargılan-
mak üzere serbest bırakılmıştı.
Yücel'in tutuklanması Türkiye ile
Almanya arasında siyasi gergin-
liğe yol açmıştı.

Almanya 
Başbakanı 
Olaf Scholz
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T.C. İSTANBUL
13. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Esas   No : 2022/72       12/05/2022
Konu : İlan Hk. 

İSTANBUL 13.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
İ L A N 

Davacı Güler Kahraman tarafından Nüfus Müdürlüğü
aleyhine açılan İsim Tashihi davasının yapılan 
yargılaması sonunda:
Samsun İli, Çarşamba İlçesi, Yukarı Ağcagüney
Mah/Köyü, C:149, H:42, BSN:20'de nüfusa kayıtlı
38927017412 T.C. kimlik numaralı davacı Güler 
Kahraman'ın ''GÜLER'' olan isminin "ÖYKÜ" olarak
değiştirilmesine 18/03/2022 tarihinde karar verildiği ilan
olunur.rının bu şekilde düzeltilmesine, karar verilmiş
olup, bu husus Türk Medeni Kanunu'nun 27/2. maddesi
gereğince ilan olunur. 27/04/2022

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de         Basın: (1620785)

İLAN 
İSTANBUL 4. ASLİYE 

HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/672 Esas
KARAR NO : 2021/471

HÜKÜM :
1-Davacının isim tashihi davasının kabulü ile; İstanbul ili,
Üsküdar ilçesi,  Valide-İ Atik Mahallesi, Cilt: 45,
Hane:1577 , BSN:19'da nüfusa kayıtlı Akif ve Aysel'den
olma, 26/04/1991 Bakırköy doğumlu,  43316002054
T.C. kimlik numaralı davacı Medine Tuna Pesen İnanç'ın
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K ısa süre eşi Gizem Karayel ile birlikte
oğulları Can Öcal Karayel’i kucağına
alan Emre Karayel, baba olmanın çok

güzel bir duygu olduğunu belirterek “Babalık,
anlatılmaz bir duygu, ancak yaşanır. Bunun
mutluluğunu tarif edemem’’ dedi. Profesyonel
kariyerinin başında profesyonel olarak kukla
programları yapan Emre Karayel ‘’Birçok
çocuk işleri yaptık ve ben bayağı profesyonel
kukla oynatıcısıyım. Şimdi de TRT Çocuk’a
tekrar geri dönüyorum. TRT Çocuk için kukla
projesi yapacağız inşallah’’ dedi.

Sevgisizlik korkutuyor

Bir İstanbul Masalı ve Kurtlar Vadisi dizile-
rinde peş peşe rol alan Karayel ‘’O dönem ner-
deyse hayat duruyordu Türkiye’de. Çok sevilen
işleri yapmama vesile olan, bu piyasaya gerçek

anlamda girip ismimi ve ken-
dimi tanıtmama vesile
olan bir iştir Bir İstan-
bul Masalı’’ diyerek
sokakta tanınır
hale geldikten
sonra gördüğü
ilgiye alışma-
sının çok
kolay olma-
dığını söy-
ledi.
Karayel
‘’Bu diziler
çok ciddi
reytingler alı-
yordu ve İstan-
bul'a taşındıktan
sonra İstiklal Cad-
desi'nde yürürken,
sürekli kafalar dönmeye
başlıyordu. Alışık olmadı-
ğım şeylerdi. Hayatımda bilme-
diğim bir şeydi. Ona alışmak çok kolay değildi.
Ama sonra alışıp, mesleğimizin bir parçası ol-
duğunu öğrenince, işin güzel tarafı da bu oldu.
Beğenilmek ve
sevilmenin
güzel olduğunu
anlayınca o

geçti gitti. Bu işin bize en büyük
getirisi aslında maddi değil

manevi. Elbette para ka-
zanıyoruz, geçimimizi

bu işten sağlıyoruz.
Ama o sevgisizlik-

ten de çok kor-
kuyoruz.  Bizi
motive eden,
bizi ayakta
tutan, mesle-
ğimizi geliştir-
memiz için
çaba sarf et-
memizi sağla-

yan bir dinamik
sevenlerimiz’’

dedi.

Demet oğlumun
halasıdır 

Bir döneme damgasını vuran
ve yaklaşık otuz beş bin skeçle ek-

ranlarda büyük ilgi gören Bir Kadın Bir
Erkek dizisiyle ilgili de konuşan Emre Karayel
‘’Müge Turalı Yapımcısıydı işimizin. Partneri-

min Demet olduğunu duyduğumda gerçekten
çok mutlu olmuştum. Tanımıyorduk birbiri-
mizi ama ben izlemiştim onu sahnede. Müthiş
bir uyumumuz vardı. Hepsini çok keyifli çektik.
Belki ilerde bir biraz daha yaşımız ilerleyince,
o dönemi yapalım diye düşündük. Demet'le
her zaman görüşüyoruz. Halasıdır oğlumun.
O yüzden sahnede bir şeyler yapmak istiyoruz.
Böyle bir hayalimiz hep var, uygun proje denk
geldiğinde ikimizi de mutlu edecek, içimizi can-
landıracak, heyecanlandıracak bir şey buldu-
ğunda neden olmasın. Özlüyoruz arada bir
açıp açıp eskilerden biz de kendimizi izliyoruz.
Bazen Demet bana yolluyor ben Demet'e yol-
luyorum’’ dedi.

Mizah dışlandı

Televizyonda komedi dizilerinin olmaması ile
ilgili de düşüncelerini paylaşan ünlü oyuncu
‘’Biraz mizahı dışladık açıkçası. Hem biz mi-
zahı dışladık hem de sektörde biraz dışlandı.
Çünkü dizilerin yurtdışı satışları başladı ve bu
satışlarda komedi ve erkek işleri çok satılmıyor.
Bizde biraz onun da etkisi oldu. Yoksa biz mi-
zahı ülke olarak çok severiz. Çok da iyi yaparız,
çok iyi yapılmış dizilerimiz var’’ dedi.

Ünlü sanatçı Yonca Lodi işine aşık
yorumcularımızdan. Seslendirdiği
şarkılarla, sahneden sevenlerine
eğlenceli duygusal saatler yaşa-
tan, sesiyle büyüleyen Yonca Lodi
“En çok kendim olduğum yer sah-
nedir” diyor. Aldığı eğitim, sesi, aile-
den gelen genetik miras için Allah’a
her gün şükreden sanatçı Yonca Lodi “Ai-
lemden gelen genetik bir miras var. Anne-
min sesi güzel. Babamın sesi de güzeldi. Müzik
sesiyle büyüyen bir çocukluk geçirdim. Genetik
miras çok önemli bir şey. O genetik miras olmadan ken-
dini ne kadar eğitirsen eğit belli bir çıtanın üzerine çıkamı-
yorsun. Hem eğitim hem sahne hem genetik miras birleşince
değerli bir şey ortaya çıktı bende. Bu Allah’tan bana bir hediye.
Bunun için şükretmediğim, teşekkür etmediğim tek bir günüm ol-
madı.” diyor.

Yeni single yolda

İşini yaparken yorulmaktan, saatlerce sahnede olmaktan, koşuş-
turmaktan zevk aldığını o yorgunlukla evine dönmekten çok
mutlu olduğunu ‘N Alaçatı Dergisi’ne anlatan Yonca Lodi, yeni
projelerini teker teker hayata geçirmekle ilgilendiğini, yakında
sevenleriyle yeni bir single’da buluşacağının müjdesini verdi.
Lodi, tatlı ve mutlu bir koşuşturma içinde olduğunu, ayrıca ver-
diği arayı telafi etmeye çalıştığını belirtti.  AYNUR CİHAN

Ailemden gelen genetik 
BiR MiRAS VAR

Hülya Koçyiğit, TRT 2
ekranlarında yayınlanan “Film
Gibi Hayatlar” programında

konuklarını ağırlamaya devam
ediyor. Programın, bu haftaki
konuğu, oyuncu Emre Karayel

oldu. Baba olduktan sonra
hayatının değiştiğini anlatan
Karayel, “Babalık anlatılmaz

yaşanır” dedi

HACER KÖSE

Tiyatro Yeniden ile Maltepe Sahne Cumhuriyet’i kuran
Emre Karayel “Pandemi sürecinde özel tiyatroların ya-
şadığı sıkıntıları biliyoruz. Cumhuriyet Parkı içerisinde

sahne Cumhuriyet'i açtık. Maltepe bölgesinde İstanbul'un
yeni bir sahneye ihtiyacı olan bölgede. Orada o parkta hem
tiyatro hem kültürel faaliyetler yapmayı planlıyoruz. Kon-
serler, dinletiler. Bunun için çaba sarf ediyoruz şu anda.

Tiyatro Yeniden’in Sahne Cumhuriyet’in sahibi ol-
ması demek, sadece biz oynayacağız anlamına

gelmiyor’’ diyerek tiyatronun sahneye ihti-
yacı olan tüm tiyatrolara açık oldu-

ğunu söyledi. 

Tiyatro için 
her yer uygun

BABALIK ANLATILMAZ
YASANIR

Celil Oker
unutulmadı

Türkiye polisiye edebiyatının usta
yazarlarından ve akademisyen

Celil Oker, 3. ölüm yıldönümünde
İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim
Fakültesi tarafından düzenlenen
toplantıda ailesi, meslektaşları ve

öğrencileri tarafından anıldı

İstanbul Bilgi Üniversitesi
İletişim Fakültesi, 2019 yı-
lında hayatını kaybeden

yazar ve akademisyen Celil Oker’in 3.
ölüm yıldönümünde bir anma toplantısı
düzenledi. Anma toplantısına meslek-
taşları ve öğrencilerinin yanı sıra Oker’in
ailesi de katıldı. Toplantıda bir konuşma
yapan İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil Nalça-
oğlu, “Celil Oker hocamızı çok özleyen
meslektaşları ve öğrencileri olarak bir
araya geldiğimiz bu toplantıda, hocamı-
zın biz meslektaşlarının ve öğrencilerinin
hayatında yarattığı farka dair anılarımızı
bir kez daha tazeliyoruz” dedi. 

Öğrencileri minnet duyuyor

Celil Oker’in oğulları Ali ve Can
Oker ise “Babamızın yıllarca ça-
lıştığı bir kurum tarafından ölüm
yıldönümünde anılması büyük
bir onurdur. İstanbul Bilgi Üni-
versitesi’nde geçirdiği yirmi bir yıl
boyunca iş arkadaşları ve öğren-
cileri ile birlikte üretmenin, dü-
şünmenin, tartışmanın,
öğrenmenin onu ne kadar mutlu
ettiğine bizzat tanık olduk. Mes-
leğini her zaman çok önemseyen
babamız, üniversite hayatının in-
sanların kendilerini değerli his-
setmesini sağlayan, yeri

doldurulamaz bir kurum olduğunu çok
iyi biliyordu. Kendisini de değerli hisset-
mesini sağlayan İstanbul Bilgi Üniversi-
tesi ailesi ve öğrencilerine sonsuz minnet
duyuyoruz” dedi.

Celil Oker kimdir?

Polisiye roman yazarı ve akademisyen
Celil Oker, 1952’de, Kayseri’de doğdu.
Ortaokulu Talas Amerikan Koleji, liseyi
Tarsus Amerikan Koleji’nde okudu. Bo-
ğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebi-
yatı Bölümü’nden 1979’da mezun olan
Oker, ansiklopedi yazarlığı, çevirmenlik
ve gazetecilik yaptıktan sonra 1983’te
reklam yazarlığına başladı. Markom ve
Merkez Ajans isimli şirketlerde çalıştık-
tan sonra Reklamcılık isimli şirketin ku-

rucuları arasında yer aldı. Celil Oker’in
ilk öyküleri, 1981 ile 1984 yılları ara-
sında Yarın dergisinde yer aldı. 1999 yı-
lında ilk romanı ‘Çıplak Ceset’ ile
Kaktüs Kahvesi Polisiye Roman yarış-
masını kazanan Oker, ardından yarattığı
dedektif Remzi Ünal karakterinin yer al-
dığı toplam 9 polisiye roman ve bir öykü
kitabı yayımladı. “Genç Yazarlar için
Hikâye Anlatıcılığı Kılavuzu” kitabını da
kaleme alan Oker’in 221B dergisinde yer
alan hikâyeleri de polisiye edebiyat se-
venleri tarafından ilgi gördü. Kitapları
Almanya, İspanya, Hollanda ve Yuna-
nistan’da da yayımlanan Oker, 2020’de
Türkiye Polisiye Yazarları Birliği’nin dü-
zenlediği Kristal Kelepçe Ödülleri’nde
meslektaşları tarafından “Büyük Usta”

ödülüne layık görüldü. Celil
Oker İstanbul Bilgi Üniversi-
tesi Reklamcılık Lisans Progra-
mı’nda 1998’den beri Reklam
Tarihi, Reklam Yazarlığı, İleri
Reklam Yazarlığı ve Pazar-
lama İletişimi Pratikleri dersle-
rini, Pazarlama İletişimi
Yüksek Lisans Programı’nda
ise Hikâye Anlatıcılığı dersle-
rini vermiştir. Bunun yanı sıra,
BİLGİ Eğitim kapsamında Ya-
ratıcı Yazarlık Teknikleri atöl-
yeleri düzenlemiştir. 
FATİH POLAT

Etkileyici
bir gala

42 Maslak’ta yer alan ve şehrin 
sanat, teknoloji, iyilik merkezi olan
goodspaces, 13-15 Mayıs tarihleri
arasında gerçekleştireceği ART & 
TECH for GOOD SUMMIT 2022 için
etkileyici bir gala gecesine imza attı.
İş, sanat ve cemiyet dünyasından ünlü
isimlerin katılımıyla gerçekleşen 
galada, Zeynep Özyılmazel ‘A Taste of
Jazz’ projesiyle sahne aldı

Goodspaces kurucuları
Gonca Karakaş ve Selim
Demir ev sahipliğinde ger-

çekleşen galaya; Ahu-Süleyman
Orakçıoğlu, Akasya Asıltürkmen,
Alize-Barış Tansever, Alemşah Öz-
türk, Birce Akalay, Cüneyt-Yonca
Ortan, Enis-Reyyan Cevahircioğlu,
Erol Özmandıracı, Selçuk-Evin
Tümay, Feryal Gülman, Levent
Erden, Gül Gölge, Gülden Yılmaz,
Murat-Rima Kolbaşı, Neşe Gönül,
Nüket Filiba, Simay Bülbül ve daha
birçok ünlü isim katılım gösterdi.  “En
aydınlık kahkahalar, yemeğin en iyi ol-
duğu yerdedir” mottosuyla ve yerel
malzemelerle eşsiz lezzetlere imza
atan Kilimanjaro ana sponsorlu-
ğunda gerçekleştirilen gala yemeği, di-
jital sanat sergisiyle harmanlanarak
unutulmazlar arasındaki yerini aldı. 

Geniş bir program sunuyor

Sanat, teknoloji ve sürdürülebilirlik
dönüşümünü her ayrıntısıyla odağına
alacak ART & TECH for GOOD
SUMMIT 2022’de, konusunda
uzman 100’den fazla konuşmacının
yer alacağı paneller, sanal ve artırılmış
gerçeklik deneyimleri, NFT sergi, ‘Di-
gital Art Party’, dijital sanatı ve müziği
bir araya getirecek konserler ve özel
söyleşiler gerçekleşecek. Sürdürülebi-
lirlik, sanat, girişimcilik, teknoloji eko-
sisteminin günümüzdeki buluşma
noktası olan Metaverse, NFT ve Web
3.0’ı odağına alan zirve, katılımcılara
ücretli ve ücretsiz geniş bir program
sunuyor.  TÜRKAN ERVAN 

Hülya 
Koçyiğit

Emre
Karayel 



SPOR Toto Süper Lig’e 3 hafta 
önce resmen veda eden Göztepe’de 
hisselerin çoğunluğunu elinde 

bulunduran ve başkanlık dahil tüm görev-
lerinden istifa eden Mehmet Sepil açıkla-
malarda bulundu. Gürsel Aksel Stadı’nda 
basın mensuplarıyla buluşan Sepil, merak 
edilen soruları da cevapladı. 

Mart ayında görevi bıraktığını ifade 
eden Mehmet Sepil, “Benim esasında 
Göztepe’yi birlikte yönetecek yeni bir kur-
gu peşinde olmam daha eskiye dayanıyor. 
Özellikle pandemi sonrası 1 yıldır şuna ka-
rar verdim; Göztepe’yi başarılı yapmamız 
için bir yönetim değişikliği yapmamız ge-
rektiğine inandım. Kulüp çatısını ve şeklini 
değiştirmek gerektiğini düşündüm. Yine 
Türkiye’ye yabancı yatırımcı getiremiyo-
ruz sorusunu sordum. Sürekli zarar eden 
ve hırçın yönetilen futbola kimse yatırım 
yapmak istemiyordu. Ancak Göztepe’nin 
yabancı yatırımcılara karşı birçok cazibesi 
vardı. Biz dernek değil, anonim şirketli ya-
pıda bir kulübüz. Sürekli başkanı değişen 
bir kulüp değiliz. Yabancıların geleceği 
yerler bizim gibi kulüpler. Bizim çok iyi 
taraftar kitlemiz var. Yabancı yatırımcılar 
için bu çok önemli. Tribünde de büyük he-
yecan olmalı. Bomboş statlarda, futbolcu-
ların ne konuştuğunu duyduğumuz maçlar 
oynanıyor. Dünyada bu tür kulüplere talip 
yoktur” diye konuştu.

En ciddisi Danimarkalılar
Göztepe’yi basit bir yapıyla yönettikle-

rini ifade eden Mehmet 
Sepil, “Dünyadan, birçok 
değişik ülkeden, Avrupa 
ve Amerika’dan birçok 
fonla görüştük. Bunların 
en çok ilerlemiş olanı 
Danimarkalı iş insanı 
Rasmus Ankersen oldu” 
şeklinde konuştu.

GALATASARAY Kulü-
bü’nün 11 Haziran’da yapı-
lacak Olağanüstü Seçimli 

Genel Kurulu öncesinde başkanlı-
ğa aday olduğunu açıklayan Fırat 
Develioğlu, Demirören Haber 
Ajansı’na (DHA) özel açıklama-
larda bulundu. Bir ihtiyaç sebe-
biyle tavır aldığını ve bir harekete 
giriştiğini söyleyen Develioğlu, 
“Bu süreçte de bana ilk başta 
‘Ünlü olmak için yaptı’ diyenler 
oldu. Ben de özellikle bu zamana 
kadar hep bundan kaçındım, sa-
dece yerel ve basit radyo kanalla-
rına 3-4 defa konuştum, 1-2 tane 
bildiri yayınladım. Benim böyle 
bir amacım yok ama birtakım şey-
ler oluşunca artık cevap vermek 
gereken durumlar var. İnsanlar 
kanlı canlı karşılarında görmek is-
tiyorlar, neticede başkan adayıyım 
ben ve ‘Kime nasıl oy vereceğiz’, 
‘Galatasaray’ı kim yönetecek’, 
‘Kulüp hangi ellerde bulunacak’ 
diye birtakım izdihamlar oluşa-
cak. Bunların cevabını vermek 
gerekiyor. Dolayısıyla bir hareke-
te girdim ve bu hareketin sonunda 
da inşallah Galatasaray’ın başkanı 
olup, Galatasaray’ı en iyi, layık 
olduğu şekilde yöneteceğimizi 
düşünüyorum’’ dedi.

Listemi paylaşmak doğru değil
Yönetim kurulu listesinin hazır 
olduğunu dile getiren Develioğlu, 
“Girenler oluyor, çıkanlar oluyor. 
Şu an paylaşmanın doğru olma-
dığını düşünüyorum. Çünkü ben 
dikkat ederseniz büyük bir linç 
süreciyle geldim. Bana destek 
olan ve benimle beraber yürüyen 
insanları şu an bu atmosfer değiş-
mediği sürece linç ettirmek doğru 
olmaz. Bunu açıkça linç keli-
mesini kullanarak sosyal medya 
üzerinden bile söylüyorlar. Fırat 
Develioğlu ile yürüyecek insanları 
linç edeceklerini açıkça söylü-

yorlar. Şu an da bunu yapmak 
doğru değil ama tabii ki müracaat 
süresinin son günü bunu herkes 
görecek, listeler açıklanacak” 
ifadelerini kullandı.

Başkanlık planlarını bıraksınlar
‘’Bu derece Galatasaray kültürü-
nün içinden gelmiş kişilerin bu 
şekilde kelimeler kullanmasına 
gerçekten çok hayret ediyorum” 
diyen Fırat Develioğlu, şunları 
söyledi: “Bizim ana desturumuz 
zaten fikri hür, vicdanı hür nesil-
lerin Galatasaray’ın geleceğinde 
olması, ülkemizin geleceğinde ol-
ması. Fikrini beyan etmek isteyen 
veya aday olmak isteyen kişilerin 
niçin Galatasaray camiasından 
dışlanacağını ben anlayabilmiş 
değilim. Ben mesela bu iki 
başkan adayının günah-
larıyla, sevaplarıyla 
insan olarak düz-
gün olduklarını 
düşünüyorum, 
Galatasaray’ı 
iyi yönetecek-
lerini de dü-
şünüyorum 
ama bu 
dönemde, 
Galata-
saray’ın 
böyle kötü 
olduğu 
bir dö-
nemde de-
ğil. Onlar 
başkanlık 
planlarını 
daha ileri 
yıllara bı-
rakırlarsa, 
bir gün sı-
ranın onlara 
da geleceğini 
düşünüyo-
rum.’’
DHA

VOLKAN Demirel, Muğla’nın Bod-
rum ilçesinde ortağı olduğu restora-
nın açılışına katıldı. Demirel, açılış 

öncesinde basın mensuplarının sorula-
rını yanıtladı. Fenerbahçe ile oynaya-
cakları maç için heyecanlı olduğunu 
dile getiren Demirel, karşılaşmanın 
iki taraf adına da güzel geçmesi 
temennisinde bulundu. Fatih Kara-
gümrük takımının başında olmaktan 
mutluluk duyduğunu dile getiren De-
mirel, “Hafta sonu maç için heyecan-
lıyız, benim doğduğum büyüdüğüm 
benim Fenerbahçeli Volkan olmama 
sebep veren bir camiaya karşı ikinci 
kez rakip olacağım. Bu defa kendi 
büyüdüğüm evimde rakip olacağım. 
İnşallah hem onlar adına hem de bi-
zim adımıza güzel bir maç olur. Her 
zaman söylüyorum, sayın başkanı-
ma çok teşekkür etmek istiyorum 
bu fırsatı bana verdiği için. Bu fırsatı 
bende elimden geldiği kadarıyla 
bana yakışır bir şekilde yapmaya 
çalışıyorum. Oyuncu arkadaşlarımız-
la çok iyi bir ilişkimiz var. Bu ilişki 
doğrultusunda da sonuçları almaya 
başladık. İnşallah ilerleyen günlerde 

hedeflerimiz var, bu hedeflerimize 

bu sene belki elimizde olmayan sebepler 
var. Önümüzdeki sezon inşallah, hedefle-
diğimiz yerlere doğru ilerleyeceğiz. Çok 
benimsediğim çok sevdiğim bir yerdeyim. 
Burada olmaktan da çok mutluluk duyu-
yorum. Uzun vadede başarılı olarak belki 
bir Avrupa kupası yolunda gidebilme veya 
Türkiye Ligi’nde ilk 3, ilk 4 hedefi koyarak 
yolumuza ilerleyen yıllarda devam etmek 
istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Bodrum’u seviyorum
Bodrum’un kendisi için çok önemli ol-
duğuna dikkat çeken Demirel, “Adnan 
Baboş’la çok geçmişe dayanan bir ilişkimiz 
var. Onunda restoran projesi olunca bende 
katılmak istedim. Bodrum benim için çok 
önemli bir yer. Hayatımda çok büyük bir 
önemi var. Buraya ilk geldiğimde 7 yaşında 
Bodrum’un klasik eski cip modellerinde 
gezmeyi çok severdim. Onları bilerek bura-
lara geldim. Bodrum’u severek, yaşayarak 
tanıdım. O yüzden böyle bir proje olunca 
Baboş’la beraber projenin içinde olmak 
istedim. Geçen sene açtığımız bir yer, bu 
sene biraz daha yerimizi kullanışlı hale 
getirdik. 3 gün boyunca festival tadında 
misafirlerimizi ağırlayacağız” şeklinde 
konuştu. DHA

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, Spor Toto Süper Lig’in 37’nci hafta-
sında Fenerbahçe ile oynayacakları karşılaşmayla ilgili, “Hafta sonu maç için heyecanlı-
yız. Benim; doğduğum büyüdüğüm Fenerbahçeli Volkan olmama sebep veren bir camia-

ya karşı ikinci kez rakip olacağım. Bu defa kendi büyüdüğüm evimde rakip olacağım” dedi

S üper Lig'in ikinci devresine Trab-
zonspor yenilgisi ve Antalyaspor 
beraberliği ile başlayan Beşiktaş'ta 

Teknik Direktör Sergen Yalçn, 5 puan 
kaybnn ardndan “Bizim için savaş şimdi 
başlyor” demişti. Bu açklamadan sonra 
ligde 6 maça çkan Kara Kartal, 6 galibi-
yetle 18 puan toplad; 13 gol atp kale-
sinde 3 gol gördü. Sergen Yalçn'n 
öğrencileri bu periyotta Konyaspor'u da 
penaltlarla eleyerek Türkiye Kupas'nda 
yar finale yükseldi. Siyah-beyazllar halen 
2 kupaya aday tek takm. Bu sezon oyna-
dğ 28 maçn 20'sini kazanan Sergen Yal-
çn'n öğrencileri, 2.25 puan ortalamas 
yakalad. Beşiktaş, pek çok istatistikte de 
ligin en iyisi konumunda. 

Geçen sezonu sollad 

Beşiktaş, 2019-20 sezonunu 34 maçta 19 
galibiyet, 5 beraberlik ve 10 yenilgi alarak 
62 puanla üçüncü srada bitiren Beşiktaş, 
attğ 59 gole karşlk ağlarnda 40 gol 
görmüştü. Kartal, bu sezon 28 maçta 20 
galibiyet, 3 beraberlik elde ederek 63 
puana ulaşt; 62 gol atp 29 gol yedi. 

YAŞADIĞI uzun süreli sakatlğn ar-
dndan Sivasspor maçyla ilk 11'e 
giren ve 2 gol atan Falcao, Kayseris-
por ağlarn da boş geçmedi. Son 2 
maçta 3 kez fileleri havalandran Ko-
lombiyal forvet, kalan haftalarda Ga-
latasaray'n en önemli hücum 
silahlarndan biri olacağn ispatlad. 
Fatih Terim'in, Kayserispor karşsnda 
bu sezon ilk kez uyguladğ çift forvet 
sistemini devam ettireceği öğrenildi. 
Mostafa Mohamed-Falcao ikilisinin 
uyumu ve çalşkan görüntüsü, Terim'i 
gelecek adna ümitlendirdi. Tecrübeli 
hocann, hafta içindeki taktik antren-
manlarda bek oyuncularndan daha 
fazla orta yapmalarn isteyeceği  
öğrenildi. 

Onyekuru moral buldu 

Ocak ay transfer döneminde takma 
katlan Onyekuru, yedek kalp sonra-
dan oyuna girdiği Kayserispor müca-
delesinde attğ 2 golle hem moral 
buldu hem de 6 maçlk suskunluğunu 
bozdu. Bu sezon 5'inci kez ağlar sar-
san Nijeryal futbolcu, bu gollerin 
4'ünü deplasmanda kaydetti. DHA

GALATASARAY 
KRİZDEN ÇIKTI

TÜRKİYE Özel Sporcular Spor Fede-
rasyonu'ndan yaplan açklamaya 
göre, Fransa'nn Nantes kentinde ya-
plan şampiyonann son gününde ka-
dnlarda 200 metrede Muhsine Gezer 
ve yüksek atlamada Fatma Damla 
Altn gümüş madalya, erkeklerde ise 3 
bin metrede Oğuz Türker bronz ma-
dalya kazand. Bu sonuçla Türkiye 
şampiyonay 6 altn, 5 gümüş ve 2 
bronz madalya olmak üzere toplamda 
13 madalya ile tamamlarken, 32 puan 
toplayan Kadn Milli Takm ise Av-
rupa şampiyonu oldu. Ayrca, VIR-
TUS Avrupa Salon Atletizm 
Şampiyonas'nda uzun atlama ve 60 
metrede altn madalya kazanan Esra 
Bayrak ise en iyi kadn atlet seçildi. 

13 madalya kazandlar 

Milli takmn kafile başkan Ensar 
Kurt, şampiyonada 6 kez İstiklal Mar-
ş'n okutmann gururunu yaşadkla-
rn belirterek, "Ne mutlu bize ki 
İstiklal Marşmzn kabul edilişinin 
yüzüncü ylnda Fransa'da bunu ba-
şardk. Özel sporcularmz madalyala-
rn kahraman şehitlerimize armağan 
ettiler ve şehitlerimizi asker selam ile 
andlar. Özel sporcularmz şampiyo-
nada 13 madalya kazanarak da bir re-
kora imza attlar. Bu başarya destek 
olan başta Cumhurbaşkanmz Recep 
Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor 
Bakanmz Mehmet Muharrem Kasa-
poğlu'na, Spor Genel Müdürü Meh-
met Baylan'a, Spor Toto Teşkilat 
Başkan Bünyamin Bozgeyik'e  
teşekkür ediyorum" dedi. DHA

ÖZEL SPORCULARDAN 
ÇOK BÜYÜK BAŞARI

Şampiyonaya hazrlanyorlar

Beşiktaş Teknik Direktör  
Sergen Yalçn, ikinci devrenin 
başndaki 5 puanlk kaybn  
ardndan “Savaşmz şimdi 
başlyor” demişti. Bu sözler-
den sonra siyah-beyazllar 
ligde 6’da 6 yapt. Beşiktaş 
ligde 20 galibiyetle ligde  
en fazla kazanan takm  
durumunda. Sadece 
5 mağlubiyet alan siyah  
beyazllar 62 gol atarak  
bu alanda da lider durumda

YENİ sezon için motivasyonunun çok 
yüksek olduğunu dile getiren Japon 
pilot, "Benim için ilk sezon. Franz Tost 
da bana sürekli sürüşüme odaklan-
mam ve serinkanl davranmam söy-
lüyor. Ben de elimden gelenin en 
iyisini yaparak takmma olabildiğince 
fazla puan getirmek istiyorum" ifade-
sini kulland. Yuki Tsunoda yeni sezon 
hedefleri için ise şunlar söyledi: 
"Sezon öncesinde kendime büyük he-
defler koymay sevmiyorum. Yarş 
yarş ilerlemeyi tercih ediyorum. Bunu 
bir hedef olarak görmüyorum ama de-
diğim gibi takmma getirebildiğim 

kadar çok puan getirmek istiyorum. 
Bununla birlikte bir podyum görürsem 
bu inanlmaz olur.  
Fakat şimdilik planm hzlca takma 
ve araca adapte olup elimden gelenin 
en iyisini yapmak." 

Gasly çok hzl 

Takm arkadaş Pierre Gasly'nin çok iyi 
bir pilot olduğunu vurgulayan Tsu-
noda, "Pierre ile ilk olarak 2018'in so-
nunda Motegi'de karşlaştk. Ben o 
dönemde Red Bull Junior programna 
dahil olmuştum. Honda'nn bir hoş 
geldin partisine Pierre ve Franz Tost 

da katlmşt. El skşma ve 'Merhaba' 
deme şansna sahip olmuştum. Şimdi 
ise ayn takmdayz. Pierre Gasly'nin 
çok hzl olduğunu biliyorum. Ben de 
bir çaylak olarak aracm ve kendimi 
zorlayarak ona yardmc olacağm. 
Sonrasnda neler olacağn hep birlikte 
göreceğiz" diye konuştu.  

Gasly: çok objektifiz 

AlphaTauri'nin en iyi özelliğinin, güçlü 
ve zayf yönlerini çok iyi bilmek oldu-
ğunu dile getiren Gasly ise "Bu ko-
nuda çok objektifiz. Dolaysyla da 
herkes ayn amaç için çaba sarf ediyor. 
Bu sebeple takmn her yl çok önemli 
gelişmeler gösterdiğini söyleyebilirim. 
Takm içindeki ilişkimiz ve iş birlikteli-
ğimiz de çok iyi. Umarm bu bizi bu yl 
da iyi sonuçlara taşyacak" dedi. Yuki 
Tsunoda'nn takm için de kendisi için 
de yeni olduğunu belirten Fransz 
pilot, "Henüz onu tam olarak tand-
ğm söyleyemem. Ama bir pilot ola-
rak çok yetenekli olduğunu biliyorum. 
Geçen sene onu Formula 2 Dünya 
Şampiyonas'nda da izledim. Özellikle 
yl sonunda doğru çok etkileyici bir 
performans ortaya koydu. Çok tecrü-
besi olmamasna karşn kesinlikle çok 
hzl. Tabii ki daha öğreneceği şeyler 
var. Ama en önemli konu, birlikte bir 
takm olarak çalşabilmemiz, onun 
olabildiğince hzl bir şekilde arabaya 
adapte olmasn ve takmn ileri git-
mesi için katk vermesini sağlamamz" 
diye konuştu. 

Arac daha çok sevdim 

Gasly yeni araç için şunlar söyledi, 
"Yeni aracmz harika gözüküyor. 
Geçen ylki arac ve görüntüsünü sev-
miştim ama bu ylkini daha çok sev-
dim. Gelişme anlamnda kurallarn bu 
yl çok değişmediğini söyleyebilirim. 
Ama takmdan öğrendiğim kadaryla 
aracn gelişiminden oldukça memnun-
lar." AlphaTauri'nin ayn zamanda bir 
moda markas olduğunu söyleyen Pi-
erre Gasly, "Modaya da yarşmaya da 
fazlasyla ilgili biri olarak ikisini bir 
araya getiren bir takmda yer almak 
büyük mutluluk. Her yl tasarmlarn 
gelişmesini görmek ve bu projenin bir 
parças olmak beni çok heyecanland-
ryor" ifadesini kulland. DHA 

KARTAL HER  
ALANDA LIDER

Formula 1 ekiplerinden Scuderia AlphaTauri, yeni arac ve yeni pilotlaryla 2021 F1 Dünya 
Şampiyonas hazrlklarn sürdürüyor. Takmn iki genç pilotu Pierre Gasly ve Yuki Tsunoda, 
2021 Formula 1 Dünya Şampiyonas'nda ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarn söyledi
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İŞLER 
YOLUNDA

MUHTEŞEM İSTATİSTİK 

En çok galibiyet alan takm: 20 
En az yenilen takm: 5 
İçerde en başarl: 14 maç, 34 puan 
En çok gol atan takm: 62

İKİNCİ DEVREDE  
BEŞİKTAŞ

Beşiktaş - Trabzonspor  1-2 M

Antalyaspor - Beşiktaş 1-1 B

Beşiktaş - Konyaspor 1-0 G

Beşiktaş - Denizlispor 3-0 G

Beşiktaş - Gaziantep FK 2-1 G

Gençlerbirliği - Beşiktaş 0-3 G

Yeni Malatya - Beşiktaş 0-1 G

Başakşehir - Beşiktaş 2-3 G

SAĞLIK EKİBİNE  
ÇİÇEK

ZİRAAT Türkiye Kupas Yar Fina-
li’nde Başakşehir’i konuk edecek 
olan Beşiktaş, dün yaplan antren-
man öncesinde sağlk ekibine çiçek 
vererek 14 Mart Tp Bayram’n kut-
lad. Takm kaptanlar Necip Uysal 
ve Atiba Hutchinson, çiçek vererek 
Sağlk Kurulu Koordinatörü Tekin 
Kerem Ülkü, Doktor Murat Çevik, 
Fizyoterapist Zeki Çetin, Fizyotera-
pist Cumhur Erol, Fizyoterapist Ser-
dar Korkmaz, Fizyoterapist Hakk 
Can Bereceli, Diyetisyen Cenk Öz-
ylmaz, Masör Cemil Karataş, 
Masör Osman Doğru ve Masör 
Erkan Ulusoy’dan oluşan sağlk eki-
binin Tp Bayram’n kutlarken, an-
trenman öncesinde sağlk ekibi ve 
futbolcular birlikte fotoğraf çektirdi. 

MKE Ankaragücü ile Demir Grup 
Sivasspor karşsndaki puan kayp-

larnn ardndan Belhanda'nn 
gönderilişinin şokunu yaşayan  

Galatasaray, deplasmandaki Hes 
Kablo Kayserispor galibiyetiyle kriz 

ortamndan çkmay başard 

Türkiye Özel Sporcular Kadn Milli 
Takm, VIRTUS Avrupa Salon  

Atletizm Şampiyonas'nda Avrupa 
şampiyonluğuna ulaşt 

Galatasaray 
DAHA GÜÇLÜ

Mehmet Sepil 
sessizliğini bozdu
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AÜ Spor Bilimleri Fakültesi ve 
Egzersiz ve Spor Psikolojisi 

Derneği’nin bu yıl 6’ncısını düzen-
lediği Uluslararası Egzersiz ve Spor 
Psikolojisi Kongresi, 11-13 Mayıs 2022 
tarihleri arasında Spor Bilimleri Fa-
kültesi ve Hukuk Fakültesi konferans 
salonunda gerçekleştirildi. Kongrenin 
açılış konuşmasını yapan AÜ Spor 
Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Abdurrahman Aktop, kongrenin ana 
temasının pandemi sırasında ve sonra-
sında yaşananlar olduğunu belirtti.

Ahlaka çok önem veririm
Kongrede ‘Sporcu ve Antrenör 
Gözüyle Farklı Kültürlerde Sporcu 
Psikolojisine Bakış’ konulu söyleşiye 
katılan Antalyaspor Futbol Sorumlusu 
Nuri Şahin, “Sahada futbol oynamak 
bu işin en kolay tarafı diyebilirim. Asıl 
zor olan sevgi ve saygıyı korumak, in-
san ilişkilerini iyi yönetebilmek” dedi. 
Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ben 
şahsen ahlaka ve ciddiyete çok önem 
veriyorum. Bizim kültürümüzde bu iki 
konu çok önemlidir. Başka kültürlerde 
belki bu o kadar önemli olmayabilir. 
Fernando ile transfer sürecinde görüş-
tüğümüzde 2 saat boyunca aile ilişkile-
rinden, yeme içme alışkanlıklarından, 
günlerini nasıl geçirdiği gibi durum-
lardan konuştuk ve görüşmeyi futbolla 
ilgili tek kelime konuşmadan sonlan-
dırdık. Konuşmamızda hiç futbol keli-
mesi geçmedi ama aslında hep futbol-

la ilgili konuştuk diyebilirim. Çünkü 
dediğim gibi futbolun sahadaki kısmı 
bizim için en kolayı. Asıl zor olan 
onun öncesinde ve sonrasında olanlar 
yani kamera arkası diyebilirim.” İsim 
vermeden bir başka transferle ilgili bir 
anısını da paylaşan Nuri Şahin, “Çok 
ünlü tanınmış yıldız bir oyuncuyla da 
uzaktan bağlantı ile görüştük. Gayri 
ciddi davranışları nedeni ile kendisine 
teşekkür ettik ve görüşmeyi 2 dakika 
içerisinde sonlandırdık. Ciddiyete ve 
disipline çok önem veririm. Bana karşı 
da takım arkadaşlarına karşı da gayri 
ciddi davranışlar sergileyecek takımın 
ruhuna zara verecek insanlarla çalış-
mak istemem” diye konuştu.

Büyük başarılara imza atacağız
Antalyaspor’da önemli hedefleri 
olduğunu vurgulayan Nuri Şahin, 
“Hocalık görevi verildiğinde ben asla 
Antalyaspor’u bir basamak olarak 
görmedim. Arka planda farklı he-
saplar yapmadım. Tüm benliğimle 
Antalyaspor’u başarıya ulaştırmak 
ve Antalyaspor’la başarıya ulaşmak 
istiyorum. Bunu da başarabileceğimize 
gerçekten inanıyorum. Bunun için de 
hem yöneticilerimizden hem takım 
arkadaşlarımdan bir şans istedim. Sağ 
olsunlar şimdi birlik ve beraberlik 
içerisinde çok güçlü bir bağ kurduk. 
Kendime ve takımıma çok güveniyo-
rum. Antalyamızın hayal edemeyeceği 
büyük başarılara imza atacağımıza 

canı gönülden inanıyorum” dedi.

Güzel bir uyum içindeyiz
Aynı takımda oyunculuktan teknik 
direktörlüğe geçmenin zorluklarıyla 
ilgili de konuşan Nuri Şahin, “Elbette 
bu zor bir durum. Takım arkadaşla-
rım açısından da baktığımda kolay bir 
durum olmamıştır diye düşünüyorum. 
Ama ben ilk başta hepsini topladım 
ve bir şans istedim. Onları çok iyi 
anladığımı ifade ettim ve birlik ve 
beraberlik içerisinde çok çalışırsak çok 
büyük başarılara imza atabileceğimizi 
anlattım. Şimdi her biriyle gayet uyum 
içerisinde çalışıyoruz” dedi. “Her türlü 
konuda kendilerine kapım her zaman 
açık. Bunu onlar da çok iyi biliyor. 
Her dert ve sıkıntılarında yanlarında 
olmaya çalışıyorum” diyen Şahin, 
taktik ve maçların idaresine oyuncu-
ları karıştırmadığını ifade etti. Şahin, 
“Nasıl ben diyetisyenimizin işlerine 
karışmıyor ve oyuncularımın beslenme 
düzenleriyle ilgili bütün insiyatifi ona 
bırakıyorsam kendi yaptığım işe de 
kimseyi karıştırmıyorum” dedi.

Henüz teknik direktörlük kariyerinin 
başında olduğunu da ifade eden Şahin, 
başta Liverpool Teknik Direktörü 
Jürgen Klopp olmak üzere çalıştığı 
hocalarının tecrübelerinden, geçmişte-
ki kendi deneyimlerinden çok fayda-
landığını, oyunculuk döneminde aldığı 
notların ya da çıkarımların çok faydası-
nı gördünü de dile getirdi. DHA

BURASI BIRBURASI BIR  
BASAMAK DEGIL!BASAMAK DEGIL!
Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, Akdeniz Üniversitesi’nde katıldığı panelde, 
spor yaşımını ve yaşadıklarını anlattı. Şahin, “Hocalık görevi verildiğinde ben asla An-
talyaspor’u bir basamak olarak görmedim. Arka planda farklı hesaplar yapmadım” dedi

Mehmet Sepil, “Ben Göztepeliyim, ben 
Göztepeli doğdum. Benim Göztepe ile ilişkimin 
yok olması mümkün değil. Ben 8 yıl başkanlık 
yaptım. Ben Göztepe’nin en uzun süre görev 
yapan başkanı oldum. Göztepe’ye hizmet 
etmek için başkan olmak gerekmiyor. Ben her 
zaman Göztepeli gibi davranacağım” dedi

KONGRENIN ‘Beklenme-
yen Durumlarda Başarı: 
Bir Olimpiyat Hikayesi’ 
konulu paneline katılan 
2020 yılı Olimpiyat Dün-
ya Şampiyonu Milli Okçu 
Mete Gazoz, Okçuluk 
Antrenörü Göktuğ Ergin, 
Milli Okçu Yasemin 
Ecem Anagöz ve Milli 
Okçu Gülnaz Büşranur 
Coşkun, tecrübelerini 
aktardılar. Panelde 
konuşan Mete Gazoz, 
kendisine yöneltilen 
“Olimpiyat şampiyo-
nu olmak üzerinde bir 
yük mü? Bu seni nasıl 
etkiliyor?” sorusuna 
içtenlikle cevap verdi. 
Milli okçu Gazoz, “Ilk 
başlarda omuzlarımda 
bundan sonra girdiğim 
her yarışmayı kazan-
malıyım gibi bir yük 
hissettim ama sağ olsun 
Göktuğ hocam bunun 
doğru bir inanış olmadı-
ğını, insanın girdiği her 
yarışmayı kazanmasının 
mümkün olmadığını 
anlattı. Şimdi disiplinli 
bir şekilde çalışmaya de-
vam ediyorum. Elimden 
gelenin en iyisini yap-
maya çalışıyorum. Tabii 
Olimpiyat Şampiyonu 
olmak çok gurur verici 
ve kendime güvenimi 
artıran bir şey oldu. Ama 
dediğim gibi önemli olan 
disiplinli bir şekilde çok 
çalışmak. Herkese de 
bunu tavsiye ederim. 
Bunun arkasından başarı 
mutlaka gelecektir” diye 
konuştu. 

Önemli olan 
çok çalışmak

Galatasaray Başkan Adayı Fırat Develioğlu, 
“Galatasaray’ın masada da güçlü, sahada 
da güçlü olmasını vadediyorum” dedi

EViNDE RAKiP OLACAK!



S por Toto Süper Lig'in 30'uncu haf-
tasnda deplasmanda Aytemiz 
Alanyaspor'a 4-0 kaybeden Fraport 

TAV Antalyaspor'un 13 maçlk yenilmezlik 
serisi sona ererken, teknik direktör Ersun 
Yanal da 2021 ylndaki ilk yenilgisini ya-
şad. Akdeniz temsilcisi 2021 ylnda teknik 
direktör Yanal gözetiminde çktğ 14 
maçta 3 galibiyet, 10 beraberlik ve sadece 
1 yenilgi elde edip, 19 puan toplad. 

13 maçlk seri bitti 

Krmz beyazl takm 2020 ylnn son 
günlerinde sahasnda 6-0 kaybettiği Ata-
kaş Hatayspor maçnn ardndan oyna-
dğ 14 maçta 3 galibiyetin yan sra 10 
beraberlik alrken, 30'uncu haftada bir 
başka Antalya ekibi olan Aytemiz Alan-

yaspor'a deplasmanda 4-0 kaybetti. Akde-
niz ekibi 2021 ylnda Fatih Karagümrük, 
Göztepe ve Gençlerbirliği maçlarn kaza-
nrken, Galatasaray, Trabzonspor, İH 
Konyaspor, Beşiktaş, Yukatel Denizlispor, 
BTC Türk Yeni Malatyaspor, Gaziantep 
FK, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve 
Kasmpaşa ile de berabere kald. Antal-
yaspor'un, ligde devam eden 13 maçlk 
yenilmezlik serisi ise bu hafta 4-0 kaybedi-
len Aytemiz Alanyaspor maçnda son 
buldu. 

Yanal'n 4'üncü yenilgisi 

Ligin 9'uncu haftasnda Fraport TAV An-
talyaspor'un başna geçen ve yakaladğ 
istikrarl performansla takmn üst sra-
lara taşayan Ersun Yanal, Alanyaspor 

maçnda bu sezonki 4'üncü yenilgisini 
elde etti. Tecrübeli teknik direktör Antal-
yaspor ile bu sezon Türkiye Kupas maç-
lar da dahil olmak üzere toplam 25 maça 
çkt. 21 lig maçnda 5 galibiyet, 12 bera-
berlik ve 4 yenilgi alan Yanal, Türkiye  
Kupas'nda oynanan 4 maçn tamamn 
kazanarak takmn yar finale çkartma 
başars yakalad. Teknik direktör Ersun 
Yanal, Süper Lig'de çalştrdğ hiçbir ta-
kmla Aytemiz Alanyaspor'a karş galip 
gelmeyi başaramad. 59 yaşndaki Yanal, 
9 kez rakip olarak karşlaştğ Aytemiz 
Alanyaspor'a karş 2 beraberlik ve 7 ye-
nilgi elde ederken hiçbir maçta galip gele-
medi. Yanal'n Süper Lig'de bulunan 
Atakaş Hatayspor'a karş da galibiyeti 
bulunmuyor.

SÜPER Lig'in 30. haftasnda son 
haftalarn formda iki takm Ankara-
gücü ile Göztepe Eryaman Sta-

d'nda karşlaşt. Hikmen Karaman ile iyi bir 
çkş yakalayan Ankaragücü, bu maç da kaza-
narak alt sralardan kurtuluş mücadelesini 
devam ettirmek istiyor. Son 5 haftada 4 galibi-
yet 1 beraberlik alarak iyi bir seri yakalayan 
Göztepe de üst sralara trmanmann peşinde...  

İlk yar 1-0 

Maçn ilk yarsna ev sahibi Ankaragücü etkili 
başlad. 14. dakikada sol kanattan ceza saha-
snn ön çizgisine kadar gelen Lobjanidze’nin 
sert şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat, topu 
kornere tokatlad. Ankaragücü, Borven'in at-
tğ golle 1-0 öne geçti. Sol kanatta Endri Çe-
kici topla rakiplerinden syrldktan sonra ceza 
sahasna ortasn gönderdi. Börven rakibinin 
önüne geçerek kafa vuruşunu yapt ve takmn 
1-0 öne geçirdi. 37. dakikada MKE Ankara-
gücü kontra atağnda Geraldo topun yönünü 
sağdan sol kanada çevirerek pasn Lobjanid-
ze’ye aktard. Bu oyuncunun ceza sahasna 
girmeden çektiği şutta top kaleci İrfan Can 
Eğribayat’n üzerine gitti. İlk yar bu skorla 
sona erdi. 

Net skor 

Maçn 61. dakikasnda Ankaragücü Börven'in 
attğ golle durumu 2-0'a getirdi. İkinci yarda 
oyuna giren Paintsil, topla birlikte ceza saha-
sna yaklaşt. Sağ kanattan bindirme yapan 
Kitsio tek pasla Börven'e gönderdi. Börven 
penalt noktasnn hemen ilerisinden şutunu 
att ve topu filelerle buluşturdu. 
 Ankaragücü bu golden 2 dakika sonra, dakika 
63'te fark 3'e çkard. Ceza sahasnn sağ çiz-
gisinde Kitsiou, dşardaki arkadaş Endri Çe-
kici'ye yerden pasn gönderdi. Endri, gelişine 
çok sert bir şut çekti ve topu ağlara gönderdi: 
3-0. MKE Ankaragücü, rakibini 3-0 yenerek 
bu sezon ilk kez üst üste 3. galibiyetini elde 
etti. Göztepe ise 5 maç sonra sahadan  
yenilgiyle ayrld. 

Ankaragücü 
3’te 3 yaptı

LİGDE attğ 18 golle bir 
anda dikkatleri üzerine 
çeken ve şimdiden transfe-

rin gözdesi haline gelen Boupendza 
konusunda da ilginç gelişme var. 
Hatayspor cephesinden geçtiğimiz 
haftalarda yaplan ‘Boupendza’y 
Türkiye’de kalacaksa Fenerbahçe’nin 
almasn isteriz’ açklamasndan 
sonra bu transferin gündemde ol-
duğu her platformda konuşulmaya 
başlamş, taraftarlar önümüzdeki 
yln kadrosunda Boupendza’y şim-
diden görmeye başlamşt. Özellikle 
önümüzdeki Milli maç arasnda Ha-
tayspor’un yeni stadnn açlşna Fe-
nerbahçe’nin katlmas ve açlş 
maçn Hatayspor Fenerbahçe’nin 
oynayacak olmas da bu transferin 
bitmesinin bir delili olarak görülm-
üştü. 

Önemli bir golcü 

Ancak görüşünü aldğmz Fener-
bahçeli bir yetkili “Buopendza ligi-
mize renk katan önemli bir golcü. 
Ancak biz Fenerbahçe olarak bu 
oyuncuyla kesinlikle ilgilenmiyoruz. 
Ayrca telaffuz edilen 8-10 milyon 

Euro gibi bir rakamlar hiçbir futbol-
cuya vermeyi düşünmeyen bir yap-
mz var. Bu nedenle milli arada 
oynanacak stat açlş maçnn fut-
bolcu transferiyle hiçbir alakas bu-
lunmamaktadr. Hatay’a iki kulüp 
arasndaki iyi ilişkilerin ve dostluğun 
pekişmesinden başka bir gidiş ama-
cmz yok" dedi.  

Hatayspor açklamşt 

Hatayspor Basn Sözcüsü Rahmi 
Vard, Fenerbahçe'nin ilgisini net bir 
şekilde doğrulamş ve ''Açkças 
oyuncumuzun Türkiye’de kalp, Tür-
kiye’de hizmet etmesini isteriz. Tabii 
ki burada kalmasn isteriz. Fener-
bahçe’nin almasn isteriz. Galatasa-
ray da alabilir. Ama futbolcumuzun 
aklnda böyle bir şey yok. Açk söylü-
yorum Hatayspor’da başarl olduk-
tan sonra yurt dşna gitmek 
istediğini belirtti. Yurtiçi ve yurtdşn-
dan 6-7 kulüp teklif getirdi. Kimisi 
takas önerdi, kimisi teklif. Rusya’dan 
bir kulüp var. Dinamo Kiev talip. 
Türkiye’den de Fenerbahçe açk açk 
oyuncuyu istiyor. Fenerbahçe iyi bir 
teklif yapt.'' sözlerini kullanmşt.

Boupendza ile ilgilenmiyoruz
Süper Lig'de Hatayspor formas ile frtna gibi esen Boupendza’nn ad Fenerbahçe 
ile anlrken sar lacivertli yetkililerinden “ilgilenmiyoruz” mesaj geldi

Fraport TAV Antalyaspor'a 55 yllk kulüp tarihinde ilk kez 13 maçlk yenilmezlik  
serisi yakalatan teknik direktör Ersun Yanal ve takm, 2021 ylndaki ilk yenilgisini bir 
başka Antalya ekibi Aytemiz Alanyaspor karşsnda ald. Krmz beyazl takm, Yanal  
yönetiminde ligde çktğ 21 maçta 5 galibiyet, 12 beraberlik ve 4 yenilgi elde etti

2021 YILINDA  
TEK YENILGI 

TRABZONSPOR’DA 
her geçen sezon yükse-
len performansyla alkş 

toplayan Uğurcan Çakr, Avru-
pa’nn dev kulüpleri tarafndan iz-
leniyor. Son dönemde ise en ciddi 
takip İtalyan devi Juventus tara-
fndan başlatld. Juve’nin scout 
ekibi, yeni ve gelecek vaat eden bir 
kaleci arayşnda olduğu için 24 
yaşndaki Uğurcan’ listeye dahil 
etti. Sene başndan beri sürekli 
performansn artran Uğurcan, 
Juve yetkilileri tarafndan beğenili-
yor. Serie A ekibinin mevcut kad-
rosunda efsane eldiven Gianluigi 
Buffon’un 43 yaşna gelmesi ve 
artk veda zamannn yaklaşmas, 
30 yaşn aşan Wojciech 
Szczesny’ye alternatif aranmas 
nedeniyle Uğurcan Çakr bir anda 
liste başna çkt. 

Ugurcan Çakır’a 
Juventus talip  

Süper Lig'in 30. haftasnda Hikmet Ka-
raman'la birlikte çkşa geçen Ankara-
gücü, sahasnda son haftalarn forma 

takm Göztepe'yi 3-0 gibi net bir 
skorla mağlup ederek alt sralardan 
kurtulma adna önemli bir galibiyet 

daha elde etti. Sar lacivertliler, Hikmet 
Karaman yönetiminde çktğ 3. ma-

çnda 3. galibiyeti elde etti.

KAZAN Kremlin Cup'n finalinde 
Rus Zakharov'u yenen milli tenisçi-
miz Yank Erel profesyonel kariye-

rinin ilk ITF tekler şampiyonluğunu elde etti. 
Rusya'da sert zeminde düzenlenen toplamda 
15 bin dolar ödüllü ITF turnuvas Kazan 
Kremlin Cup'ta srasyla Moldoval, Rus, 
Özbek ve yar finalde de Rus rakibini yenen 
Yank Erel, finalde 1 numaral seri baş Alexey 
Zakharov'un rakibi oldu. 20 yaşndaki temsil-
cimiz, final mücadelesinde ev sahibi ülkeden 
Alexey Zakharov karşsnda 6-3, 3-0 öndeyken 
rakibinin maçtan çekilmesi ile şampiyonluğa 
ulaşt. Kariyerinin ilk profesyonel tekler zafe-
rini Rusya'da kazanan Yank Erel yaptğ açk-
lamada, "Umarm devam gelecek. Günün 
anlam ve önemine ithafen bu şampiyonluğu, 
canla başla pandemi ile savaşan sağlk çal-
şanlarmza armağan ediyorum. 14 Mart Tp 
Bayram kutlu olsun" dedi. DHA 

Milli tenisçinin 
ilk şampiyonluğu

15SPOR 15 MART 2021 PAZARTESİwww.gazetedamga.com.tr

FRAPORT TAV Antalyaspor'un de-
neyimli teknik direktörü, kariyeri 
boyuncu 612 maçta görev ald. 
Yanal, bu maçlarda 273 galibiyet, 
153 beraberlik ve 186 yenilgi elde 
etti. Süper Lig'de ise 502 maçta tek-
nik adam olarak görev yapan teknik 
adam 213 galibiyet, 133 beraberlik 
ve 156 yenilgi ald. Ersun Yanal, 
Samet Aybaba, Şenol Güneş, Rza 
Çalmbay, Ylmaz Vural ve Aykut 
Kocaman ile birlikte Süper Lig'de 
500 maçta görev yapan 6 teknik di-
rektörden biri konumunda. Yanal, 
Denizlispor, MKE Ankaragücü, 
Gençlerbirliği, Manisaspor, Eskişe-
hirspor, Trabzonspor, Fenerbahçe 
ve Antalyaspor olmak üzere 8 ta-
km çalştrrken, A Milli Takmn 
başnda da yer ald. Deneyimli tek-
nik direktörün kariyerinde Fener-
bahçe ile de 1 Süper Lig 
şampiyonluğu bulunuyor. DHA 

YANAL’IN  
KARİYERİ

*
S por Toto Süper Lig'in 30'uncu haf-

tasnda deplasmanda Aytemiz 
Alanyaspor'a 4-0 kaybeden Fraport 

TAV Antalyaspor'un 13 maçlk yenilmezlik 
serisi sona ererken, teknik direktör Ersun 
Yanal da 2021 ylndaki ilk yenilgisini ya-
şad. Akdeniz temsilcisi 2021 ylnda teknik 
direktör Yanal gözetiminde çktğ 14 
maçta 3 galibiyet, 10 beraberlik ve sadece 
1 yenilgi elde edip, 19 puan toplad. 

13 maçlk seri bitti 

Krmz beyazl takm 2020 ylnn son 
günlerinde sahasnda 6-0 kaybettiği Ata-
kaş Hatayspor maçnn ardndan oyna-
dğ 14 maçta 3 galibiyetin yan sra 10 
beraberlik alrken, 30'uncu haftada bir 
başka Antalya ekibi olan Aytemiz Alan-

yaspor'a deplasmanda 4-0 kaybetti. Akde-
niz ekibi 2021 ylnda Fatih Karagümrük, 
Göztepe ve Gençlerbirliği maçlarn kaza-
nrken, Galatasaray, Trabzonspor, İH 
Konyaspor, Beşiktaş, Yukatel Denizlispor, 
BTC Türk Yeni Malatyaspor, Gaziantep 
FK, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve 
Kasmpaşa ile de berabere kald. Antal-
yaspor'un, ligde devam eden 13 maçlk 
yenilmezlik serisi ise bu hafta 4-0 kaybedi-
len Aytemiz Alanyaspor maçnda son 
buldu. 

Yanal'n 4'üncü yenilgisi 

Ligin 9'uncu haftasnda Fraport TAV An-
talyaspor'un başna geçen ve yakaladğ 
istikrarl performansla takmn üst sra-
lara taşayan Ersun Yanal, Alanyaspor 

maçnda bu sezonki 4'üncü yenilgisini 
elde etti. Tecrübeli teknik direktör Antal-
yaspor ile bu sezon Türkiye Kupas maç-
lar da dahil olmak üzere toplam 25 maça 
çkt. 21 lig maçnda 5 galibiyet, 12 bera-
berlik ve 4 yenilgi alan Yanal, Türkiye  
Kupas'nda oynanan 4 maçn tamamn 
kazanarak takmn yar finale çkartma 
başars yakalad. Teknik direktör Ersun 
Yanal, Süper Lig'de çalştrdğ hiçbir ta-
kmla Aytemiz Alanyaspor'a karş galip 
gelmeyi başaramad. 59 yaşndaki Yanal, 
9 kez rakip olarak karşlaştğ Aytemiz 
Alanyaspor'a karş 2 beraberlik ve 7 ye-
nilgi elde ederken hiçbir maçta galip gele-
medi. Yanal'n Süper Lig'de bulunan 
Atakaş Hatayspor'a karş da galibiyeti 
bulunmuyor.

SÜPER Lig'in 30. haftasnda son 
haftalarn formda iki takm Ankara-
gücü ile Göztepe Eryaman Sta-

d'nda karşlaşt. Hikmen Karaman ile iyi bir 
çkş yakalayan Ankaragücü, bu maç da kaza-
narak alt sralardan kurtuluş mücadelesini 
devam ettirmek istiyor. Son 5 haftada 4 galibi-
yet 1 beraberlik alarak iyi bir seri yakalayan 
Göztepe de üst sralara trmanmann peşinde...  

İlk yar 1-0 

Maçn ilk yarsna ev sahibi Ankaragücü etkili 
başlad. 14. dakikada sol kanattan ceza saha-
snn ön çizgisine kadar gelen Lobjanidze’nin 
sert şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat, topu 
kornere tokatlad. Ankaragücü, Borven'in at-
tğ golle 1-0 öne geçti. Sol kanatta Endri Çe-
kici topla rakiplerinden syrldktan sonra ceza 
sahasna ortasn gönderdi. Börven rakibinin 
önüne geçerek kafa vuruşunu yapt ve takmn 
1-0 öne geçirdi. 37. dakikada MKE Ankara-
gücü kontra atağnda Geraldo topun yönünü 
sağdan sol kanada çevirerek pasn Lobjanid-
ze’ye aktard. Bu oyuncunun ceza sahasna 
girmeden çektiği şutta top kaleci İrfan Can 
Eğribayat’n üzerine gitti. İlk yar bu skorla 
sona erdi. 

Net skor 

Maçn 61. dakikasnda Ankaragücü Börven'in 
attğ golle durumu 2-0'a getirdi. İkinci yarda 
oyuna giren Paintsil, topla birlikte ceza saha-
sna yaklaşt. Sağ kanattan bindirme yapan 
Kitsio tek pasla Börven'e gönderdi. Börven 
penalt noktasnn hemen ilerisinden şutunu 
att ve topu filelerle buluşturdu. 
 Ankaragücü bu golden 2 dakika sonra, dakika 
63'te fark 3'e çkard. Ceza sahasnn sağ çiz-
gisinde Kitsiou, dşardaki arkadaş Endri Çe-
kici'ye yerden pasn gönderdi. Endri, gelişine 
çok sert bir şut çekti ve topu ağlara gönderdi: 
3-0. MKE Ankaragücü, rakibini 3-0 yenerek 
bu sezon ilk kez üst üste 3. galibiyetini elde 
etti. Göztepe ise 5 maç sonra sahadan  
yenilgiyle ayrld. 

Ankaragücü 
3’te 3 yaptı

LİGDE attğ 18 golle bir 
anda dikkatleri üzerine 
çeken ve şimdiden transfe-

rin gözdesi haline gelen Boupendza 
konusunda da ilginç gelişme var. 
Hatayspor cephesinden geçtiğimiz 
haftalarda yaplan ‘Boupendza’y 
Türkiye’de kalacaksa Fenerbahçe’nin 
almasn isteriz’ açklamasndan 
sonra bu transferin gündemde ol-
duğu her platformda konuşulmaya 
başlamş, taraftarlar önümüzdeki 
yln kadrosunda Boupendza’y şim-
diden görmeye başlamşt. Özellikle 
önümüzdeki Milli maç arasnda Ha-
tayspor’un yeni stadnn açlşna Fe-
nerbahçe’nin katlmas ve açlş 
maçn Hatayspor Fenerbahçe’nin 
oynayacak olmas da bu transferin 
bitmesinin bir delili olarak görülm-
üştü. 

Önemli bir golcü 

Ancak görüşünü aldğmz Fener-
bahçeli bir yetkili “Buopendza ligi-
mize renk katan önemli bir golcü. 
Ancak biz Fenerbahçe olarak bu 
oyuncuyla kesinlikle ilgilenmiyoruz. 
Ayrca telaffuz edilen 8-10 milyon 

Euro gibi bir rakamlar hiçbir futbol-
cuya vermeyi düşünmeyen bir yap-
mz var. Bu nedenle milli arada 
oynanacak stat açlş maçnn fut-
bolcu transferiyle hiçbir alakas bu-
lunmamaktadr. Hatay’a iki kulüp 
arasndaki iyi ilişkilerin ve dostluğun 
pekişmesinden başka bir gidiş ama-
cmz yok" dedi.  

Hatayspor açklamşt 

Hatayspor Basn Sözcüsü Rahmi 
Vard, Fenerbahçe'nin ilgisini net bir 
şekilde doğrulamş ve ''Açkças 
oyuncumuzun Türkiye’de kalp, Tür-
kiye’de hizmet etmesini isteriz. Tabii 
ki burada kalmasn isteriz. Fener-
bahçe’nin almasn isteriz. Galatasa-
ray da alabilir. Ama futbolcumuzun 
aklnda böyle bir şey yok. Açk söylü-
yorum Hatayspor’da başarl olduk-
tan sonra yurt dşna gitmek 
istediğini belirtti. Yurtiçi ve yurtdşn-
dan 6-7 kulüp teklif getirdi. Kimisi 
takas önerdi, kimisi teklif. Rusya’dan 
bir kulüp var. Dinamo Kiev talip. 
Türkiye’den de Fenerbahçe açk açk 
oyuncuyu istiyor. Fenerbahçe iyi bir 
teklif yapt.'' sözlerini kullanmşt.

Boupendza ile ilgilenmiyoruz
Süper Lig'de Hatayspor formas ile frtna gibi esen Boupendza’nn ad Fenerbahçe 
ile anlrken sar lacivertli yetkililerinden “ilgilenmiyoruz” mesaj geldi

Fraport TAV Antalyaspor'a 55 yllk kulüp tarihinde ilk kez 13 maçlk yenilmezlik  
serisi yakalatan teknik direktör Ersun Yanal ve takm, 2021 ylndaki ilk yenilgisini bir 
başka Antalya ekibi Aytemiz Alanyaspor karşsnda ald. Krmz beyazl takm, Yanal  
yönetiminde ligde çktğ 21 maçta 5 galibiyet, 12 beraberlik ve 4 yenilgi elde etti

2021 YILINDA  
TEK YENILGI 

TRABZONSPOR’DA 
her geçen sezon yükse-
len performansyla alkş 

toplayan Uğurcan Çakr, Avru-
pa’nn dev kulüpleri tarafndan iz-
leniyor. Son dönemde ise en ciddi 
takip İtalyan devi Juventus tara-
fndan başlatld. Juve’nin scout 
ekibi, yeni ve gelecek vaat eden bir 
kaleci arayşnda olduğu için 24 
yaşndaki Uğurcan’ listeye dahil 
etti. Sene başndan beri sürekli 
performansn artran Uğurcan, 
Juve yetkilileri tarafndan beğenili-
yor. Serie A ekibinin mevcut kad-
rosunda efsane eldiven Gianluigi 
Buffon’un 43 yaşna gelmesi ve 
artk veda zamannn yaklaşmas, 
30 yaşn aşan Wojciech 
Szczesny’ye alternatif aranmas 
nedeniyle Uğurcan Çakr bir anda 
liste başna çkt. 

Ugurcan Çakır’a 
Juventus talip  

Süper Lig'in 30. haftasnda Hikmet Ka-
raman'la birlikte çkşa geçen Ankara-
gücü, sahasnda son haftalarn forma 

takm Göztepe'yi 3-0 gibi net bir 
skorla mağlup ederek alt sralardan 
kurtulma adna önemli bir galibiyet 

daha elde etti. Sar lacivertliler, Hikmet 
Karaman yönetiminde çktğ 3. ma-

çnda 3. galibiyeti elde etti.

KAZAN Kremlin Cup'n finalinde 
Rus Zakharov'u yenen milli tenisçi-
miz Yank Erel profesyonel kariye-

rinin ilk ITF tekler şampiyonluğunu elde etti. 
Rusya'da sert zeminde düzenlenen toplamda 
15 bin dolar ödüllü ITF turnuvas Kazan 
Kremlin Cup'ta srasyla Moldoval, Rus, 
Özbek ve yar finalde de Rus rakibini yenen 
Yank Erel, finalde 1 numaral seri baş Alexey 
Zakharov'un rakibi oldu. 20 yaşndaki temsil-
cimiz, final mücadelesinde ev sahibi ülkeden 
Alexey Zakharov karşsnda 6-3, 3-0 öndeyken 
rakibinin maçtan çekilmesi ile şampiyonluğa 
ulaşt. Kariyerinin ilk profesyonel tekler zafe-
rini Rusya'da kazanan Yank Erel yaptğ açk-
lamada, "Umarm devam gelecek. Günün 
anlam ve önemine ithafen bu şampiyonluğu, 
canla başla pandemi ile savaşan sağlk çal-
şanlarmza armağan ediyorum. 14 Mart Tp 
Bayram kutlu olsun" dedi. DHA 

Milli tenisçinin 
ilk şampiyonluğu
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FRAPORT TAV Antalyaspor'un de-
neyimli teknik direktörü, kariyeri 
boyuncu 612 maçta görev ald. 
Yanal, bu maçlarda 273 galibiyet, 
153 beraberlik ve 186 yenilgi elde 
etti. Süper Lig'de ise 502 maçta tek-
nik adam olarak görev yapan teknik 
adam 213 galibiyet, 133 beraberlik 
ve 156 yenilgi ald. Ersun Yanal, 
Samet Aybaba, Şenol Güneş, Rza 
Çalmbay, Ylmaz Vural ve Aykut 
Kocaman ile birlikte Süper Lig'de 
500 maçta görev yapan 6 teknik di-
rektörden biri konumunda. Yanal, 
Denizlispor, MKE Ankaragücü, 
Gençlerbirliği, Manisaspor, Eskişe-
hirspor, Trabzonspor, Fenerbahçe 
ve Antalyaspor olmak üzere 8 ta-
km çalştrrken, A Milli Takmn 
başnda da yer ald. Deneyimli tek-
nik direktörün kariyerinde Fener-
bahçe ile de 1 Süper Lig 
şampiyonluğu bulunuyor. DHA 

YANAL’IN  
KARİYERİ

*
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TÜRK kadın boksör 
Seren Ay Çetin, Mike 
Tyson ve Muhammed 

Ali gibi isimlerin şampiyonluk 
yaşadığı WBC’de 2 kez dünya 
şampiyonu olan ‘Golden Baby’ 
lakaplı Avusturyalı Eva Vora-
berger ile ringe çıktı. Caferağa 
Spor Salonu’ndaki organizas-
yonda rakibi Eva Voraber-
ger’i 4’üncü raundun başında 
nakavt eden Seren Ay, WBC 
gümüş kemerin sahibi oldu. 
Dünya şampiyonu ve WBC 
Asya gümüş kemer sahibi Ser-
dar Avcı’nın antrenörlüğünü 
yaptığı Kadıköy Boks Kulübü 
sporcusu Seren Ay Çetin, kari-
yerinde 9 uluslararası müsaba-
kada galip geldi. 

Dünyayı sallayacağım
Mücadelesinin ardından 
Demirören Haber Ajansı’na 
(DHA) açıklamalarda bulunan 
Seren Ay Çetin, “Tarih yazdım 
ve asıl benim için önemli olan, 
2 kere dünya şampiyonluğu 
yaşamış birine diz çöktürdüm. 
Bu benim için inanılmaz bir 
duygu. Ben başarılı olduğumu 
ve potansiyelimi zaten biliyor-

dum ama artık bunu gösteren 
bir objeye sahibim. Benim için 
en önemlisi altın kemer için 
oynayacağım ve artık ben dün-
ya şampiyonu adayıyım. Bir 
sonraki maçımda ülkemize ilk 
altın kemeri getiren kişi olaca-
ğım. İddialarımın hiçbiri boş 
değil, çok çalıştım, çok emek 
verdim. Daha çok çalışarak 
dünyayı sallayacağım” dedi.

Hayallerime çok yakınım
2 kere dünya şampiyonluğu ya-
şamış bir ismi mağlup ettiğini 
hatırlatan Seren Ay Çetin, “Sa-
dece mağlup etmekle kalma-
dım, nakavt ettim. Benim için 
de en önemlisi bu. Hayallerime 
çok yakınım, bunu anladım 
bugün. Antrenörüm Serdar 
Avcı’ya ve beni destekleyen 
herkese çok teşekkür ederim. 
Bana inanın, çok daha iyi işler 
başaracağım” diye konuştu. 

Sırada şampiyonluklar var
Seren Ay Çetin’in dünya şam-
piyonu ve WBC Asya gümüş 
kemer sahibi antrenörü Serdar 
Avcı, yaptığı açıklamada, 
“Türk tarihinde, profesyonel 

boksta bir ilki başardık. WBC 
gümüş kemeri ülkemize ge-
tirdik, çok mutluyuz. Ekibime 
çok teşekkür ediyorum. Hepsi 
birbirinden başarılı isimler. 
Her zaman yanımda oldular, 
gece gündüz çalıştılar. Bugün 

bizi yalnız bırakmayan DHA 
başta olmak üzere bütün basın 
mensuplarına teşekkürlerimi 
sunuyorum. Bu burada bitme-
yecek, WBC dünya şampiyon-
luğu da gelecek” ifadelerini 
kullandı. DHA

TÜRK boksör Tarık 
Sözer, Caferağa Spor 
Salonu’nda Serdar Avcı 

Promotions tarafından düzenle-
nen boks gecesinde ringe çıktı. 64 
Kg’da Atilla Kayabaşı ile müca-
dele eden Tarık Sözer, 6 rauntluk 
maçı 3’üncü rauntta bitirme 

başarısını gösterdi. Rakibine 
üstünlük sağlayan ve nakavt ile 
galip gelen Tarık Sözer, Demirö-
ren Haber Ajansı’na (DHA) 
açıklamalarda bulundu.  Müsaba-
kaya çok iyi hazırlandıklarını kay-
deden Tarık Sözer, “Mutluyum, 
daha spesifik bir nakavt yapmak 

isterdim ama malum hakemler 
bırakmadı. Muhtemelen burnu 
kırıldı zaten. O şu an adrenalinin 
etkisiyle anlamıyor. Güzel bir 
gece geçirdik. 3 oldu, bunun 4’ü 
5’i olmuyor, bu boks. Hakem ya 
da doktor izin vermedikçe devam 
edilemiyor” dedi.

Tarık Sözer, nakavtla kazandı

KADIN BOKSUNDA TARIH YAZDI

Belediyenin başkanlık 
makamında gerçekleştiri-
len buluşmaya; takımın 9 

futbolcusu, Kulüp Başkanı Tarık 
Aksar ve Teknik Direktör Recep 
Uçar katıldı. İyi günde, kötü 
günde Belediye Başkanı İsmet 
Yıldırım’ın her daim yanlarında 
olduğunu belirten Tarık Aksar, 
Süper Lig’de kalıcı olacaklarını, 

bunun için de çok çalışacaklarını 
söyledi. Birlikte hareket edildi-
ğinde her zaman başarının elde 
edileceğini ifade eden Başkan 
İsmet Yıldırım, “Ümraniyespor 
bunu başardı. Ben teknik direk-
töründen futbolcusuna, masö-
ründen çantacısına kadar tüm 
kardeşlerime verdikleri emekten 
dolayı teşekkür ediyorum. Onları 
tebrik ediyorum. İnşallah da bu, 
çok önemli bir başlangıç olacak. 

Bu takım 1938’de küllerinden 
hayata geçti. Böylece Türkiye’nin 
de en önemli ligine çıktı” açıkla-
masını yaptı.

Gençler takımınızı destekleyin
Ümraniye halkından beklenti-
lerini anlatan Başkan Yıldırım 
şunları söyledi: “Öncelikle onlara 
da teşekkür ediyorum. Özellikle 
de gençlerimize mutlaka takımı-
nızı destekleyin diyorum. Gönül-

lerinde elbet bir İstanbul takımı 
olabilir. Ama Ümraniye’de 
oturuyorlarsa da Ümraniyespo-
rumuzu desteklesinler. Stadyu-
mumuzda her hafta en az 10 bin 
kişi varken futbol oynanması 
lazım. Takımımız böyle motive 
olur. Ümraniye’de de bu ruh var. 
Süper Lig’de kalmanın en büyük 
avantajlarından biri seyircidir. 
Ümraniyespor da neden şampi-
yon olmasın ki?”

Bereket Sigorta Ümraniyespor, Spor Toto 1’inci Lig’deki mücadelesini geride bırakarak, 
tarihinde ilk defa Süper Lig’e yükseldi. Bu mutluluğu paylaşmak amacıyla takımın fut-
bolcuları ile teknik ekibi Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ile bir araya geldi

ŞampiyonlukŞampiyonluk
engel tanımadıengel tanımadı

TÜRKIYE İşit-
me Engelliler 
Kadın Voleybol 

Takımı, dünya şampi-
yonluğunun ardından 
olimpiyatlarda da altın 
madalya kazanmayı 
başardı. Brezilya’nın 
Caxias do Sul kentinde 
düzenlenen 24. İşitme 
Engelliler Yaz Olim-
piyatları’nda finalde 
İtalya ile karşı karşıya 
gelen milliler, rakibini 
3-1 mağlup ederek 
altın madalyanın 
sahibi oldu.  Gençlik 
ve Spor Bakanı Dr. 
Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu, 24. İşit-
me Engelliler Yaz 
Olimpiyat Oyunları’n-
da İtalya’yı mağlup 
ederek şampiyon olan 
Türkiye İşitme Engel-

liler Kadın Voleybol 
Milli Takımı’nı tebrik 
etti. Bakan Kasapoğ-
lu, yayımladığı tebrik 
mesajında şu ifadelere 
yer verdi: “Brezil-
ya’nın Caxias do Sul 
kentinde düzenlenen 
24. İşitme Engelliler 
Yaz Olimpiyat Oyun-
ları’nda  İtalya İşitme 
Engelliler Kadın 
Voleybol Milli Takımı 
mağlup ederek altın 
madalya kazanan  Tür-
kiye İşitme Engelliler 
Kadın Voleybol Milli 
Takımı’mızı yürek-
ten tebrik ediyorum. 
Harika bir performans 
gösteren milli voley-
bolcularımızı tek tek 
kutluyor, bu başarıda 
emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum.”

Türkiye İşitme Engelliler Kadın Voleybol Takımı, 
Brezilya’da düzenlenen Yaz Olimpiyatları’nda finalde 
İtalya’yı 3-1 mağlup ederek altın madalya kazandı

Türkiye’nin 3 kere en teknik boksör ödülünü alan Tarık Sözer, rakibini nakavt etti

Seren Ay Çetin, WBC (Dünya Boks Konseyi) gümüş kemerin sahibi olarak Türkiye profesyonel kadın boks tarihinde ilke imza attı

A Milli Voleybol Takımı, Uluslara-
rası Voleybol Federasyonu (FIVB) 
tarafından düzenlenen düzenlenecek 

Voleybol Miletler Ligi’nde mücadele ede-
cek. Milliler, Milletler Ligi’nin ilk haftasında 
31 Mayıs-5 Haziran 2022 tarihleri arasında 
Ankara’da, ikinci haftasında 14-19 Haziran 
2022 tarihleri arasında Brasilia’da (Bre-
zilya), üçüncü haftasında da Calgary’de 
(Kanada) parkeye çıkacak. 2022 FIVB VNL 
Finalleri ise, 13-17 Temmuz 2022 tarihleri 
arasında yine Ankara’da düzenlenecek.  
Millilerin, VNL geniş kadrosunda şu isimler 
yer aldı: “Cansu Özbay, Elif Şahin, Sıla Ça-
lışkan, Ebrar Karakurt, Meryem Boz, Ceren 
Kapucu, Hande Baladın, Tuğba Şenoğlu, 
Derya Cebecioğlu, Meliha İsmailoğlu, Sali-
ha Şahin, İlkin Aydın, Eda Erdem Dündar, 
Zehra Güneş, Beyza Arıcı, Bahar Akbay, 
Simge Aköz, Ayça Aykaç, Aylin Acar.”

Voleybol 
Miletler Ligi’nde 
mücadele 
edecek A Milli 
Kadın Voleybol 
Takımı’nın, geniş 
kadrosu açıklandı

BARIŞ KIŞ

TEKNIK Direktör Recep Uçar ise, 
“Süper Lig tarihinde ilk defa olduğu 
için bu hikaye çok önemli. Ayrıca Spor 
Toto 1. Lig tarihinin en zor senesin-
de olması da çok önemli. Kimseyle 
uğraşmadan, kavga etmeden, sempati 
koruyarak ve sadece oyun oynayarak 
bunu başardık. Ayrıca bizim iç saha 
seyirci sayımız da 200’lerden 2 binlere 

geldi. İzleyici sayımız 
az olmasına rağmen de 
bunu yaptık. Ben de 
Ümraniye’de büyüdüm 
ve bu benim hayallerim-
den biriydi. Hepimize 
hayırlı uğurlu olsun” 
açıklamasını yaptı.

TEKNIK Direktör Recep Uçar ise, “Süper Lig 
tarihinde ilk defa olduğu için bu hikaye çok 
önemli. Ayrıca Spor Toto 1. Lig tarihinin en 
zor senesinde olması da çok önemli. Kimseyle 
uğraşmadan, kavga etmeden, sempati koruyarak 
ve sadece oyun oynayarak bunu başardık. Ayrıca 
bizim iç saha seyirci sayımız da 200’lerden 2 bin-
lere geldi. İzleyici sayımız az olmasına rağmen 
de bunu yaptık. Ben de Ümraniye’de büyüdüm 
ve bu benim hayallerimden biriydi. Hepimize 
hayırlı uğurlu olsun” açıklamasını yaptı.

En zor zamanda başardık

Kaf-Kaf pes etmedi

FileninFilenin  
Sultanları Sultanları 
HAZIR!HAZIR!



NECDET SARAÇ, 1961 yılında 
Erzincan’da doğdu. Saraç, ilkokulu Harbiye 

İlkokulu’nda, ortaokulu Kurtuluş Ortaokulu’nda, 
liseyi ise Feriköy Lisesi’nde okudu. Marmara Üni-

versitesi Siyasal Bilimler Fakültesi’nin “Siyaset ve Kamu 
Yönetimi Bölümü’nü bitirdi. Almanya’da Halk Yüksek 

Okulu’nda çalıştı. Avrupa’da ve Türkiye’de 
Alevi kurumlarında merkezi düzey-
de yöneticilik yaptı. Almanya’da 
Köln Halk Yüksek Okulu’nda 
öğretmenlik yaptı. CINE5 ve 
DIGITURK Avrupa temsilciliği 
yaptı. Avrupa ve Türkiye’deki 

Alevi kurumlarında Genel Başkan Yardımcılığı 
yaptı.SU ve YOL televizyonlarında Genel Yayın 
Yönetmenliği yaptı. BİRGÜN ve YURT gaze-

telerinde köşe yazarlığı ve gazetecilik yaptı. 
Toplumsal mücadelenin birçok alanında 

yer aldı. Alevilerin Siyasal Tarihi, 
Farklı Çizgi, Yavuzun Akıl 

Babası İdris-i Bitlisi ve 51 
Soruda Sosyal Demok-

rasi adlı dört kitabı 
vardır.
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7’DEN 70’E ANMA

D ünyanın en eski ve en görkemli ma-
betlerinden olan, İstanbul’un fethin-
den sonra insanlık ve inanç

tarihindeki müstesna yeri daha da kıymet-
lenen Ayasofya Camii, 1934 tarihinde iba-
dete kapatılmış ve yüz yıla yakın bir süre
ancak müze olarak ziyaret edilebilmişti.
Asırlarca ibadethane hüviyetiyle dünya ça-
pında bir inanç ve maneviyat sembolü
olan Ayasofya Camii, 86 yıl aradan sonra,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
kararı ve açıkladığı müjde neticesinde 24
Temmuz 2020’de yüzbinlerce Müslüma-
nın meydan ve sokakları doldurarak kıldığı
Cuma namazıyla yeniden Ayasofya-i
Kebir Camii Şerifi adıyla cami hüviyetine
kavuşmuştu. Ayasofya’nın geçmişten gü-
nümüze kültürel ve manevi değerini anla-
tan tarihi arşiv belgeleri, yorumlar, yazılar
ve şiirlerle birlikte yüce mabedin özellikle
son yüzyılda başından geçenleri basının
gözünden yansıtan bir kitap projesi başla-
tan Basın İlan Kurumu, bir yıllık bir çalış-
manın sonunda “Basının Gözünden
Ayasofya” kitabını okurların ilgisine
sundu.

Cumhurbaşkanı yazdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
beklenen müjdeyi verdiği ve Ayasofya’nın
tarihimizdeki yerini anlatan şu satırları ki-
tapta yer aldı: "Ayasofya, 86 yıl aradan
sonra, Fatih Sultan Mehmet Han’ın vakfi-
yesinde belirttiği üzere, yeniden cami ola-
rak kapılarını insanlığa açmıştır. Bu
kararın milletimize, ümmete ve tüm insan-

lığa hayırlı olmasını diliyorum. Ayasofya
Camii’nin tarihsel serüveni hakikaten tüm
insanlık için ibret vesikası niteliğindedir. İlk
yapılışından defalarca harap olmasına, yı-
kılma tehlikesi geçirmesinden Fatih Sultan
Mehmed Han’ın İstanbul’u fethiyle ayağa
kaldırılarak Ayasofya Camii olmasına ve
yüzyıllarca cami olarak bütün dünyanın
ibadet merkezi olduktan sonra bir müzeye
dönüştürülmesine kadar yaşananlar, bu
kutlu mabedi nezdimizde daha da anlamlı
kılmıştır kuşkusuz. Allah’a şükrediyorum
ki yeniden cami olarak ibadete açılması da
bizlere nasip olmuştur."

Tek bir duygumuz vardı

Erdoğan yazısında, "Ayasofya Camii’nin
tekrar ibadete açılmasına yönelik attığımız
bu adımda gönüllerimizde tek bir duygu
vardı. Bu kutlu mabedin insanların Allah’a
yakarışının, ibadet edişinin yeniden mer-
kezi olmasını ve sembolik değeri çok
büyük olan bu girişimin, Müslümanların
günümüzde de yüksek değerlerin temsil-
cisi olduğunu tescil etmesiydi. İslam’ın ve
Müslümanların bugünün algı dünyasında
nasıl bir saldırıyla karşı karşıya olduğunu
düşündüğümüzde, medeniyet iddiamızın,
inanç ve hoşgörü sistemimizin ne kadar
köklü, sarsılmaz ve geleceğe dair umut ve-
rici olduğunu Ayasofya’yı tekrar ibadete
açarak göstermiş olduk. Bu açılış, mühür-
lenmiş kalplerin açılmasıdır. Esaret zinciri
altında olan Ayasofya’nın bu esaret zinci-
rinden kurtulmasıdır. Bu açılış, Müslü-
manların medeniyet inşa etmede ve

sürdürmedeki iddiasının bir yansımasıdır.
İşte bu noktada, Ayasofya Camii ile ilgili
her türlü çalışma, her eser ve her çaba çok
değerlidir. Bugün ve gelecek nesillere bu
kıymetli mabedi ve onun uğruna verilen
mücadeleleri anlatmak en az bu mabedi
açmak kadar önemlidir nazarımızda" dedi. 

Kitaba övgü

Cumhurbaşkanı Erdoğan yazısnın so-
nunda, "Dolayısıyla güzide kuruluşları-
mızdan Basın İlan Kurumu’nun
hazırladığı bu nadide eser ile birlikte bu
çaba hayat bulmuş olacaktır. Ayasofya
Camiinin dünden bugüne nasıl geldiğini
ve hangi tartışmalara sahne olduğunu ta-
rihsel belgeler, makaleler ve o günün ga-
zetelerini kullanarak anlatan bu eser, çok
yoğun ve titiz bir çalışmanın sonucudur.
Bu eseri okuduğumuzda adeta o günleri
tekrar yaşıyor, tarihin akışına şahitlik ede-
biliyoruz. Ayasofya Camii’nin neden
önemli olduğunu bu kıymetli eseri oku-
duktan sonra bir kez daha anlayabiliyo-
ruz. Zira manasını bilmediğimiz,
anlamadığımız, yüreğimizde hissetmedi-
ğimiz hiçbir hadisenin, hiçbir olayın ve
hiçbir tarihi gelişmenin tamama erme ih-
timali yoktur. Bu kıymetli eseri hayata ge-
çiren Basın İlan Kurumu yöneticilerini ve
emek veren tüm çalışanlarını tebrik edi-
yor, hayırlara vesile olmasını diliyorum.
Türkiye’mizin tarihine çabalarıyla, özveri-
leriyle, çalışmalarıyla, inancıyla not düşen
herkesi yürekten selamlıyorum" 
ifadelerini kullandı. 

Fatih Belediyesi'nin 15 Temmuz De-
mokrasi ve Milli Birlik günü dolayı-
sıyla düzenlediği anma programı
Saraçhane Parkı'da gerçekleşti. Fatih
Belediye Başkanı M. Ergün Turan'ın
ev sahipliğinde gerçekleşen anma
programına İstanbul Milletvekilleri
Halis Dalkılıç, Ahmet Hamdi Çamlı,
Mustafa Demir, Abdullah Güler,
Hasan Turan, Fatih Kaymakamı
Kaan Peker, AK Parti Fatih İlçe Baş-
kanı Orhan Narin, MHP Fatih İlçe
Başkanı Mehmet Celep, İHH Baş-
kanı Bülent Yıldırım, şehit yakınları,
gazilerimiz ve çok sayıda vatandaş
katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Mar-
şı'nın okunmasıyla başlayan program
Laleli Camii İmam Hatibi Şaban
Caneroğlu'nun Kur'an tilavetiyle
devam etti.
Rahmetle anıyorum

Programda konuşma yapan Fatih
Belediye Başkanı M. Ergün Turan;
"Her yıl bugünü anlamına en uygun
şekilde idrak ediyoruz. Bugün burada
oluşumuzu kahraman şehit ve gazile-
rimize borçluyuz. Ölümsüz şehitleri-
mizi rahmet ve minnetle anıyorum.
Sağına ve soluna bakmadan vatanı-
mızı savunan tüm gazilerimize ve
kahraman güvenlik güçlerimize şük-
ranlarımı sunuyorum. Meydanlarda

bekleyen anneler olmasaydı, her
farklı düşünceden insanı kenetleyen
birlik ve beraberlik ruhu olmasaydı
bugün karamsar bir tabloda olacak-
tık. Hamdolsun Rabbim bizi galip
eyledi. 15 Temmuz'un önemli simge
noktalarından biri Saraçhane'dir. Bu-

radaki direniş ve şahadet ruhunu
unutturmayacağız" dedi. Hep bir
ağızdan 15 Temmuz marşlarının söy-
lendiği programda, şehit ve gazileri-
mizin hayatlarını anlatan sinevizyon
gösterisi esnasında duygusal anlar
yaşandı. DHA
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Basın İlan Kurumu (BİK) tarafından, 86 yıl ibadete kapalı
kaldıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın

10 Temmuz 2020 tarihindeki müjdesiyle müze statüsünden
tekrar cami hüviyetine kavuşan Ayasofya hakkında; yayım-

lanmış yazı, yorum ve şiirlerle, gazete manşetlerine yansı-
yan haberlerden derlenen muhteşem mabedin yüz yılını
anlatan “Basının Gözünden Ayasofya” kitabı yayımlandı

CUMHURBAŞKANIMIZA ŞÜKRAN BORÇLUYUZ
BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran ise
Ayasofya’nın cami olarak ibadete açıl-
ması kararı için Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’a ülke olarak şükran
borcumuz olduğunu ifade ederek, "Fetih-
ten sonra şehrin en büyük mabedi olan
Hagia Sofia Kilisesi, Fatih Sultan Meh-
med tarafından Ayasofya adıyla fethin
sembolü olarak camiye çevrilmiş ve ilk
Cuma namazı da burada kılınmıştı. Ka-
dere bakın ki, Ayasofya müzesinin yine
bir Cuma günü Ayasofya-i Kebir Cami-i
Şerifi olarak ibadete açılacağı Cumhur-
başkanımız tarafından ilan edildi. Son-
raki ilk Cuma günü de binlerce
İstanbullunun Sultanahmet Meydanıyla
birlikte Ayasofya’ya çıkan bütün yolları
doldurarak hep beraber kıldığı Cuma na-
mazıyla tekrar dünyanın en büyük, en
güzel, en eski ibadethanelerinden biri
oldu. Cumhurbaşkanımızın cesareti ve
kararlılığı olmasa seksen altı yıllık hasre-
tin daha ne kadar süreceğini bilemezdik.
Basın İlan Kurumu olarak, başta gazete
ve dergiler olmak üzere yayımlanan ha-
berleri derleyerek bir basın tarihi arşivi
oluşturmak istedik. Sadece manşetleri bir
araya toplamak için başladığımız çalışma
kendi kendini genişletti, büyüttü. Alma-
nak niyetiyle başlanan eser, bu büyük
mabedin inşasından günümüze kadar ta-

rihini, özetin özeti halinde aktaran bir ki-
taba dönüştü. Ayasofya’nın camiden
müzeye, müzeden tekrar camiye dönüş-
mesi sürecini manşetlerle olduğu kadar,
tarihin bilgisine ve dönemin şahitliğine
sahip kalemlerin yazdıklarıyla da aktaran
bu eser, gönülden yaptığımız ve istifade-
nize sunduğumuz bir eserdir" dedi.

YENİ UFUKLAR AÇACAK
Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Baş-
kanı Prof. Dr. M. Zahid Sobacı, eser hak-
kında “İstanbul’un fethi nasıl tüm insanlık
için bir dönüm noktası olmuş ise
Fethiye Camii olarak anılan Ayasof-
ya’nın 10 Temmuz 2020 tarihinde
yeniden ibadete açılarak, aslına rücu
etmesi de tarihin kırılma anlarından
biri olarak kayıtlara geçmiştir. Basın
İlan Kurumumuzca hazırlanan bu
kitap, Ayasofya Camii’nin tarihine
basının gözünden bakmanızı sağla-
yacak. Nitekim Ayasofya Camii her

dönem ulusal ve uluslararası basının temel
konularından biri olmuş, üzerine sayısız ha-
berler yapılmış, değerlendirmeler ve yorum-

lar yayımlanmıştır. Konuyla ilgili
atılan manşetlerin, yayımlanan ha-
berlerin ve arşiv belgelerinin derlen-
diği bu eser, bu büyük hikâyeyi basın
perspektifinden ortaya koymayı
amaçlamıştır. Emeği geçenlere şük-
ranlarımı sunuyor, kitabımızın zihin-
lerde tarihi tefekkürle farkındalık
oluşturmasını ve yeni ufuklar açma-
sını diliyorum" açıklamasında bu-

ARŞİVLİK SATIRLAR VAR
Ayasofya hakkında yayımlanan haberlerin derlendiği, yerli ve yabancı medyada müzeden ca-
miye dönüşün öncesi ve sonrasına dair manşetlerin yer aldığı “Basının Gözünden Ayasofya”da;
İbni Battuta, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, İbnülemin Mahmut Kemal İnal, Samiha Ayverdi, Peyami
Safa, Feridun Fazıl Tülbentçi, Yunus Nadi, Osman Yüksel Serdengeçti, Ahmet Kabaklı, Necip
Fazıl Kısakürek, Nihal Atsız, Mehmed Şevket Eygi, Prof. Dr. Semavi Eyice, Prof. Dr. Halil İnalcık,
Prof. Dr. İlber Ortaylı, Murat Bardakçı, Prof. Dr. Feridun M. Emecen, Stefanos Yerasimos, Prof.
Dr. A. Haluk Dursun gibi isimlerin eserlerinden yazı ve yorumların yanı sıra, Nazım Hikmet,
Nuri Pakdil, İlhan Berk, Sezai Karakoç ve Arif Nihat Asya’nın şiirleri de bulunuyor.

BİK Genel
Müdürü 

Rıdvan Duran

M. Zahid Sobacı
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GAZETECGAZETECiiLERLER
Okulu’nda çalıştı. Avrupa’da ve Türkiye’de 
Alevi kurumlarında merkezi düzey-
de yöneticilik yaptı. Almanya’da 
Köln Halk Yüksek Okulu’nda 
öğretmenlik yaptı. CINE5 ve 
DIGITURK Avrupa temsilciliği 
yaptı. Avrupa ve Türkiye’deki 

Alevi kurumlarında Genel Başkan Yardımcılığı 
yaptı.SU ve YOL televizyonlarında Genel Yayın 
Yönetmenliği yaptı. BİRGÜN ve YURT gaze-

telerinde köşe yazarlığı ve gazetecilik yaptı. 
Toplumsal mücadelenin birçok alanında 

yer aldı. Alevilerin Siyasal Tarihi, 
Farklı Çizgi, Yavuzun Akıl 

Babası İdris-i Bitlisi ve 51 
Soruda Sosyal Demok-

rasi adlı dört kitabı 
vardır.

İstanbul Gazeteciler Derneği, (İGD) Beylikdüzü Atatürk Kültür Merkezi’nde Gazeteci Yazar
Necdet Saraç’ın katılımıyla Basının Dünü Bugünü konulu interaktif bir söyleşi düzenledi. İGD
Başkanı Mehmet Mert’in moderatörlüğünü yaptığı söyleşide konuşan Saraç, “Gazeteciler rüzgara karşı
yürüyen, gerçeğin peşinden giden kişiler olmalı. Bunun gerçekleşmesi için de siyasal iklim çok önemlidir” dedi

Necdet Saraç kimdir?

İstanbul Gazeteciler Derneği, “Bası-
nın Dünü Bugünü” ismiyle Gazeteci 
Yazar Necdet Saraç’ın katılımıyla 

Beylikdüzü Atatürk Kültür Merkezi’nde 
interaktif bir söyleşi programı düzen-
ledi. Dernek Başkanı Mehmet Mert’in 
moderatörlüğünü yaptığı programa çok 
sayıda gazeteci katıldı. Gazeteciliğe 
dair tespitlerde bulunan Necdet Saraç, 
gazeteci meslektaşlarıyla bir araya gel-
menin mutluluğunu yaşadığını belirte-
rek başladığı konuşmasında Türkiye’de 
gazeteciliğin geldiği noktayı ve sosyal 
medya ile birlikte değişen alışkanları 
değerlendirdi. Saraç, “16’ıncı yüzyıldan 
itibaren dünyada yazılı basına geçiliyor. 
Yazılı basın kitap, gazete, dergi demek. 
Zamanla bu hızlanıyor. 400 yıllık sürede 
günümüze damgasını vuran ne olmuş? 
Basın yazılı basın olmaktan önemli 
ölçüde çıkmış. Radyo ve televizyon-
la buluşmuş ama son 20 yılda dijital 
yayıncılık girdi devreye. Ve inanılmaz 
bir evrilme gerçekleşti. Öyle bir evrilme 
ki bugün dijital obezite diye programlar 
yapılmaya başlandı. Bu ne? İnsanların 
inanılmaz bir bilgi bombardımanına uğ-
raması. İş öyle bir noktaya evrildi ki cep 
telefonsuz sokağa çıkmış inanılmaz bir 
eksikliği beraberinde getirir oldu. Tele-
fonu bir yerde unuttuğunuz da sarjınız 
bittiğinde dünyanın sonuna gelmiş gibi 
algılıyorsunuz. Dünya bu anlamda ilginç 
bir noktaya geldi” dedi.

Türkiye’de basın özgürlüğü yok
Sosyal medyanın ve dijitalliğin öne 
çıktığı Türkiye ve dünyada gazeteciliğin 
de ilginç bir noktaya geldiğini anlatan 
Saraç buna rağmen siyasal iklimin 
gazetecilik üzerindeki etkisinin özellik-
le Türkiye’de olmak üzere çok baskın 
olduğunu da belirtti. Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün 
söylediği; ‘Dijital bir faşizm anlayışı var’ 
sözlerini değerlendiren Saraç, “Şimdi 
Erdoğan; “Öyle bir dünyada yaşıyoruz 
ki şu anda dijital platformlarda kont-
rolsüz bir şekilde dijital faşizm var” 
diyor. Bunu söyleyen 20 yıldır bu ülkeyi 
yöneten insan. Bunu söyleyen kişinin 
yönettiği ülke Uluslararası Sınır Tanı-
mayan Gazetecilerin, basın özgürlüğü 
raporunda 180 ülke arasında 149’uncu 
sırada. Yani sende basın özgürlüğü 
yok, ifade özgürlüğü yok sende haberin 
peşinden koşma özgürlüğü bile yok. Bu 
gerçekliğe rağmen algı yönetiyorlar. Ül-
kenin cumhurbaşkanı kendisini dışarıda 
tutarak dijital faşizmden bahsediyor 
ve insanların düşünce sistematiklerini 

şekillendirmeye çalışıyor. Evet dijital 
faşizm tehlikesi var mı var. Şimdi de 
birçok kurum dijital diktatörlüğü payla-
şıyor” diye konuştu.

Medya objektif olmaktan çıktı
ABD’de ortaya çıkan yurttaş gazeteciliği 
kavramının sosyal medyanın yaygın-
laşmasıyla her yerde vücut bulduğunu 
bunun da objektifliğin önüne geçtiğini 
vurgulayan Saraç, “Gazeteciliğin temel 
prensibi ne? Objektif olma, haberi nes-
nel koşullarını içererek vermek. Bugün 
bu ülkede böyle bir şansımız var mı? Şu 
an herkes yurttaş gazeteciliği pozisyo-
nunda. Elinizdeki laptop, telefon sizi 
yurttaş gazetecisi yapabiliyor. Herkes 
her konuda yorum yapabiliyor. Herkes 
yorumcu pozisyonuna geldi. Bunları 
niye söylüyorum? Dünya artık objektif 
olmaktan çıktı. Dünyada tarafsız gazete-
cilik kavramı havada kaldı. Bulunduğu-
nuz yere göre bu iş renk değiştirebiliyor. 
Şimdi ülkede basının yüzde 90’ınını 
kontrol eden bir iktidar var. Gazeteler 
aynı manşetleri atıyor. Şimdi medya 
ne isterse onu tartışıyoruz. Eskiden bir 
merkez medya kavramı vardı şimdi o da 
kalmadı. Milliyet, Hürriyet vardı CNN 
Türk, NTV, Habertürk merkez medya 
sayılırdu. Ama bunlar bitti. Bunun yeri-
ni basını kontrol eden siyasi bir meka-
nizma aldı. Ülkedeki kutuplaşma med-
yaya yansır oldu. Medya açısından dijital 
gelişme objektif gazetecilik için bir şans 
olabilirdi. Ama demokrasi varsa 
objektif gazetecilik yapabilirsin, 
araştırmacı gazeteci olabilirsin. 
Şimdi bunların hepsinin yok oldu-
ğu bir ortamda siz siyasi iklimden 
bağımsız hareket edemezsiniz. 
Bugün merkez medyanın ortadan 
kalkmasının sebebi de o” şeklinde 
konuştu.

Gazeteciler bağımlılık içinde 
Eskiye kıyasla özgür gazetecili-
ğin kalmadığını belirten Saraç, 
“Eskiden geleneksel gazeteciler 
vardı. Uğur Mumcu gibi. Cumhuriyet’i 
Cumhuriyet yapan 70’lerdeki sisteme 
karşı duruşuydu. Şimdi bunlar kalmadı. 
O dönemki araştırmacı gazetecilik daha 
doğrusu rüzgara karşı yürüyen gaze-
tecilik... Gazeteci rüzgara karşı yürür. 
Gerçeklerin peşinde koşar. Gerçeği 
yazabiliyorsan gazetecisin. Ama bugün 
bunlar kalmadı. Herkes bir bağımlı-
lık içine girdi. Türkiye’de çok onurlu 
gazeteler var. Cumhuriyet gibi Birgün 
gibi Evrensel gibi ama yetmiyor. Onlar 
da bir yere bağımlı hale geliyor. Bu 
tablo değişir mi? Değişmez. Bu çok zor 

bir ihtimal gibi görünüyor” ifadelerini 
kullandı.

Gazetecilik demokrasiyle buluşmalı
Gazeteciliğin doğru bir şekilde yapı-
labilmesi için ülkedeki siyasi iklimin 
demokrasiden yana olması gerektiğinin 
altını çizen Necdet Saraç, Türkiye’nin 
ise bu manzaranın çok uzağında kal-
dığını vurguladı. Saraç, “Gazeteciliğin 
demokrasiyle buluşması lazım. Ancak 
o zaman bir normalleşme olur. Türki-
ye’de hukuk işliyor olsa, siyasal iklim 
demokrasiye uygun olsa bugün gazete-
ler başka bir yerde olurdu.  Basın ama 
bugün tehlikeli pozisyonda. Yasama, 
yürütme ve yargı dışında dördüncü güç 
ve bu gücünü büyütüyor. Zamları bile 
fiyat güncellemesi diye duyuruyorlar. 
Bunun üzerine gidip bu noktada yeni 
bir dalga yaratmak lazım. Size sunulanı 
reddetmeniz lazım ama öyle bir iş ki; 
medyanın üzerinde oynanıyor, dejenere 
ediliyor. Gezi eylemleri bir örnektir. 
Gezi’de eylemler olurken CNN Türk 
penguen belgeseli gösteriyordu. O 
yüzden gerçek gazetecilere; rüzgara 
karşı yelken açabilecek gazetecilere 
ihtiyaç var. Onlara düşen ne? Mecburen 
Kabataş yalancılarıyla uğraşmaya de-
vam edeceğiz. Siyasetçi Kabataş yalanı 
söylüyor, düzen medyası da destekliyor. 
Hal böyle olunca vatandaş da ‘Evet 
ya olabilir’ diyor. İşte algı operasyonu 
budur. Biz maalesef bu noktada ne 

konuşursak konuşalım, insanların çoğu 
gerçeklerin peşinden koşmaz. İşte bu 
noktada medya gerçeklerin peşinden 
koşabilmeli. Medya insanların yüzüne 
soğuk su serpebilmeli. Bu kolay bir sü-
reç değil. O alanı derinleştirmek lazım. 
İktidar istediği kadar medyanın çoğunu 
kabul etsin; iktidar medyasında günde-
mi belirleyen kimse çıkmıyor. Gündemi 
belirleyenler yine muhalif medya organ-
ları. Dünde böyleydi, bugün de böyle. 
Abdi İpekçi böyledi, Ahmet Taner 
Kışlalı böyledi, Uğur Mumcu böyleydi. 
Gazetecilik kavramını genişletebiliriz, 
daraltabiliriz” dedi.

Türkiye’de gazetecilik öldü
Demokrasinin olmadığı bir iklimde 
gazetecilik yapılamayacağını yinleyen 
Saraç, Türkiye’deki gazeteciliğin de 
öldüğünü fakat buna rağmen gazeteci-
liği diriltebilmek için doğru habercilikte 
ısrar edilmesi gerektiğini söyledi. Saraç, 
“Bugün maalesef Türkiye’de gazetecilik 
öldü. Kes, kopyala, yapıştır hasıl olmaya 
başladı. Ülkedeki sistem düzelmediği 
müddetçe medya da düzelme olmaz. 

Bütün koşullar aleyhimize de 
olsa doğru habercilikte ısrar etme-
liyiz. Anayasa diyoruz. Daha iyi bir 
anayasa için ne yapılması lazım? 
Bunu medyanın gündeme taşıma-
sı, tartışması lazım. Siyasal iklim 
cesaretlendirmeli. Güç merkezi 
başka bir yere evrilip, demokrasi-

den taraf oldukça siz o zaman 
gazetecilik alanında da sürecin 
değiştiğini görebilirsiniz. Aksi 
halde böyle siyasilerin istediği 
haberlerin servis edildiği, aynı 
manşetlerin atıldığı gazetecilik 
örneklerini daha çok görebi-
liriz.  Gazeteci itiraz etmeli, 
aykırı olmalı. Gazeteciler itiraz 
etmeden, aykırı olmadan hiçbir 
şeyi değiştiremez. Türkiye’de 
değişim isteyen her gazeteci 
daha cesur olmalıdır. Ülke 
öyle bir noktaya geldi ki bu 

ülkede yüzde 10-12 oy almış bir par-
tinin temsilcilerini televizyona bile 
çıkaramıyorlar. Böyle bir Türkiye’de 
yaşıyoruz. Bu değişirse dijital gelişim 
bizi daha hızlı nerelere taşıyacak 
onu hep beraber yaşayacak görü-
yoruz. Ama hızlı mecralara geçece-
ğimiz belli. Buradaki temel kriter 
insanlara doğru bilgileri sunabilecek 
bir siyasi iklim” diye konuştu.
Şunu konuşmayın diyen olmadı
Türkiye’deki haber kanallarını ve tele-
vizyon haberciliğini de değerlendiren 

Saraç, “Şu an reytinglere bakarsanız 
CNN Türk, Habertürk, Halk Tv önde 
gidiyor. Fox Haber de birinci sırada. 
Türkiye’de en çok izlenen haber bülteni 
FOX’a ait. Reytingler buralarda çok 
paylaşılıyor. Haber Global ve TV100 
gibi altyapısı çok güçlü kanallar da var. 
Muhalif kanalların çok izlenme sebebi 
şu ki; insanlar farklı sesleri duymak 
istiyorlar. Benim için sorarsanız son 
zamanlarda Habertürk beni çağırmıyor. 
Ama gene de kendime adıma net söy-
leyebilirim; “Şu konuda konuşmasanız 
iyi olur” diyen bir kanalla karşılaşma-
dım. Merkez medyasına çıktığımızda 
inanılmaz küfür ve tehditler alıyoruz. 
Çünkü oranın izleyicisi bizimle aynı 
fikirde değil. Televizyon bile bu noktaya 
evrildi” dedi.

Medya kurumları dayanışmalı
Medya kuruşlarının özgür bir Türkiye 
için ve doğru habercilik için dayanışma 
içinde olması gerektiğini de anlatan 
Saraç aksi halde fikir yoksulluğunun 
süreceğini ve değişim gerçekleşmeyece-
ğini belirtti. Saraç, “Türkiye’de AKP’yi 
ikna ederek yasaları değiştiremezsiniz. 
Seçime gidiliyor ve seçime giderken 
AKP gemileri yakmış durumda. Gezi 
Davası’nın sonuçları ortada, Kaftancıoğ-
lu’nun durumu ortada yarın İmamoğ-
lu’nun da davası olacak ne olacak? Bu 
gerçekliğe karşı medya da dayanışmayı 
büyütmeli. Medya kuruluşlarının daha 
yan yana olması lazım.  Objektif gazete-
cilik yapmak önemli. Gerçekleri deşifre 
etmek gerek. Uğur Mumcu geleneğinin 
devam etmesini sağlamalıyız. Gazete-
cilik iktidar, Türkiye’yi kutuplaştırınca 
karşılıklı bir dövüşe döndü ve objektif 
olmaktan çıktı. Türkiye bu yüzden fikir 
yoksulluğu çekiyor. Fikri bir yoksulluk 
ve yoksunluk içindeyiz. Siyasetçi beka 
diyor kendi bekası. Gelecek diyor kendi 
geleceğini kast ediyor. Türkiye’nin böyle 
bir sıkıntısı var. Bencil bir yönetim anla-
yışı mevcut. Buna karşı tek çare gazete-
cilik özgün bir şekilde yapılabilmesidir” 
şeklinde konuştu.

YAKUP TEZCAN

GAZETECİLERİN çok ciddi zor-
luklar çektiğini ve destek almaları 
gerektiğini belirten Necdet Saraç 
şöyle konuştu; “Basın İlan Kurumu 
61 anayasasındaki rolüne dönse 
bütün gazeteciler bundan faydala-
nır. Gazetecilik mezunu insanların 
büyük kısmı işsiz. Gazetecilerin 
yine büyük bir kısmı asgari ücretle 
çalışıyor. Burada devletin devreye 
girmesi lazım. Eskiden Gazeteciler 
Kooperatifi vardı. Bu noktada ga-
zetecilerin kamu devreye girmeden 
yaşayabilme şansı yok. Bir yandan 
dijital teknoloji artıyor böylece 
gazeteci sayısına daha çok ihtiyacı 
olabilir. Umarım siyasal iklim de-
ğişirse mevcut iktidar bunu değiş-
tirir. Çünkü kolay bir iş değil ama 
gazeteci ve gazetelere ait örgütler 
de bu değişimleri becerebilmeli. 
Türkiye Gazeteciler Sendikası gibi 

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti gibi 
kurumların da ağırlığı azaldı. Bu 
onlarla ilgili bir iş değil. Kamunun 
gazetecileri finanse etmesi lazım. 
Türkiye’de devlet maalesef gazete-
cinin siyasi refklesine göre destek 
veriyor. Oysa devlet hakem olmalı-
dır. Bir insan gazetecilik yapıyorsa 
onu ölç. Reytingine mi bakacaksın 
bak. Devlet bir şekilde gazetecilere 
destek verebilmeli.”

Gazeteciler desteklenmeli

RUZGARA KARSIRUZGARA KARSI
YURUMELYURUMELiiDDiiR!R!

GAZETECİLİK için özgür bir ortamın 
olmazsa olmaz olduğunu anlatan 
Saraç, “Gazetecilik özgürlüğü 
sever. Gazetecilik özgürlükten 
beslenir. İktidar cenahında olup, 
özgürlükten beslenmediğiniz 
sürece gazetecilik de yapamazsınız. 
Gazeteciliği özgür bırakmak gerek 
ki doğru işler yapılabilsin” dedi.

GAZETECiLiK
özgürlüğü sever

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet 
Murat Çalık’ın şehir dışında olması 

sebebiyle Çalık adına CHP Beylikdüzü Be-
lediye Meclis Üyesi Ali Mesut Çelik, İGD 

Başkanı Mehmet Mert’e çiçek verdi.

İGD Yönetim Kurulu, Necdet Saraç’a çiçek verdi.


