
BU ESER 454 YILDIR AYAKTA DURUYOR
Büyükçekmece'de yer alan
Kanuni Sultan Süleyman

Köprüsü yıkılma tehlikesi altında.
Mimar Sinan’ın üzerinde imzasını
da taşıyan şaheser köprüde mey-
dana gelen çataklar ve çökmelere
dikkat çeken Büyükçekmece Bele-
diye Başkanı Dr. Hasan Akgün,
“Köprü en ufak bir depremde 
çökebilir” ifadesini kullandı.
Akgün, 454 yıldır ayakta duran
tarihi köprünün restore edilme-

mesi durumunda daha ciddi so-
runlarla karşılaşabileceğine vurgu
yaptı. Karayolları Genel Müdür-
lüğü ve Vakıflar Genel Müdürlüğü
ile yapılan resmi yazışmaların ta-
mamlandığını kaydeden Hasan
Akgün, “Olumlu cevaplar aldık.
İnşallah çok kısa zamanda bu ta-
rihi değerimiz restore edilir. Hem
böyle muhteşem bir eser kurtarılır
hem de vatandaşın tepkisi ortadan
kaldırılır” diye konuştu. I SAYFA 16

ç

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 yıl sonra
Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden

kurtarılan Dağlık Karabağ'ın Şuşa şehrini ziyaret etti. 
Erdoğan, burada Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
tarafından resmi törenle karşılandı. Bugüne kadar hiçbir 
Türkiye liderinin Karabağ'da bulunmaması dolayısıyla Erdo-
ğan'ın ziyaretiyle bir ilk olarak tarihe geçti. İki lider, baş başa
görüşmelerinin ardından “Şuşa Beyannamesi”ni imzaladı.
İmza töreni sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan,
“Herkesi Azerbaycan'ın zaferini kabullenmeye davet ediyo-
ruz” dedi. Erdoğan, ayrıca “Ermenistan dayanışma elini tut-
malı, tarihi fırsatı kaçırmamalı” ifadelerini kullandı. I SAYFA 7
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, 
Didim Belediye Başkanı Deniz

Atabay'ın uğradığı saldırısı sonrası,
“Yeraltı dünyasının beslemeleriyle
üzerimize gelebilirler. Parayla adam
tutup bize saldırtıyorsunuz. Sizin 
feriştahınız gelse bize geri adım 
attıramazsınız” dedi. Kılıçdaroğlu,
“Türkiye'nin
temel sorunu
seni ve besleme-
lerini doyurmak?
Biz vatandaşı
doyurmak için
iktidar olmak 
istiyoruz Çekil
önümüzden kar-
deşim” açıkla-
masını yaptı. 
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SALDIRIYA ÇOK SERT TEPKİ

Kanal İstanbul projesinin
ilk köprüsünün temel atma

töreni öncesinde şantiye kurma ça-
lışmaları başladı. Sazlıdere Barajı
yakınına kurulan şantiye çalışmaları
sırasında kriz yaşandı. Edinilen bil-
giye göre inşaatı yapacak şirket, 
İSKİ'nin yetki alanındaki araziye
geçtiğimiz hafta işçilerin kalacağı
konteynerleri kurmaya başladı. İBB

ekipleri, perşembe günü durumu
tespit edince şantiyenin kaldırılma-
sını istedi. Pazar günü sabaha karşı
da İSKİ'nin yetki alanına kurulan
konteynerler İBB ekipleri tarafından
kaldırıldı. Tahliyenin ardından böl-
geye jandarma ekipleri sevk edildi.
Şantiye, İSKİ arazisinin 300 metre
kadar ilerisinde hazineye ait başka
bir alana taşındı.
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KÖPRÜ iÇiN KURULAN ŞANTiYE 
iSKi’NiN ARAZiSiNDEN ÇIKARILDI

14 Haziran günü şantiye
alanında incelemelerde 

bulunan CHP Milletvekili Gökan
Zeybek, “Temel atıyorum dedikleri
Nakkaş-Başakşehir arasına yapılan
Kuzey Marmara Otoyolu'nun bağ-
lantı yolunun Sazlıdere'nin üzerin-
den geçecek viyadüğünü yapıyorlar.
Kanal çalışması değil. 8 milyar 290
milyon TL tutarında kamu-özel ya-

tırım işbirliği ile yapılan bu proje
Rönesans İnşaat'a verilmişti. Ulus-
lararası piyasadan kredi bulamadığı
için Karayolları Genel Müdürlüğü
ile yapmış olduğu anlaşma yetersiz
görüldü ve Türkiye tarihinde ilk kez
bir firma için TBMM'de özel yasa
çıkarıldı. Ulaştırma ve Alt Yapı Ba-
kanlığı üzerinden hazine garantisine
dahil edildi” diye konuştu. I SAYFA 5
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TÜRKiYE’DE iLK KEZ BU FiRMA 
iÇiN TBMM’DE ÖZEL YASA ÇIKTI

Adam tutup bize 
saldırtıyorsunuz!

“Otopark vadi askıda
kaldı” başlıklı haberi-

mizin ardından İBB Sözcüsü
Murat Ongun'dan açıklama
geldi. Damga'ya konuşan
Ongun, “İstanbul'un birçok
ilçesindeki yaya ulaşımını
sağlayan 15 ayrı yaya ve met-
robüs geçidi inşaatı bitirildi.
8'i de devam ediyor. Yine
kentin parklanma sorununa

çözüm üreten 5 bin araçlık
9 adet katlı ve zemin altı oto-
parkının inşatı bitti” dedi.
Otopark sorununun tama-
men ortadan kaldırılmadığını
kabul eden Ongun, “İstan-
bul'un toplam otopark kap-
asitesi 110 bin 205 araca
yükseldi. 10 bin araçlık 24
otoparkın inşası da sürüyor”
açıklamasını yaptı. 
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KAMU İHALE İLANLARINI www.gazetedamga.com.tr ADRESİNDEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

Pandemi yılı olan 2020'de kamu
bankalarının düşük faizli kredi

kampanyalarının etkisiyle konut satış-
ları 1 buçuk milyon adetle rekor kırdı
ancak ev sahipliği oranı yüzde 57,8'e
geriledi, kiracı oranı yüzde 26,2'ye
yükseldi. Gayrimenkul uzmanı Dr.
Ahmet Büyükduman, “Veriler, düşük
faizli kampanyalardan servet biriktir-
mek isteyenlerin faydalandığını göste-
riyor” dedi. Büyükduman, ev
sahipliğinin azalmasında, bir diğer
boyutun gelir dağılımındaki bozulma
ile ilgili olabileceğine işaret etti. 
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SATIŞ ARTTI EV SAHİBİ AZALDI

Koronavirüsü de 
fırsata çevirdiler!

Kanal İstanbul projesi
kapsamında yapılacak ilk

köprünün 26 Haziran günü
gerçekleştirilecek temel
atma töreni öncesinde

şantiye krizi çıktı. Köprü için
kurulan şantiye İSKİ’nin

yetki alanında olduğu
gerekçesiyle, İBB

tarafından tahliye edildi.
İBB'nin tahliyesinin

ardından bölgeye 
jandarma sevk edilirken,

şantiyenin yeri değiştirildi
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Küçükçekmece'de yavru kedileri
yakalayıp yediği tespit edilen

Japon uyruklu D.M. Büyük tepki
çekti. Sokak sakinleri evine girerken
yakaladıkları D.M.'ye linç girişiminde
bulundu. Çevre, Doğa ve Hayvanları
Koruma polisleri bir bankada işlem
yaparken yakaladıkları D.M.'yi, polis
merkezine götürdü. D.M., kedileri bo-
ğarak öldürdüğünü ve pişirip yediğini
itiraf etti. 
10 bin 375
lira para ce-
zası verilen
Japon va-
tandaşı sınır
dışı edilmek
üzere göç
merkezine
gönderildi.
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SINIR DIŞI EDİLECEK

Yavru kedileri 
yakalayıp yemiş!

Gaziosmanpaşa'da 5 yıl önce
kendisini tabancayla vurarak

felç bırakan eşine verilen 29 yıl hapis
cezası, 23 yıla indirilen Handan Aşkın
(35), “Beni, 'Rahat etmesin kaldığım,
işi tamamlarım’ diyerek, tehdit ediyor.
Tekrardan çıkar diye çok korkuyorum,
o korkuyla hep yaşıyorum. Acı içeri-
sindeyim, adalet istiyorum. Kendime
yetemiyorum, çocuklarıma yetemiyo-
rum, hayata küsemiyorum” şeklinde
konuştu. I SAYFA 3
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SADECE ADALET İSTİYORUM

Her gün ölüm 
korkusu yaşıyor

Mimar Sinan'ın,
“Eserlerimin içerisinde
şaheserimdir” dediği

Büyükçekmece’de 
bulunan Kanuni 

Sultan Süleyman
Köprüsü alarm

veriyor. Belediye
Başkanı 

Dr. Hasan Akgün,
“Köprü en ufak bir

depremde çökebilir”
uyarısını yaptı

Kemal Kılıçdaroğlu

MHP Genel Başkanı Devlet
Bahçeli partisinin grup 

toplantısında açıklamalarda bulundu.
Bahçeli, “NATO bugüne kadar Türki-
ye'nin hangi güvenlik ihtiyacına cevap
vermiştir? İttifakın en büyük 2. or-
dusu Türk ordusudur. 15 Temmuz'da
başkentimiz hainler tarafından bom-
balanırken bu
NATO nere-
deydi, ne yapı-
yordu? Ne
yapıyordu?
Neyin hazırlığı
içindeydi? Bu
sorunun da 
peşine düşmeye-
lim mi?” diye
sordu. I SAYFA 7
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BAHÇELİ NATO’YA ÇIKIŞTI

15 Temmuz'da 
NATO neredeydi?

Devlet Bahçeli

Ankara Cumhuriyet Başsavcılı-
ğı’nın yürüttüğü Kobani eylem-

leri soruşturması kapsamında 2 Ekim
2020’de gözaltına alınan 17 kişiyle
birlikte tutuklanan eski Kars Belediye
Başkanı Ayhan Bilgen bugün görülen
duruşmada Berfin Özgü Köse, Can
Memiş ve Cihan Erdal ile birlikte 
tahliye edildi. Tahliye edilen 4 kişi için
yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol
şartı getirildi. 
Soruşturması
kapsamında 
yargılananlar
arasında Ayhan
Bilgen İçişleri
Bakanlığı tara-
fından Kars 
Belediye Başkan-
lığı görevinden
uzaklaştırılmıştı. 
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ADLİ KONTROL ŞARTI

Ayhan Bilgen 
tahliye edildi

Ayhan Bilgen

BU ZAFERi KABUL EDiN

DEVLET VE IBB
KARSI KARSIYA

ERDOĞAN’DAN TARİHİ ZİYARET

İstanbul genelinde etkili olan yağmur
su baskınlarına neden oldu. Şişli 

Darülaceze Caddesi çıkışındaki üst geçit 
altında yağmur nedeniyle su basan yoldan
geçmeye çalışan Ayhan Uzun otomobiliyle
mahsur kaldı. Ayhan Uzun otomobilinin 
içine su dolunca aracın üstüne çıkarak kur-
tarılmayı bekledi. Ekipler, tıkanan su giderle-
rini açarak aracının üstünde oturan Uzun'u
kurtardı. Bayrampaşa ve Topkapı'da araçlar
suya gömüldü. Bayrampaşa ve Topkapı'da
da alt geçitlerde çok sayıda otomobil suya
gömüldü. Şans eseri ölen olmadı. 
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BURASI İSTANBUL!

Otopark sorununu çözmeye çalışıyoruz

Murat
Ongun
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Jandarma bölgede 
güvenlik önlemi aldı.
İstanbul Valiliği'nin 
Jandarma'dan 3-4
günlük güvenlik 
koruma talep ettiği 
öğrenildi. Bu arada 
İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu, geçtiğimiz 
günlerde Kanal İstan-
bul ile ilgili yaptığı 
açıklamada, "Temel
atma töreni diye bir şey
yok. Şu anda yapılmak 
istenen; bir abur cubur
işler, henüz izni alınma-
mış, doğru dürüst 
kurumlarla yazışma 
yapılmamış bir biçimde
başlangıç yapılmaya
çalışılıyor" demişti. 

BÖLGEDE SIKI GÜVENLiK

TARiHi 
KÖPRÜ

CÖKÜYOR!
Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü
Genç, KEİ Genel Sekreteri Mıchael

B. Chrıstıdes, ABD İstanbul Başkonsolosu
Daria Darnell ve dünya serbest dalış re-
kortmeni Şahika Ercümen Kireçburnu’nda
deniz kirliliğine dikkat çekmek için buluştu.
KEİ Genel Sekreteri Mıchael B. Chrıstıdes
konuşmasında, “Karadeniz'i korumak için
artık kaybedecek vaktimiz yok” ifadelerini
kullandı. I SAYFA 8

ç

Kadınlara özel Boğaz gezisi
Eyüpsultan Belediyesi’nin kadınlara yönelik düzen-
lediği “Boğaz Gezileri” başladı. Başkan Deniz Kö-

ken’in de katılımıyla gerçekleşen ilk gezide Eyüpsultanlı
kadınlar boğazın keyfini doyasıya çıkardı.  I SAYFA 4

çVEREM HALA
CAN ALIYOR!
HABERİN DEVAMI SAYFA 2’DE

Recep
Tayyip 
Erdoğan

İlham
Aliyev 

KAYBEDECEK 
VAKTİMİZ YOKHasan

Akgün



A cıbadem Altunizade Hastanesi Göğüs Hasta-
lıkları Uzmanı Dr. Gülseren Sağcan, “İleri yaş,
bağışıklığı baskılayan tedaviler ile diyabet, kro-

nik böbrek yetmezliği, kanser ve HIV enfeksiyonu gibi
hastalıklar, ayrıca sigara, ilaç ya da alkol bağımlılığı riski
artıran etmenlerdir” diyerek hastalığın tedavisi için veri-
len ilaçların düzenli kullanılması gerektiğinin altını çizi-
yor. İlaç tedavisinin yarıda bırakılması halinde hastalığa
yol açan bakterinin direnç kazandığını ve iyileşme süre-
cinin çok uzadığını kaydeden Dr. Gülseren Sağcan, ko-
runma önlemleri arasında aşının da önemli bir yeri
olduğunu söylüyor. 

Şikayetler 2-3 haftadan uzun sürerse...

Halk arasında verem olarak bilinen tüberküloz hastalı-
ğına yol açan bakteriler, insandan insana hava yoluyla
bulaşıyor. Öksürme ve hapşırmayla ortama yayılan
“mycobacterium tuberculosis” adı verilen basil (bakteri
türü), solunum yoluyla alındığında, başta akciğerler
olmak üzere tüm organları tutabiliyor. Tüberküloz has-
talığının en sık görülen belirtilerini “2-3 haftadan uzun
süren öksürük, ateş yüksekliği, gece terlemesi, iştahsız-
lık, kilo kaybı, yorgunluk, halsizlik, balgam çıkarma, kan
tükürme, nefes darlığı, göğüs ve sırt ağrısı” olarak sıra-
layan Dr. Gülseren Sağcan, “Bu tür şikayetleri yaşayan
herkesin en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları hem
tedaviye başlanması hem de hastalığın yayılmasının ön-
lenmesi açısından önem taşıyor. Tanısı konulmamış tü-
berküloz hastaları en önemli bulaş kaynağı oldukları

için bu hastalıktan korunmada en etkili yöntem, bulaştı-
rıcı olan olgulara hızla tanı konulup tedavinin başlan-
masıdır” diyor.

Yıllık tanı sayısı 12 bin 46

Türkiye genelinde tüberküloz görülme sıklığı azalsa da,
bu hastalık dünya genelinde enfeksiyon nedenli ölümle-
rin başında geliyor. Tüberküloz Daire Başkanlığı tara-
fından paylaşılan son verilere göre; 2017 yılında
Türkiye’de tanı alan hasta sayısının 12 bin 46 kişi oldu-
ğunu belirten Dr. Gülseren Sağcan, “Ülkemizde son 10
yılda hastalık sıklığında yıllık ortalama yüzde 5 ora-
nında azalma görülüyor. Buna karşın dünya genelinde
her yıl yaklaşık 10 milyon kişiye tüberküloz tanısı konu-
yor. Bu hastaların 5.8 milyonunu erkekler, 3.2 milyo-
nunu kadınlar ve bir milyonunu da çocuklar
oluşturuyor. Ne yazık ki 1.2 milyon kişi de bu hastalık
nedeniyle hayatını kaybediyor. Yaklaşık 1.7 milyon kişi
ise tüberküloz basili bulaşması sonucu hastalık riski ta-
şıyor” diye konuşuyor.

İlaç tedavisi uygulanıyor

Tüberkülozda tanının ardından hastalara 6 ay süreyle
düzenli ilaç tedavisi uygulandığını anlatan Dr. Gülseren
Sağcan, şöyle devam ediyor: “Genellikle tedaviye baş-
landıktan 2-3 hafta sonra bulaştırıcılık ortadan kalkıyor.
Ancak ilaçlar düzenli olarak kullanılmazsa ilaç direnci
gelişme riski oluyor. İlaç direnci geliştiğinde ise tedavi
süresi 2 yıla kadar uzayabiliyor. Bu nedenle tanı alan
hastaların ilaçlarını düzenli kullanmaları oldukça
önemlidir”
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VEREM HALA
CAN ALIYOR!

tüberkülozdan korun-
mak için yapılması gereken-
ler aslında bugünlerde
Covid-19 nedeniyle sıklıkla
duyduğumuz tedbirlere çok
benziyor. Özellikle risk gru-
bunda yer alan kişilerin dik-
katli olmaları gerektiğini
belirten Göğüs Hastalıkları
Uzmanı Dr. Gülseren Sağ-
can, alınabilecek önlemleri
şöyle sıralıyor:
Ellerin, su ve sabunla en az
20 saniye süreyle sık sık yı-
kanması,
Dengeli, düzenli beslenmek
Yeterli ve kaliteli uyumak,
Sigara içmemek,
Bulunulan ortamları sık sık
havalandırılmak,
Hastanın bulunduğu orta-
mın güneş görmesi de
önemli. Güneşten yayılan
ultraviyole ışınlarının hava-
daki tüberküloz basillerini
öldürdüğünü kaydeden Dr.
Gülseren Sağcan, sözlerini
“Bir diğer korunma yön-
temi ise BCG aşısı olup, bu
aşı ülkemizde halen uygula-
nıyor. Aşıyla tüberkülozun
ağır ve ölümcül formlarının
oluşmasına karşı korunma
sağlanıyor. Tüberkülozdan
korunmada verilen koru-
yucu ilaç tedavisi; tüberkü-
loz hastası ile aynı evde
yaşayanlara, tüberküloz ba-
sili bulaşanlara ve bağışıklık
sistemi baskılanmış kişilere
tüberküloz hastası olma-
maları için uygulanıyor”
diye tamamlıyor. 

Edebiyatımızda, romanlarda kara sevdaya düşenlerin yakalandığı “ince hastalık” olarak yansıyan
verem, yani tüberküloz, en ölümcül hastalıklar arasında yer alıyor. Ülkemizde görülme sıklığı
giderek düşen tüberküloz, aşıyla önlenebilir ve antibiyotikle tedavi edilebilir bir hastalık olmasına
karşın, dünyada her yıl 1.2 milyon kişinin hayatını kaybetmesine neden oluyor

Korunmak için
bunları yapın!

Aman zehirlenmeyin!
Havaların ısınmasıyla birlikte artan besin zehirlenmelerine karşı önlem almak önemli.
Sabri Ülker Vakfı’nın derlediği bilgiler özellikle yaz aylarında dışarıda açık halde satılan 
yiyeceklerin tüketiminden kaçınmanın, et, süt, yumurta ve balık gibi çabuk bozulma 
potansiyeli olan besinleri açıkta bekletmeyerek muhafaza etmenin, besinlerin hazırlama ve
pişirilme aşamalarında hijyen kurallarına azami özeni göstermenin önemine vurgu yapıyor

Yaz aylarında artan sebze ve meyve çeşitliliği sof-
ralarda daha çok taze besin çeşidinin yer almasına
neden oluyor. Fakat havaların ısınması aynı za-

manda besin zehirlenmelerinin de görülme sıklığını artırı-
yor. Özellikle taze ürünler muhafaza, hijyen gibi konularda
özenli davranılmazsa besin kaynaklı hastalıklara neden ola-
biliyor. Örneğin, et doğradığınız bir bıçağı ve kesme tahta-
sını yıkamadan sebzeleri doğramak besin zehirlenmelerine
neden olabilecek mikroorganizmaların çiğ tüketilen salata-
nıza geçmesine neden olabilir. Taze meyve ve sebzeler açı-
sından zengin bir diyetle sağlıklı yaşam için gerekli vitamin,
mineral ve lif doğal yollarla depolanabilir. Temel hijyen ku-
rallarına uymak taze sebze ve meyve kaynaklı besin zehir-
lenmelerinin önüne geçmekte oldukça etkili bir korunma
sağlar. 

İşte alınabilecek önlemler

Sabri Ülker Vakfı, besin kaynaklı zehirlenme riskini azalt-
mak için alınması gereken önlemleri şöyle sıralıyor: Alışve-
riş yaparken taze görünen ve iyi durumda olan meyve ve
sebzeleri seçin. Kötü kokulu, gözle görünür şekilde hasar
görmüş veya küflü besinlerden kaçının.Sadece ihtiyacınız
olan miktarda ürün satın alın ve tazeyken tüketmeye özen
gösterin. Bazı meyve ve sebzeler uzun süre bozulmadan

saklanabilir ancak besin değerlerinin korunması için çoğu
besini birkaç gün içerisinde tüketmek gerekiyor.Ürünleri eve
getirdiğinizde bekletmeden soğuk (5°) bir buzdolabına
koyun.Daha fazla olgunlaşma gerektiren muz, domates
veya meyveler oda sıcaklığında tutulabilir.Yemeden önce
meyve ve sebzeleri akan suyun altında yıkayın. Dış yaprak-
ları veya kabukları soyun. Kabuklarıyla tüketmek istiyorsa-
nız sebzelerin ve meyvelerin dış yüzeylerini akan suyun
altında iyice ovalayın. Kavun, karpuz veya elma gibi sert
yüzeyli sebze ve meyveler için sebze fırçası kullanın. Küçük
ve daha hassas meyveler için bir kevgir kullanarak, zarar
görmelerini en aza indirin. Kapsamlı şekilde iyi bir yıkama,
yüzeyde kalan zararlı bakterileri, virüsleri ve kalıntıları gi-
dermek için yeterli oluyor.Özellikle taze et/balık/tavuk gibi
ürünlerde pişirmeden önce kullanacağınız yüzeyleri, aletleri
ve ellerinizi temizlediğinizden emin olun. Çapraz bulaşı ön-
lemek için çiğ ürünleri doğradığınız tahta ve bıçağı diğer bir
besin için kullanmadan mutlaka iyice yıkayın. Hazırlanan
meyve salatalarını ve diğer kesilmiş ürünleri servis edilene
kadar buzdolabında saklayın. Dört saatten fazla buzdolabı
dışında bekleyen besinleri tüketmeyin. Ürünlerin son kulla-
nım ve tavsiye edilen tüketim tarihlerine dikkat edin. Son
kullanım tarihi yaklaşan ürünleri buzdolabınızda ön kısım-
lara çekerken ve alışveriş listenizi buna göre planlayın.

Yaz meyvelerinin faydaları
Yazın gelmesiyle birlikte tezgahlarda rengarenk meyveler yerini almaya başladı.
Tabi ki her mevsimin meyvesi güzel ama yaz meyvelerinin yeri bir ayrı

Vitamin ve mineral de-
posu olan, aynı zamanda
vücut için gerekli karbon-

hidratı sağlamayı destekleyen mey-
velerin faydaları saymakla bitmez.
Fakat tüketirken porsiyon mikta-
rına dikkat! Yaz meyvelerinin
büyük çoğunluğunun şeker oranı-
nın yüksek olduğunu unutmaya-
lım. Günde 2 porsiyon olacak
şekilde beslenme planında yer ver-
menizde fayda var.Peki yaz meyve-
lerinin bilinmeyenleri ve faydaları
nelerdir ? Ne kadar tüketebiliriz?
mKarpuz: Yaz aylarının en çok
tercih edilen ve en ferahlatıcı mey-
vesi karpuz yüksek lif ve su ora-
nıyla biliniyor. Bu sayede sindirim
sisteminin daha iyi çalışmasını des-
teklediği gibi aynı zamanda yüksek
magnezyum ve potasyum içeriğiyle
de kalp sağlığını korumaya yar-
dımcı oluyor. Fakat karpuzun şeker
oranı çok yüksek olduğundan kan
şekerinde ani dalgalanmalara
sebep olabileceğini hatırlatmakta
fayda var. Bu nedenle 1 porsiyon-
dan (3 küçük üçgen dilim) fazla tü-
ketilmemesi uygun olacaktır.
mKavun: Kalsiyum, demir ve po-

tasyum içeriğinin yanı sıra yüksek
miktarda A ve C vitamini içeren
kavun, kas ağrılarını azaltmakta,
göz sağlığını korumada ve bağışık-
lık sistemini güçlendirmede etkili-
dir. Elbette porsiyon kontrolü
gereği 1 porsiyon kavun için orta-
lama 100gr kadar tüketilmelidir.
mKiraz: Yüksek antioksidan özel-
liği ile kanserle savaşan en önemli
meyvelerden biri olan kiraz, yanı
sıra kolesterol ve kan şekerini den-
gelemeye yardımcıdır. Ayrıca içer-
diği melatonin sayesinde
uyku problemi yaşayan birey-
lerde uykuya geçişi kolaylaştı-
rabilmektedir. 1 porsiyon
kiraz için 10-12 tane 
tüketilebilir.
mİncir: İçerdiği K vitamin ve
yüksek kalsiyum miktarı ile kemik
sağlığı ve kas iskelet sisteminin ko-
runmasında faydalıdır. Bununla
birlikte hem çözünen hem de çö-
zünmeyen posa içeriği yüksek
olduğu için sindirim sisteminin
düzenli çalışmasında etkilidir.
Günlük 1 tane incir tü-
ketimi 1 porsiyona
karşılık gelmektedir.

mKayısı: A ve C vitamin açısın-
dan zengin olması sebebiyle cilt
güzelliğine en iyi gelecek meyvele-
rin başında geliyor. Çok fazla bilin-
memekle birlikte iyi bir demir
kaynağıdır ve anemiyi önleyebil-

mektedir. Gün
içerisinde 3

tane tüke-
tilmesi 1
porsiyon
meyve ih-
tiyacını
karşıla-
yacak-
tır.

Geçen hafta müzik severlerle buluşan 15
ayrı Sezen Aksu şarkısından olu-

şan Cem Bekar “Yolculuk” al-
bümü ile müzik marketlerde en
çok satan albüm olurken dijital

platformlarda şarkıları en çok
paylaşılan sanatçı oldu. Sezen Ak-

su'dan sonra Simge‘nin destek ver-
diği Cem Bekar‘a en son sosyal
medyasından Gülben ergen övgü-
ler yağdırdı. Cem Bekar “Yolculuk”

albümün de sözü ve müziği Sezen Aksu‘ya,
düzenlemesinde Mehmet Bahadır Kara ve
Cem Bakar imzası bulunan, Gülben er-
gen'in 2006 yılında “Sade ve Sadece”
adını verdiği albümünde seslendirdiği ve o
yıl müzik listelerinde aylarca yerini koru-

yan “Mış Gibi” adlı şarkısına Can Karabu-
lut yönetmenliğinde İstanbul'da klip çekildi.
Sosyal Medyasında Cem Bekar‘ın piya-
saya çıkan CD‘sini ve “Mış Gibi” şarkısını
paylaşan Gülben ergen, bir ara şarkıyı
eşlik ettiği paylaşım binlerce beğeni ve
yorum aldı. Sosyal medyanın en çok konu-
şulan ismi Cem Bekar‘a Sezen Aksu,
Simge , Gülben ergen ve Özgür Aras ile ar-
kası sağlam yorumu yapıldı.

Gülben Ergen destek verdi
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avcılar'da sokağa çıkma kısıtlama-
sında bir iş yerine yapılan baskında
"sanal tombala" oynadıkları ileri sürülen

9 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlal ve kumar oy-
nama suçlarından 59 bin 617 lira ceza para cezası
kesildi. Mühürlenen iş yerinin sahibi ile 5 çalışanı
hakkında yasal işlem yapıldı. Avcılar Emniyet Mü-
dürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının uy-
gulandığı pazar günü saat 22.15 sıralarında D -
100 karayolu yan yoldaki Londra Asfaltı mevkiinde
bir işyerinde sanal tombala oynandığı bilgisine ula-
şarak, harekete geçti. Belirlenen adrese giren ekip-
ler, masalar üzerinde bilgisayarların bulunduğu ve
sanal bahis sitesinin açık olduğunu belirledi. İş ye-
rinde bulunan 16 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını
ihlal ettikleri gerekçesiyle 1593 Sayılı Umumi Hıf-
zıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 55
bin 504 lira, kumar oynayan 9 kişiye 5 bin 326 Sa-
yılı Kabahatler Kanunu'nun 34'üncü maddesi uya-
rınca 4 bin 113 lira olmak üzere toplam 59 bin 617
TL idari para cezası kesildi. Mühürlenen iş yerinde
bulunan 14 bilgisayara el konulurken, iş yeri sahibi
ve 5 çalışanı hakkında da yasal işlem yapıldı.

eyüpsultan'da inşaat alanındaki 10
metrelik kuyuya düşen köpek, itfaiye
ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, dün

saat 09.00 sıralarında Eyüpsultan Nişanca Mahal-
lesi'nde bulunan inşaatta meydana geldi. İnşaat
alanında açılan 10 metrelik kuyulardan birinde
köpek olduğunu fark eden inşaat çalışanları, du-
rumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri,
kuyuya ip sarkıtarak köpeği bulunduğu yerden dı-
şarıya çıkardı. İpten kurtulan köpek, inşaat saha-
sından hızla uzaklaştı. Kuyudan çıkarılan köpeğin
sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İnşaat çalı-
şanı Sinan Danış, "Sabah geldiğimizde kuyuları
kontrol ediyoruz. Normalde üstleri kapalı oluyor.
Bu sabah şefimiz kuyuların üstünü açmış. Hepsini
teker teker kontrol ettik. Sonuncu kuyuda köpek ol-
duğunu fark ettik. Haliyle telaşlandık, hemen itfai-
yeyi aradık. Gece kuyuların üstü kapalıydı, büyük
ihtimalle sabah düşmüş. Köpeği kurtardık, güzel
güzel gitti. Durumu iyiydi" dedi.

bağcılar'da düzenlenen operasyonda
3 şüpheli bir miktar uyuşturucu ile yaka-
landı. Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü

ekipleri, Bağcılar Fatih Mahallesi 1831 Sokak'ta bir
evde uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaşarak, hare-
ket geçti. Savcılıktan alınan izinle eve düzenlenen
operasyonda Muhammed T. isimli işinin üzerinde
9.15 gram eroin bulundu. Evde yapılan aramada
toplam 1 kilogram 449 gram eroin, hassas terazi ve
uyuşturucu konulmak için hazırlanmış boş 200
küçük poşet ele geçirildi. Muhammet T. ile birlikte
Ali M. ve Omar A. gözaltına alındı. Şüphelilerin
emniyetteki işlemleri sürüyor. 

Kaza, saat 08.00 sıralarında
TEM Otoyolu Edirne istika-
metinde meydana geldi. Ser-

can Yurt'un kullandığı34 LIB 002
plakalı servis minibüsü ile Cüneyt Ça-
lışkan yönetimindeki 34 TC 7466 pla-
kalı panelvan minibüs çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle panelvan minibüs
yan yattı, sürücüsü Cüneyt Çalışkan ya-
ralandı. İhbar üzerine olay yerine polis
ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekip-
leri, yaralı Çalışkan'ı ambulansla hasta-
neye kaldırdı. Yaralı sürücünün hayati

tehlikesinin bulunmadığı, durumunun
iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle
trafik tek şeritten kontrollü olarak sağla-
nırken, sabah saatleri olması nedeniyle
TEM Otoyolu Edirne istikametinde
uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya ka-
rışan araçların yoldan kaldırılmasının
ardından trafik normale döndü. Kaza-
nın ardından olay yerine gelen Sercan
Yurt’un babası Nusret Yurt, "Diğer araç
önüne kırmış, o da vurmuş. Kendisinin
söylediği bu kadar. Yaralıda hafif sıyrık-
lar varmış. Oğlumda bir şey yok" dedi.

Çelik kasalardan uyuşturucu çıktı
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince önce Habur Gümrük Kapısı'nda devamında İstanbul'da gerçek-
leştirilen operasyonlarda çelik kasalar içerisindeki gizli bölmelerde toplam 304 kilo uyuşturucu ele geçirildi

uyuşturucu kaçakçılığı ile müca-
dele faaliyetleri kapsamında Habur
Gümrük Kapıs'ında gerçekleştirilen

analiz neticesinde riskli görülen bir TIR, x-ray
tarama cihazına sevk edildi. Tarama sonrasında
TIR'da yüklü bulunan çelik para kasasında şüp-
heli yoğunluk tespit edildi. Bunun üzerine çelik
kasa arama hangarına alınarak burada narkotik
dedektör köpekler kullanılarak kontrol edildi.
Narkotik dedektör köpeklerin de kasaya tepki
vermesi üzerine çelik kasanın yan bölümleri ke-
silerek açıldı. Metal levhaların açılması sonucu
özel olarak oluşturulmuş gizli bölmeler içerisine
paketler gizlendiği anlaşıldı. Bu paketlerden alı-
nan numunenin uyuşturucu test cihazı ile yapı-
lan analizinde maddenin Afyon sakızı cinsi
uyuşturucu olduğu anlaşıldı. Operasyon so-
nucu 104 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Yürütü-
len soruşturma derinleştirilerek İstanbul

Erenköy Gümrük sahasında da benzer yöntem-
lerle Türkiye'ye getirilen 2 çelik kasa daha bu-
lunduğu saptandı.  Bunun üzerine elde edilen
bilgi ve belgeler İstanbul Gümrük Muhafaza
Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile payla-
şıldı. İstanbul'da görevli Gümrük Muhafaza
ekiplerince gümrüklü sahada bulunan çelik ka-
salar, x-ray taraması ve dedektör köpek kontro-
lüne tabi tutulduktan sonra kesilerek açıldı.
Burada bulunan iki çelik kasada da uyuşturucu
gizlendiği anlaşıldı. Söz konusu çelik para kasa-
larının gizli bölmelerinde toplam 200 kilo Afyon
sakızı cinsi uyuşturucu ele geçirildi.  Habur ve
İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İs-
tihbarat Müdürlüklerinin operasyonu sonucu
Türkiye'ye getirilen çelik para kasalarının gizli
bölmelerinde toplam 304 kilo uyuşturucu ele
geçirilirken olaya ilişkin yürütülen soruşturma-
lara devam ediliyor. DHA

Oyunu narkotik polisleri bozdu
istanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla
Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri,
Fatih'te 32 şüpheliye yönelik 28 adrese eş zamanlı

operasyon düzenledi. Sokakta uyuşturucu satıcılarına yönelik
düzenlenen operasyona özel harekât polisi
ve hassas burunlu 'Kuki' isimli narkotik polis
köpeği de katıldı. Operasyon kapsamında
Fatih, Küçük Ayasofya Mahallesi, Meydan
Arkası sokakta bulunan 2 katı bir binaya
giren polis ekipleri içeri de bir süre arama
yaptı. Girilen adreslerden bir diğeri de Fatih,
Sümbül Efendi Mahallesi, Havacı Şinasi

Sokak'ta bulunan 2 katlı bir binanın ikinci katı oldu. Operas-
yon yapılan binaya giren polis ekipleri kapıda asılı mührü gö-
rünce bir süre şaşkınlık yaşadı. Bina çevresinde inceleme
yapan polis ekipleri, mühür asılı evin penceresinin hem açık

olduğunu hem de arka camdan sarkıtılmış
havluyu görünce kapıyı kırarak içeri girdi.
Evde arama yapan polis ekipleri içeri de bulu-
nan bir kişiyi gözaltına aldı. Polis ekiplerinin
Fatih ilçesinde yaptığı operasyon da çok sa-
yıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Göz-
altına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul
Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne
bağlı polis ekipleri, Fatih'te daha önce

belirlenen adreslerde uyuşturucu satıcı-
larına yönelik eş zamanlı operasyon

düzenledi. Operasyon düzenlenen bir
adreste ise kapıya sahte mühür takan

şüpheli, polisi yanıltamadı. Kapı kırıla-
rak girilen evde yapılan aramanın 

ardından bir şüpheli gözaltına alındı

Kumarbazlara
gece baskını

Köpeğin canını
itfaiye kurtardı

Gaziosmanpaşa TEM Otoyolu'nda panelvan minibüs ile servis minibüsünü
çarpıştı. Kazada panelvan minibüs yan yatarken, sürücüsü yaralandı. TEM
Otoyolu'nun Edirne istikametinde ise uzun araç kuyrukları oluştu

İki minibüs çarpıştı trafik durdu
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Gaziosmanpaşa'da 5 yıl önce kendisini tabancayla
vurarak felç bırakan eşine verilen 29 yıl hapis ce-
zası, 23 yıla indirilen Handan Aşkın (35), “Beni,
'Rahat etmesin kaldığım, işi tamamlarım’ diyerek,
tehdit ediyor. Tekrardan çıkar diye çok korkuyorum,
o korkuyla hep yaşıyorum” şeklinde konuştu

B ir markette çalışan Handan
aşkın, uzun süre işe girmeyen 11
yıllık eşine, 2016 yılında bo-

şanma davası açıp, ayrı eve taşındı. 2
çocuk annesi Handan Aşkın, ağabeyi
Sedat Sevin ile birlikte kalan eşyalarını
almak için İstanbul Gaziosmanpa-
şa’daki, eşinin yaşadığı eve gitti. 2 kardeş
eşyaları toplarken Emre Aşkın tepki gös-
terdi. Çıkan tartışma sırasında Emre
Aşkın, kurşun yağdırdı. İki kardeş ağır
yaralandı. Tedaviye alınan kardeşlerden
Handan Aşkın, hala vücudunda olan
mermi nedeniyle felç kaldı. Halen fizik
tedavi gören talihsiz kadının eşi Emre
Aşkın'a ise İstanbul 9. Ağır Ceza Mahke-
mesi'nde yapılan yargılama sonunda,
‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan

iyi hal indirimi uygulanarak, 29 yıl 2 ay
hapis cezası verildi. Karar temyiz
edildi. Dosyayı inceleyen Yargıtay 1’inci
Ceza Dairesi, verilen cezayı fazla bula-
rak, ‘makul’ ceza verilmesi için kararı
bozdu. Bozma kararı üzerine yeniden
görülen davada, Emre Aşkın, 23 yıl 4 ay
hapis cezasına çarptırıldı.

5 yıldır bacaklarımda hareket yok

Karara isyan eden Handan Aşkın, “Eşim
tarafından vurularak ben felç kaldım,
abim de büyük operasyon geçirdi. Beş
yıldır hukuki mücadelem devam ediyor.
Bir yandan sağlığıma odaklanıyorum,
sağlığım için çabalıyorum. Doktorlar
olumlu ya da olumsuz bir şey söylemi-
yor. Tabi ki de ben mücadeleme devam

ediyorum, bir gün ayağa kalkacağıma
inanarak hareket ediyorum. Bir gün bir
şey olacak umuduyla yaşıyorum ama beş
yıldır halen bir kıpırdama  ya da bir his
yok” diye konuştu.

İndirim kararı ne demek?

“Beni en çok yaralayan da iki ay önce ke-
sinleşmiş ceza davamızın tekrardan açı-
lıp, 5 yıl daha indirim sağlanması oldu
diye Aşkın, " Bu beni inanılmaz yaraladı.
Bu kararı hastanede tedavi olurken duy-
duğum da aşırı kasılma yaşadım, o ka-
sılma karşısında bacağım kırıldı. Çok zor
ve kötü günler yaşıyorum. Acı içerisinde-
yim, adalet istiyorum. Kendime yetemi-
yorum, çocuklarıma yetemiyorum,
hayata küsemiyorum” dedi. DHA

Sürekli korku içindeyim
Handan Aşkın, sözlerini şöyle sür-
dürdü: “Beni vurduktan sonra yere
düştüm ve ellerimle onunla boğuş-
tum, ağzıma dayadı silahı, tetiğe de
bastı ama içinde mermi kalmamış,
mucize gibi bir kurtuluş oldu. Ceza
indirimi, iyi hal indirimi almasını is-
temiyorum, tekrardan çıkarsa aynı
şeyi, tekrar yapar. Arkadaşları ara-
cılığıyla beni tehdit etmiş, ‘Rahat

etmesin kaldı-
ğım, işi tamam-
larım bir firarıma
bakar’ demiş.
Tekrardan çıkar
diye çok korku-
yorum, o korkuyu
hep yaşıyorum”
şeklinde 
konuştu.

Zehir tacirlerine
operasyon

Fatih'te atık kağıt depolanan iki katlı
metruk binada çıkan yangın itfaiye ekip-
lerinin müdahalesiyle söndürüldü. Fatih,

Hoca Gıyasettin Mahallesi Divanefendi Sokak üze-
rinde bulunan iki katlı metruk binada saat 07.00 sı-
ralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın
çıktı. Şemsettin Molla Gürani Camii yanında bulu-
nan ve atık kağıt depolanan binadan alevlerin çıktı-
ğını görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yan-
gına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Metruk binada
yangın çıktı



Ş imşek, babası Dr. Gürsel Şimşek'in
geçen yıl vefatı üzerine İstanbul
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakül-

tesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölü-
mü'ndeki görevinden istifa etti. Babası gibi
doktorluğu bırakarak aile şirketinin başına
geçen 30 yaşındaki Şimşek, Türkiye'nin
çeltik üretiminin önemli bölümünün yapıl-
dığı İpsala ilçesinde baba mirası çeltik üre-
ticiliğini devam ettiriyor. Cerrahlığı
bırakarak çiftçiliğe başlayan ve 7 bin dö-
nümlük alanda 30 civarındaki işçisiyle üre-
tim gerçekleştiren Şimşek, her gün
çalışanlarıyla bir araya geliyor. Traktöre bi-
nerek tarlaya giden Şimşek, inceleme yapıp
çalışanlardan bilgi alıyor. Şimşek, hekimlik
disiplinini tarımsal üretime yansıtmaya
başladığını söyledi. Dok-
torluğu bırakarak radikal
bir karar aldığını belirten
Şimşek, "Cerrahpaşa Tıp
Fakültesi Kalp ve Damar
Cerrahisinde görev yap-
maktaydım. Geçen sene
babamın ani vefatı sonrası
işlerin başına geçip bay-
rağı devraldık. Çeltik üre-
timiyle ilgileniyorum."
dedi.
Babasının mirasını sür-
dürmek ve ülke üretimine katkı sunmak
için böyle bir karar aldığını anlatan Şim-
şek, 30 yıllık aile üretimini devam ettirmeye
çalıştıklarını ifade etti. Doktorluğu isteye-
rek seçtiğini ancak gelişen süreçte tarımsal
üretime girmeyi tercih ettiğini anlatan Şim-
şek, şunları kaydetti: "Ben de babam gibi
tıp doktoruyum. Babamın geçen seneki ve-
fatı sonrası aile çiftçiliğimizin devamını
sağlamak için istifa ettim ve bayrağı dev-
raldım. Bu kolay verilmiş bir karar değil.
Günümüzde gençler tarımsal üretimi pek
yapmak istemiyor ve çiftçilikten uzaklaşı-

yor. Tarım, gençler arasında popülaritesini
kaybediyor. Ben bu kararı almaktan dolayı
hem mutluyum hem de bu işi yapacağı-
mıza inanıyorum." Şimşek, yeni tip koro-
navirüs salgınının tarımsal üretimin
önemini bir kez daha ortaya çıkardığını ha-
tırlattı.

Üretime devam etmeliyiz

Tarımsal üretimin stratejik bir yönü oldu-
ğunu, bu anlamda kent ve ülke tarımına
katkı sunmanın kendisi açısından değerli
olduğuna dikkati çeken Şimşek, şöyle

devam etti: "Önümüzdeki
dönemlerde salgınlar, küre-
sel iklim değişikliği ve kurak-
lık gibi krizlerle karşı karşıya
kalabiliriz. Bu, ülkemiz için

de çok tehlikeli. Üretime devam etmeliyiz
ve toprağa sahip çıkmalıyız. Biz de bu böl-
gede üretmeye devam ediyoruz. Burası ül-
kemiz için çok önemli bir nokta,
Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı, karşısı
Yunanistan. Üretim merkezimizdeki bay-
rakları dalgalandıracak olan rüzgar değil,
üretim gücüdür. Biz de üretmeye ve bu
bayrağı sınır boyunda dalgalandırmaya
devam edeceğiz." Çeltik üretiminin zorlu
bir süreç olduğunu ifade eden Şimşek,
nisan ayında başlayan hazırlıkların ardın-
dan mayısta tohumun toprakla buluşturul-

duğunu belirtti.

Hastane disiplini önemliydi

Ekimin ardından yaklaşık 140 gün bitkiye
bebek gibi baktıklarını anlatan Şimşek,
"Karşılaşılabilecek herhangi bir problemi
ve hastalığı çok hızlı bir şekilde teşhis edip
onun tedavisini doğru bir şekilde ve zama-
nında yapmalıyız. Hastanede her sabah
hasta odasında yapılan ziyaret gibi her
sabah çeltik bitkisini tarlada yakından
takip etmek çok önemli. Hastanede öğren-
diğimiz disiplini buraya aktarıyoruz." diye
konuştu. Şimşek, babasının vefatının ar-
dından üretim merkezinin duvarına res-
mini astıklarını ve manevi olarak kendisini
her zaman yanlarında hissettiklerini de
sözlerine ekledi. HABER MERKEZİ
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sosyal projelerle öne çıkan Bağcılar
Belediyesi Gönül Bağı Platformu, 26 –
27 Haziran 2021 tarihlerinde düzenlene-

cek YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) öncesi
harekete geçti. İlçede okuyan Gönül Bağı üyesi öğ-
renciler, sınav öncesinde hayalini kurdukları üniver-
siteleri yakından tanımaları için gezi programı
düzenlendi. Üniversite adayı gençlerin uğrak yeri
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi merkez
kampüsü oldu. Rehber eşliğinde kampüsü gezen
öğrenciler, yetkililerden üniversitede verilen eğitim
ve yaşam hakkında merak ettiği bütün sorulara
cevap aldı. Dersliklerdeki öğrenci sıralarında otura-
rak hem de sosyal tesislerde zaman geçiren liseliler,
üniversite havasını teneffüs etmenin heyecanını 
yaşadı.

Çağırıcı’ya teşekkür

Üniversite tanıtım gezilerinin öğrencilerin motivas-
yonlarını artırdığına dikkat çeken Bağcılar Belediye
Başkanı Lokman Çağırıcı, “Bu kültürel etkinlikler-
deki amacımız, yarınımız olan gençlerin kariyer
planlarını yapmalarında ve kendilerine uygun se-
çimler yapmalarında onlara yardımcı olmak. Öğ-
rencilerimiz üniversite ortamını görme fırsatı
yakalayarak hayallerine bir adım daha yaklaşmış
oldular. Bu vesileyle de sınava girecek bütün öğren-
cilerimize başarılar diliyorum” dedi.
Bir günlüğüne üniversiteli olan öğrenciler, kendile-
rine bu imkanı sunan Çağırıcı’ya teşekkür etti.

Edirneli doktor Aybars
Şimşek, babasının vefatının

ardından İstanbul'da
çalıştığı hastanedeki

görevinden istifa ederek,
çeltik üretimi yapan aile

şirketinin başına geçti

B ir magazin gazetesine röportaj
veren savcı hüseyin ayyayla,yeni
doğan çocuklara yapılan aşıların

otizmi tetiklediğini iddia ederek,  bebekle-
rine aşı yaptırmadığını belirtti ve ayyay-
la'nın sunduğu 8 sayfalık savunması hayrete
düşürdü ayrıca aşıyı yeniden tartışmalı hale
getirdi. Savcı Hüseyin Ayyayla,ABD başta
olmak üzere İngiltere ve Danimarka gibi
AB ülkelerinde civanın aşılardan çıkarıldı-
ğını ancak, Türkiye 'de aşıda bulunan civa-
nın otizme yol açtığını ileri süren herkesin

tıp dünyası tarafından "aşı düşmanı "ilan
edildiğini vurguladı.

****
1920'li yıllarda piyasaya çıkan timerosa-

lin (civa),1940'lı yıllardan itibaren de aşı-
larda kullanılmaya başladığını hatırlatan
savcı Ayyayla otizmin bir hastalık olarak
tarif edildiği yılların, aşıların timerosal ko-
nulmaya başladıktan sonraki döneme denk
geldiğini işaret etti. Savunmasını "Akut civa
zehirlenmesi ölüme yol açarken, kronik civa
zehirlenmesi kalp hastalıkları,otizm,ko-

nuşma bozuklukları, dikkat eksik-
liği ve hiperaktivite bozukluğu havale gibi
bir çok sayıda hastalığa neden olmaktadır.
Bu hastalıkların tamamı otizm de görül-
mektedir" diye belirtti. 

****
Kamu oyunu hayrete düşüren ve aileleri

endişelendiren bu açıklamaların acilen işin

uzmanları tarafından aydınlatılması gereki-
yor ve bu endişe verici durum giderilmesi
vicdani yükümlülüğümüzdür.Yıllardır ço-
cuklarımızın için yaptırdığımız aşıların, he-
kimler tarafından saklandığını ve ailelere
aşı içerikleri konusunda bilgi verilmeyip
saklandığını belirten savcı Hüseyin Ayyay-
la'nın iddialarının araştırılması için gerekli
çalışmaların yapılarak kamu oyuna duyu-
rulması gerekiyor çünkü zira bu açıklama-
lar vahim ve telafi edilemez türden
söylemler. 

****
Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımı-

zın nesilden nesile aktarılan kalıtımı için

ruhen beden sağlıklı olmaları ve sürekliliğin
sağlanması amacıyla herkesin gereken has-
sasiyeti göstererek bu anlamda üzerine
düşen sorumluluğu yerine getirmesi hepimi-
zin görevidir.

****
Biran önce herkesin kafasındaki soru

işaretlerinin giderilerek vicdanlarımızın
huzur bulmasını,rahat bir nefes almasını di-
liyorum çünkü söz konusu çocuklar olunca
benim açımdan konu fazlasıyla özveri  ge-
rektiriyor ve ben bu konuları kesinlikle ardı
edemiyorum çünkü çocuklar yarınlarımız.

Dolayısı ile yazmasam olmazdı, sussam
insan olmam....

Sorular cevapsız kalmasın

Özgür KÖşe

Zeynep BALA

z_bala@anadolu.edu.tr

tarihi geleneği yaşatan ve
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, 9. Cumhurbaşkanı

Süleyman Demirel, Rusya Devlet Baş-
kanı Vladimir Putin'in de aralarında bu-
lunduğu dünya liderleri, bakanlar, iş
insanı ve sanatçılara yaptığı sanat eser-
leri ve aynı zamanda Sakal-ı Şerif muha-
faza kabı tasarlamasıyla dikkati çeken
kalemkar Berç Melikyan, mesleğini ya-
şatmak için mücadele ediyor.Sektöre ai-
lesinin desteğiyle 1974 senesinde
Kapalıçarşı Çuhacı Han'da sadekarlık
yaparak giren Melikyan, ustası Mardiros
Hallaçyan'dan mesleğin tekniklerini öğ-
rendi. Çıraklıktan ustalığa geçişinin ar-
dından yaptığı koleksiyonlarla adından
söz ettiren Berç Melikyan, "Kadın
Ruhu", "İnançlara Saygı" ve "40. Yıl" ko-
leksiyonları ile dünyada tanındı.

Eskiye bağlayan bir köprü

Berç Melikyan, yaptığı açıklamada, ka-
lemkarlığın çok eski bir meslek oldu-
ğunu, 6 -7 bin sene önceki
mücevherlerde bile bu sanatın görüldü-
ğünü belirterek, kalemkarlığın en çok Ev-
liya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde
anlatıldığını söyledi. Kuyumculuk sana-
tına 5 yaşında ilgi duymaya başladığını
ve yaz aylarında çırak olarak başladığı
mesleğinin tekniklerini ustasından öğ-

rendiğini belirten Melikyan, sözlerine
şöyle devam etti: "Babam yaz döne-
minde beni kuyumcu yanına verdi. O
dönemlerde 'Çuhacı Han Akademisi'
derlerdi. Çuhacı Han'da 1974 senesinde
sadekarlık öğrenmeye başladım. Usta
çırak ilişkisi ile mesleğimi görerek öğren-
dim. Bunun bir kitabı yok. Benim ustam
Mardiros Hallaçyan. Ustam 'İyisini ya-
palım.' derdi. Basitini yapmazdı ve çok
iyi bir ustaydı. Çuhacı Han'da 3 sene sa-
dekarlık yaptıktan sonra 1976'da Kapalı-
çarşı'da kalemkar bir ustanın yanında işe
başladım. 1976-1980 senesine kadar
orada çalıştım. Antikacıları sürekli izler-
dim. Eski işler aslında eskiye bağlanan
bir köprüdür. "

Erdoğan'a özel arma tasarladı

Askerliğini yaptıktan sonra ekonomik ne-
denlerle kendisine ait iş yeri açamadığını
ve Nuruosmaniye'de eniştesinin dükka-
nına gittiğini ifade eden Melikyan, 20'li
yaşlarındayken kuş ve kartal gibi figürleri
tasarımlarına işlediğini anlattı. O yıl-
larda 9. Cumhurbaşkanı Süleyman De-
mirel'e hatıra pulu tasarladığını anlatan
Melikyan, "Çalıştığım dükkana Süley-
man Demirel'in yardımcıları geldi. Naz-
miye Hanım ve Demirel'e hatıra para
basılmış ama yapılan beğenilmemiş. Ben
de o zaman hep Demirel'in resmini çi-

zerdim ve yaptığımı çok beğendiler. Eşi
Nazmiye Hanım'a da hatıra para yap-
tık." diye konuştu. Melikyan, 2019 yı-
lında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya
ziyareti öncesinde de Devlet Başkanı
Vladimir Putin için bir kutu tasarladığını
belirterek, hediyenin ziyaret sırasında
Kremlin Sarayı'nda Erdoğan tarafından
Putin'e sunulduğunu söyledi."Tasarım
kutuda Putin'i bir taç içine aldım ve ar-
kasına Rus bayrağının renklerini yap-
tım." diyen Melikyan, Cumhurbaşkanı
Erdoğan'a da Cumhurbaşkanlığı arması
tasarladığını aktardı.

Tasarım değerli bir şey

Koleksiyonlarıyla dikkati çekmesinin ar-
dından 2012 yılından sonra tamamen
usta olarak atölyesinde kendi tasarımla-
rını yapmaya başladığını dile getiren
Melikyan, şöyle devam etti:"Tasarımla-
rımda cam sentetik taşları kullanmamak
için büyük çaba harcıyorum. Yakut,
zümrüt, pırlanta hepsini kullanıyorum.
Yarı değerli taşlar da var. Bir ressamın
resim çizerken kullandığı boyalar gibi
düşünün altını, gümüşü, pırlantası o
tabloyu ortaya çıkaran ve ona ışıltı veren
şeyler. Kartal işlemesi en çok kullanmayı
sevdiğim figür. Beni en sevindiren şey
çok uğraşarak yaptığım bir objenin su-
nulan kişiyi mutlu etmesi. "

Eyüpsultan Belediyesi’nin ilçede ikamet
eden kadınlara yönelik düzenlediği "Boğaz
Gezileri" başladı. Başkan Deniz Köken’in

de katılımıyla gerçekleşen ilk boğaz gezisinde Eyüp-
sultanlı kadınlar boğazın keyfini doyasıya çıkardı.
Boğaz Gezisi sırasında gezi ile ilgili basın mensupla-
rına değerlendirmelerde bulunan Başkan Deniz
Köken, "Geçtiğimiz sene pandemi nedeniyle yapama-
dık. Bu sene de geminin yolcu kapasitesinin yarısı
kadar hanımefendiyi alıp boğaz gezisi yapıyoruz.
Hem motivasyon olsun hem sağlıklı günlere kavuşa-
cağımızın bir sinyali olsun istedik" diye konuştu.

HES kodu zorunlu

14 Haziran’da başlayıp 1 Temmuz tarihinde bitecek
olan vapur gezileri pazartesi, salı ve çarşamba günleri
saat 12:00-14:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
Çocuklar geziye velisi ile birlikte katılabilecek ve ço-
cuklar için de kayıt zorunlu. 12 yaşından büyük erkek
çocuklar geziye kabul edilmeyecek. Gezi saatinden 30
dakika önce Eyüpsultan İskelesi’nde olması gerekiyor
ve gemiye binmeden önce HES kodu gösterilmesi
zorunlu.

kadınlara özel 
boğaz gezisiYaşayan bir insan hazinesi

Doktorlugu bıraktı 
is insanı olDu

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) "Yaşayan İnsan Hazineleri" listesinde yer alan kalemkar
ustası Berç Melikyan, bin yıllık el işçiliği tekniğini kullanarak icra ettiği sanatını genç kuşaklara ulaştırmak istiyor

Kalemkar Berç Melikyan, mesleğini
yaşatmak için mücadele ediyor.

Sektöre ailesinin desteğiyle 1974
senesinde Kapalıçarşı Çuhacı

Han'da sadekarlık yaparak giren
Melikyan, ustası Mardiros 
Hallaçyan'dan mesleğin 

tekniklerini öğrendi. 

Cerrahpaşa Tıp
Fakültesi’ndeki

görevini bırakarak
aile mesleğine dönen

Şimşek, “Toplum
olarak ayakta kalmak

için üretmek 
zorundayız”

dedi.

Bağcılar’da üniversite sınavına
hazırlanan lise son sınıf öğrencileri,
Bağcılar Belediyesi Gönül Bağı 
Platformu tarafından hem heyecanlarını
yenmeleri hem de üniversiteleri daha iyi
tanımaları amacıyla İstanbul Sabahattin
Zaim Üniversitesi’ne götürüldü

Hayallerin
provası!
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ÇEVRE ve HUKUKİ HAKLARIMIZ

Utku KIZILTAN
utkukiziltan@gmail.com 

K anal İstanbul projesinin ilk köprü-
sünün temel atma töreni önce-
sinde şantiye kurma çalışmaları

başladı. Sazlıdere Barajı yakınına kurulan
şantiye çalışmaları sırasında kriz yaşandı.
Edinilen bilgiye göre inşaatı yapacak şir-
ket, İSKİ'nin yetki alanındaki araziye
geçtiğimiz hafta işçilerin kalacağı kontey-
nerleri kurmaya başladı. İBB ekipleri,
perşembe günü durumu tespit edince
şantiyeyi kaldırmak için çalışmalara baş-
ladı. Pazar günü sabaha karşı İBB ekip-
leri, İSKİ'nin yetki alanına izinsiz olarak
kurulan konteynerleri kaldırdı.

Jandarma sevk edildi

Bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
Şantiye alanı, İSKİ arazisinin 300 metre
kadar ilerisinde hazineye ait başka bir
alana taşındı. İnşaat için İSKİ'nin yolu-
nun kullanılması gerektiği için de Sazlı-
dere Barajı'ndan Küçükçekmece Gölü'ne
bağlanan kanal üzerinde İSKİ kapıların-
dan geçmeye gerek bırakmayacak bir
noktada şantiye alanına geçiş sağlayacak
bir yol yapımına başlandı. Bunun için de-
renin üzeri kapatıldı. Şantiye alanına giriş
sağlayan İSKİ'ye ait 3 kapıda da güvenlik
güçlerinin olağanüstü güvenlik önlemi al-
ması dikkat çekti.

Bir yetkili ile görüşemedik

14 Haziran günü şantiye alanında incele-
melerde bulunan CHP Milletvekili
Gökan Zeybek, "Sazlıdere Barajı ve ko-
ruma kuşağının hemen dışındaki alan.

Gittiğimizde jandarma güvenlik önlemi
almıştı. İstanbul Valiliği kararı ile 3-4
günlük güvenlik koruma talep edildiğini
öğrendik. Rönesans İnşaat'ın ekipleri
şantiye için çalışma yapıyor. Turan Aydo-
ğan ile birlikte gittik, yetkililerden bilgi
almak istedik. Proje görmek istedik. Bir
yetkili ile görüşemedik. Bir yetki tartış-
ması olmuş. 15-20 konteyner dışarıya çı-
karıldı yeni bir şantiye kuruldu. Avrupa
yakasının en önemli su havzalarından biri
olan Sazlıdere'yi ortadan kaldıracak giri-
şimlerden biriydi. Dereyi kapatıp yüksek
tonajlı araçlar için yol çalışması yapıldı-
ğını da gördük. Yüksek yağış anında de-
renin önündeki set, göl vazifesi yaparak
çevredeki arazilerin sular altında kalma-
sına yol açabilir" dedi. 

Özel yasa çıkarıldı

Zeybek, projeye de tepki göstererek,
"Temel atıyorum dedikleri Nakkaş-Başak-
şehir arasına yapılan Kuzey Marmara
Otoyolu'nun bağlantı yolunun Sazlıde-
re'nin üzerinden geçecek viyadüğünü ya-
pıyorlar. Kanal çalışması değil.  8 milyar
290 milyon TL tutarında kamu-özel yatı-
rım işbirliği ile yapılan bu proje Rönesans
İnşaat'a verilmişti. Uluslararası piyasa-
dan kredi bulamadığı için Karayolları
Genel Müdürlüğü  ile yapmış olduğu an-
laşma yetersiz görüldü ve Türkiye tari-
hinde ilk kez bir ihale için  bir firma için
TBMM'de özel yasa çıkarıldı. Ulaştırma
ve Alt Yapı Bakanlığı üzerinden hazine
garantisine dahil edildi" diye konuştu. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,
SGK kayıtlı tüm çalışanlar ile 40
yaş ve üzeri olanların koronavirüs
aşısı sıralarının geldiğini açıkladı.
Açıklamanın ardından aşı rande-
vusu alanlar İstanbul'da hastane-
lere gitmeye başladı. Bayrampaşa
Devlet Hastanesi'ne gelenler,
bahçede uzun kuyruklar oluş-
turdu. Sırası gelenler içeriye alı-
narak, aşıları yapıldı.

Mesafe kuralı unutuldu

Aşı olan Orhan Katırcı, "Mem-
nunuz. Özel sektör çalışanıyım.
Sıra bekledim. Kalabalık olduğu
için 20 kişilik gruplar halinde 
içeriye alıyorlar. Yoğunluk var.
Mesafe kuralına uyulmadı. 
İnsanımız yükleniyor, mesafe 
bırakmıyor. Aşımı oldum, işime
gideceğim" dedi. Kalabalık nede-

niyle aşı yaptırmaktan vazgeçen
Suat Aksoy, "Aşı olmadım. Aşı
olmaya gelmiştim, bu kalabalığa
girmek istemedim. Çok talep var,
yoğunluk var. Biraz zaman geç-
sin, müsait bir zamanda gelip aşı
olacağım" diye konuştu. Aşı ol-
maya gelen Mehmet Yarıcı ise
"Aşımızı olduk, çok şükür. Ran-
devu aldık. Herkes sisteme yük-
lendiği için sistem çökmüş.
Yoğunluk var. O yüzden sıradan
alıyorlar ama çabuk ilerliyor. Çık-
tım, işime gidiyorum, şoförlük
yapıyorum. Yaşım 47. Şu an için
bir etki yok, herhangi bir şey his-
setmedim" ifadelerini kullandı.
Esenyurt'ta, aşı olmak için ran-
devu alanlar Esenyurt Necmi 
Kadıoğlu Devlet Hastanesi bah-
çesinde kuyruk oluşturdu. Sırası
gelenler, aşılarını oldu. DHA

Lebaleb aşı kuyruğu

DOĞA VE BİLİM

S evgili Okuyucularımız soluduğumuz havanın, iç-
tiğimiz suyun hızla kirlenmesi, bitki ve hayvan
türlerinin giderek yok olması, bilinçsiz tüketim

alışkanlıklarımızla çöplüğe döndürdüğümüz dünya-
mızı kurtarmak görevi de biz insanlara düşüyor. Şu
günlerde savaş veren binlerce insan var Türkiye'de.
Onlardan biri olan İTÜ'den tanıdığım o zamanlar 
Benin'in Fahri Konsolosu, Gezginler Kulübü'nün kuru-
cusu ve başkanı Guennes Rekorlar Kitabının Türkiye
Kolaylaştırıcısı, seveni  ç ok olan Prof. Dr. Orhan Ku-
ral'la iki gün beraber olmuştuk. 3000'nin üzerinde
konferansı olan 200 civarında ülke gezmiş, gördükle-
rini kitap yapıp bizlerle paylaşmış Orhan Hocanın he-
pimizi ilgilendiren ve kesinlikle bilmemiz gereken
söyleminden bazı konuları sizlere iletmek istedim. 
Tek isteğim gazete Damgayı evlerinize götürüp ailece
okunmasını sağlamanız. Bunu da bir çevre hizmeti
olarak düşünün. Geceleri huzur içinde uyumamız ve
dünyayı gelecek nesillerinde yaşayabileceği şekilde bı-
rakmanız için hepimizin yapabileceği şeyler vardır.
Bir zamanlar balık tuttuğumuz berrak akan dereleri-
miz, göllerimiz, denizlerimizin halini görüyorsunuz.
Bizler reklamlarla alış veriş yapan tüketirken tükenen
insanlar olduk. İklim değişikliklerine ve global ısın-
maya bu tüketim hırsı neden olmaktadır. Peki biz bir
insan olarak neler yapabiliriz. 
KAĞIT, AĞAÇ VE ORMAN DEMEKTİR!

* Almanya'da kağıt geri dönüşüm oranı % 90 iken,
ülkemizde sadece % 60'dır.

* Kibrit değil çakmak kullanalım, kağıt mendil ye-
rine büyüklerimizin bir zamanlar kullandığı bez men-
diller kullanalım. 

* Tuvalet kağıdımız, kağıt havlumuz ikinci hamur
kağıttan olsun. Hiç zararı yoktur.

* Biliyormusunuz, yılda 20 bin ton kağıt ithal eden
ülkemiz kağıt fabrikalarımız kapatıldı. Ülkemiz yılda
ortalama 700-800 bin adet ders kitabı organizasyon
bozukluğu ve müfredatta yapılan değişiklikler nede-
niyle kullanılmaz oluyor. Çöpe gidiyor. Bu kitaplar
eğitim yılı sonunda okul yönetimlerince toplanarak 
gelecek yıllarda öğrencilere tekrar dağıtılabilir 
anadoludaki okullara gönderilebilir. 

* Okuduğumuz gazete ve mecmuaları herkesin 
istifade edeceği yerlere bırakın. Unutmayalım ki 
ülkemizde yılda bir milyon ton kağıt gereksiz yere 
sarf ediliyor.

* Davetiyelerinizi ve kartvizitlerinizi ikinci hamur
kağıda bastırın.

* Kağıtları geri kazanım amacı ile kullandığımızda
gazeteler ve kağıtlar ıslatılmamalıdır.

VE PİLLER
Biliyormusunuz ki, bir pil bir ton suyu ve 100 metre

kare alanı kirletir. Pilin yapımı için harcanan enerji
ürettiği enejiden 50 kat daha fazladır. Pillerin içinde
cıva, kadmiyum, kurşun, çinko ve diğer zehirli madde-
ler sızıntı ile doğaya karışır. Sakın pili ağzınıza götür-
meyin, artı-eksi kutuplarını parmağınız ile tutmayın.
Kullan-at değilde şarj edilebilinen pilleri kullanın. Kul-
lanılmış pillerinizi biriktirin belediyelere verin. Beledi-
yemiz Çevre Müdürlüğü Okullarda ve evlerde biriken
pilleri aldırmaktadır. Sağlıklı kalmanız dileklerimle.

DEVLET VE IBB
KARSI KARSIYA
Kanal İstanbul projesi kapsamında yapılacak ilk köprünün 26 Haziran günü gerçekleştirilecek temel atma töreni öncesinde şantiye
krizi çıktı. Köprü için kurulacak şantiye İSKİ’nin yetki alanına konulunca, Kanal İstanbul'a her platformda karşı çıkan İBB yönetimi,
şantiyeyi tahliye etti. İBB'nin tahliyesinin ardından olağanüstü güvenlik önlemi alınarak bölgeye jandarma sevk edildi

ABUR CUBUR İŞLER!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,
geçtiğimiz günlerde Kanal İstanbul
ile ilgili yaptığı açıklamada arazi-
ler üzerinde bazı hukuksuz işler
yapıldığını söylemişti. İmamoğlu,
"Temel atma töreni diye bir şey yok.
Şu anda yapılmak istenen; bir abur
cubur işler, henüz izni alınmamış,
doğru dürüst kurumlarla yazışma
yapılmamış bir biçimde bir başlan-
gıç yapılmaya çalışılıyor. Arkadaş-
larımla süreci tahlil ediyoruz.
İstanbul'un her metrekaresinden
bizim haberlerimiz var. Şu anda
araştırma içinde olduğumuz, arazi-
ler üzerinde yapılan bazı uygunsuz

ve hukuka uygun olmayan işlemle-
rin içerisinde bulunuyorlar. Yapı-
lan ve söylenen temel atma işi,
aslında bir yol yapımı. Kanal ile
uzaktan yakında ilgisi yok. Ancak
onun bile bile yapılma biçimi uy-
gunsuz, hukuksuz. Süreci analiz
ediyoruz" demişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı duyurunun ardından
SGK kayıtlı tüm çalışanlar ile 40 yaş ve üzeri olanlar koronavirüs aşısı olmak için İstan-
bul'da hastanelerin yolunu tuttu. Bazı hastanelerin önlerinde kuyruklar oluştu

Türkçe'yi en iyi kullanan yazarlardan biri olan
yazar Peyami Safa ölümünün 60'ncı yıl dönü-
münde, Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabri ba-
şında düzenlenen törenle anıldı. Anma
törenine İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü
Dr. Coşkun Yılmaz, İstanbul Müftüsü Prof.
Dr. Mehmet Emin Maşalı ile ünlü yazarın se-
venleri katıldı. Dualar edilen anma töreninde
konuşan İstanbul İl Kültür ve Turizm Mü-

dürü Dr. Coşkun Yılmaz, “Peyami Safa hem
yaşantısı hem hayat mücadelesi hem de eser-
leri ve fikirleriyle yakın tarihimizin önemli
şahsiyetlerinden biri. Peyami Safa’nın doğu-
mundan itibaren muzdarip bir hayatı olmuş.
Daha bir buçuk yaşında babasını kaybetmiş,
sonra kendisi çok ağır hastalıklar geçirmiş.
Peyami Safa, yoksulluğu yaşamış ve yoksul-
luktan dolayı rahat bir eğitim hayatı bile sür-

dürememiş Zaten Dokuzuncu Hariciye Ko-
ğuşu, Peyami Safa’nın çocukluğunda yaşamış
olduğu hastalığın izlerini taşır” dedi.  Dr.
Coşkun Yılmaz, sözlerine şu şekilde devam
etti: “Peyami Safa, Türk fikir hayatının hemen
hemen bütün safhalarının içinde bulunmuş-
tur. Çok önemli kalem erbablarıyla girdiği
kalem atışmalarıyla ünlüdür. Necip Fazıl,
Nazım Hikmet, Ahmet Haşim bu kişilere ör-
nektir. Peyami Safa yaşam mücadelesinde ök-
süzlük, yetimlik, hastalık ve yoksulluk dahil
büyük mücadeleler vermiştir. Aynı zamanda
üslubuyla Türk Edebiyatında çığır açmış ede-
biyatçı gazeteci ve fikir adamıdır.”  DHA

Peyami Safa unutulmadı
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P andemi ile birlikte ofislerin kapanması ve ka-
rantina süreçleri iç ve ev giyim sektörlerini
hem ihracatta hem de Türkiye pazarında ha-

reketlendirdi. Bu dönemde büyük bir taleple karşıla-
şan sektör, iç pazarda yaklaşık 3 milyar dolarlık bir
hacme ulaşırken, ihracatta ise 2020'yi 850 milyon
dolarlık bir büyüklükle kapattı. Yeni dönemde İngil-
tere ve Almanya'nın siparişlerini Çin'den Türkiye'ye
kaydırması ile 1 milyar dolarlık bir ihracat hacmine
ulaşmayı hedefleyen üreticiler, dünyaca ünlü marka-
lar ile pazarlık masasına da oturmayı hedefliyor.
Artan talep ile bu dönemde hammadde sıkıntısı ya-
şandığını aktaran sektör oyuncuları yeni yatırımlar
ve katma değerli üretim ile talebi karşılamaya 
hazırlanıyor.

Hedef 1 milyar dolar

Tüm İç Giyim Sanayicileri Derneği'nde (TİGSAD)
yeni dönemde Başkan olarak yönetimi devralmaya
hazırlanan Nazım Kanpolat, 250 bin kişilik istih-
dama ve 850 milyon dolarlık ihracata sahip iç giyim
sektörünün, bavul ve yan ticaret ile milyar dolarlık
ihracat hacmine sahip olduğunu dile getirdi. Gele-
cek 1 yıl içinde ihracatta 1 milyar doları aşmayı
planladıklarını ve bunun için anlaşmalara imza at-
tıklarını kaydeden Kanpolat, “Kargocular aracılığı
ile yapılan ihracat var. Kargo firmaları bizim nakli-
yemizi yapıyor ve ihracatçı olarak onlar görünüyor.
Yaklaşık 350 milyon dolarlık bir hacim de burada
var. Avrupa'da İngiltere ve Almanya açılmaya baş-
ladı. Uzakdoğu alımları Türkiye'ye yöneliyor. Ya-

kında Avrupa'da daha fazla ticaret hacmine ulaşaca-
ğız” dedi.

Hammadde 4 katlı zam

Sektörün iç pazarda ev giyim olarak yaklaşık 2-3
miyar dolarlık bir büyüklüğe ulaştığını anlatan Kan-
polat, iplikte, kumaşta hammadde sıkıntısının
devam ettiğine işaret etti. Bir dönem likrada yaşana
arz sıkıntısı nedeniyle fiyatların 4-5 katına çıktığını
kaydeden Kanpolat, “Tekstil sektörü dışarıya da
hammadde ihraç ediyor. Bu dönemde içerdeki talebi
karşılamakta zorluk çekiyorlar. Likra ile ilgili bir
firma yatırım yapıyor şu an. Kilosu 16 dolara değil
50 dolara ürün satabilirsek, iplik ve kumaşçı ile bu
kadar pazarlık etmeyeceğiz” diye konuştu.

Boğazda pijama defilesi planlıyor

Avrupa'da alım gruplarını Türkiye'ye getirmeye ça-
lıştıklarını ve Victoria's Secret markasının alıcılarını
da Türkiye'deki üreticilerle buluşturmayı hedefledik-
lerini dile getiren Kanpolat, pandemi ile birlikte hazır
giyim sektöründe dokuma grubunun azaldığını ve ev
giyimi satışlarının arttığını dile getirdi. Çin'den biraz
daha fazla pay alıp bunu avantaja çevirmeye çalış-
tıklarını söyleyen Kanpolat, “Ağustosta boğazda bir
pijama defilesi yapmayı planlıyoruz” dedi. Nazım
Kanpolat, Türk iç giyim ve çorap sektörünü dünya
ile yarışır hale getireceklerini açıklayarak, “Bu kap-
samda yapacağımız uluslararası bir etkinlik ile Fa-
tih'te Yeşildirek sokaklarını festival alanına
çevireceğiz” diye konuştu. HABER MERKEZİ
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TAKIM ELBISE GITTI
PIJAMA GELDI
Ofislerin evlere, toplantıların dijital platformlara taşınması ile hazır giyim
sektöründe takım ve elbise satışlarının yerini pijama ile iç giyim aldı. İç ve ev
giyim sektörü, hem ihracatta hem de iç pazarda büyük taleple karşılaştı

Havada birlik
beraberlik var

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile Turkish
Cabin Interior (TCI) arasında gerçekleştirilen iş
birliği anlaşması kapsamında ‘Hava SOJ’ projesinde
uçaklarının iç kabin tasarımı ve komponentlerinin
üretim ve tedariki ile montajı gerçekleştirilecek

TusaŞ tarafından yapılan yazılı açıkla-
mada, düşman haberleşme sistemleri ve ra-
darlarının tespit edilmesi, konumlarının

bulunması ve bu sistemlerin özellikle sınır ötesi hare-
kâtta dost unsurlara karşı kullanılamaması amacıyla ka-
rıştırılması hedefiyle geliştirilen Hava SOJ projesi
kapsamında önemli bir adım atıldığı belirtildi. Hava
SOJ projesinde tercih edilen Bombardier Global 6000
uçaklarına entegre edilecek olan görev sistemleri milli
imkanlar kullanılarak üretilecek. Proje kapsamında iç
kabin tasarımı ve komponentlerinin üretim ve tedariki
ile montajı iş paketlerinin yapılması hedefleniyor.

Milli imkanları önemsiyoruz

TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil de, ger-
çekleştirilen iş birliği ile hali hazırda devam eden elektro-
nik harp uçakları entegrasyon ve modifikasyonu
kabiliyetlerinin daha da güçlenmesini hedeflediklerini
söyleyerek, “Devletimizin ve silahlı kuvvetlerimizin istek-
leri doğrultusunda ülkemizin ihtiyaç duyduğu özgün
hava platformlarını ve özel görev platformlarını milli
imkanlarla kazandırmaya devam edeceğiz. Emeği geçen
tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi. DHA

Çerkezköy TSO üyelerine indirimli elektrik 
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası ve Coorbiz firması arasında indirimli elektrik
hizmetlerinden uygun bir şekilde yararlanılmasını sağlayan protokol imzalandı

çerkezköy Ticaret ve
Sanayi Odası (Çerkezköy
TSO) ile Coorbiz ara-

sında firmaların indirimli elektrik hiz-
metlerinden uygun koşullarda
yararlanabilmelerini sağlayan bir
protokol imzalandı. Çerkezköy
TSO’da gerçekleştirilen imza töre-

nine, Çerkezköy TSO Yönetim Ku-
rulu Başkanı Süleyman Kozuva, Yö-
netim Kurulu üyeleri, Genel Sekreter
Hakan Gel ile Coorbiz yönetim ekibi
katıldı. Protokol ile Çerkezköy TSO
üyesi olan 5 bini aşkın firmanın indi-
rimli elektrik ürününden yararlan-
ması hedefleniyor. Çerkezköy TSO

Yönetim Kurulu başkanı Süleyman
Kozuva protokol imza töreninde
"Firmalarımızın en büyük maliyet ka-
lemlerinden birisi olan elektrik ürünü
için Coorbiz ile verimli bir iş birliğine
imza attık. Kendilerine teşekkür edi-
yoruz” dedi. Konuyla ilgili açıkla-
mada bulunan Coorbiz Genel

Müdürü Koray Akhan ise “Coor-
biz’in iş ortaklarının ürün ve hizmet-
lerinden tüm Çerkezköy TSO
firmalarının da faydalanabilmesi bi-
rinci önceliğimiz. Bunun için Çerkez-
köy bölge ekibimiz ile elimizden
gelen desteği göstereceğiz” dedi.
İRFAN DEMİR

Ne yaptın PTT!
Vatandaş su, doğalgaz ve telekom fatura ödemelerinde 

PTT şubelerinde alınan ek ücretten şikayetçi
FaTura tahsilat işlemleri, ilgili kuruluş-
lar ve bankaların yanı sıra PTT şubeleri
aracılığıyla da gerçekleştirilebiliyor.

Ancak vatandaşlar PTT şubelerinde fatura ödeme-
leri sırasında alınan ek ücret nedeniyle şikayetçi.
PTT aracılığıyla yapılan; su, doğalgaz ve Türk Tele-
kom'a ilişkin tahsilat işlemlerinde 2.5 TL ek ödeme
alınıyor. CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan,
konuyu TBMM gündemine taşıyarak, “PTT'nin
web sayfasında fatura tahsilat işlemlerinde ilave
ücret alınmayacak denmesine rağmen ücret alını-
yor. Zaten faturalar vergiler ve zamlar nedeniyle ka-
barık geliyor, bir de işlem bedeli adı altında ek ücret
alınması doğru değil” dedi. Tarhan, PTT şubele-
rinde fatura tahsilat işlemleri sırasında alınan ücret-
ler ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil
Karaismailoğlu'nun yanıtlaması istemiyle
TBMM'ye soru önergesi verdi. Tarhan, “Vatandaş-
lar yıllardır fatura ödeme işlemlerini PTT'ler üzerin-

den ücretsiz gerçekleştirirken neden bugün ücret
alınmaktadır?” diye sordu.

Kolaylık sağlanmalı

Tarhan, “Elektrik faturasından ilave ücret alınmaz-
ken su ve doğalgaz faturalarından alınmaktadır.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na sormak istiyo-
rum, bu farklılığın nedeni nedir? Elektrik faturasın-
dan ücret alınmıyorsa diğer faturalardan da
alınmamalıdır. Vatandaşa fatura ödemelerinde ko-
laylık sağlanmalı ve PTT üzerinden yapılan işlem-
lerde ek ücret alınmamalıdır” çağrısında bulundu.
Tahsin Tarhan, “Vatandaş bankaların işlem ücretin-
den kaçıp PTT'ye geliyor” dedi. PTT üzerinden
Türk Telekom telefon ve internet faturaları, GSM
faturaları, özel şirketlere ait internet faturaları, su ve
doğalgaz faturası, emlak vergisi, çevre temizlik ver-
gisi gibi vergi tahsilatlarında 2.5 TL ek işlem ücreti
alınıyor. NERGİS DEMİRKAYA

Paralar Diyanet'e gidiyor!
Diyanet İşleri Başkanlığı bu kez ödediği kiralarla gündeme geldi.
Diyanet’in, hizmet binaları için 2019 yılında 8.8 milyon TL,
2020’de 9.8 milyon TL kira ödediği ortaya çıktı

BüTçesiyle
birçok bakan-
lığı geride bı-

rakan Diyanet İşleri
Başkanlığı şimdi de kira
ödemeleriyle gündeme
geldi. Diyanet tarafından,
il ve ilçe müftülük bina-
ları, eğitim merkezleri ile
Diyanet'e bağlı radyo ve
TV birimlerinin hizmet
binaları için 2019 yılında
8.8 milyon TL, 2020 yı-
lında ise 9.8 milyon TL
ödeme yapıldığı ortaya
çıktı. 2019 ve 2020 yılla-
rında toplam kira ödeme-
leri ise 18 milyon 652 bin TL'yi buldu. 2020 yılı için ayrılan 11.5
milyar TL'lik bütçe ile çok sayıda bakanlığı geride bırakan Diyanet
İşleri Başkanlığı'nın yıllık kira gideri 10 milyon TL'ye dayandı. İda-
renin kasasından, “Hizmet Binası Kiralama Gideri” adı altında
2019 ve 2020 yıllarında toplam 18.6 milyon TL çıktı. Diyanet tara-
fından 2019 yılında yurtiçindeki toplam 536 il ve ilçe müftülüğü ile
iki adet eğitim merkezi müdürlüğü hizmet binası için toplam 8 mil-
yon 834 bin 301 TL kira ödemesi yapıldı. Kiracısı olduğu tesisler
için 2019 yılında 8.8 milyon TL ödeyen Diyanet'in kira için 2020 yı-
lında harcadığı para ise 10 milyon TL'ye dayandı. 2020 yılında 525
ile ve ilçe müftülüğü ile iki adet eğitim merkezi müdürlüğü ve iki
adet Diyanet Radyo Televizyon birimi binasını kapsayan toplam
529 yer için kasadan 9 milyon 878 bin 63 TL çıktı.

Yem fiyatı çiftçiyi vurdu
Tarımda yaşanan sıkıntılar günden
güne artıyor. Son yıllarda ağır maliyet-
ler altında ezilen çiftçiler, bu yıl da ku-

raklıkla mücadele ediyor. Kuraklık nedeniyle pek
çok ürün tarlada kalırken, bu durum hayvancılıkla
uğraşan çiftçileri de doğrudan etkiledi. Buğday,
arpa ve mısır gibi yem kaynağı ürünlerdeki kayıp
nedeniyle ithalat artışı kaçınılmaz. Geçen yıl 3.9
milyar dolarlık yem ithalatı yapan Türkiye'nin, bu
yılki yem ithalatı faturasının emtia fiyatlarındaki
yükseliş ve artan taleple birlikte 5 milyar doları
aşacağı ifade ediliyor. Soya, arpa, mısır ile çeşitli
küspe ve kepekler, önemli yem hammaddeleri ola-
rak ön plana çıkıyor. Türkiye'nin yem ihtiyacının
yüzde 60'ına yakını ithalatla karşılanıyor. Geçen yıl
yapılan toplam ithalat miktarı 12 milyon tonu
buldu. Bu yıl da kuraklığın etkisiyle bu rakamın 15
milyon tonu aşması bekleniyor. 
MÜGE CESUR ÖZMEN
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15 Temmuz’da
NATO neredeydi?
MHPGenel Başkanı Devlet Bahçeli partisi-
nin grup toplantısında açıklamalarda bu-
lundu. Bahçeli, "NATO bugüne kadar
Türkiye'nin hangi güvenlik ihtiyacına cevap
vermiştir? İttifakın en büyük 2. ordusu Türk
ordusudur. 15 Temmuz'da başkentimiz ha-
inler tarafından bombalanırken bu NATO
neredeydi, ne yapıyordu?" dedi. MHP Lideri
Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantı-
sında yaptığı açıklamasında, Türkiye'nin ge-
ride kalan 98 yıllık dış siyasetinde ihtiyat ve
denge, kuşku ve kaygının sürekli belirleyici
olduğunu söyledi. Türkiye Cumhuriyeti'nin
98 yıllık milli siyaset ve stratejisinin kuruluş
gerçeklerinden başlayarak, hükümetler üstü
bir anlayışla tezahür ettiğini ve devlet politi-
kası haline gelerek bugünlere ulaştığını belir-
ten Bahçeli, "Ancak ve ancak savaş mağlubu
ülkelerin içine sürüklendiği zaaf ve zayıflık-
lar Türkiye için asla söz konusu olmamıştır.
Emel sahiplerini uyarıyorum, Türkiye önüne
gelenin azarlayacağı, keyfi yetenin ayar vere-
ceği, onun bunun tehditlerine boyun eğeceği
savaş mağlubu bir ülke olarak görülemeye-
cektir. Türkiye Cumhuriyeti, Milli Mücade-
le'nin onur tacıdır" dedi.

Geçiniz bu oyunları

Bahçeli, Brüksel'de gerçekleşen NATO Zir-
vesi öncesi, ABD Başkanı Joe Biden'ın Was-
hington Post'a yazdığı bir makalede,
'Avrupa gezisinde, dünya demokrasilerini
yeniden bir araya toplamayı ve harekete ge-
çirmeyi hedeflediğini' açıkladığını anımsattı.
Biden'in Türkiye'yi nasıl ve hangi seviyede
bir müttefik gördüğünün de belirsizliğini ko-
ruduğunu kaydeden Bahçeli, "Türkiye'nin
NATO müttefiki gibi davranmadığını iddia
eden ABD'nin hangi örgütlerle fiili ittifak ve
dayanışma içinde olduğunu yalnızca biz
değil, günü geldiğinde beşeri vicdan ve tarih
anlata anlata bitiremeyecektir. Arkamızdan
dolanıyorlar, müttefiklik edebiyatı yapıyor-
lar. Teröristlerle iş tutuyorlar, stratejik ortak-
lıktan bahsediyorlar. Türkiye'nin kuyusunu
kazıyorlar, sözde Ermeni soykırım yalanına
sarılıyorlar, sonra dönüp NATO diyorlar. 15
Temmuz darbecilerini koruyorlar, Pensilvan-
ya'da FETÖ'yü barındırıyorlar, utanmadan,
sıkılmadan, yüzleri kızarmadan demokrasi
ve hukuk alanlarında ahkam kesip bize par-
mak sallıyorlar. Geçiniz bu bayağı oyunları,
bırakınız sonu gelmez oyalamaları. NATO,
bugüne kadar Türkiye'nin hangi güvenlik ih-
tiyacına cevap vermiştir? Sormayalım mı,
sorup da cevap aramayalım mı? 15 Tem-
muz'da başkentimiz hainler tarafından
bombalanırken, bu NATO neredeydi? Ne
yapıyordu? Neyin hazırlığı içindeydi? Bu
sorunun da peşine düşmeyelim mi? Failleri
deşifre etmeyelim mi?" diye sordu. 

C umhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, resmi temaslarda bulun-
mak üzere "TC-TUR" uçağıyla

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Er-
doğan'ı, Bakü Haydar Aliyev Havalima-
nı'nda Azerbaycan Başbakan Yardımcısı
Yagup Eyyübov, Azerbaycan Dışişleri
Bakan Yardımcısı Halef Halefov ile Azer-
baycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbra-
him ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit
Bağcı karşıladı. Sabah saatlerinde Ba-
kü'den Şuşa'ya hareket eden Erdoğan, Fu-
zuli'deki mola noktasında aracından
inerek kendisini bekleyen Aliyev ile kucak-
laştı. Bir süre sohbet eden iki lider, daha
sonra aynı araçla Şuşa'ya hareket etti.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, yol
boyunca bölgede yürütülen imar ve inşa
çalışmalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Er-
doğan'a bilgi verdi.

Şuşa'da askerleri selamladı

Erdoğan için Şuşa Valiliği'nde karşılama
töreni düzenlendi. Aliyev, Erdoğan'ı
makam aracından inişinde karşıladı. Er-
doğan ve Aliyev'in tören alanındaki yerle-
rini almasının ardından iki ülke milli
marşları çalındı. Aliyev ile tören kıtasını
denetleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, as-
kerleri selamladı. Aliye ve Erdoğan, karşı-
lamanın ardından baş başa görüşmeye
geçti. Erdoğan ve Aliyev, görüşmeden
sonra anlaşmaların imza törenine katıla-
cak ve ortak basın toplantısı düzenledi. 

Bir ilk gerçekleşmiş oldu

Bugüne kadar hiçbir Türkiye liderinin Ka-
rabağ'da bulunmaması dolayısıyla Erdo-
ğan'ın ziyaretiyle bir ilk gerçekleşmiş oldu.
Ziyaret kapsamında Türkiye ile Azerbay-
can arasında Karabağ'ın yeniden imar ve
inşası için yapılacak projeler ile siyasi ve
ekonomik alandaki anlaşmalara imza atı-
lacak. Bu anlaşmaların Şuşa'da yapılması,
Karabağ ve Güney Kafkasya'yla ilgili plan-

ları olan tüm güçlere mesaj niteliği taşıya-
cak. 15 Haziran tarihinin, Azerbaycan
Milli Kurtuluş Günü olması da ziyarete
başka bir önem kazandırıyor.

Şuşa; bir kültür şehri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın
ziyaret ettiği Şuşa, Azerbaycanlılar için
çok sayıda tarihi anıta sahip olması ve pek
çok seçkin bilim ve kültür adamının bu-

rada doğması nedeniyle sadece bir şehir
olmaktan çok daha fazla anlam taşıyor.
Şuşa, Azerbaycan tarih ve kültürünün
simgelerinden olmasının yanı sıra hem
bölgeye hakim coğrafi konumu hem de
Dağlık Karabağ'ın en büyük şehri Han-
kendi'ne giden yolun üzerinde bulunması
nedeniyle stratejik önemi bulunuyor. Ka-
rabağ Hanı Penahali tarafından 1752'de
kurulan Şuşa, hem çok sayıda tarihi anıta

sahip olması hem de çok sayıda seçkin
bilim ve kültür adamının burada doğması
dolayısıyla sadece Şuşalılar için değil, tüm
Azerbaycanlılar için önemli bir kent. Cum-
hurbaşkanı Erdoğan'ın, Karabağ'ın sem-
bol şehri Şuşa'ya yaptığı ziyaret,
Azerbaycan'ın Kafkasya'da yalnız olmadı-
ğını ve iki ülkenin birlikteliğini, dosta düş-
mana gösterecek olması açısından
sembolik ve tarihi nitelik taşıyor.

ERDOGAN’DAN
TARIHI ZIYARET

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 yıl sonra Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık
Karabağ'ın Şuşa şehrine geldi. Erdoğan, burada Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı.
Bugüne kadar hiçbir Türkiye liderinin Karabağ'da bulunmaması dolayısıyla Erdoğan'ın ziyaretiyle bir ilk olarak tarihe geçti

Adam tutup bize saldırtıyorsunuz!
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Didim

Belediye Başkanı Deniz Atabay'ın
uğradığı saldırısı sonrası, "Yeraltı
dünyasının beslemeleriyle üzeri-
mize gelebilirler. Parayla adam

tutup bize saldırtıyorsunuz. Sizin
feriştahınız gelse bize geri adım

attıramazsınız" dedi

Partisinin grup toplantısında ko-
nuşan CHP Genel Başkanı Kemal
Kiılçdaroğlu, Didim Belediye Baş-
kanı Deniz Atabay'ın uğradığı
beyzbol sopalı saldırı hakkında çok
sert konuştu. "Didim Belediye Baş-
kanı’na beş kişi saldırdı" didyen Kı-
lıçdaroğlu, "Didim’de yapılan
kuleler var. Belediye Başkanımız
Didim’e ihanet edilmesini istemi-
yor. “Yıkacağız” diyor. Sabah,
Akşam, Takvim… İftira atıyorlar.
Didim Belediye Başkanı tutuklandı
diyorlar. Tutuklama yok. Savcıyı

tahrik ediyorlar tutuklansın diye.
Gazete özür diledi mi? Dilemedi.
Özür dilemek için ahlak gerek. Be-
lediye başkanımız direndi. Yıkım
için ihale açtı. Dün akşam saldırıya
uğradı. Başkanımızın sağlığı ye-
rinde kendisine geçmiş olsun dilek-
lerimizi iletiyoruz. Kendisine
teşekkür ederiz. Yeraltı dünyasının
beslemeleriyle üzerimize gelebilir-
ler. Parayla adam tutup bize saldır-
tıyorsunuz. Sizin feriştahınız gelse
bize geri adım attıramazsınız" tep-
kisini gösterdi. 

Bu mudur adalet?

"Man Adası’nda Erdoğan’ın ailesi
dünyanın parasını kazandılar"
diyen Kılıçdaroğlu, "Niye bir ster-
linlik şirket kuruyorlar? Ekmek alır-
ken vatandaş vergi veriyor, sen

Man Adası’ndan milyon dolarları
getirirken vergi vermiyorsun… Bu
mu adalet? Bir yandaş milletin
anasına küfretmişti. Adam küfür
ettikten sonra aldığı ihale arttı. Bu
mudur adalet?" diye sordu. Cum-
hurbaşikanı Erdoğan'ın 10 bin
dolar rüşvet alan siyasetçiyi bildi-
ğini belirten Kılıçdaroğlu, "Her ay
10 bin dolar rüşvet alan siyasetçiyi
merak etmiyor musunuz? Bu sah-
tekar, edepsiz adamı merak etmi-
yor musunuz? Sadece biz mi
merak edeceğiz? Bu kişi AKP’nin
kilit noktasında. Erdoğan 10 bin
dolar rüşvet alanı çok iyi biliyor.
Eğer onu ortaya çıkarıp görevine
son vermezse rüşvet çarkının bir
parçasıdır. Rüşveti ortaya çıkarmak
devletin namusudur. Devletin na-
musunu yerle yeksan ettiler" dedi. 

Erdoğan, Fuzuli'deki mola noktasında aracından inerek kendisini bekleyen Aliyev ile kucaklaştı. Bir süre sohbet eden iki lider,
daha sonra aynı araçla Şuşa'ya hareket etti. Aliyev, yol boyunca Erdoğan’a Şuşa hakkında önemli bilgilendirmelerde bulundu.



İ stanbul'un en güzel semtlerinden
olan Sarıyer Kireçburnu'nda
"Karadeniz Tepki Veriyor" slo-

ganı ile önemli bir etkinliğe imza
atıldı. Giderek daha fazla kirlenen do-
ğaya tepkisiz kalamayan, doğa dostu
ve çevreci projeleriyle adından sıkça
söz ettiren Sarıyer Belediyesi; Karade-
niz Araştırmaları Merkezi ve Karade-
niz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ)
ile Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü
Genç, KEİ Genel Sekreteri Mıchael B.
Chrıstıdes, ABD İstanbul Başkonso-
losu Daria Darnell ve dünya serbest
dalış rekortmeni Şahika Ercümen'i
Sevgi&Barış Teknesi’nde bir araya ge-
tirdi. Yaklaşık bir yıl sürecek çalışma-
nın tanıtıldığı etkinlikte, Şahika
Ercümen Boğaz'da dalış yaparak geri
dönüşüme dikkat çekmek amacıyla
eski balık ağlarını topladı. Yıl boyunca
toplanacak ağlar geri dönü-
şüme kazandırılacak. Prog-
ramda konuşma yapan ABD
İstanbul Başkonsolosu
Daria Darnell "Her yıl yakla-
şık olarak 8 milyon metreküp
plastik atık denizlere atıl-
maktadır" dedi.

Gazetelerden okuyoruz

Açılış konuşmasını yapan
KEİ Genel Sekreteri Mıchael
B. Chrıstıdes, "Karadenizi-
mizdeki çevre konularına iliş-
kin bu projede sizleri
ağırlamaktan şeref duyuyo-
ruz. Maalesef ki son günlerde denizle-
rimizin kirliliğini gazetelerden
okuyoruz. Bu sebeple KEİ olarak bu
çevre kirliliğine dikkat çekmek ve bu
konuda bir farkındalık yaratmak için
buradayız. Bundan iki yıl önce Porte-
kiz'de gerçekleştirilen bir toplantıda

denizden çıkan atıkların geri dönüştü-
rülebileceğini gördük ve deneyimledik.
Bu örnek projeyi Sarıyer Belediye Baş-
kanımızın desteğini alarak gerçekleşti-
riyoruz. Biliyoruz ki yılda 650 bin ton
atık denize atılmaktadır. Maalesef bu
atık deniz ağları tüm canlıların ölü-
müne ve küçük balıkların gelişiminin

engellenmesine sebep olmaktadır. Bil-
hassa Avrupa Birliği ve ABD Başkon-
solosluğu'nun desteğiyle bu projeyi
gerçekleştirerek Karadeniz'e kıyısı olan
tüm ülkelerde deniz kirliliğinden ko-
runmak için farkındalık yaratmak
amacıyla bu projemizi başlattık. Bu
vesileyle de Türkiye'deki yerel plastik
üreticisi firmaların geri dönüşüm ko-
nusunda bize destek sağlamasını iste-
riz. Şahika Ercümen de denizin
dibindeki kirliliğe dikkat çekmek için
bizimle. Kaynaklarından ve güzelliğin-
den hep birlikte yararlandığımız Kara-
deniz'i korumak için artık kaybedecek
vaktimiz yok. Çevremizi ve Karadeni-
zimizi korumamız gerekmektedir"
dedi.

İSKİ ile birlikte yapıyoruz

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç
ise konuşmasında, "Karade-
niz Ekonomik İş Birliği Ör-
gütü öncülüğünde
düzenlenen ve paydaşı oldu-
ğumuz proje, hayalet avcılık
ile deniz çöplerinin etkileri
konusunda farkındalık ya-
ratma ve biyolojik çeşitliliğin
devamlılığına katkı sağla-
mayı amaçlamaktadır. De-
nizlerdeki kirliliğin önüne
geçmediğimiz takdirde canlı
yaşamını kaybetmeye devam
edeceğiz. Atık su sorununu
ortadan kaldırmak zorunda-
yız. İstanbul Büyükşehir Be-

lediyesi ve İSKİ iş birliğiyle
bugünlerde Sarıyer’in 30 yıllık boğaza
karışan atık su sorunu için  büyük bir
çalışma sürdürüyoruz. Yerin yer yer 5
metre altına inilen bu çalışmanın
amacı atık suyun denize karışmasına
engel olmak" ifadelerini kullandı .
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KAYBEDECEK 
VAKTIMIZ YOK

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN:
Özellikleri : İstanbul İl, Esenyurt İlçe, 322 Ada, 8 Parsel, KIRAÇ Mahalle/Köy, 62 Nolu Bağımsız
Bölüm Satışa konu taşınmaz; İstanbul, Esenyurt İlçesi, Piri Reis Mahallesi, 2308.Sokakta, tapunun; 322 ada,
8 parsel numarasında kayıtlı 15.955,06m2 miktarlı arsa dahilindeki Hill Sitesi D Blokta 1700/1595506 arsa
paylı 10.kat 62 nolu dairenin tamamı niteliğindedir. Tamamı 15.955,06m2 alana sahip ve kat irtifakı tesis 
edilmiş olan arsa dahilinde, ikiz blok şeklinde A-B, C-D, E-F Bloklar, ayrık blok şeklinde inşa edilmekte olan
G, H, M2 ve M3 Bloklar ile tasdikli projesinde otopark olarak gösterilmiş olan M3 Otopark bloğu, yine proje-
sinde (Park) Kamuya Terk Edilen Sosyal Donatı Alanı olarak gösterilen sosyal donatı bloğundan ibaret Hill 
Sitesi yer almakta olup, D Blok; bodrum kat+ zemin kat+ 16 normal kattan müteşekkil, katlarında altışar 
daireli elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatı ile dairelerinde doğalgaz tesisatları mevcuttur. 62 nolu daire
ana binanın 10.normal katında yer almakta olup, daire onaylı mimari projesine göre girişte salon ve salona
açık mutfak, yatak nişi, banyo-WC ve balkon mahallerinden ibaret, projesi üzerinden alınan ölçüleri itibariyle
52,58m2 alana sahiptir. Taşınmazın mahallinde yapılan tetkikte, 12.65m2 alana sahip balkon mahallinin 
inşaat aşamasında tüm blok genelinde olmak üzere daire kapalı kullanım alanına dahil edilmiş olduğu, fiili
kullanımı itibariyle 52,58m2 alanda salon- mutfak, dış cepheye herhangi bir penceresi olmayan yatak nişi, 
bir oda, banyo-WC mahallerinden ibaret olduğu tespit edilmiştir. Dairede ıslak hacim zeminleri seramik, salon
ve oda zeminleri laminat parke, duvarları sıvalı ve boyalı, mutfakta sabit tezgah ile ahşap mutfak dolapları,
banyosunda sıhhi tesisat armatürleri ikmal edilmiş durumda, PVC doğrama ve ısıcamlı, çelik giriş kapılı, 
elektrik, sıhhi tesisat ve kalorifer tesisatı mevcuttur. Ana binanın, bina ana girişi projesinde site iç cephesi
tarafında olup, mahallinde arka kısımdan bina girişi sağlanmış durumda, bina girişi ile merdiven ve ortak 
alan imalatları tamamlanmış, bloklara ait ince inşaat imalatları devam etmekte olup, kısmen meskun haldedir. 
Taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapı imkanlarından istifade edecek konumda, civarın talep
gören konut alanında yer almaktadır.
Adresi : Piri Reis Mahallesi, 2308. Sokak Hill Sitesi D Blok, Kat:10, 62 Nolu

Bağımsız Bölüm Esenyurt / İSTANBUL
Yüzölçümü : 15.955,06 m2  
Arsa Payı : 1700/1595506
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında TAKS:0.30, KAKS:1.50,

Hmaks:30.50 Ticaret+ Konut Alanında kalmaktadır denilmiştir. 
Kıymeti : 240.000,00 TL
KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf
1. Satış Günü : 29/07/2021 günü 12:15 - 12:20 arası
2. Satış Günü : 01/09/2021 günü 12:15 - 12:20 arası
Satış Yeri       : Mezat Salonu - Ekinoba Mah. Londra Asfaltı Yan Yol, (Adliye Yanı,

Aymerkez Karşısı) BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek
üzere süre verilebilir. Damga vergisi, 1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, 
taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı
üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve
akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

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

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

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

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca
bilgi almak isteyenlerin 2020/25035 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan
olunur.11/06/2021
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir. 

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1393049)

T.C.
BÜYÜKÇEKMECE
3. İCRA DAİRESİ
2020/25035 ESAS

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, KEİ Genel Sekreteri Mıchael B. Chrıstıdes, ABD 
İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell ve dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen
Kireçburnu’nda deniz kirliliğine dikkat çekmek için buluştu. KEİ Genel Sekreteri Mıchael B.
Chrıstıdes konuşmasında, "Karadeniz'i korumak için artık kaybedecek vaktimiz yok" dedi

SESSİZ YAKARIŞA 
SESSİZ KALMAYIN

Şimdi maraton zamanı
Bursa Büyükşehir Belediyesi spor turizminde marka etkinleri kente
kazandırıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile Uludağ’ın zirvesinde
2-3-4 Temmuz 2021 tarihinde bu yıl 3. yapılacak olan ‘’Uludağ 
Premium Ultra Trail‘’ koşusu için tüm hazırlıklar tamamlandı

uLuDaĞ’ın zirvesinde gerçek-
leştirilecek “Bursa Büyükşehir
Belediyesi Uludağ Premium

Ultra Trail” Bursa’nın dünyaya tanıtımına
da büyük katkı sağlayacak. Sporu tabana
yaymak, gençlerin ve çocukların sporla bu-
luşmasını sağlamak adına birçok etkinliği
hayata geçiren Bursa Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından desteklenen koşu, Uludağ
ve çevresinin muhteşem doğası ve yerel do-
kusu ile teknik yapısını birleştirerek tüm
sporculara unutamayacakları bir yarış su-
nacak.

7’den 70’e katılım olacak

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor
Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyo-
nunda 1 genel klasman ve 5 farklı yaş kate-
gorisinde yapılacak uzun soluklu yarış,
yerli-yabancı 66K, 30K, 16K ve 6K etapları
ile 1000’e yakın sporcuyu ağırlayacak.
Maraton koşucuları, Zeyniler, Cumalıkızık,
Kürekli Şelalesi, Saita-
bat Şelalesi, Buzul Gö-
letler, Uludağ Zirve,
Softaboğan Şelalesi,
Bakacak, Kurbağakaya
ve Sarıalan gibi Bur-
sa’nın önemli ve değerli
lokasyonlarından geçe-
rek hem zorlu hem de
keyifli bir yarış tecrübe
edecekler. Doğa sporları
turizmine önemli katkı
sağlayacak ultra-mara-
ton halka açık gerçekleş-

tirilecek.  Uludağ’ın eşsiz güzelliği eşliğinde
maratona katılmak isteyen 7’den 70’e her-
kes organizasyona kayıt yaptırabilecek. Üç
gün boyunca çeşitli yan etkinliklerle de
sahne olacak yarış ile marka değeri kış ay-
larında yüksek olan Uludağ’a önemli bir
yaz festivali de kazandırılıyor.  Internatio-
nal Trail Running Association (ITRA) ta-
rafından onaylanan parkurları
tamamlayan koşucular, her bir parkur için
belirlenmiş uluslararası puanlara sahip
olacaklar.  Uludağ Ultra Maraton’un baş-
langıç noktası Kurbağa Kaya’daki meydan
olarak belirlendi. Yarışa kayıt yaptıran tüm
katılımcılar, zirveye Teleferik ile ücretsiz ta-
şınacak. 3 gün boyunca sürecek organizas-
yondaki yarışların startı, 3 Temmuz
Cumartesi günü sabah 66K parkuruyla 
verilecek.

Heyecanlı bekleyiş

Büyük bir heyecanla maratonu beklediğini
söyleyen Bursalılar ise
“Keyifli bir etkinlik olaca-
ğını biliyoruz bizler şim-
diden heyecan içindeyiz.
Başta belediye başkanı-
mız ve belediye yetkilile-
rimiz olmak üzere
organizasyonda emeği
geçen herkese teşekkür
ederiz. Bursa’mıza yakı-
şır bir etkinlik olacağın-
dan hiçbir şüphemiz
yok” diye konuştu.
DHA

AKM yüzünü gösterdi
Taksim'de yapımına devam edilen Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatı önündeki
demir panolar kaldırıldı. Panoların kaldırılmasıyla AKM'nin ön cephesi ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
tarafından 10 Şubat

2019'da temeli atılan AKM'nin ya-
pımı devam ediyor. Çalışmalar
hızla sürerken, AKM'nin Taksim'e
bakan bölümündeki demir pano-
lar ve bez afiş kaldırıldı. Panoların
kaldırılmasıyla Atatürk Kültür
Merkezi'nin Taksim Meydanı'na
bakan tarafı ön plana çıktı. Bina-
daki çalışmalar ve panoların sö-
kümü havadan da görüntülendi.

800 kişilik tiyatro salonu

Yeni Atatürk Kültür Merkezi bina-
sında, 2 bin 500 kişilik bir opera
salonu, 800 kişilik tiyatro salonu,
bin kişilik konferans salonu, 285

kişilik sinema salonu, 250 kişilik
oda tiyatrosu, bir sergi salonu, bir
kütüphane, 885 araçlık otopark
bulunacak. Yeni binanın en üst ka-
tında ise bir restoran yapılacağı
öğrenildi. Yeni AKM'nin 2019'un

ilk çeyreğinde tamamlanması
planlanıyor. AKM'nin yeni binası-
nın mimarlığını ise AKM'nin ilk bi-
nasının mimarı Hayati
Tabanlıoğlu'nun oğlu Murat Ta-
banlıoğlu yapıyor. DHA

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç konuşmasında, “Karadeniz Ekonomik İş Birliği Örgütü öncülüğünde düzenlenen ve paydaşı 
olduğumuz proje, hayalet avcılık ile deniz çöplerinin etkileri konusunda farkındalık yaratma ve biyolojik çeşitliliğin devamlılığına katkı
sağlamayı amaçlamaktadır. Denizlerdeki kirliliğin önüne geçmediğimiz takdirde canlı yaşamını kaybetmeye devam edeceğiz” dedi.

Dünya serbest dalış rekortmeni Şa-
hika Ercümen, “Şu an burada olmak-
tan çok mutluyum. Ülkemizi
uluslararası alanda temsil etmenin
yanında denizlerimizi korumayı da
kendime görev edindim. Şu an sessiz
yakarışlarını duyduğumuz denizleri-
mizi korumak adına yaptığımız bu et-
kinlikte olmaktan gurur duyuyorum.
Maalesef suyun altında karşılaştıkla-
rım çok can acıtıcı. Hayatım boyunca
aldığım tüm başarıların ardından de-
nizlerle alakalı bir şeyler yapmaya
çalıştım. Bu yüzden temiz denizlerin
savunucusu ilan edildim. Erteleme-
den çözümler üretmemiz gerekiyor.
Umarım bugün yaptığımız dalışla da
buna bir farkındalık oluştururuz" dedi.
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DE-KA GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU
BAŞKANLIĞI’NDAN

DE-KA Gümrük Müşavirliği A.Ş.’ nin 2018-2019 ve 2020  yıllarına ait olağan genel kurul toplantısı 09.07.2021  
Tarihinde Saat  10:00 'da Merkez Mah. Nadide Sok.No:1-3/1 Şişli-İstanbul adresinde yapılacaktır.

Aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerinin görüşüleceği toplantıya sayın pay sahiplerinin iştiraki, mazeretleri 
dolayısı ile toplantıya katılamayacak olanların aşağıda örneği bulunan vekaletnameye uygun olarak düzenleyecekleri 

vekaletname ile kendilerini vekil vasıtası ile temsil ettirmeleri ilan olunur.
Şirketin 2018-2019 ve 2020 yıllarına ait yönetim kurulu faaliyet raporu ile bilanço ve kar-zarar hesapları, yönetim 

kurulunun kar dağıtım önerisi şirket genel kurul tarihinden 15 gün evvel Merkez Mah. Nadide Sok.No:1-3/1 
Şişli – İstanbul adresinde ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

DE-KA GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ
09.07.2021  TARİHLİ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

GÜNDEM :
1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması 
2- Divan heyetine toplantı tutanaklarını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi 
3- 2018-2019 ve 2020 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi  
4-  2018-2019 ve 2020 yıllarına ait bilanço, gelir gider tablosu hesaplarının okunması ve müzakeresi ve tasdiki 
5- 2018-2019 ve 2020 yılı faaliyetlerinden ötürü yönetim kurulu üyelerinin ibrası, 
6- 2018-2019 ve 2020 faaliyet dönemi karının dağıtılıp dağıtılmaması hakkında karar alınması
7  Görev süreleri sona ermiş olan yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin tespiti 
8- Yönetim kuruluna ücret ödenip ödenmemesi hususunun görüşülmesi ve ödenecek ücretin tespiti 
9-  Dilekler ve kapanış. 

V E K A L E T N A M E
Sahibi  olduğum ………… TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak DE-KA Gümrük Müşavirliği A.Ş.’ nin ………
tarihinde ………………. İstanbul adresinde saat ………. da yapılacak 2018-2019 ve 2020  yıllarına ait olağan genel
kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya …….………
………..................'yı vekil tayin ettim.
Vekaleti Veren
Adı ve Soyadı
Tarih İmza 

Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün, 26
Haziran'da temeli atılacağı noktada ça-
lışmalar sürüyor. Temel atılacak bölge-

deki çalışmalar, havadan görüntülendi.
Çalışmalar hakkındaki son durumu ve köprü-
nün özelliklerini Karayolları 1. Bölge Müdürü
Turgay Çolak, yerinde anlattı.

Tüm hızıyla sürüyor

Karayolları İstanbul Bölge Müdürü Turgay
Çolak, çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü
belirterek, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ola-
rak bildiğiniz gibi ülkemizin hemen hemen her
noktasında büyük projelerde çalışmalarımızı
sürdürmekteyiz. Bu projelerimizden yapım ça-
lışmalarını bitirdiklerimizi vatandaşımızın hiz-
metine açarken, bunlara her gün yeni büyük
projeler eklenmektedir. Bugün de yine bakanlı-
ğımız tarafından yürütülen Başakşehir- Kaya-
şehir- Bahçeşehir Yolu Kanal İstanbul
Sazlıdere Köprüsü Şantiyesinde bulunmakta-
yız. Bu köprü de çalışmalarımız 29 Mayıs tari-
hinde başlamış olup hem batı hem doğu
pilonunda çalışmalarımız giderek hızlanarak
artmaktadır. Şu anda şantiyemizde 165 perso-
nelimiz çalışmakta olup, iş kalemlerini ve pan-

demi koşullarını da dikkate alarak çalışmaları-
mız giderek artarak devam edecektir" ifadele-
rini kullandı.

2 yılda hizmete girecek

3 yıl olarak düşünülen projeyi 2 yılda tamam-
layacaklarını söyleyen Karayolları İstanbul
Bölge Müdürü Turgay Çolak, "Köprümüzün
kısaca teknik bilgilerine değinecek olursak,
köprümüz gergin eğik askı yapılacak bir köprü
olup, orta açıklığı 2 kule arası açıklığımız 440
metre, yan açıklıklarıyla beraber Gergin Eğik
Askılı Köprümüzün uzunluğu 860 metre, yak-
laşım viyadükleriyle beraber toplam açıklığı-
mız 1618 metreye ulaşmaktadır. Köprümüzün
yapım süresi üç yıl olarak düşünülmüşken
yüklenicimizle yaptığımız revize iş progra-
mıyla bunu 2 yıl gibi kısa bir sürede tamam-
lanmayla ilgili hedefimizi gerçekleştirmek için
çalışmalarımızı hızlı bir şekilde sürdürüyoruz.
Köprümüzün kule yüksekliği 196 metre olup,
4 gidiş, 4 geliş olarak tasarlanmıştır. Toplam
platform genişliğimiz 46 metre olacak şekilde
projelendirilmiştir. Biraz önce dediğim gibi in-
şallah 2 yıl gibi kısa süre içerisinde tamamla-
yıp hizmete açmış olacağız" dedi. DHA

İSTANBUL ŞEHİR HATLARI TURİZM SANAYİ VE 
TİCARETANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Yönetim Kurulumuzun  09/06/2021 tarih 2021-27 no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 15. Maddesi 
gereğince 2020 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 7 Temmuz 2021 Çarşamba günü Saat 11:30’da 
Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir
Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek
üzere toplanacaktır.

İlk toplantıda gerekli nisaba ulaşılamaması halinde, toplantı 05 Ağustos 2021 tarihine (aynı gündem maddeleri, yer
ve saatte yapılmak üzere) ertelenecektir. İkinci toplantıya ilişkin olarak aynı şekilde tekrar çağrı yapılacaktır.
Faaliyet Raporu, finansal tablolar ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş
gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Toplantıya bizzat katılmayacak olan ortaklar, ekte yer alan vekaletname metnini doldurup imzalamak suretiyle tem-
silci tayin edebilirler.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Arif Gürkan ALPAY GENEL MÜDÜR

Sinem DEDETAŞ
Şirket Merkezi Adresi: 
Bedrettin Mah. Evliya Çelebi Cd. No:63/A Kasımpaşa-Beyoğlu/İSTANBUL
Tel: 02123138000
Fax:  02122539475
Web: www.sehirhatlari.istanbul 

İSTANBUL ŞEHİR HATLARI TURİZM SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

07 TEMMUZ 2021 TARİHİNDE YAPILACAK
2020 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

GÜNDEM:
1-Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3- 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması, 
4- 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 
5-.TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Ku-
rulun onayına sunulması,
6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7- Kârın kullanım şeklinin, kâr dağıtımı hususunun belirlenmesi,
8- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
9- Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti, 
10-Bağımsız Denetçi seçimi,  
11- TTK m. 395 ve m.396’a göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi,
12- Dilek, temenniler ve kapanış.  

V E K A L E T N A M E
İSTANBUL ŞEHİR HATLARI TURİZM SANAYİ VE TİCARET

ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

İstanbul Şehir Hatları Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 7 Temmuz 2021 Çarşamba günü Saat:11:30’da
Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir
Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında
bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı ola-
rak tanıtılan .............................................................................. ‘yı vekil tayin ediyoruz. 
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Kanal İstanbul'da ilk köprünün temelinin atılacağı alanda
açıklama yapan Karayolları 1. Bölge Müdürü Turgay Çolak,
"Şu anda şantiyemizde 165 personelimiz çalışmakta olup,

iş kalemlerini ve pandemi koşullarını da dikkate alarak
çalışmalarımız giderek artarak devam edecektir" dedi

Komisyon teklifi kabul edildi
İBB Meclisi haziran ayı 1'inci birleşimi Yenikapı Dr. Kadir Topbaş Sanat ve Gösteri Merkezi'nde, Meclis 1'inci
Başkan Vekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplandı. Haziran ayının ilk oturumunda, teklif edilen
süreli üç araştırma ve inceleme komisyonu kurulması önergesi, tartışmaların ardından kabul edildi

İbb Meclisi'nde, AK Parti
ve MHP imzalarıyla sunu-
lan 3 araştırma ve ince-

leme komisyonu teklifi görüşüldü.
AK Parti Grubu adına Grup Sözcüsü
Murat Türkyılmaz'ın okuduğu ilk
teklif, İBB'nin hizmet alım ihaleleri,
ulaşım ihaleleri, doğrudan temin
alımları ile yatırım ve hizmet odaklı
olarak yapılan ihalelerin ve proje sü-
reçlerinin araştırılması amacıyla 5 ay
süreyle "Yatırım ve Proje izleme Araş-
tırma Komisyonu" kurulma teklifi oy
birliğiyle kabul edildi. 

Tekrar oylansın

Tartışılan diğer teklif ise İstanbul ge-
nelinde raylı sistemlerin inşaat faali-
yetleri ve projelerinin incelenmesi,
İstanbul'un genel olarak trafik ve ula-
şım sorunlarına dönük olarak alın-
ması gereken acil tedbirler ve durum
analizlerinin yapılması, bir rapor ile
meclisin bilgilendirilmesi amacıyla,
Ulaşım ve Trafik Komisyonu'nun 6
ay süre ile "İnceleme Araştırma ko-
misyonu" olarak görevlendirilmesini
teklif etti. Teklif karar oy çokluğu ile
kabul edildi. Türkyılmaz'ın okuduğu

diğer önergede ise İstanbul'u büyük
ölçekte etkileyen müsilajın görsel,
ekolojik, ticari ve sosyal anlamda
olumsuz etkilerinin araştırılması, alın-
ması gereken tedbirlerin tespiti, çö-
züme yönelik görüş ve önerilerin
hazırlanması ve toplumsal farkındalık
oluşturulması gibi başlıklarda ça-
lışma yapılması ve meclisin bilgilendi-
rilmesi amacıyla, Çevre, Yenilenebilir
Enerji ve İklim Değişikliği Komisyo-
nu'nun 5 ay süre ile "İnceleme Araş-
tırma komisyonu" olarak
görevlendirilmesini teklif etti. Teklif oy
çokluğu ile kabul edildi. CHP grubu,
komisyon yetkileri ve görevlendirile-
cek uzman kişilere ücret ödenecek ol-
ması sebebiyle komisyonların hukuki
dayanağının olmadığını iddia ederek,
tekliflerin tekrar oylan-
masını istedi. Esenler Be-
lediye Başkanı ve AK
Parti Grup Başkan Vekili
Tevfik Göksu, komisyon-
lara yapılan itirazlara ce-
vaben, "Bu komisyonlar
rahatsız etti. Burada oy
verdiler. Bir telefon geldi
onlara büyük ihtimalle,

'ne yapıyorsunuz iki yıldan beri ya-
lanla palavrayla İstanbul'u idare edi-
yoruz. Bu yalanlar bu palavralar
ortaya çıkacak. Ne yapıyorsunuz' di-
yerek kulak çekildi" dedi. CHP Grup
Başkan Vekili İsmail Doğan Subaşı
ise "Biz bu komisyonların kurulma-
sına karşı değiliz. 'Kurulma ve ka-
nunda ki yetkileri kullanır' diye yazın
biz oy verelim. Tekrar söylüyorum,
'kurulma kararı artı kanunda yazılı
yetki araştırma komisyonu yetkilerini
kullansın' deyin biz oy verelim. Siz,
hukuk devleti diye diye hukuk dışı yet-
kiler veriyorsunuz, biz o yüzden
'hayır' diyoruz. Bu konu burada kal-
mayacak bunu söylüyorum efendim
yeniden oylarız, oylamayız. Görürüz
bakalım ne yapacağız" dedi. DHA

İstanbul'da sabah
saatlerinde başlayan
yağmur öğlen saatle-

rinden itibaren etkisini arttırdı. İs-
tanbul'un bazı ilçelerinde hayatı
durma noktasına getiren yağmur
nedeniyle bazı yerleri de su bastı.
Eyüpsultan İlçesi İslambey Ma-
hallesi de onlardan biriydi. İslam-
bey Caddesi üzerindeki birden
fazla dükkanın bodrum katını su
bastı, esnaf kendi çabalarıyla
suyu boşaltmaya çalışsa da başa-
rılı olamadı, itfaiye ekiplerinden
yardım istendi. İtfaiye ekipleri su
tahliye ekipmanlarıyla, bodrum
katlarını basan suyu tahliye çalış-
ması başlattı. Bir berber dükkanı-
nın altındaki su kuyusu
yağmurun etkisiyle taştı. Su çe-

kilse de geride çamur izleri kaldı.
İslambey mahallesi Necip Fazıl
Kısakürek Sokağı'ndaki birkaç
apartmanın bodrum katındaki
daireleri de yağmur nedeniyle su
bastı. Eşyaları kullanılamaz hale
gelenler önce itfaiyenin yardı-
mıyla sonra da kendi çabalarıyla
su birikintileri ve çamuru temizle-
meye çalıştı.

Üçüncü defa su basıyor

65 yaşındaki Gülebatın Saltan
"Burayı üçüncü defa su basıyor.
Çocuklarım çamurdan hasta
oldu. Eşyalarımın hepsi gitti.
Bugün de hastanedeydim, hasta-
nede ameliyat olacaktım olama-
dım. 'Hocam evleri su basmış'
dedim, beyim de torunumun

sünnetindeydi, onlar oradaydı,
ben hastanedeydim. Komşular
aradı beni, haber verdi. Sel bastı
diye varis ameliyatımı olamadan
geldim"  dedi. Cengiz Saltan "Ben
evde değildim haber geldi, dediler
ki 'evi su bastı' geldim bir baktım
her taraf su içinde. Torunum has-
tanede sünneti vardı, telefon geldi
yeğenden, geldim baktım, vaziyet
bu. Eşyalar gitmiş, kullanılamaz
hale gelmiş. Çek-yat, karyola
hepsi, parkeler kabarmış bunların
değişmesi lazım" dedi. DHA

Ameliyatımı erteledim!
İstanbul'da etkili olan

yağmur bazı noktalarda
sele dönüştü, evleri su

bastı. Eyüpsultan İslam-
bey Mahallesi'nde evini

su basan Gülebatın
Saltan "Ben has-

tanedeydim. Komşular
beni arayıp, haber

verdi. Sel bastı diye varis
ameliyatımı olamadan

geri geldim" dedi.
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İ stanbul Büyükşehir Belediyesi
bağlı kuruluşlarından İSKİ, İs-
tanbul Boğazı için dev bir çevre

yatırımını hayata geçiriyor. Yaklaşık
2.4 milyon İstanbullunun atıksuyu-
nun, biyolojik yöntemlerle arıtılma-
sını sağlayacak Baltalimanı
Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinde
çalışmalar hızla devam ediyor. Hali-
hazırda sadece ön arıtmadan geçe-
rek İstanbul Boğazına gönderilen
atıksular, çok daha ileri düzeyde bir
arıtma sürecinden geçecek. Bu sa-
yede İstanbul Boğazı, yılda 70 bin
ton çamurdan kurtulmuş olacak.
Günlük 600 bin metreküp atıksuyu
arıtabilecek tesisin kapasitesi, ihti-
yaç duyulması halinde 1.3 milyon
metreküpe kadar çıkartılabilecek.
Bu yönüyle de kentin en büyük bi-
yolojik arıtma tesislerinden biri
olma özelliğini taşıyan tesis, şehrin
toplam atık suyunun 6’da 1’ini arı-
tabilecek. 

Elektrik de üretilecek

Baltalimanı Biyolojik Atıksu Arıtma
Tesisinde, dünyada henüz uygulan-
maya başlayan yeni bir teknoloji de

hayata geçiriliyor. Türkiye’de ilk kez
bu tesiste uygulanacak “yumurta
kesitli çamur çürütücüler” sayesinde
verimlilik çok daha büyük oranda
artacak. Çamurların çürütülmesi
esnasında ortaya çıkan metan gazı-
nın elektrik enerjisine dönüşeceğini
belirten İSKİ Genel Müdürü Raif
Mermutlu, tesisin kendi elektrik ihti-
yacının yüzde 60'ını üretebileceğini
ifade etti. Bu sayede yılda 23 milyon
liralık bir enerji tasarrufu sağlan-
ması hedefleniyor. 

Silüete uygun renk

Baltalimanı Biyolojik Atıksu Arıtma
Tesisinin dış görünümüyle de Türki-
ye’de bir ilk gerçekleşecek. İBB Baş-
kanı Ekrem İmamoğlu’nun önerisiyle
hayata geçirilecek uygulamayla, tesi-
sin çamur çürütme tankları, İstanbul
Boğazı’nın siluetine uygun şekilde
renklendirilip ışıklandırılacak. 6 tank,
sanatsal bir çalışmayla, hem estetik
hem de çevreci bir görünüme kavu-
şacak.  Toplam 430 milyon lira mali-
yetle hayata geçirilen Baltalimanı
Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi inşaatı-
nın önümüzdeki sene başında hiz-
mete girmesi planlanıyor. 
MÜGE YÜCETÜRK

MÜGE YÜCETÜRK

Kirazlar filyasyon ekiplerine toplandı

BAğcılAr Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği
Kiraz Hasadı’nın bu yıl 13.’sü gerçekleştirildi. Her
yıl coşkulu görüntülere sahne olan Kiraz Bahçe-
si’ndeki etkinliğe Kovid-19 sebebiyle bu sene de va-
tandaşlar katılamadı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü
personeline eşlik eden Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı, dalından topladığı rengarenk yaz
güzeli kirazları sepetlere doldurdu. Toplanan kiraz-
lar, virüsün yayılımını durdurma adına önemli
görev üstlenen ve beyaz tulumlarıyla tanınan filyas-
yon ekiplerine dağıtılacak.

Seneye inşallah birlikte yiyeceğiz

Filyasyon görevlilerinin salgına karşı cesaretle sa-
vaştığını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lok-

man Çağırıcı, “Bu süreçte bizim sağlığımız için öz-
verili bir şekilde çalışan sağlıkçılarımıza ne kadar te-
şekkür etsek azdır. Bu sene topladığımız kirazları da
kendilerine ikram ediyoruz. Yoğunlukları nedeniyle
buraya çağıramadık ama gelecek yıl ki hasatta in-
şallah hep birlikte kirazı dalından yiyeceğiz. Emek-
lerinden dolayı hepsine yürekten teşekkür
ediyorum” dedi. Bağcılar Belediyesi’nin Üzüm Ba-
ğı’nı kurarak başlattığı Nostalji Bahçeleri Projesi
kapsamında Kirazlı Mahallesi’nde 2007 yıllarında
oluşturulan Kiraz Bahçesi’nde Napolyon ve Star-
gold cinsi 84 adet kiraz ağacı bulunuyor. Yaklaşık 2
bin metrekare alan üzerine kurulu olan Kiraz Bah-
çesi, Bağcılarlılar için aynı zamanda bir piknik alanı
özelliği taşıyor. ÖMER FARUK ARPACIK

750 fidan
toprakla buluştu

Aliağa’da
hayat var

çevre Koruma Dergisi ile Lüleburgaz Belediyesi
iş birliğinde 750 adet Toros Sediri dikimi gerçekleş-
tirdi. Lüleburgaz Belediyesi Park ve Bahçeler Mü-
dürlüğü ekiplerinin katıldığı fidan dikimi
etkinliğinde fidanlar orman olmak için toprakla
buluştu. “Ağaç bırakabileceğimiz en güzel mirastır”
düşüncesiyle hareket eden Çevre Koruma Dergisi,
Lüleburgaz Belediyesi ile birlikte fidan dikim etkin-
liği gerçekleştirdi. TOKİ mevkiinde gerçekleştirilen
fidan dikimi etkinliğinde 750 adet Toros Sediri
toprakla buluştu. TOKİ’deki ağaçsız alana dikilen
fidanlar, ileride Lüleburgazlıların gölgesinde dinle-
nebileceği küçük bir orman haline gelecek. Öte
yandan etkinlik sonunda Çevre Koruma Dergisi
tarafından Lüleburgaz Belediye Başkanı Dr.
Murat Gerenli adına ve Park ve Bahçeler Müdürü
Hüseyin Becerenel’e plaket verildi.

AliAğA Belediyesi tarafından 2014 yılında yapı-
mına başlanan ve 2015 yılında hizmete giren böl-
genin örnek plaj ve sosyal yaşam tesisi Ağapark
2021 yaz sezonunu açtı. Temiz ve güvenli or-
tamda, kaliteli koşullarda günübirlik tatil yapmak
isteyenlerin vazgeçilmez adresi Mavi Bayraklı Ağa-
park Plaj ve Sosyal Yaşam Alanı sezonu açtı.
Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ın Aliağa’yı
bir turizm ve tatil destinasyonuna dönüştürme viz-
yonu çerçevesinde kente kazandırılan Ağapark’tan
yararlanmak isteyen misafirler kart.agapark.com
adresinden başvuru formunu doldurup Ağapark
Kartı edinerek kaliteli ve ekonomik tatilin keyfine
hemen başlıyor. Ege Bölgesi'nin en gözde tatil ro-
taları arasında bulunan Ağapark, Mavi Bayraklı
Plajı, güney sahillerini aratmayan denizi ve plajı,
yürüyüş parkurları, spor sahaları, piknik alanları,
kafeterya, oyun kafesi, fastfood restaurantları, ala-
cart restaurantı, otoparkı, can kurtaran hizmeti,
sağlık odası, bebek bakım odaları, mescid ve mo-
dern yaşam alanları ile bu yıl da tatil yapmak iste-
yenlerin vazgeçilmez adresi olacak.

İBB, İstanbul Boğazı için önemli bir çevre 
yatırımını hayata geçiriyor. Baltalimanı Biyolojik

Atıksu Arıtma Tesisinde 2.4 milyon kişinin atık-
suyu biyolojik yöntemlerle arıtılacak. Bu sayede
İstanbul Boğazı, yıllık 70 bin ton çamurdan kur-

tulacak. Son teknolojilerle inşa edilen tesiste
aynı zamanda elektrik enerjisi de üretilecek

Lüleburgaz Belediyesi’nin gerçekleştirdiği Kentli Çocuk
Yıldızlar Altında etkinliği başladı. İlkinin Atatürk
Parkı’nda maske boyama etkinliğiyle düzenlenen etkin-
liğe yaklaşık 60 çocuk katıldı. Sosyal mesafe ve maske
önlemlerinin alındığı etkinlikte çocuklar Lüleburgaz Be-
lediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü personelleri İsmet
Altay Süpürgeci ve Elif Toköz’ün eğitmenliğinde keyifli
vakit geçirdi. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte minikler
birbirinden farklı tekniklerle boyadıkları maskelerle ya-
ratıcıklarını konuşturdu. Ailelerin büyük ilgi gösterdiği
etkinlerin bir sonraki durağı ise 17 Haziran Perşembe
günü Zafer Parkı’nda olacak. Zafer Parkı’nda da çocuk-
lar birbirinden renkli boyalarla maskelerini renklendire-
cek. Maske boyama, parmak örgü, kuş evi boyama ve
saksı boyama gibi etkinliklerinin yapılmasının planlan-
dığı Kentli Çocuk Yıldızlar Altında, saat 18.00 ile 20.00
arasında düzenleniyor. Etkinliklerin günü ve saatini ka-
çırmak istemeyen vatandaşlar, etkinlik paylaşımlarını
Lüleburgaz Belediyesi’nin Twitter, Facebook ve Instag-
ram sayfalarından takip edebilir. İRFAN DEMİR

Bağcılar Belediyesi tarafından bu yıl gerçekleşen 13. Kiraz Hasadı’nda kirazlar,
koronavirüsle mücadelede önemli bir yere sahip olan beyaz tulumlu kahraman-
lar olarak da bilinen filyasyon ekipleri için toplandı. Sepetlere doldurulacak olan
yaz güzeli kirazlar, ilçede çalışan filyasyon görevlilerine ikram edilecek

ıstanbul bogazı’na
camur akmayacak!

Lüleburgaz Belediyesi’nin büyük bir katılımla gerçekleşen “Kentli
Çocuk Yıldızlar Altında” etkinlikleri Atatürk Mahallesi’nde başladı.
Atatürk Parkı’nda maske boyamayla gerçekleşen etkinliklerde
çocuklar birbirinden renkli yaratıcı maskeler ortaya koydu

Maskeler çocuklarla renklendi! Büyükçekmece
iyiliğe katkı verdi

“Büyükçekmece İyilik Sensiz
Olmaz” sloganıyla kan bağışı kam-
panyası düzenleyen Büyükçekmece
Kızılay Şubesi, vatandaşların yoğun
ilgisiyle karşılaştı. 14 Haziran Dünya
Gönüllü Kan Bağışçıları Günü'nde
Büyükçekme Kızılay Şubesi, Atilla
Çiftçi önüclüğünde Bankalar Cadde-
si'nde kan bağışı etkinliği düzenledi.
Büyükçekmeceli vatandaşların yoğun
ilgisiyle karşılaşan kampanyaya Bü-
yükçekmece Belediye Başkanı Dr.

Hasan Akgün, Büyükçekmece Kay-
makamı Dr. Mehmet Özel, Büyük-
çekmece Gençlik ve Spor İlçe
Başkanı Ali Muzaffer Demir de des-
tek verdi. Vatandaşların duyarlılığı
karşısında çok mutlu olduklarını an-
latan Atilla Çiftçi, “Burada güzel bir
etkinliğe imza attık. Büyükçekmeceli
vatandaşlarımız 1 kan 1 can diyerek
kan verdi ve iyiliğe katkıda bulundu.
Her birine teşekkür ediyorum” dedi.
BARIŞ KIŞ

İmamoğlu’nun önerisiyle hayata geçirilecek uygulamayla, tesisin çamur çürütme 
tankları, İstanbul Boğazı’nın siluetine uygun şekilde renklendirilip ışıklandırılacak. 
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden ile 16 Haziran'da görüşerek “soğuk savaş döneminde
bile olmadığı kadar” gerilmiş ikili ilişkilerin yoluna girmesi için ne yapılması gerektiğini müzakere edecek

isviÇre’nin Cenevre kentinde
Putin ve Biden’ın 16 Haziran'da
yapacağı zirveye ilişkin resmi

olarak bir gündem bulunmasa da yaşanan
gelişmeler masadaki konulara ışık tutuyor.
Biden’ın ABD Başkanı seçildikten sonra
Putin ile ilk defa yüz yüze yapacağı zirve,
“ilişkilerin birinci elden ele alınması” bakı-
mından tarihi anlamda önem taşıyor. Bir
süre önce Biden’ın Putin için “katil” yakış-
tırması yapması ilişkilerin en gerilimli dö-
nemini yaşattığı için böyle bir zirve kararı
alınması beklenmiyordu. Biden’ın söz ko-
nusu ifadesine karşılık Putin, gerilimin ta-
rafı olmak istememiş, diplomatik bir
cevap vererek “kötü söz sahibinindir”
mealinde bir açıklama yapmıştı. Kırım’ı
yasa dışı ilhak ettiği için 2014’ten bu yana
Batı ülkeleri tarafından yaptırımlara tabi
tutulan Rusya, ekonomik olarak daha
fazla zarar görmemek için gerilimin tarafı
olmak istemiyor. Petrol ve doğal gaz zen-
gini Rusya’ya karşı söz konusu yaptırım-
lar, ABD ve Batılı müttefikleri tarafından
koordineli biçimde devam ediyor. ABD'nin
yaptırımlarının Rusya ekonomisine yıllık
maliyetini ölçmek petrol fiyatlarındaki dal-
galanmalar nedeniyle kolay olmasa da be-
lirli göstergeler ülkenin milyarlarca dolar
kaybettiğine işaret ediyor. Bu yüzden dip-
lomatik davranmak durumunda kalan
Putin, Biden ile çevrim içi yöntemle halkın
izleyebileceği şekilde bir görüşme metodu
da önermişti.

Siber saldırılar gündemde olacak

Putin-Biden zirvesinin gündeminde yer
alacak konuların başında “siber saldırılar”
gelecek. 2016’da ABD’deki başkanlık se-
çimlerine Rusya’nın siber müdahalede bu-

lunduğu iddialarıyla başlayan suçlamalar,
bugüne kadar diğer saldırılarla tekrar tek-
rar gündeme geldi. Hala ABD’de bazı fe-
deral kurumlar ve şirketlere yapılan
saldırılarda Rus izi olduğu savunuluyor.
Putin, Biden’a bu hususta Amerikalı yetki-
liler ile bir ortak çalışma grubu oluşturul-
ması önerisinde bulunacak. Masada yer
alması beklenen diğer önemli bir başlık ise
Rusya’dan Avrupa’ya uzanan Kuzey
Akım-2 doğal gaz boru hattı projesi ola-
cak. Putin, projenin ilk kolunun inşaatının
tamamlandığını kısa bir süre önce açıkla-
mıştı. Elindeki sıvılaştırılmış doğal gazı
Avrupa’ya satmak isteyen ABD, Rusya ile
Avrupa arasındaki bu projeye hem ticari
hem de stratejik açıdan karşı çıkıyor. Rus-
ya’nın komşusu olan Ukrayna’daki kriz de

iki liderin gündeminde olacak. Ukray-
na’nın doğusunda 2014’ten bu yana
Rusya yanlısı ayrılıkçıların yönetimi altın-
daki Donbas’ın Kiev yönetiminin kontrolü
altına girmesini isteyen ABD, Ukrayna sı-
nırı yakınlarında bulunduğu belirtilen Rus
askerlerinin güçlendirilmesinden rahatsız.

İnsan hakları konuşulacak

Son dönemde Rusya’nın batı ve güney sı-
nırlarında NATO’nun tatbikatlar gerçek-
leştirmesinden duyulan rahatsızlık da
Putin tarafından Biden ile görüşmede dile
getirilmesi beklenen diğer bir konu. Rusya,
batı sınırlarında NATO askeri hareketliliği-
nin 2-3 kat arttığını gözlemlediğini duyur-
muştu. Zehirlendiği gerekçesiyle Rus
muhalif Aleksey Navalnıy’ın tedavi gör-

düğü Almanya’dan geldikten sonra bu yıl
yolsuzlukla ilgili daha önceki bir davadan
aldığı mahkumiyet nedeniyle hapse konul-
ması, ABD’nin Rusya’daki “demokrasi ve
insan hakları” konusunda rahatsız olduğu
meselelerden birisi. Bu hususta Rusya’nın
yaptırım uygulamalarına tabi tutulması ve
iç işlerine karışılmasından duyulan rahat-
sızlığı Putin'in bizzat Biden’a dile getirmesi
bekleniyor.Stratejik istikrar meselesinin de
ele alınması beklenen zirvede, Rusya ile
ABD arasında imzalanan Yeni Stratejik
Silahların Azaltılması Anlaşmasındaki
(Yeni START) bazı sorunlar ve orta men-
zilli nükleer silahların konuşlandırılması ile
ilgili konuların görüşülmesi öngörülüyor.
Ayrıca ABD ile Rusya arasında görüş fark-
lılıklarının bulunduğu Suriye, Libya, Afga-
nistan, İran ve Belarus konularına ilaveten
uzayda silahlanma da gündeme gelecek
konular arasında değerlendiriliyor.

Beklentiler büyük

İki liderin, Rusya ile ABD arasında iş bir-
liği yapılabilen konuların geliştirilmesine
yönelik görüşlerini dile getireceği ifade edi-
liyor. Rus yetkililerin de kabul ettiği gibi
“soğuk savaş döneminden bile soğuk”
olan ilişkilerin ele alınacağı ve dünya ka-
muoyunun takip edeceği zirveden, Rusya
Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un dediği
gibi, Rus tarafı “çok büyük bir beklenti
içinde değil”. ABD tarafının, Rusya’nın ey-
lemlerini, çıkarlarını, pozisyonunu ve kır-
mızı çizgilerini dikkate alacağını
umduğunu ifade eden Lavrov, Rus-Ameri-
kan ilişkilerinin normalleşmesinin ancak
eşitlik, karşılıklı saygı ve birbirlerinin iç iş-
lerine karışmama ilkelerine uyulması ha-
linde mümkün olacağını vurgulamıştı.

Çin'in Avrupa Birliği Misyonu'ndan
yapılan yazılı açıklamada, Belçika’nın
başkenti Brüksel’de dün düzenlenen

NATO Zirvesi’nde ittifakın, "Pekin yönetiminin
barışçıl kalkınmasını kötülediği" savunuldu.
Açıklamada, NATO’nun, Çin’in uluslararası dü-
zene yönelik sistematik zorluklar ortaya koyduğu
yönündeki eleştirilerinin "soğuk savaş zihniyeti
ve blok politikalarının devam ettirilmesi" olduğu
kaydedildi. Çin’in savunma politikasının doğası
itibariyle savunma amaçlı olduğu, askeri moder-
nizasyon çalışmalarının ise "makul, açık ve şef-
faf" olduğu belirtilen açıklamada, NATO’nun,
Çin’e yönelik politikalarının yakından izleneceği
kaydedildi. Çin’in kimseye sistematik zorluklar
oluşturmadığı ancak kendisine yaklaşan siste-
matik zorlukları da oturup izlemeyeceğine işaret
edilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Çin,
NATO’yu Çin’in kalkınmasına rasyonel bir
tutum içinde bakmaya, herhangi bir şekilde
sözde Çin tehdidini abartmamaya, Çin’in yasal
çıkar ve haklarını blok politikalarını manipüle
etmek amacıyla bahane olarak kullanmamaya
ve jeopolitik rekabeti körüklememeye çağırıyor." 

NATO kavga peşinde

Açıklamada ayrıca, NATO’nun enerjisini, diya-
log ve iş birliği, uluslararası ve bölgesel güvenlik
ve istikrarı teşvik etmek için harcaması gerekti-
ğine işaret edildi. Brüksel'de dün düzenlenen
NATO Zirvesi'nin ardından yayımlanan bildi-
ride, "Çin'in hırsları ve iddialı davranışlarının"
uluslararası düzene ve İttifak güvenliğiyle ilgili
alanlara yönelik sistematik zorluklar ortaya koy-
duğu ifade edilmişti. Çin'in zorlayıcı politikala-
rından endişe duyulduğunun vurgulandığı
bildiride, söz konusu ülkenin nükleer cephaneli-
ğini hızla genişlettiğine dikkat çekilmiş ve şunlar
kaydedilmişti: "Çin'in şeffaflık konusundaki ek-
sikliği ve dezenformasyon kullanımından endişe
duyuyoruz. Çin'i uluslararası taahhütlerini ye-
rine getirmeye ve 'büyük güç' rolüne uygun ola-
rak uzay, siber alan ve deniz de dahil olmak
üzere uluslararası sistemde sorumlulukları uya-
rınca davranmaya çağırıyoruz."

Yemen'de yerel para birimi riyalin son
dönemde yabancı para birimleri karşı-
sında yaşadığı hızlı ve rekor seviyedeki

değer kaybı, uzun yıllardır devam eden iç savaş
nedeniyle zaten zor şartlar altında bulunan halka
ikinci büyük darbeyi vurdu. Yaşanan insani krize
ve çatışmaların durması için yapılan çağrılara
rağmen süren iç savaş, Yemen'in zayıf ekonomisi
ve altyapısını yıkımın eşiğine getirdi. Birleşmiş
Milletlere (BM) göre dünyanın en büyük insani
felaketinin yaşandığı Yemen'de halkın içinde bu-
lunduğu durum büyük bir drama dönüştü. Yerel
para biriminin değer kaybetmesini halk Suudi
Arabistan'da ikamet eden hükümet yetkililerinin
sessizliğine bağlayarak yetkililere tepki gösterir-
ken, Yemen hükümeti ise bu durumu Husilerin
hükümete yaptığı darbeyle ilişkilendiriyor. Hükü-
met, Yemen riyalinde yaşanan hızlı değer kaybını
durdurmak için bazı önlemler aldığını açıklasa
da sahada somut bir değişiklik olmadı.Altı yılı
aşkın süredir iç savaşın devam ettiği Yemen'de,
riyaldeki hızlı ve rekor seviyedeki değer kaybı,
halkın zaten düşük olan alım gücünü iyice zayıf-
lattı ve fakirlik oranı yüzde 80'lere ulaştı. İç sava-
şın başladığı 2015 yılı başında bir ABD doları
215 Yemen riyali iken, savaşla birlikte yaşanan
hızlı değer kaybı neticesinde bugün bir dolar
yaklaşık 940 riyalden işlem görüyor.

Yaşam koşulları kötüleşti

Yemen'in Taiz kentinde motosikletiyle taksicilik
yapan 7 çocuk sahibi Ahmed Abdurrakib (48),
içinde bulundukları durumu, "Hayatımızda şim-
diye kadar şahit olmadığımız çok zor bir dönem-
den geçiyoruz. Biz şu anda sadece Allah'ın lütfu
ve rahmetiyle yaşıyoruz." ifadeleriyle anlattı.
Günlük kazancının ortalama 3 bin riyal (3,2
dolar) olduğunu söyleyen Abdurrakib, şöyle ko-
nuştu: "Bu küçük miktarla ailemin temel ihtiyaç-
larını dahi karşılayamıyorum. Ancak geçim
mücadelesine devam etmek zorundayım. Yaşam
koşulları trajik bir şekilde kötüleşti. Fiyatlar çıl-
dırdı. Bu duruma karşı koyacak takatimiz de kal-
madı." Abdurrakib, Yemen riyalinin yaşadığı
büyük değer kaybı nedeniyle başta hükümetin
kontrolü altındaki bölgeler olmak üzere milyon-
larca insanın aynı durumda olduğunu söyledi.

Çin, NATO’nun, Pekin yönetiminin
"uluslararası düzene yönelik siste-
matik zorluklar ortaya koyduğu"
şeklindeki eleştirilerine yönelik
"sözde Çin tehdidinin abartılma-
ması" çağrısında bulundu

NATO’ya
Çin tepkisi

Yemen halkı
acılar içinde

C umhurbaşkanı Erdoğan’ın NATO
Liderler Zirvesi marjında diğer lider-
lerle yaptığı ikili ve heyetlerarası gö-

rüşmeleri dünya basını da takip etti.
Erdoğan’ın ABD Başkanı Joe Biden ile
dün Belçika’nın başkenti Brüksel’de yaptığı
görüşmeyi WSJ, “Biden ve Erdoğan, ABD-
Türkiye İlişkilerini sıfırlamak için buluştu”
ifadeleriyle duyurdu. Öte yandan WSJ, Er-
doğan’ın “ABD ile Türkiye arasında çözü-
lemeyecek problem yok” sözlerine yer
verdi.

Olumlu bir görüşme oldu

CNN International, iki liderin NATO Zir-
vesi kapsamında bir araya geldiğini duyur-
duğu haberinde ABD Başkanı Biden’ın
sözlerine de yer verdi. Haberde, Biden’ın
görüşmeye ilişkin, “Olumlu ve yapıcı bir
görüşme” ifadeleri yer buldu. The Was-
hington Post, NATO Zirvesi’nde Biden’ın
‘birlik’ mesajı verdiğinin altını çizerek Er-
doğan ile zirvenin oturum aralarında bir
araya geldiğini yazdı. Voice of America
(VOA), görüşmeye ilişkin haberi “Biden ve
Erdoğan ‘verimli’ görüşmeler gerçekleş-
tirdi” başlığıyla duyurdu.

Dünya basını manşete taşıdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yunanistan
Başbakanı Kiriyakos Miçotakis ile yaptığı
görüşme, Yunan basınında manşetlerde
yer buldu. Yunanistan merkezli Kathime-
rini gazetesinin “Miçotakis ve Erdoğan
sakin bir yaz için anlaştı” başlığıyla duyur-

duğu haberinde, “Brüksel'deki NATO Zir-
vesi'nin oturum aralarında bir araya gelen
iki lider, 'zor durumlara' yol açabilecek pro-
vokasyonlardan kaçınma ve olumlu bir iş-
birliği gündemini teşvik etme konusunda
anlaştılar” ifadelerine yer verdi. Öte yan-
dan Fransız Le Figaro gazetesi ise NATO
zirvesi öncesinde Fransa Cumhurbaşkanı
Emmanuel Macron’un mevkidaşı Recep
Tayyip Erdoğan’la 45 dakikalık bir gö-
rüşme gerçekleştirdiğini duyurdu. Görüş-
meyi 'verimli ve önemli' olarak niteleyen
gazete, iki liderin Suriye ve Libya konu-
sunda birlikte ilerleme iradesini ortaya koy-
duklarını vurguladı.

Görüş alışverişinde bulunduk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
NATO Liderler Zirvesi’nin ardından dü-
zenlediği basın toplantısında, ABD Baş-
kanı Joe Biden ile yaptığı görüşmenin
detaylarını açıkladı. Erdoğan, “Uzun yıl-
lara dayalı dostluğumuzun bulunduğu
Sayın Biden’la gündemimizde yer alan ko-
nularla ilgili kapsamlı görüş alışverişinde
bulundum” dedi. Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, NATO Liderler Zirvesi’nin ardından
düzenlediği basın toplantısında konuştu.
Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile yaptığı
baş başa ve heyetlerarası görüşmelere iliş-
kin, “Zirve vesilesiyle, Amerika Birleşik
Devletleri Başkanı Joe Biden’la az evvel bir
araya geldik. Uzun yıllara dayalı dostluğu-
muzun bulunduğu Sayın Biden’la günde-
mimizde yer alan konularla ilgili kapsamlı

görüş alışverişinde bulundum. Hem görüş
ayrılığı yaşadığımız meseleleri hem de
ortak çıkarlara sahip olduğumuz alanlar-
daki iş birliği imkanlarını yapıcı bir yakla-
şımla ele aldık. Etkin iş birliğine ihtiyaç
duyduğumuz coğrafyalarda, yapacağımız
ortak çalışmaları Sayın Biden ve ekibiyle
görüştük. Türkiye bu bölgelerde aldığı ini-
siyatiflerle, DEAŞ’la mücadeleye destek
vermenin yanında, NATO’nun sınırlarının
ve müşterek çıkarlarımızın da savunucusu
olmuştur. Bu görüşmede salgın sonrası or-
taya çıkacak yeni fırsatları da dikkate ala-
rak, aramızdaki ekonomik potansiyelin
tam anlamıyla hayata geçirilmesi için atıla-
bilecek adımları değerlendirdik” dedi.

Diyalog kanalları açık olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile yaptığı
görüşmede, diyalog kanallarını etkin kul-
lanmak konusunda mutabık kalındığını
ifade ederek, “İki müttefike ve stratejik or-
tağa yakışır şekilde doğrudan diyalog ka-
nallarını etkin ve düzenli şekilde kullanma
hususunda mutabık kaldık. Ülkelerimiz
arasında mevcut ikili iş birliği ve bölgesel
istişare mekanizmalarının yeniden canlan-
dırılması gerektiğinin altını çizdik. Neticede
son derecede yararlı ve samimi bir gö-
rüşme oldu. Her alanda karşılıklı saygı ve
çıkara dayalı verimli bir iş birliği döneminin
başlaması noktasında güçlü bir iradenin
olduğunu görüyoruz. Sayın Biden’la önü-
müzdeki dönemde bu hedefler doğrultu-
sunda, iş birliğimizi artıracağız” dedi.

Çözülmeyecek bir mesele yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve ABD
arasında çözüme kavuşturulmayacak bir
mesele olmadığını vurgulayarak iş birliğine
dikkat çekti. Erdoğan, “Türkiye-Amerika
Birleşik Devletleri ilişkilerinde çözülemeye-
cek hiçbir mesele olmadığını, tam tersine iş
birliği alanlarımızın sorun başlıklarından
daha geniş ve zengin bir görünüm sergile-
diğini düşünüyoruz. Avrupa Atlantik coğ-
rafyasının barış, refah ve güvenliğine büyük
katkı yapmış olan Türkiye ile Amerika Bir-
leşik Devletleri’nin bundan sonra da aynı
hassasiyetle çalışmalarını yürüteceğine ina-
nıyoruz” diye konuştu. DHA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın NATO Liderler Zirvesi kapsa-

mında yaptığı ikili görüşmeler, dünya
basınında geniş yankı buldu. ABD 

merkezli The Wall Street Journal (WSJ), 
Erdoğan-Biden görüşmesini, “Biden ve

Erdoğan, ABD-Türkiye İlişkilerini sıfırla-
mak için buluştu” başlığıyla duyurdu

Azerbaycan’a geçti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Azerbaycan’ın Fuzuli böl-
gesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı
İlham Aliyev ile bir araya geldi. 
Erdoğan geceyi Bakü'de geçirecek 
ve ertesi gün temaslarına devam
edecek. Cumhurbaşkanı çarşamba
günü ilk olarak Azerbaycan Milli
Meclisine hitap edecek. Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, Azerbaycan ziyareti-
nin son gününde A Milli Futbol Milli
Takımı'nın  maçını izleyecek. Maçın
ardından Azerbaycan ziyaretini ta-
mamlayarak Bakü'den ayrılacak.

Biden ile küresel konular hakkında fikir alışverişi yaptıklarını
anlatan Erdoğan, “Bugün Türkiye ve ABD arasında sanıldığı
gibi çözülemeyecek sorunlar yoktur” şeklinde konuştu.

Putin-Biden zirvesi bugün
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İ nşaatına 4 Aralık 1995'te baş-
lanan yeni CSO binası, 3
Aralık'ta Cumhurbaşkanı Er-

doğan'ın katıldığı törenle açıldı. 62
bin 500 metre kare kapalı alana
sahip 2 bin 23 kişilik konser sa-
lonu, 500 kişilik mavi salondan
oluşan yeni binaya pandemi nede-
niyle henüz izleyici alınmadı. 83
milyon avroya mal olan yeni
müzik kampüsünün içinde
CSO’nun tarihi binası da bulunu-
yor. Başkentin merkezinde Ankara
Kalesi ve Anıtkabir'in görüş ekse-
ninde yer alan kampüs, temmuz
ayında ilk kez seyirciyle buluşmaya
hazırlanıyor. Yeni binasında bir
süredir naklen yayınlarla ve bant

konserlerle müzikseverlerle bulu-
şan orkestra, pandemi tedbirleri-
nin hafifletilmesiyle temmuz
başında seyircilere kapılarını aç-
mayı planlıyor.

Seyircili konserler başlıyor

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkes-
trası Müzik Direktörü Cemi'i Can
Deliorman, pandeminin kültür en-
düstrisini de olumsuz etkilediğini
belirtti. 1,5 yılı aşkın süredir seyir-
cili konser gerçekleştiremediklerini
söyleyen Deliorman, "Bu bizim
için çok büyük bir kayıp. Ama
tabi ki bu süreci yine kayıtlarla on-
line etkinliklerle doldurmak için
birçok çalışma yaptı CSO. Orkes-

tramızın yeni yerleşkesinde, 90’ın
üzerinde eğitim konseri için kayıt-
lar alındı. Konser kayıtlarımız
oldu burada. Bu süreçte seyirci-
mizden hiçbir zaman kopmadık.
Bu çok önemli bir mesaj. Onlar-
dan da sağ olsunlar gelen tepkiler
çok olumlu. Konserlerimizi, yayın-
larımızı çok iyi takip ettiler. Fakat
bu sürecin de sonuna geldik. Pan-
demi kurallarının bir nebze rahat-
lamasından sonra artık seyircili
konserlere çok yakın zamanda
başlayacağız diye ümit ediyorum"
diye konuştu.

Tansiyonu seyirci belirler

Seyircili konserlerin başlayacağı

tarihin pandeminin seyrine göre
resmi makamlar tarafından belir-
leneceğini kaydeden Deliorman,
"Bizim tabi ki beklentimiz temmuz
ayında en azından belli bir kapasi-
tede salonumuzu pandemi şartla-
rına, sağlık kurallarına uyarak,
seyirciyi salonumuzda ağırlamak.
Bizlerin tansiyonunu belirleyen bi-
rebir seyirci ile kurduğumuz ilişki.
Bunun eksik olması büyük bir
kayıp bir tabii. Kayıt da başka bir
psikoloji. Daha ince eleyip sık do-
kuyorsunuz. Seslerle görüntülerle
oynama şansınız oluyor. Bizler se-
yircilerle bütünleşmiş toplulukla-
rız. Dolayısıyla buluşacağımız
günü bekliyoruz" dedi. dHA
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Sanatın kalbi 
burada atacak
Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), 3 Aralık 2020'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın katıldığı törenle açılan  eni binasında temmuz ayında seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor

Ankara dışında başka illerde
de vatandaşı CSO ile buluş-
turmak için turneler düzenle-
yeceklerini söyleyen
Deliorman, "temmuz ayın-
dan sonra büyük bir türkiye
turnesi planladık. Konserleri-
miz Ankara’da yeni konser
salonumuzda devam et-
mekle birlikte türkiye’nin
farklı şehirlerinde farklı kon-
septlerde konserler gerçek-
leştireceğiz. Bunların kimisi
kayıt ve naklen yayın şek-
linde olacak. Kimisi halk
konseri konseptinde olacak"
diye konuştu.

Vatandaşlarla
buluşacağız

Türkçe Tiyatro bir başka
Devlet Tiyatrolarınca düzenlenen "Konya Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali"
dünyadan ve Türkiye'den Türkçe tiyatro yapan tiyatro gruplarını 13'üncü kez Konya'da sanatseverlerle buluşturuyor

Devlet tiyatrolarından (Dt)  yapılan ya-
zılı açıklamaya göre, 21 Haziran Pazartesi
günü açık havada perdelerini açacak olan

"Konya Bin Nefes Bir Ses Uluslararası türkçe tiyatro
Yapan Ülkeler Festivali"nde türkiye'den 3, yurt dışın-
dan 2 olmak üzere toplam 5 oyun sahnelenecek. Fes-
tival 1 temmuz Perşembe gününe kadar devam
edecek. Festivalin açılışı Ankara Devlet tiyatrosunca
sahnelenen "Bizim Yunus" adlı tiyatro oyunuyla, 21
Haziran Pazartesi günü saat 20.30'da Konya Devlet ti-
yatrosu bahçesine kurulan Açıkhava Sahnesi'nde ger-
çekleşecek. Sönmez Atasoy'un yazdığı Dt Genel
Müdürü Mustafa Kurt'un yönettiği Bizim Yunus oyunu,
"Yüreklerimiz neyi arar bu yolculukta" temasını iş-
liyor. Dekor tasarımı Hakan Dündar'a, kostüm ta-
sarımı Funda Karasaç'a, ışık tasarımı Mustafa
Bal'a ve müzikleri Nedim Yıldız’a ait oyunda
Yunus emre'yi Ankara Dt oyuncusu Alpay
Ulusoy canlandırıyor. Dünya üzerinde
türkçe tiyatro yapan ülkeleri destekleye-
rek Konyalı tiyatroseverlerle buluşturma
özelliği taşıyan etkinlik için Gagauz Özerk
Yeri (Moldova) ve Kazakistan Cumhuri-
yeti tiyatroları da Konya'ya gelecek.

MEvlAnA İlHAM vERdİ
Genel Müdür Mustafa Kurt, çok geniş
bir alanda konuşulan türkçenin resmi
dil olarak kabul edildiği topraklarda
türkçe tiyatro festivali yapmanın öne-
mini belirtti. tasavvuf ve düşünce insanı
Mevlana Celaleddin Rumi'nin "Dildeşin-
den ayrı düşen yüz türlü nağmesi bile
olsa dilsizdir" sözünün dilin önemini tüm
insanlığa ilan ettiğini vurgulayan Kurt,
"Bizler de Dt olarak Mevlana’nın birleşti-
rici gücünden ilham aldık ve sahnelerimizi
uluslararası misafirperverlikte türkçeye
açtık." dedi. Kovid-19 salgınına ilişkin tüm ön-
lemlerini aldıklarını ifade eden Kurt şunları
kaydetti: "Bunun için Konya Devlet tiyatromuzun
bahçesine çok hızlı bir şekilde Açıkhava Sahnesi

yaptık. Koltuklarımızı sosyal mesafe kuralına uygun
şekilde düzenledik. tiyatro alanına maskesi olmayan
izleyici alınmayacak. Girişlere el dezenfektanları koy-
duk. Seyircilerimiz gönül rahatlığıyla gelip oyunları-
mızı izleyebilirler." Konya Dt Müdürü Doğan Doğru ise
2008'den bu yana artan bir ilgi ile sürdürdükleri festi-
vali bu yıl 13. kez Konyalı sanatseverler ile buluştur-
manın heyecanını yaşadıklarını ifade etti. Festivalde;
Ankara Dt "Bizim Yunus"u, Gagauz Özerk Yeri (Mol-
dova) "Sevgili Pamela"yı, Bursa Dt "Akide Şekeri"ni,
Konya Devlet tiyatrosu "Kasetçi"yi ve Kazakistan

Cumhuriyeti "Phaedra (Fedra)"yı tiyat-
roseverlerle buluşturacak.

Ansiklopedi gibi gazeteci

1929'da İstanbul'da doğan,
Behçet Necatigil ve Faruk
Nafiz Çamlıbel gibi şairlerin

de aralarında bulunduğu isimlerin ders
verdiği Kabataş Erkek Lisesini ve İstanbul
Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren
Devrim, 1950-1954 yılları arasında öğ-
renciyken İstanbul Radyosu söz ve temsil
yayınlarında reji asistanlığı yaptı. Türkiye
Turizm Kurumu Müdürü olarak da görev
yapan Devrim, gazeteciliğe 1952'de Son
Saat'te röportaj yazarı olarak başladı, Ter-
cüman, Havadis, Yeni Sabah, Ege Eks-
pres ve Tasvir gazetelerinde çeşitli görevler
üstlendi. Yeni Sabah'ta genel yayın yönet-
menliği yapan ve Sabiha Deren takmak
adıyla "Fısıltı" köşesinin de yazarlığını
yapan Devrim, 1965'te Meydan dergisi-
nin kurucuları arasında yer aldı. Meydan
Larousse ansiklopedisinin genel yayın
müdürlüğünü yapan Devrim, 1973'te ar-
kadaşlarıyla Kaynak Kitaplar Yayınevini
kurdu. Bir süre gazeteciliğe ve yayıncılığa
ara veren Devrim, 1980'de tavuk çiftliği
işine girse de sürdüremediği bu girişimin
adından basın dünyasına Aydın Doğan'ın
Milliyet gazetesinde ansiklopedik yayın-
ları yönetmek üzere döndü. Doğan Yayın
grubu çatısı altında 21 yıl çalışan Devrim,
Milliyet, Posta ve en son Radikal'de (Ci-
hannüma) köşe yazıları yazdı, CNN
Türk'te çeşitli programlar yaptı ve Doğan
Grubu Yayın Konseyi, Aydın Doğan Vakfı
Mütevelli Heyeti ve Doğan Kitapçılık
Yayın Kurulu üyeliklerinde bulundu.
1953'te evlendiği, iki çocuğunun annesi
eşi Gülseren Cankat'ı 2008'de kaybeden
Hakkı Devrim, 15 Haziran 2016'da 87 ya-
şında vefat etti.

Çok dürüst bir gazeteciydi

Gazeteci ve yazar Doğan Hızlan, Türk
basın tarihinin öncü isimleri arasında yer
alan gazeteci Hakkı Devrim'in vefatının 5.
yılında  Devrim ile uzun yıllara dayanan
arkadaşlığını anlattı. Hızlan, Devrim ile
dostluğunun Meydan Larousse ansiklo-
pedisi ile başladığını vurgulayarak, şunları
kaydetti: "Hakkı Devrim, çok dürüst,
inandığını yazan, inanmadığına yüz ver-
meyen bir kuşağın adamı ve gazetecisiydi.
Onların tavizsiz tavrı daima hoşuma
gider ve takdir ederim. O dönemde mes-
lektaşları gibi görevlerine son derece sadık
idi. Hakkı Devrim sabah işe geldiğinde
bütün gazeteleri okur, değerlendirir ve o

günün siyasi ahvalini inceleyip, özümse-
dikten sonra kendi yazısını yazardı. Hakkı
Devrim'in yazılarında bir ironi de vardır
ama çok ince ve zariftir. Öyle karalayıcı
bir tarzı yoktur, o kuşakta da yoktur, ince-
den eleştirirler. Yeni nesil gazeteciler onun
işine bağlılığını, dürüstlüğünü ve inançlı
olmasını örnek almalı. Hakkı Devrim'in
hayatında önemli bir işte Meydan Laro-
usse'u yönetmesidir. Bu projede çok de-
ğerli yazarlar ve akademisyenlerle çalıştı
ve müracaat edilen bir ansiklopedi hazır-
ladı. Öyle bir ansiklopediydi ki gazeteler
tiraj almak için kuponla ansiklopedi ver-
meye başladı. Bu yüzden hala kaynaktır
bu ansiklopedi. Her konuyu bir uzman
yazmıştır. Geçici ve yüzeysel bir bilgi de-
ğildir." Hızlan, Hakkı Devrim'in çok hoş
sohbet olduğunu ve bu yanının yaptığı
televizyon programlarında ortaya çıktığını
dile getirerek, dışa dönük bir insan oldu-
ğunu ve tiyatro başta olmak üzere sanata
çok ilgi duyduğunu sözlerine ekledi.

Yayın yönetmenliğini yaptığı Meydan Larousse ansiklopedisiyle neredeyse
her eve giren gazeteci ve yazar Hakkı Devrim, vefatının 5. yılında anılıyor

Kemaliye çok değerli
UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'nde
yer alan, birçok medeniyete ev sahipliği
yapan Erzincan'ın Kemaliye ilçesi, tarihi
yapıları, dünyaca ünlü Karanlık Kanyon ve
doğal güzellikleriyle ilgi çekiyor

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve
Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya
Geçici Miras Listesi'ne alınan Erzincan'ın

Kemaliye ilçesi, birçok medeniyete ev sahipliği yapan
ve milattan önce 3 binli yıllara dayanan tarihi ile kül-
türel zenginliğinin yanı sıra doğal güzelliğiyle de
UNESCO'nun kalıcı listesine girmek istiyor. Paris'te
bir süre önce gerçekleştirilen UNESCO Dünya
Miras Komitesi Toplantısında alınan karar sonrası,
doğal güzelliğiyle ve binlerce yıllık kültürel mirasıyla
adeta açık hava müzesi konumundaki Kemaliye ilçe-
sinin "Dünya Kültür Mirası" geçici listesine girmesi
yöre halkı tarafından sevinçle karşılandı. Geçmişi mi-
lattan önce (M.Ö) 3 binli yıllara dayanan dünyaca
ünlü Karanlık Kanyonun yanı başındaki Kemaliye'de
(Eğin) Roma, Bizans, İlhanlı, Akkoyunlu, Selçuklu ve
Osmanlı hüküm sürdü. Tarihte "cennet gibi güzel
bahçe" anlamına gelen Eğin ismi, ilçe sakinlerinin
Kurtuluş Savaşı'na verdikleri destekten ötürü Mus-
tafa Kemal Atatürk tarafından kendi isminden esinle-
nilerek Kemaliye olarak değiştirildi.

Bizim için bir onur

Tarihi ipek yolu güzergahında yer alan, birçok mede-
niyete ev sahipliği yapan, mimarisiyle Anadolu'nun
kültürel yapısını yansıtan Kemaliye ilçesi, bazıları
ahşap olan pek çok tarihi yapının günümüze geldiği
kadim yerleşim yerleri arasında bulunuyor. Günü-
müzde tarihi yapılarıyla medeniyetlerin izlerini taşı-
yan ve birçok uluslararası festival ile organizasyona
ev sahipliği yapan Kemaliye'nin UNESCO'nun kalıcı
miras listesine girmesi için çalışma yürütülüyor. Ke-
maliye Belediye Başkan Vekili Etem Kılıç, Kemali-
ye'nin UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'ne
alınmasıyla insanlığın ortak mirası olarak kabul edil-
mesi yolunda önemli adım atıldığını söyledi.Şirin ilçe
Kemaliye'nin bu listeye hem doğal hem de kültürel
yapısıyla girdiğinin altını çizen Kılıç, sözlerini şöyle
sürdürdü: "UNESCO, yaptığımız başvuruyla Pa-
ris'teki toplantıda Kemaliye'yi coğrafyası ve kültürel
yapısıyl Dünya Geçici Miras Listesi'ne aldı. 
HABER MERKEZİ
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Fenerbahçe Beko'da yeni sezon
öncesi kadro çalışmaları devam edi-
yor. Dün yaptığı açıklama ile Kana-
dalı oyuncu Dyshawn
Pierre'in sözleşmesinin uzatıldığını
bildiren sarı-lacivertli ekip, yeni
sezon öncesi ilk ayrılığı da resmi
olarak duyurdu. Geçtiğimiz sezonun
başında takıma transfer olan Lit-

vanyalı oyuncu Edgaras Ulanovas
ile yollar ayrıldı. Kulüpten konu ile
ilgili olarak yapılan açıklamada, "Fe-
nerbahçe Beko’nun 2020-21 sezonu
kadrosunda yer alan Litvanyalı for-
vetimiz Edgaras Ulanovas ile karşı-
lıklı anlaşmaya varılarak yollarımız
ayrılmıştır. Takımımızın formasını
bir sezon boyunca giyen Edgaras

Ulanovas’a Fenerbahçe Ailesi'ne
verdiği katkılardan dolayı teşekkür
eder, sporcumuza kariyerinin yeni
döneminde başarılar dileriz" denildi.
29 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz
sezon Fenerbahçe Beko formasıyla
Euroleague'de 4.5 sayı, 1.6 ribaund,
1.4 asist ortalamaları ile mücadele
etmişti. DHA

T rabzonspor’da transfer döneminin en
çok konuşulan isimlerinden biri olan
hücum oyuncusu Caleb Ekuban’ın ta-

lipleri artıyor. Geride kalan sezonda Süper Lig
ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 33 maçta forma
giyip 11 gol ve 5 asistlik performans sergileyen
Ekuban’a, İtalya ve Fransa’dan tekliflerin ol-
duğu ancak, resmi olarak henüz bir temasın
gerçekleşmediği belirtildi. Şu ana kadar İtalya
Seri A ekiplerinden Sampdoria ve Genoa’nın
yanı sıra son olarak da Fransa Lig 1 ekiplerin-
den Saint-Etienne’nin oyuncu ile ilgilendiği
ancak, resmi bir girişimin olmadığı bildirildi.
27 yaşındaki oyuncunun yeni sezonda Avru-
pa’da futbol yaşamını sürdürme noktasında
istekli olduğu kaydedilirken, yönetimin de ge-
lecek olan makul teklifleri değerlendirmeye
alabileceği ifade edildi.

Koita transferi resmiyet kazanıyor

Diğer taraftan, Kasımpaşa ile sözleşmesi sona
erecek Foida Koita ile prensip anlaşmasına
varan Trabzonspor, bu hafta 4’üncü transfe-
rini resmiyete döküyor. Bordo-mavililerin
Trabzon’a davet ettiği 30 yaşındaki Fransız
golcünün Perşembe günü kente gelerek bu-
rada yapılacak sağlık kontrollerinin ardından

resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Hamsik çok beğenildi

Trabzonspor’un yeni transferi Marek Hamsik,
Avrupa Futbol Şampiyonası’nda ülkesinin
milli takımıyla çıktığı ilk maçtaki performan-
sıyla beğeni topladı. Slovakya’nın Polanya’yı
2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın tamamında
forma giyen deneyimli orta saha oyuncusu,
bir de asistle skora katkı sağladı. Trabzonspor
Kulübü de karşılaşmanın ardından EURO
2020 resmi sosyal medya hesabının ‘Slovakya
efsanesi Marek Hamsik 127 uluslararası
maça çıktı’ paylaşımına yanıt vererek, ‘O bir
savaşçı! Tebrikler Marek Hamsik’ ifadeleri
kullanıldı.

Flavio erken döndü

Karadeniz ekibinde yeni sezonda kadroda dü-
şünülmeyen ve kiralık olarak gönderilmesi
planlanan orta saha oyuncusu Flavio, 28 Ha-
ziran’da başlayacak olan yeni sezon hazırlık-
ları öncesinde Türkiye’ye döndü ve
çalışmalarına burada erkenden başlayacak.
Tatilde de boş durmayan ve yoğun çalışan
Brezilyalı oyuncu, hazırlık kampında kendini
göstererek takımda kalmayı hedefliyor.  DHA

Her şey Ozan için
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Altay, son
olarak Bodrumspor formasıyla Misli.com 2'nci
Lig'de iyi bir sezon geçiren eski oyuncusu
Ozan Sol'la görüşmelere başladı

süper Lig için kadrosunu gençleştirmeyi plan-
layan İzmir ekibi, 2'nci Lig'de yeşil-beyazlı for-
mayla 27 maçta 30 gol atıp 5 asist yapan 28
yaşındaki sol kanat oyuncusuna resmi sözleşme
imzalatmaya hazırlanıyor. Kupada da 1 kez
rakip fileleri sarsan Ozan, 2020-21 sezonunda
Türkiye'de profesyonel liglerin en skorer oyun-
cusu oldu. Altay'ın 2017-18 sezonunda 2'nci
Lig'deki şampiyon kadrosunda yer alan Ozan
Sol, o sezon 24 müsabakada 3 gol atmıştı.
Muğlaspor, Altınordu, Aydınspor 1923 ve Ma-
nisaspor'da da görev alan Ozan Sol'un kulü-
büyle sözleşmesi sona erdi. Bonservisi elinde
olan tecrübeli futbolcunun İzmir ekibine dönüp
Süper Lig'de oynamaya çok sıcak baktığı belir-
tildi. Sağ kanat ve forvet arkası olarak da görev
yapabilen tecrübeli oyuncuyu, Süper Lig'den
başka kulüplerin de istediği ancak oyuncunun
Altay'la anlaşmaya yakın olduğu kaydedildi. Al-
tay'ın son 2 sezonda Yeni Malatyaspor'da forma
giyen Fildişi Sahilli sol kanat Moryke Fofana'yı
gündemine aldığı iddia eldi. Fofana geçen sezon
31 maçta 2 gol, 1 asistle oynadı. 29 yaşındaki
tecrübeli futbolcu daha önce ülkemizde İttifak
Holding Konyaspor'da da top koşturdu.  DHA

Fenerbahçe Beko’da
Ulanovas ile yollar ayrıldı
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Yaparsın adil!
Almanya’nın Dortmund şehrinde
gerçekleştirilecek olan Gençler Serbest Güreş
Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek olan
Ordu Büyükşehir Belediyesi sporcusu Adil Mısırcı,
ay yıldızlı formayla altın madalya hedefliyor

Geçtiğimiz ay Türkiye’de yapılan 23’üncü
Uluslararası Gençler Serbest ve Greko-Romen
Güreş Şampiyonlar Turnuvası’nda altın ma-
dalya kazanan, daha sonra da milli takım kam-
pına davet edilen Ordu Büyükşehir Belediyesi
sporcusu Adil Mısırcı, Dünya Güreş Birliğini
(UWW) tarafından 28 Haziran-04 Temmuz
2021 tarihinde Almanya’nın Dortmund şeh-
rinde organize edilecek Gençler Serbest Güreş
Avrupa Şampiyonası’nda Adil Mısırcı 125 kg’da
ülkemizi temsil edecek. Milli takım kampına
davet edildiği için çok mutlu olduğunu belirten
Ordu Büyükşehir Belediyesi Sağlıklı Yaşam
Gençlik ve Spor Kulübü Güreş Takımı sporcusu
Adil Mısırcı, “Geçtiğimiz ay ülkemizde düzenle-
nen turnuvada altın madalya alarak önemli bir
başarıya imza attım. Şimdi aynı başarıyı Alman-
ya’da düzenlenecek şampiyonada tekrarlamak
istiyorum. Bu konuda bana destek veren tüm
antrenörlerime ve Ordu Büyükşehir Belediye
Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür
ediyorum” dedi.  DHA

kızlarımız
gururlandırdı

Fenerbahçe Beko, geçtiğimiz sezonun başında takıma katılan Litvanyalı
oyuncu Edgaras Ulanovas ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı

HeRkes
ekuban’ın
peşınde

Özellikle son iki yıldır rezerv ligin kurul-
ması noktasında Türkiye Futbol Fede-

rasyonu’ndan talepte bulunan
Trabzonspor’da başkan Ahmet Ağa-

oğlu, yürürlüğe girmesi planlanan re-
zerv ligin talep ettikleri doğrultuda

yarışmacı bir lig olmadığı gerekçesiyle
buraya katılmayacaklarını açıkladı. Re-

zerv takımların en az 3’üncü Lig sevi-
yesinde mücadele etmesi gerektiğini

kaydeden Ağaoğlu, “Tepkimiz üzerine
yeni bir uygulama ile karşımıza çıktılar.

Sadece yaş gruplarını değiştiler. U19
yerine U19 buçuk oldu. Adını rezerv lig

koyarak değiştiremezsiniz. Biz Trab-
zonspor olarak bu lige katılmayacağı-

mızı ifade ettik” dedi.

Trabzonspor’da geride kalan sezonda 16 gole katkıda bulunarak başarılı
bir dönem geçiren Caleb Ekuban’ın talipleri artıyor. Bordo-mavili kulübe
şu ana kadar Ganalı forvet için resmi bir başvurunun olmadığı
öğrenilirken, yönetimin makul teklifleri değerlendirebileceği kaydedildi

Rezerv lige
katılım yok

Buse madalya için hazırlandı
Fenerbahçe'nin milli boksörü Buse Naz Çakıroğlu, "Sadece madalya olarak düşünmüyorum, Tokyo'ya altın madalya almak
için gideceğim. Ayrıca, olimpiyata giden ilk kadın takımından ziyade altın madalya alan kadın takımı olmak istiyoruz" dedi

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen
Olimpiyat Oyunları Boks Avrupa Kıtası
Elemeleri'nde 51 kiloda mücadele eden
milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Bela-
ruslu rakibi Yulya Apanasovich'i mağlup
ederek olimpiyat kotası aldı. Çakıroğlu,
olimpiyatlara kota kazanan ilk Türk kadın
boksör unvanının da sahibi oldu. Buse
Naz Çakıroğlu, Tokyo hedefleriyle ilgili
Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yap-
tığı açıklamada, hayali olan olimpiyat ma-
dalyasına hem Türkiye'nin ve hem de
kulübü Fenerbahçe'nin ihtiyacı olduğunu
düşündüğünü söyledi. Küçük yaşlarda
erkek kardeşi ile boksa başladığını anla-
tan 25 yaşındaki sporcu, "Tamamıyla şans
eseri yani araştırılarak başlanılmış bir
durum yok. Daha sonra antrenörümün
beni keşfetmesi ve ailemden destek alarak
ileride daha büyük işler başarabilir den-
mesi ile boks hayatım başladı. Şu anda
olimpiyata vize alan ilk kadın sporcu ola-
rak geçiyorum. Tabii ki takım arkadaşlarım
da benimle birlikte bir ilke imza attı. Ben
sadece kilomun verdiği avantaj ile onlar-
dan önce maça çıktığım için bu unvana
sahip oldum. Çok güzel hisler aslında. Biz
her zaman olimpiyata giden ilk kadın takı-
mından ziyade altın madalya alan kadın
takımı olmak istiyoruz, bunu söylüyorduk.

Hala da bunun arkasındayız, çalışmaya
devam ediyoruz. Oldukça da gururluyuz"
dedi.

Rol model olduk

Milli takımda Esra Yıldız ve Busenaz Sür-
meneli ile Tokyo'da neler yapabileceklerini
konuştuklarını ve birbirlerini motive ettikle-
rini dile getiren Buse Naz Çakıroğlu,
"Üçümüz ilk defa kadın boksunu olimpi-
yatlarda temsil edeceğiz. Bu oldukça
büyük bir başarı ve bizden sonra gelecek
sporcu arkadaşlarımız, kardeşlerimiz için
de bir öncü olacak, yol açtığımızı düşünü-
yorum onlar için. Yapılabildiğini, başarıla-
bileceğini göstermiş olduk. Orada da
aldığımız madalya doğrudan çok etkileye-
cek. Rol model olduğumuzu düşünüyo-
rum her şeyden önce. Yaşlarımız ortalama
24-25, daha yolun çok başındayız bu
olimpiyat serüveni için. Çok çok daha
güzel, başarılı işler yapacağımıza inanıyo-
rum. Esra ve Buse'nin de vize alması çok
önemli. Bir takım ruhu yakaladık. Ben
ringde dövüşürken arkadaşlarım da tri-
bünde benimle birlikte dövüşüyor, bu çok
önemli. Aşina olduğumuz sesleri tribünde
duymak bizler için de ayrı bir moral olu-
yor. Güzel sonuçlarla döneceğimize inanı-
yorum" ifadelerini kullandı.

Olimpiyat hedefim çok net

Olimpiyatta altın madalya hedeflediğini
vurgulayan Çakıroğlu, "Sadece madalya
olarak düşünmüyorum, altın madalya
almak için gideceğim. Bu benim hem
kendi hayalim hem de ülkenin ve Fener-
bahçe'nin bu altın madalyaya ihtiyacı ol-
duğunu düşünüyorum. Bu sahip olduğum
unvanı sadece vize alan ilk Türk kadını
değil de altın madalya alan ilk Türk kadını
olarak desteklemek istiyorum. 2020 Tokyo
Olimpiyatları istediğim gibi ilerlerse bir ak-
silik olmadan döndükten sonra çok ufak
bir tatil planından sonra 2024 Paris için de
çalışmaya başlayacağım" şeklinde ko-
nuştu.

Fenerbahçe'yi seviyorum

Fenerbahçe ile 2019 yılının başında yolları-
nın kesiştiğini hatırlatan Buse Naz Çakı-
roğlu, "Ben büyük başarılarımı burada
yaşadım. O yüzden her zaman söylüyo-
rum; Fenerbahçe ile gönül bağım her
zaman devam edecek. Spor hayatımı da
artık kaçıncı olimpiyattan sonra sonlandı-
rırım bilmiyorum ama Fenerbahçe'de son-
landırmak istiyorum. Umarım da bu
şekilde olur. Sonrası için de burada devam
etmek, bu ailenin bir parçası olarak uzun
yollar yürümek isterim" dedi.

Kadın A Milli Takımı, TFF'nin Riva'da bulunan
Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim
Tesisleri'nde oynanan özel maçta Bulgaristan'ı
3-1 mağlup etti. Türkiye Futbol Federasyonu
Başkanı Nihat Özdemir'in de izlediği karşılaş-
mada Millilerin gollerini 23'üncü dakikada Yağ-
mur Uraz, 25'inci dakikada Ecem Cumert ve
47'nci dakikada Arzu Karabulut attı. Bulgaris-

tan'ın tek golünü ise 78.
dakikada Evdokia 

Popadinova kay-
detti.



15SPOR 16 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBAwww.gazetedamga.com.tr

Gelir yok ama borçlar sabit

Trabzonspor Kulübü Olağan Divan Genel Kurulu
Toplantısı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Kadir
Özcan Tesisleri Nizamettin Algan Salonu’nda ger-
çekleştirildi. Toplantıya TFF Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Hacıkerimoğlu, Trabzonspor Başkanı
Ahmet Ağaoğlu ve beraberindeki yöneticilerin yanı
sıra kurul üyeleri, eski yönetici ve bazı futbolcular da
katıldı. Divan Başkanlığı seçimini 2022 yılının Şubat
ayında gerçekleştireceklerini belirterek açılış konuş-
masını yapan Divan Başkanı Ali Sürmen, altyapıya
da değinerek, “Amatörümüz kadar profesyonel takı-
mımıza futbolcu yetiştirecek eski mahalle tarlalarımız
yok. Bunun olmadığı yerde başka takımlarımız ol-
malı. Bu takımlar da Trabzonspor tarafından destek-
lenerek oradan profesyonel takıma futbolcu
devşirmek zorundayız. U19, U20 başarılı olabilir,
bunlardan birkaç kişi profesyonel takımın yedeğinde
de olabilir ama bizim görmek istediğimiz Yusuf, Ab-
dülkadir ve Uğurcanlar gibi ilk 11’de oynayacak im-
kanlar yaratmaktır. Bunun yanında Türkiye
genelinden de futbolcu toplama gerekliliğimiz varsa
hem onların hem de yetiştirdiğimiz futbolcular için

bir kolej kurmamız lazım. Ya da Trabzon’dan bir ko-
lejle anlaşarak bu çocukların eğitimine katkı sağla-
mak lazım. Böylece genç çocukların Trabzon’u tercih
etmelerinin altyapısını hazırlamış oluruz” dedi. 

Sağlıklı eleştiri yapılmalı

Denetim Kurulu'nun açıkladığı mali raporların ar-
dından kürsüye çıkan Trabzonspor Başkanı Ahmet
Ağaoğlu, pandemi nedeniyle kulüplerin yüzde 70
gelir kaybına uğradığı süreçte borç artışını yüzde
30’larda tutmayı başardıklarını söyledi. Ağaoğlu,
“900 milyon TL borçla aldığımız ekonomi yüzde 80
harcaması Euro olan kulübün net borcu 1.2 milyar
civarında. Türk Lirası bazında neredeyse yüzde 30
artış, senelik yüzde 10 artışla borcu frenlemeyi ba-
şardık. Son iki sene içerisinde gelirlerimizin yüzde
70 oranında azaldığı bir süreçte bu limitler içeri-
sinde tutmayı başardık. Eleştiriler yapılırken içinde
bulunduğumuz ekonomik ve sosyal şartların ger-
çekleri göz önünde bulundurularak yapılırsa o
zaman çok daha sağlıklı bir şekilde değerlendirme
imkanına sahip oluruz” ifadelerini kullandı.

Güçlü bir yönetimle çok öncen başkan-
lık çalışmalarına başladığını dile getiren
Elmas, "Eylül 2020'de çalışmaya başla-
dık, bütün eksikleri tespit ettik. Kurulla-
rımızı seçtik, Eylül ayından beri haftada
2-3 kez toplandık. Farkımız olaylara
bakış açımız, Galatasaraylılığımız. Ba-
şarı takım işidir. O takımı doğru oluş-
turmak gerekir. Sloganımız birlikte çok
şey başaracağız. Görev bize verilirse
bizden sonraki dönemleri de düşünerek
hareket edeceğiz. Başkan, yönetim top-
lantısında ortada oturacak. Kronikleş-
miş sorunları başkan ve 3 arkadaşı
çözmeye çalıştı, en büyük problem bu.
90 kişi aynı anda hareket ederek çöze-
ceğiz. İlk gün çalışanlarımızla tanışırız.
Herkes seçimi heyecanla bekliyor. On-
ları rahatlatmak ve görevini yapan ar-
kadaşların ruh halini anlamamız
gerekiyor. Çalıştık, planımız hazır.
Bugün verdiğimiz kararları ve yarın ve-
receğimiz kararları düşündük ve uzun
süre çalıştık. Galatasaray bir spor ku-
lübü, bugünkü aksiyonu da 6 sene
sonra bile bize uyacak şekilde başlata-
cağız. Spor şubelerimize misyonlar ve
hedefler belirledik. Sponsor hedefleri,
teknik ekiple ön çalışmaları yaptık.
Oyuncular için de görüşlerimiz var, ön
görüşmeleri yaptığımız oyunculardan
da 25 Haziran'a kadar beklemelerini
rica ettik" şeklinde konuştu. 

Öncelik Galatasaray olmalı

4 başkan adayıyla bir araya gelmeleri
için de Elmas, "Bizim için öncelik Gala-
tasaray. Seçim ortamı var, yönetimin
durumu dağınık, mevcut başkanın sağ-
lık durumu iyi değil, şifalar diliyorum.
Önümüzdeki birkaç seneyi etkileyecek
kararlar var. 31 Mayıs'ta biten kontratı
yenilememe kararını açıkladılar. Fatih
Terim ile şu dönemde devam edilmesi
gerektiğini söyledik ama kabul edil-

medi. Mevcut yöne-
timle aramızda ciddi
fikir ayrılıkları var.
Onlar kendini Galata-
saray'ın sahibi zannedi-
yor. GS TV'de projeleri
anlatmak için 500 bin
TL ödeme istediler.
Mali durum bir sorun
değil, sonuçtur. Yapılan
yanlışların sonucu olu-
şan bir durum. Bizim
ilave kaynak getirme
imkanımız var ama
önce mali durumu bu-
raya getiren sorunların
tespit edilip çözüm bul-
malıyız. Kişilerin değil
kulübün planının uygulanması lazım.
Galatasaray 1 senelik bütçelerle yöneti-
lemez, en az 5 senelik bütçelerle yöne-
tilmesi lazım. Gelirlerimizi
büyüyteceğiz öngörüsüyle harcama ya-
pıyoruz, gerçekleşmeyince borca dönü-
şüyor. Başarı sürdürülebilir olmayınca,
kulüp borçlanıyor" diye konuştu. 

Galatasaray en büyük marka

Galatasaray'ın büyük bir marka oldu-
ğunu belirten Elmas, "Galatasaray,
Türkiye'nin en büyük uluslararası mar-
kası ve maalesef doğru marka gibi yö-
netilmiyor. Ekibimiz bu anlamda çok
güçlü, dijital alan çok önemli bir mec-
buriyet. Bunu ilk yapan kulüp çok yol
alacak. Galatasaray'ın dijital hayattan
gerekli payı alması lazım. 100 milyon
dolar karşılığında stat isim anlaşmamız
5+5 ön anlaşma imzaladık. Kasa ko-
laylığı içinde 40 milyon dolar hazırla-
dık. Her şube içinde sponsorlarla
görüşmeler yaptık. Bankalar birliği an-
laşması kulüplere ciddi yük getiriyor.
Gelirinizin yüzde 50'sini bankalar ala-
cak. Bu başarıdan ödün vermek demek

değildir. Doğru yöne-
timle başarılı olunabilir.
Biz maalesef şu anda
ödeyemeyeceğimiz bir
borcun altındayız. Fi-
nansal Fair Play uygu-
lamasının doğru
uygulanmaması nede-
niyle de borç büyüdü.
Federasyonun da
bunda payı var. Gelirle-
rinden fazla harcama
yapmaması gereken ku-
lüplere göz yumuluyor.
Türk futbolu böylece
borç batağına girdi.
Geçen sene bile gör-
dük, harcama yetkisi

diye bir kural kondu, delik deşik oldu.
UEFA inceleme bile başlatabilir. Bir ta-
raftan bankalar birliği anlaşması yapan
kulüpler kurallara uyarken daha geç
anlaşan kulüpler borçlandı ve sonra
anlaştı. Sponsorlukların bile gerçek de-
ğerinin üzerinde olmaması gerekiyor.
Tüzüğümüzde biliyorsunuz denetim
kurulu yönetimlerle birlikte seçiliyor.
Görevleri üyelerimiz adına Galatasaray
Spor Kulübü'nü denetlemektir. Yapaca-
ğımız tüzük değişikliği ile denetim ku-
rulunu ayrı seçtirmek istiyoruz. Bir
yönetim kurulu süresinde 2 bağımsız
denetim kurulu ile çalışmayı düşünüyo-
ruz. Transfer ve yatırımlar süreçleri var.
Bunların hepsinin de denetlenebiliyor
olması lazım ki üyelerimiz rahat olsun-
lar. Galatasaray değerleri ne yazık ki
erozyona uğramıştır” diye konuştu.

Galatasaray'da başkan adayı Burak Elmas, D-Smart'ın Seçime Doğru programına konuk oldu.
Elmas, "Galatasaray, Türkiye'nin en büyük uluslararası markası ve maalesef doğru marka gibi yö-
netilmiyor. 100 milyon dolar karşılığında stat isim anlaşmamız 5+5 ön anlaşma imzaladık. Kasa
kolaylığı içinde 40 milyon dolar hazırladık. Her şube içinde sponsorlarla görüşmeler yaptık" dedi

Galatasaray doğru
dürüst yönetilmiyor

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, pandemi nedeniyle kulüplerin
yüzde 70 gelir kaybına uğradığı süreçte borç artışını yüzde 30’larda tutmayı
başardıklarını belirterek, “Son iki sene içerisinde gelirlerimizin yüzde 70
oranında azaldığı bir süreçte bu limitler içerisinde tutmayı başardık” dedi

Galatasaray'da 11 futbolcu yeni sezon hazırlıkları
öncesi sağlık kontrollerinden geçti. Sarı-kırmızılılarda
Abdussamed Karnuçu, Ali Yavuz Kol, Bartuğ
Elmaz, Berk Balaban, Emin Bayram, Eren Aydın,
Erkan Süer, Işık Kaan Arslan, Metehan Baltacı, Sar-
per Çağlar ve Süleyman Luş sağlık taramasına tabi
tutuldu. Kulübün sponsor hastanesi Liv Hospital’ın
Vadi İstanbul’daki şubesinde yapılan sağlık kontrol-
leri sırasında Galatasaray Futbol Takımı yetkilileri de

hazır bulundu. Oyunculardan Emin Bayram, Berk
Balaban ve Eren Aydın kontrollerinin ardından açık-
lamalarda bulundu. Milli takım forması giymek iste-
diğini dile getiren Emin Bayram, “Boluspor’a gitmek
benim için tecrübe oldu tabii. İlk devre Galatasa-
ray’daydım. Burada takım arkadaşlarımdan, abile-
rimden, Marcao, Donk ve aynı şekilde
Luyindama’dan bir şeyler kazanmaya çalışıyorum.
Boluspor’da 10 maç oynadım” diye konuştu.

Futbolcular için sağlık kontrolü

2 020 Avrupa Futbol Şampiyona-
sı'nda (EURO 2020) Azerbay-
can'ın başkenti Bakü'deki

Olimpiyat Stadı'nda TSİ 19.00'de başlaya-
cak Türkiye-Galler karşılaşmasında Porte-
kizli hakem Artur Dias düdük çalacak.
Karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlana-
cak. Ay-yıldızlı ekipte Galler karşılaşması
öncesinde sakat oyuncu bulunmuyor. Bakü
Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmayı yakla-
şık 32 bin taraftarın tribünden izlemesi
bekleniyor. A Grubu'nda günün diğer ma-
çında ise İtalya ile İsviçre TSİ 22.00'de
Roma Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.
Grupta ikinci maçlar öncesinde İtalya 3
puanla lider durumda bulunurken, Galler
ve İsviçre 1'er puana sahip. Türkiye'nin ise
puanı bulunmuyor. Ay-yıldızlı ekip, A Gru-
bu'ndaki son maçında ise 20 Haziran'da
TSİ 19.00'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda İs-
viçre ile karşı karşıya gelecek.

Galler'e karşı 24 yıl sonra

A Milli Futbol Takımı, Galler'le 24 yıl sonra
tekrar mücadele verecek. Türkiye, Galler ile
bugüne kadar 6 kez karşı karşıya geldi.
Milliler, tamamı resmi olan bu maçlarda 2
galibiyet, 3 yenilgi ve 1 de beraberlik ya-
şadı. Ay-yıldızlılar, Galler'le son olarak 20
Ağustos 1997 tarihinde karşılaştı. 1998
Dünya Kupası Elemeleri'nde Ali Sami Yen
Stadı'nda oynanan ve tam 10 golün atıldığı
maçı milliler 6-4 kazanmıştı. Dördü Dünya
Kupası Elemeleri, 2'si Avrupa Şampiyonası

Elemeleri olmak üzere geride kalan 6
maçta 7 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde
ise 10 gol gördü.

2021'deki 8. maç

Milliler, Galler mücadelesiyle 2021 yılın-
daki sekizinci maçına çıkacak. Bu yıl oyna-
dığı 7 maçta 4 galibiyet alan milliler, 2
beraberlik ve 1 de yenilgi yaşadı. Bu maç-
larda 14 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde
9 gol gördü. Milli takım, bu yılın ilk ma-
çında 24 Mart'ta Hollanda ile karşı karşıya
geldi. Ay-yıldızlı ekip, 2022 FIFA Dünya
Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında İs-
tanbul'da rakibini 4-2 yendi. Grubun ikinci
karşılaşmasını İspanya'da Norveç ile oyna-
yan Türkiye, sahadan 3-0'lık galibiyetle ay-
rıldı. Milliler, gruptaki üçüncü maçında ise
sahasında Letonya ile 3-3 berabere kaldı.
Ay-yıldızlı ekip, Azerbaycan ile Alanya'da
oynadığı özel maçı 2-1 kazanırken Antal-
ya'da Gine ile oynadığı özel maç golsüz be-
rabere bitti. Milli takım, EURO 2020
öncesinde oynadığı son özel maçta ise Al-
manya'da Moldova'yı 2-0 yendi. Ay-yıldızlı
ekip, EURO 2020'nin açılış karşılaşma-
sında İtalya'ya 3-0 kaybetti.

Türkiye 594. maçına çıkıyor

A Milli Futbol Takımı, Galler maçıyla tari-
hinde 594. kez sahaya çıkacak. Türk Milli
Takımı, 98 yıllık tarihinde 317'si resmi,
276'sı özel 593 maç oynayıp, biri hükmen
olmak üzere 226 galibiyet elde etti, 142 be-

raberlik ve 225 yenilgi yaşadı. Ay-yıldızlı
ekip, 253'ü deplasmanda, 259'u evinde, 81'i
de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü
hükmen galibiyetten toplam 789 gol attı,
kalesinde 846 gol gördü. A Milli Takım,
bugüne kadar 90 farklı ülke milli takımıyla
mücadele etti. Milliler, 593 karşılaşmanın
510'unu Avrupa, 33'ünü Asya, 23'ünü
Amerika, 24'ünü Afrika, 3'ünü de Okya-
nusya temsilcileriyle yaptı. Milliler, 593
maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan
karşısında aldı. Türkiye ile Yunanistan ara-
sında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih
Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-
0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra
FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oy-
nattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye le-
hine 3-0 tescil etti. Öte yandan, Türkiye'nin
21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile
yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz ko-
nusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA
üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye

alınmadı. A Milli Futbol Takımı Teknik Di-
rektörü Şenol Güneş, Avrupa Şampiyona-
sı'ndaki ilk galibiyeti için sahaya çıkacak. A
Milli Futbol Takımı, Güneş yönetiminde
Avrupa Futbol Şampiyonası gruplarında
çıktığı ilk maçta İtalya'ya 3-0 yenildi. Dene-
yimli teknik adam, Galler ile yarın oynana-
cak EURO 2020 A Grubu ikinci maçıyla
milli takımın başındaki 78. karşılaşmasına
çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, milli takımın ba-
şında ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş
yönetiminde, 54'ü resmi, 23'ü özel 77 maç
oynadı. Milli takım, Güneş ile çıktığı 77
maçta 37 galibiyet, 22 beraberlik ve 18 ye-
nilgi yaşadı.Türkiye, Güneş yönetiminde
120 gol attı, kalesinde 77 gole engel ola-
madı. A Milli Takım, Şenol Güneş yöneti-
minde 54 resmi maç oynadı.  Türkiye,
Güneş idaresinde yaptığı 54 resmi maçın
30'unu kazandı, 11'ini yitirdi, 13'ünde ise
eşitliği bozamadı. Bu maçlarda 96 gol atan
ay-yıldızlı ekip, kalesinde 51 gol gördü.
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AdAy kAdro
A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan
Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)
Defans: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan
(Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak
(Schalke 04), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Umut
Meraş (Le Havre), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)
Orta saha: Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Taylan Antalyalı
(Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan
(Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı
(Lille), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Hakan
Çalhanoğlu (Milan)
Forvet: Cengiz Ünder (Roma), Abdülkadir Ömür 
(Trabzonspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Burak
Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman
(Fortuna Düsseldorf), Halil Dervişoğlu (Brentford).

Burak
Elmas
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KADINLAR DONDURMAYA
LEZZET KATTI

Hayatın her alanında kadının adının yer al-
dığı, çalışanlarının yarısını kadınların oluş-
turduğu Lüleburgaz Belediyesi, kadın
istihdamı için önemli bir adım daha attı. Lü-
leburgaz Yıldızları Kadın Akademisi’nde ka-
dınların ekonomik ve sosyal hayatta yer
alması için faaliyet gösteren Kadın Akade-
misi Kooperatifi ile Lüleburgaz Belediyesi,
Unilever Algida ile “Kadınlarla Güzelleşen
Külahlar” projesini hayata geçirdi. İşletmesi-
nin Kadın Kooperatifi’ne ait olduğu ve geliri-
nin tamamen kadın istihdamına yönelik
sağlanacağı dondurma satış standının açılı-
şını Başkan Gerenli gerçekleştirdi. Açılışta
Lüleburgaz Belediye Başkan Yardımcısı
Leyla Güncer, Lüleburgaz Belediyesi Meclis
Üyeleri Tamer Ermut, Burcu Sabancılar,
Nihal Organ, Halime Gülcan Ayışığı, bele-
diye meclisi üyesi ve aynı zamanda Kadın
Akademisi Kooperatifi Başkanı Deniz Şahin,
kooperatif üyesi kadınlar, Algida bölge so-
rumluları ile daire müdürleri yer aldı. 

Nice kadınlara dokunabilmek
dileğiyle

Açılışta soruları yanıtlayan Kadın Akademisi
Kooperatifi Başkanı Deniz Şahin, kooperati-
fin Üreten Kadınlar Projesi kapsamında, Al-
gida’yla “Kadınlarla Güzelleşen Külahlar”
projesini hayata geçirdiklerini söyleyerek,
“Belediyemiz bize yer tesis etti, Algida fir-
ması kioksumuzu yaptırdı. Bu projenin ol-
mazsa olmazı kadın istihdamıydı. Kadın
istihdamında da içeride gördüğünüz pırıl
pırıl iki kızımıza ayın 10’u itibariyle sigortalı
iş imkanı sağlamış olduk. Hayatlarındaki ilk

başlangıcı bizim kooperatifimizle yapmış ol-
dular. Bugüne kadar birçok işte çalışmışlar.
Ama hiçbir zaman sigortalı olamamışlar. İlk
sigortalı hayatları bizimle başlamış oldu.
Bugün iki kadına dokunabildik. Yarın nice iki
kadına dokunabilmek dileğiyle” diye ko-
nuştu. 

Omuz omuza mücadele

Kadın istihdamına çok önem verdiklerini ve
bunun için mücadeleyi bırakmayacaklarını
kaydeden Başkan Gerenli de, Algida’nın
akıllarında olanları hayata geçirmeleri için
kendilerine fikir açtığını söyledi. Bu doğrul-
tuda Lüleburgaz Belediyesi ve Kadın Aka-
demisi Kooperatifi ortaklığıyla sosyal
projeye imza attıklarını söyleyen Başkan
Gerenli, “İstihdam yaratıyoruz. Üreten ka-
dınlar diyoruz. Üretimi artırmak için kadın-
larımız sosyal ve ekonomik hayatın içinde
bizlerle birlikte olacaklar ki biz toplumda
ilerleyelim. Ben bunun başlangıç olmasını
temenni ediyorum. Kooperatifimiz bu ko-
nuda çok başarılı. Bu başarılarının artarak
devam etmesini diliyorum. Sosyal ve ekono-
mik hayat içerisinde el ele omuz omuza mü-
cadelemizi devam ettireceğiz” ifadelerini
kullandı. 

Kadınlar için yol açmış olduk

Lüleburgaz Belediye Başkan Yardımcısı
Leyla Güncer de, kadın bir belediye başkan
yardımcısı olarak böyle bir girişimin içinde
yer almaktan mutlu olduğunu söyledi. Gün-
cer, Algida’nın kendilerine projeyle gelmele-
rinin hemen ardından heyecanla çalışmaya

başladıklarını kaydederek, “Hem belediyeci-
lik anlamında kadınlara verilen desteği öne
çıkardık, hem de onlara bir yol açmış olduk.
Kadınların bu kentte var olmaları için sağ-
lam ve güçlü adımlarla ilerlemeleri için
böyle bir girişime ortaklık ettik. Ben çok
mutluyum. Bu tür girişimlerin daha da art-
masını diliyorum. Bunun için de belediye-
mizde yaptığımız bazı projeler, faaliyetler
var. Kadın kooperatifimizin daha da güçlen-
mesini, buna benzer kadın kooperatiflerinin
daha da yaygınlaşmasını istiyoruz. Lülebur-
gaz Belediyesi olarak bu tür girişimlerin ön-
cüsü ve örnek bir duruş sergiliyoruz”
şeklinde konuştu. 

Türkiye'ye yayılacak

Projenin Trakya’da ilk kez gerçekleştirildiğini
belirten Unilever Algida Bölge Sorumlusu
Ömer Faruk Yüksel, projeyi Türkiye geneline
yaymayı planladıklarını söyledi. Yüksel,
“Bizim projemizin amacı kadınlara destek
olabilmek, kadın eliyle daha hoş ürünlerin sa-
tılabilmesini sağlamaktı. Sağ olsunlar gerek
başkanım, gerek diğer arkadaşlar çok büyük
yardımcı olarak bize bu fırsatı verdi. Bu bizim
için bir proje başlangıcıydı. Türkiye gene-
linde, Lüleburgaz’dan başlayan projemizi
tüm Türkiye’ye yaymayı planlıyoruz” dedi.
Öte yandan Algida Saha Sorumlusu Sercan
Taş da, “Bu projeyi ilk hazırladığımızda çok
sıcak karşılandık. O süreçten beri bize çok
yardımcı oldular. Birlikte adımlarımızı attık.
Görüşmenin sonunda iki kadın arkadaşımıza
istihdam sağladık” açıklamalarında bulundu.
İRFAN DEMİR

MHP Avcılar İlçe Teşkilatı
kan bağışı kampanyasında

MHP Avcılar İlçe Başkanlığı, sosyal so-
rumluluk projesi kapsamında Kızılay'ın kan
verme etkinliğine katıldı. MHP Avcılar İlçe
Başkanı Muhammed Nur Kutun'un baş-
kanlığında gerçekleştirilen etkinlikte
MHP'liler, Kızılay için Marmara Caddesi
ve Tahtakale Mahallesi'nde kan verdi. Avcı-
lar halkının böylesi hayati bir konuya hiçbir
zaman duyarsız kalmayacağını anlatan
Kutun, “Biz de MHP olarak üzerimize dü-

şeni yaptık ve üyelerimizle birlikte gelip bu-
rada kan verdik. Avcılar'ın ve MHP'nin far-
kını gösterdik. Vatandaşlarımızın hepsini
duyarlı bir yurttaş olarak bizler de kan ver-
meye davet ediyoruz. Unutmayın bir kan
demek bir can demek. Bu anlamda herkes
Kızılay'ımızın yanında olmalıdır” dedi. Öte
yandan Kızılay Avcılar Şube Başkanlığı da
Kutun ve MHP'li isimlere teşekkürlerini
iletti. YAKUP TEZCAN

Mimar Sinan'ın ''Eserlerimin içerisinde şaheserim-
dir'' dediği İstanbul Büyükçekmece'de bulunan 

yapımı 1567 yılında tamamlanan tarihi Kanuni
Sultan Süleyman Köprüsü alarm veriyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Avcılar İlçe Başkanlığı, sosyal
sorumluluk projesi kapsamında kan bağışı kampanyasına katıldı
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Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü yı-
kılma tehlikesi altında.Mimar Sinan’ın

imzasını taşıyan köprü Mimar Sinan’ın
üzerinde imzasını da taşıyan şaheser köp-
rüde meydana gelen çataklar ve çökme-
lere dikkat çeken Büyükçekmece Belediye
Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Köprü en
ufak bir depremde çökebilir” ifadesini kul-
landı. Son olarak 1986-1989 yılları ara-
sında restore edilen köprünün bazı
bölümlerinde çatlaklar ve çökmeler
oluştu. Köprünün ayakları zemini ve seyir
köşklerindeki tahribatlar endişe yaratıyor.
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün, 454 yıldır ayakta duran ta-
rihi köprünün restore edilmemesi duru-
munda daha ciddi sorunlarla
karşılaşabileceğine vurgu yaptı. Karayol-
ları Genel Müdürlüğü ve Vakıflar Genel
Müdürlüğü ile yapılan resmi yazışmaların
tamamlandığını kaydeden Başkan Akgün,
“İnşallah çok kısa zamanda bu köprü ya-
pılır. Hem böyle muhteşem bir eser kurta-
rılır hem de vatandaşın tepkisi ortadan
kaldırılır” dedi.

En ufak bir depremde çökebilir

Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü’nde
restorasyon işlemlerine ivedilikle başlan-
ması çağrısında bulunan Büyükçekmece
Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün; “Ka-
nuni Sultan Süleyman ismi de zaman
zaman bu köprüye verilmiştir ama tüm

halk bunu Mimar Sinan Köprüsü olarak
bilir. Mimar Sinan Köprüsü’nün özelliği
şu; yaklaşık 700 metre uzunluğunda, 7
metre 17 santim genişliğinde. Daha düne
kadar Trakya’ya giden buradan tankların,
topların üzerinden geçtiği bir köprüydü.
1990’da Büyükçekmece Belediyesi olarak
biz burasını trafiğe kapattık. Ondan önce
bütün Trakya’nın yükünü çekiyordu. Bu
kadar muhteşem bir köprü bugüne kadar
ayakta kalmışsa önce Mimar Sinan’ın bu-
radaki dahiliği, büyüklüğü, büyük mimar-
lığı ortaya çıkıyor. İkincisi bakımı zaman
zaman yapılmıştı. 1989 yılında ben de
taraf olmuş ve o günkü Kültür Bakanlığı’nı
da devreye sokarak tamir, onarım bakımını
yaptırmıştık. Şimdi ileride birazdan göre-
ceksiniz kemerin birisi tam ortadan yarıldı.
Bu çok tehlikeli. Komple çökebilir. Ufak bir
depremde çökebilir ve birçok yerde defor-
masyonlar başladı. Bu deforme olan yerler
daha önce 1989’larda 1980’lerde yapılan
restorasyonun dışında kalan yerler. O za-
manlarda o kısımlara da yapılsaydı
Mimar Sinan Köprüsünde bu tehlike çan-
ları çalmayacaktı. İpek yolu üzerinde bulu-
nan Türkiye’ye Doğudan Batıya,
Avrupa’ya bağlayan ilk en önemli geçitleri-
mizden olan Mimar Sinan Köprüsü
bugün tehlike çanları çalıyor. Vakıflar
Genel Müdürümüze, Karayolları Genel
Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum.
Yazıyla kendilerine bildirdik. Son yapmış
olduğum telefon görüşmelerinde kısa za-
manda ihaleye çıkacağını ve Mimar
Sinan’ın eserlerinden sadece Büyükçekme-
ce’deki bu muhteşem eserinde imzası var-
dır. Eserleri arasında şaheserim dediği
eserlerden biridir. Kısa zamanda ihaleye
çıkacağını ve köprünün de kurtulacağını
ifade ettiler. Bunun takipçisi olmak zorun-
dayız. Çünkü deprem kapımızda. Biraz
sonra sizinle konuşurken karşılaşmama-
mız veya ne zaman karışılacağımız bilin-
miyor. En büyük endişem küçük
depremde de köprünün deforme olan ke-
merleri yakılabilecek. Kemer yıkıldığı
zaman köprü yıkıldı. Kısa zamanda Kara-
yolları ve Vakıflar bu işi çözecek diye inanı-
yorum. Önemli olan ihalenin yapılması.”

SAVAŞ ATAK

Lüleburgaz Belediyesi ve Kadın Akademisi Kooperatifi 
ortaklığıyla, Unilever Algida ile kadın istihdamı için iş birliği
gerçekleştirildi. Lüleburgaz Gençlik Parkı’nda “Kadınlarla Gü-
zelleşen Külahlar” projesi kapsamında açılan dondurma satış
noktasında kadın istihdamına gidilirken, benzer uygulamala-
rın önümüzdeki süreçte yaygınlaştırılması planlanıyor

Rüzgar gibi enerjiniz olsun
Dünya Rüzgar Günü, tüm çevreci ülkeler
tarafından daha iyi bir gelecek için 15
Haziran’da kutlanıyor. Dünya genelinde
2020 yılında 753 GW kurulu rüzgar ener-
jisi kapasitesine ulaşıldığını açıklayan
Ülke Enerji Genel Müdürü Ali Aydın,
enerji kaynakları arasındaki en çevreci ve
ucuz çözüm olan geleceğin kurtarıcısı
rüzgarın ülkemizde de daha sert esebil-
mesi için türbinlerin gerek duyduğu tüm
bakım ve onarım hizmetlerini üst düzey
teknoloji ile gerçekleştirdiklerini belirtiyor.
Bu gücü daha da ön plana çıkarmak için
her yıl 15 Haziran’da dünya genelinde

rüzgarın günü kutlanıyor. 2020 yılında
dünya genelinde kurulan 93 GW’lik yeni
kapasiteyle 743 GW kurulu rekor kapasi-
teye ulaşan rüzgar enerjisi, küresel olarak
1,1 milyar ton karbondioksit azalımını da
sağladı. Ülkemizde de elektrik ihtiyacının
yaklaşık %9’unun rüzgardan karşılandı-
ğına dikkat çeken Ülke Enerji Genel Mü-
dürü Ali Aydın, ucuz ve yenilenebilir
enerji kaynağı olan rüzgarın ülkemizde
durmadan daha sert esebilmesi amacıyla
rüzgar türbinleri için en son teknolojilere
sahip bakım ve onarım hizmetlerini 
sunduklarını aktarıyor.

Virüsle mücadele sürüyor

Şehrin birçok noktasında çalışmalarını
sürdüren ekipler vatandaşların yoğun ola-
rak bulunduğu sağlık tesislerini dezen-
fekte ederek virüsün yayılımını
engellemeyi amaçlıyor. Bu kapsamda Te-
mizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri; Tekirdağ
Namık Kemal Üniversitesi Eğitim ve
Araştırma Hastanesi, İsmail Fehmi Cu-
malıoğlu Şehir Hastanesi, Aile Sağlığı

Merkezleri gibi sağlık tesisleri dezenfekte
edildi. Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik
İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçede yoğun
olarak kullanılan Kolordu Caddesi, Hü-
kümet Caddesi gibi caddelerde çalışmalar
yürütürken, vatandaşların sıklıkla ziyaret
ettiği Rumeli İskelesi’nde virüsle müca-
dele çalışmaları gerçekleştirdi. Yaz ayla-
rında turist yoğunluğunun arttığı
Barbaros ve Kumbağ Mahallelerinin yanı
sıra, Naip Mahallesinde de dezenfeksiyon
işlemi gerçekleştirdi.

Tedbiri elden bırakmayalım

Yürütülen çalışmalar ile ilgili konuşan
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt

Yüksel; “Süleymanpaşa Belediyesi olarak
koronavirüs ile mücadelemizi salgının
başladığı günden bu yana sürdürmekte-
yiz. Salgın tamamen bitene kadar da mü-
cadelemizi sürdürmeye kararlıyız. Bu
noktada ekiplerimiz mesai mefhumu gös-
termeksizin çalışıyorlar. Kurumların sal-
gınla mücadele yürüttükleri çalışmaların
ve alınan tedbirlerin faydasını azalan vaka
sayıları ile görmekteyiz. Salgının tama-
men hayatımızdan çıkması için hemşeri-
lerimizin hassasiyetle tedbirlere uymasını;
maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat
etmelerini, aşı sırası gelen hemşerilerimiz-
den aşılarını yaptırmalarını rica ediyo-
rum.” dedi. İRFAN DEMİR


