
İsrail hakkında dünyanın bir türlü 
çözemediği bir fotoğraf var: 

Sivil insanları öldürüyor; 
Filistin devleti topraklarını işgal ediyor; 
Halkı yerinden ediyor ve dünyaya 

kafa tutuyor; 
Ve her defasında sonuç 

alıyor ve hesap vermiyor!
Oysa bu fotoğrafı okumayı

zihnimizde biz zorlaştırıyor.

Metin Külünk köşe yazısı sayfa 5’te

DÖNÜŞÜM DEVAM EDECEK

Dayanıksız tek 
ev kalmayacak

Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık, “Bey-

likdüzü’nde afetlere dayanıksız tek
bir bina kalmayana kadar mücade-
lemizi sürdüreceğiz. Komşuları-
mızı biran önce güvenli konutlara
geçmesi için tüm imkânlarımızı 
seferber ediyoruz”
dedi. Çalık, kentte
gerçekleşecek olan
yeni projelerle ilgili
meclise bilgi vere-
rek, Yakuplu ve
Marmara maha-
llelerinde 8 yeni
çocuk parkı 
yapılacağını 
söyledi. I SAYFA 9
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İsrail taşeron 
terör devleti mi?

GENEL BAŞKAN İNCE OLDU

Memleket partisi 
sonunda kuruldu

Memleket Hareketi'nin kuru-
cusu Muharrem İnce, partisi-

nin kuruluş başvurusunu İçişleri
Bakanlığı'na yaptı. Başvurunun ar-
dından toplanan kurucular kurulu
partinin genel başkanlığına Muhar-
rem İnce'yi seçti. Parti sözcüsü ise
kısa süre önce CHP'den istifa eden
Gaye Usluer oldu. Usluer, "Memle-
ket Partisi’nin ülkemiz için hayırlı ve

uğurlu olmasını di-
liyoruz. Geleceği-
mizi geri alacağız
diyoruz, Memleket
Partisi olarak gele-
ceğimizi barışla,
özgürlükle ve yeni-
den demokrasiyle
taçlandırmak üzere
söz veriyoruz"
açıklamasını yaptı. 

ç
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Kalıtsal bir hastalık olan ve
tedavi edilmediği takdirde zi-

hinsel yetersizliğe ve diğer ciddi sağ-
lık sorunlarına neden olan
Fenilketonüri (PKU) hakkında
merak edilenleri PKU Aile Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ata-
kay ile konuştuk. Atakay, "PKU has-

tası çocuklar ömür boyu özel düşük
proteinli gıdalarla diyet kontrolünde
hayatlarını sürdürecekler.
Buna hayat boyu diyet diye-
biliriz. Bizler gibi her besini
tüketemezler" dedi. I SAYFA 4
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Büyükçekmece Beledidye Mecli-
si'nde grubu bulunan partiler İs-

rail'in Filistin'de yaptığı vahçeti kınadı.
Belediye Başkanı Hasan
Akgün, "Çocuk,
yaşlı, kadın de-
meden insan-
ları katleden
terörist İsrail
devletini kını-
yorum. Ey İs-
rail devleti, 1
buçuk, 2 milyar
Müslüman mil-
leti karşınıza 
almayın Allah
mazlumların
ahını yerde bı-
rakmayacak-
tır" tepkisini

gösterdi. 

ç
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Muharrem İnce

Mehmet Murat Çalık

İSRAİL’E SERT KINAMA

Her zaman Filistin
halkının yanındayız

Maltepe Belediyesi’nin ola-
ğan meclis toplantısında Be-

lediye Başkanı Ali Kılıç ve meclis
üyeleri, mazlum Filistin halkına
destek vererek, İsrail’in gerçekleş-
tirmiş olduğu katliamları kınadı.
Başkan Kılıç, “Meclis olarak Filis-
tin halkının yanın-
dayız. BM'nin
sadece tırnak içeri-
sinde geçiştirici, 
sıradan basın açık-
lamaları yerine
İsrail’e karşı daha
ciddi yaptırımları
hayata geçirmesini
bekliyoruz” dedi.
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Ali Kılıç

FİLİSTİN ÖZEL YAYINI

Büyük zulme karşı 
dayanışma çağrısı

Gazze ve Kudüs’te yaşanan
insanlık dramı için harekete

geçen Türk Kızılay, “Filistin Özel
Yayını” düzenledi. Acımasız saldırı-
lardan etkilenen savunmasız insan-
lar için yapılacakların açıklandığı
yayında insani yardım ve daya-
nışma çağrılarını yinelendi. Türk Kı-
zılay Genel Başkanı
Dr. Kerem Kınık,
bölgedeki çatışma-
ların insani, ruhani
ve siyasi boyutları
olduğunu belirterek
bugün dünyadaki
genel duruşun 
Filistin’in haklılığı
üzerine olduğunu
vurguladı. I SAYFA 4
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Kerem Kınık

BAKAN SOYLU TALEP ETTİ

İddialar için
savcılığa çağrı

İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu, avukatı aracılığıyla

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına
başvurarak organize suç örgütü
elebaşı Sedat Peker'in yönelttiği id-
dialar ile ilgili araştırma yapılmasını

istedi. Başvuruda
videoların operas-
yonel amaçlarla
yayımlatıldığı belir-
tildi. Süleyman
Soylu ayrıca Peker
hakkında "hakaret
ve iftira" gerekçe-
siyle suç duyuru-
sunda bulundu. 
I SAYFA 7
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Süleyman Soylu

ORTAKLARIMIZ BELLİ 

HDP, ittifakın
ortağı değildir!

CHP Genel Başkan Yardım-
cısı Faik Öztrak, ''Millet itti-

faklarının ortakları bellidir. Tüm
kamuoyunun bildiği gibi HDP Mil-
let İttifakı'nın ortağı değildir. Bunun
bilinmesine rağmen bu konuların
gündeme getirilmesinin hiçbir an-
lamı yoktur" dedi. Öztrak, partisi-
nin yeni anayasa çalışmalarını
tamamladığını söyleyerek, "Bugün

tartıştık. İlk parti
meclisinde de ele
alınacak. Muhale-
fet partilerinin 
güçlendirilmiş par-
lamenter sistem
çerçevesinde çalış-
malar yürütmesi
değerlidir” diye
ifadesini kullandı.
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Faik Öztrak

SORUMLUSU
BEN DEGILIM!

İNCELEME BAŞLATILAN İHALEYE SAVUNMA;

İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, İçişleri 

Bakanlığı’nın İBB’nin, 15 bin 
litrelik dezenfektan alımı ihale-
sinde usulsüzlük yapıldığı 
iddiasıyla başlattığı ön inceleme
kapsamında 3 Mayıs’ta yazılı 
savunmasını verdi. İmamoğlu,
müfettişlere gönderdiği savunma

dilekçesinde, belediye başkanı
olarak “harcama ve ihale yetkilisi’
sıfatlarının bulunmadığını belirtti.
Ön incelemeye neden olan iha-
lede, litresi 15 TL olan dezenfek-
tanın 75 TL'ye alındığı belirtilerek,
ihalenin pazarlık usulü ile İzmir
menşeili bir firmaya pas edildiği
öne sürülmüştü. I SAYFA 5
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ZEHRA ÇELİK/ÖZEL HABER

haYaT boYU DİYeT

TERÖRİST İSRAİL
DevleTİnİ 
KInIYorUM

Silivri Belediye Meclisi mayıs
ayı ilk oturumunda hararetli

tartışmalar yaşandı. Gündem dışı söz
alan CHP Gurup Başkanvekili Melih
Yıldız, Belediye Başkanı Volkan Yıl-
maz'ın "Alayınız gelin ben tek" söznü
hatırlatarak, "Bu üslubu size yakıştıra-
madım. Lütfen kendinizi gözden geçi-
rin" dedi. Belediye Başkanı Yılmaz ise "

Benim nezaketimi sorgulamak size kal-
madı haddiniz de değil. Ben nezaket sı-
nırlarını da, nasıl nerde konuşacağımı
da bilirim. Kimsenin bana nezaket öğ-
retmeye hakkı yok" diyerek Yıldız'a
tepki gösterdi. Yıldız ayrıca cuma günü
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun
Müjdat Gürsu Spor Tesisleri'nin açılışı
için Silivri’ye geleceğini ifade etti.
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neZaKeTİMİ SorGUlaMaK SİZe KalMaDI haDDİnİZDe DeĞİl

Yıldız’ın açıklamalarının ardın-
dan söz alan AK Parti Gurup

Başkanı Filiz Güler ise Müjdat
Gürsu Tesisleri'nin Kadir Topbaş
döneminde açıldığını belirterek,
"Arkadaşlar açılmış bir yeri bir
daha neden açıyorsunuz?" diye
sordu. Ekrem İmamoğlu’nun "Si-
livri'de İBB’nin bir tane eserini
görmedim" sözlerini hatırlatan

Güler, "Yuh! Ya siz hiç mi bilgilendir-
mediniz başkanınızı?" diye sordu. Yuh

sözlerine tepki gelmesi üzerine ye-
niden açıklama yapan Güler, bu
kez de "Biz İmamoğlu’ndan küfür
dahi yedik. Başka da bir şey demi-
yorum. Melih Bey de Bora Bey de
oradaydı. Çok rica edeceğim; ne-
zaketten bahsetmeyin" cevabını
verdi. I SAYFA 9
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YUh! Ya SİZ hİÇ Mİ bİlGİlenDİrMeDİnİZ baŞKanInIZI?

HALA KULAGIMI
TIRMALIYOR!

HİZMETLERİ YOK SAYMAYA YUH DEDİM

MÜGE CESUR
ÖZMEN

HABER

PLASTIK COPLUGU!
İstanbul'un en önemli su kaynak-
larından Alibeyköy Barajı çevre-

sindeki birçok noktaya dökülen plastik
atık yığınlarının çevre sakinlerinin ihbarı
üzerine yapılan incelemelerin ardından

geri dönüştürülmek üzere makinede işle-
nerek parçalanmış plastik atıklar olduğu
ortaya çıktı. Sultangazi Habibler A1
Caddesi üzerinde birçok noktaya kaçak
olarak dökülmüş olduğunu tespit edilir-

ken, bu tür atıkların insan sağ-
lığı başta olmak üzere kuşlar,
balıklar gibi birçok canlı tü-
rüne de zarar verdiği uzman-
lar tarafından ifade edildi.
Doç. Dr. Sedat Gündoğdu,
atık plastiklerin bir kısmının
ise yakılarak imha edilmeye
çalışıldığını bu yakılan atıkla-
rında Alibeyköy Barajı'nı da
tehdit ettiğini söyledi.

ç
bÜTÜn CanlIlara Zarar verİYor

Alibeyköy Barajı çevresinde kaçak olarak dökülen plastik atık dağları ile
ilgili olarak Doç. Dr. Sedat Gündoğdu, "Atık plastikler insanlar, balıklar
ve kuşlar başta olmak üzere birçok canlı türünü olumsuz etkiliyor" dedi

İVEDİLİKLE
KALDIRILMALI
Doç. Dr. Sedat  Gün-
doğdu, "Bu plastikle-
rin içerisinde çok
ciddi farklı kimyasal
maddeler bulunuyor.
Yetkililer bu plastik-
ler bir an önce 
bulunduğu yerden
kaldırmalı" dedi.

TAŞ OCAĞINI 
DURDURUN!

Kuzey Ormanları Savunması yaptığı açıkla-
mada, "Faaliyet durdurma kararına rağmen

çalışmaya devam eden, Kuzey Ormanları’nı ve
Antik Roma Su Yolu’nu tahrip eden ‘Burhanettin
Soğancılar Taş Ocağı’nı durdurun" çağrısında
bulundu. Açıklamada, tüm yetkili resmi kurum-
lara seslenilerek, "Bu yıkımın durması için daha
ne olması gerekiyor?" diye soruldu. I SAYFA 8
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Antik kaynaklarda 'Körler Ülkesi' olarak ta-
nımlanan Kadıköy'ün tarihine ışık tutan

Haydarpaşa Garı'nda, arkeolojik kazılarda M.Ö.
4 ve 3'üncü yüzyıllara tarihlenen yapı bulundu.
Haydarpaşa arkeolojik kazısı baş arkeoloğu Meh-
met Ali Polat, "Mimari olarak en eski yapımız,

M.Ö. 4 ve 3'üncü
yüzyıla ait kareye
yakın bir plan
veren kesme taş-
tan bir anıt veya
anıt mezar olabi-
leceğini düşündü-
ğümüz bir yapı
kalıntısı” dedi. 
I SAYFA 8
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2 BİN 400 
YILLIK ANIT

SaYFa 4

Sol’un...

hüseyin şenGÜl
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AK Parti Grup 
Başkanı Filiz Güler

SAYFA
9

Ekrem 
İmamoğlu

Hasan Akgün

Silivri Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Filiz
Güler meclis toplantısında İBB Belediye Başkanı
Ekrem İmamoğlu’nun "Silivri'de İBB’nin bir tane 
eserini görmedim" sözlerinin hala kulağını tırmaladı-
ğını belirtti. "Yuh! Ya siz hiç mi bilgilendirmediniz 
başkanınızı?" diye soran Güler, "Hiç mi söylemediniz?
Yapmayın gözünüzü seveyim" ifadelerini kullandı

AK Parti Grup Başkanı Filiz Güler, Ekrem İmamoğlu'na yuh demediğini belirterek,
"Benim yuhum ona değil. Yapılan şeyleri, hizmetleri yok saymaya yuh dedim. Nasıl
anlaşılır o ayrı mesele" ifadelerini kullandı. CHP'li Melih Yıldız da tartışmaya neden
olan  Müjdat Gürsu Spor Tesisleri hakkıında "Biz sil baştan açacağız demedik; 20
milyon lira yatırım yapıp yeniledik. Proje sizin olabilir" açıklamasını yaptı. 



istanbul Modern, Borsa İstanbul’un
sponsorluğunda gerçekleştirilen Sizin
Perşembeniz Sanatçı Atölyeleri’nde katı-

lımcıları sanat dolu bir yolculuğa çıkarıyor. Sanat-
severler 20 Mayıs’ta Necla Rüzgar ile çevrimiçi bir
araya gelerek denemeler yapıp resimlerini yorumla-
yacak. “Sizin Perşembeniz” Çevrimiçi Sanatçı Atöl-
yeleri’nin mayıs ayı konuğu Necla Rüzgar olacak.
Rüzgar’ın yapıtlarındaki yöntem ve yaklaşımdan
ilham alan atölye, katılımcıları kendi mitolojik var-
lıklarını tasarlamaya davet ediyor. Lavi tekniğini
kullanarak mürekkep, fırça ve kağıtla resim çalış-
ması yapacak olan katılımcılar, daha sonra yaptık-
ları çalışmaları sanatçıyla birlikte yorumluyor. 

Necla Rüzgar kimdir?

Necla Rüzgar, Hacettepe Üniversitesi Resim Bölü-
mü’nde profesör olarak görev yaparken, aralarında,
İstanbul, Mardin, Diyarbakır, Berlin, Zürih, Lyon ve
Seul’un bulunduğu kentlerde resim, heykel, fotoğraf
ve videolarını sergiledi.  Yapıtları, Akademi der
Künste, Berlin’de ve National Museum of Contem-
porary Art Bükreş’te izlendi. İsviçreli küratör ve
sanat eleştirmeni Susann Wintsch ile Chris Bün-
ter’in ev sahipliği yaptığı, Zürih’te gerçekleşen Salon
Blanche’ın ilkine davet edildi. Wintsch 2017 yılında,
Sao Paolo’dan Paola Junqueira ile Necla Rüzgar
arasında düşünsel ve estetik ortaklıklara dikkat
çeken “Vertical Dialog” sergisini yine Zürih’te açtı.
2018 yılında Galata Rum Okulu’nda açılan sergisi
“Çok Kalpli Varlık” bir retrospektif niteliğindeydi.
Ardından, aynı sergiden seçilen eserleri, Lyon Bie-
nali paralel etkinliği olarak Galerie Henri Charti-
er’de düzenlenen "Éloge de la curiosité” sergisine
davet edildi. Sanatçının yapıtları Mayıs 2018’de açı-
lan, İstanbul Modern’in “Şimdinin Peşinde” başlıklı
koleksiyon sergisinde de yer aldı.

Sanatçının dünyasına yolculuk

Kısa söyleşiler ve sanat uygulamalarından oluşan
atölye programları sanatçıların yaratım süreçlerini
ve sanatsal deneyimlerini katılımcılarla paylaşmala-
rını sağlıyor. Sanatçıların dünyasında bir yolculuğa
çıkaran “Sizin Perşembeniz” Çevrimiçi Sanatçı
Atölyeleri’ne herkes ücretsiz olarak kayıt yaptırabili-
yor.  Katılımcılar, rezervasyonun ardından gönderi-
len ön bilgilendirme formuyla listelenmiş
malzemeleri etkinlik gününde hazırlayıp, yine aynı
formda iletilen adresten çevrimiçi uygulamaya gire-
rek, programa dâhil oluyor. 

Ceyda Düvenci, "İbrahim Selim ile Bu
Gece" programına katıldı. Merak edilenle-
rini anlatan Düvenci, hiç estetik yaptırma-

dığını açıkladı. Ünlü oyuncu, "Estetiğim yok. Kök
hücre yaptırdım sadece. Kulak arkasından hücreni
alıyorlar. Protein kaplarının içinde çoğaltıp deri al-
tına veriyorlar. Normalde her sene yapılması gereki-
yor ama aşırı ödlek biriyim. Bir keresinde de alnımda
keskin bir çizgim vardı, onu bir botoks ile hallederiz
dediler ve oldu." dedi.Yapmak istediği her şeyi hak-
kıyla yapmayı sevdiğini paylaşan Düvenci, "Yaptığım
işleri aşkla yapıyorum ve ciddi bir programlaması
var. Koç üstü başak olmak da beni bu kadar prog-
ramlı yapıyor. Yatağımızın başucunda bile aylık tak-
vim var. Bülent isyan etse de alıştı" şeklinde konuştu.
İbrahim Selim’in "Dünya dışı varlıkların ilk temas et-
tiği insan olsa ne dersin?" sorusuna, “İnsanlar po-
tansiyellerinin farkında değil. İnsanlık gerçekten neler
yapabileceğinin farkında değil. Çok hipnotize bir
hayat yaşıyorlar” diye yanıt verdi.
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MIGRENE KARSI 
ETKILI ONLEM! Necla Rüzgar

ile atölye
B ir yılı aşkın süredir tüm dünya-

nın başını ağrıtan Covid pande-
misi migren hastalarının hayatını

zorlaştırdı. Acıbadem Maslak Hastanesi
Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Pınar Yalınay
Dikmen “Bu zorlu süreçte kaygının art-
ması, uyku düzenindeki bozulma, yaşa-
nan sosyal izolasyon, fiziksel
hareketsizlik ve farklı beslenme alışkan-
lıkları migren ataklarının sıklığının art-
masına neden olabiliyor.” diyor. Prof.
Dr. Pınar Yalınay Dikmen; pandemide
migrene karşı alınabilecek basit ama et-
kili önlemleri anlattı; önemli uyarılar ve
önerilerde bulundu. 

Baş ağrınıza bu belirtiler eşlik
ediyorsa!

Toplumumuzda en sık görülen şikayetle-
rin başında yer alan baş ağrısında çoğu
zaman gelişigüzel ağrı kesiciye başvurul-
duğunu ancak bunun yanlış olduğunu
vurgulayan Acıbadem Maslak Hasta-
nesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Pınar
Yalınay Dikmen, bilinçsiz ve sık kullanı-
lan ağrı kesicilerin sağlığa önemli zarar-
lar verebildiğini söylüyor. Bir yılı aşkın
süredir dünyayla birlikte ülkemize de çö-
reklenen Covid-19 pandemisinde baş
ağrısı şikayetinin özel bir önem taşıdığını
vurgulayan Prof. Dr. Pınar Yalınay Dik-
men “Baş ağrısı Covid-19’un sıkça kar-
şılaşılabilen bir belirtisidir. Ek olarak bu
enfeksiyon sırasında bulantı, kusma gibi
migreni taklit eden bulgular da olabilir.
Her zaman tanıyıp, bildiğiniz migren
atakları sırasında yaşadığınız baş ağrı-
sından farklı biçim ve özellikleri olan
yeni bir ağrı yaşıyorsanız ve beraberinde
ateş, öksürük, yorgunluk, yaygın kas ve
eklem ağrıları, nefes daralması gibi
Covid-19’u düşündürebilecek ek şikayet-
leriniz varsa mutlaka doktorunuz ile ile-
tişime geçmeniz gerekir.” diyor.

Cep telefonu ile migren tanısı
konulabiliyor!

Günlük yaşam alışkanlıklarımızı kökün-
den değiştiren pandemi döneminde on-
line sağlık hizmetleri ülkemizde de hızla
yaygınlaşırken, hastaneye gitmeden on-
line muayene ile migren tanısı ve tedavi-
sinin mümkün hale geldiğini belirten
Prof. Dr. Pınar Yalınay Dikmen “Eğer
öykünüzde herhangi bir kırmızı bayrak
var ise, yani doktorunuz baş ağrınızın
migren dışında başka bir nedenden kay-
naklandığını düşünür ise sizi hastaneye
davet edip beyin görüntülemesi veya la-

boratuvar tetkikleri yaptırmanızı isteyebi-
lir.” diyor.  

Baş ağrısı günlüğü tutun!

Ayda 15 gün ve daha fazla ağrılı gün sa-
yısı olanların kronik migren hastası ola-
rak adlandırıldığını ve bu hastaların
gecikmeden hekimleri ile online görüşerek
tedaviye başlamaları gerektiğini belirten
Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Pınar Yalınay
Dikmen şöyle konuşuyor: “Eğer doktoru-
nuz tarafından daha öncesinden migren
tanınız var ise, doktorunuz koruyucu te-
davi kararını son aylardaki ağrı sıklığınıza
bakarak verecektir. Ayda kaç günü ağrılı
geçirdiğinizi hatırlamak kolay olmayabilir,
bu nedenle ağrılı günlerinizi kaydetme-
nizi, yani bir baş ağrısı günlüğü tutmanızı
öneririm. Bu sizin için en uygun tedavi
seçeneğinin belirlenmesi için doktorunu-
zun çok işine yarayacaktır. Eğer ağrıları-
nız ayda 4 günden az ise, migren atak
tedavisi için size önerilen ve iyi gelen ilaç-
ları alarak süreci yönetebilirsiniz. Ancak
ağrılı gün sayınız ayda 4-14 gün arasında
ise migren için düzenli kullanmanız gere-
ken bir tedaviye ihtiyacınız olabilir. Dok-
torunuz ile online görüşüp, migrenin atak
ve koruyucu tedavisi için size en uygun
olan seçeneği kararlaştırabilirsiniz.”
ZEYNEP VURAL

Virüs kaynaklı solunum yolu
enfeksiyonları sonucu nezle, za-
türre, farenjit, larenjit, trakeob-

ronşit gibi birçok ciddi hastalık
gelişebiliyor. Özellikle kış aylarında ortaya
çıkan virüsler görülme sıklığına göre; in-
fluenza A ve B, rinovirüs, respiratuar sin-
sityal virüs, adenovirüs, koronavirüs,
insan bokavirüsü, insan metapnömovi-
rüsü ve parainfluenza virüsler olarak sıra-
lanıyor. Bu virüslerin yol açtığı hastalıklar
kimi zaman belirtisiz atlatılabiliyorken,
bazen de ateş ve öksürük ile başlayan
daha ağır tablolara yol açabiliyor. Memo-
rial Bahçelievler Hastanesi Göğüs Hasta-
lıkları Bölümü’nden Prof. Dr. Levent
Dalar, üst ve alt solunum yolu hastalıkla-
rına yol açan virüsler hakkında bilgi verdi
ve sağlıklı bir solunum sistemine sahip ol-
manın yollarını anlattı. 

Zatürreye de yol açabiliyor 

Virüsler genellikle üst solunum yollarında
hastalık yapmaktadır. Ancak alt solunum
yollarını tutarak zatürre ve solunum sıkın-
tısı gibi tablolara da yol açabilmektedir.
Virüsler sonucu ortaya çıkan hastalıklar
herkeste her zaman aynı etkiyi yapmaya-
bilir. Bazen de hiçbir hastalığa sebep ol-
mazlar. Bazen birkaç gün süren basit kas
ve eklem ağrıları, hafif ishal hafif burun
akıntısı ile ortaya çıkabileceği gibi bazen
ateş ve öksürüğün eşlik ettiği ağır tablolar
da görülebilmektedir. Örneğin, rinovirüs-

ler sadece üst havayolunda sınırlı kalmaya
eğilimlidir ancak domuz gribi döneminde
olduğu gibi “İnfluenza A” ölümcül zatür-
relere neden olabilmektedir. 

Hassas olanlar dikkat!

Çevresel faktörler nedeniyle solunum yo-
lunu koruyan örtünün içinde yer alan sa-
vunma hücrelerinin bozulması sonucu
solunum yolu hastalıklarına karşı hassas
olan gruplar şöyle sıralanmaktadır: Do-
ğuştan bağışıklık sistemi bozuklukları
olanlar,Astım ve kronik bronşit/amfizem
gibi havayolu hastalıklarına sahip olanlar,
Beslenme bozukluğuna yol açan genetik

hastalıkları olanlar,
Sigara ve tütün ürünleri kullananlar,
Yoğun hava kirliliğine maruz kalanlar,
Ağır metal ve tekstil işçiliği gibi meslek or-
tamlarında çalışanlar,
Obezite hastaları
Virüslerin adım adım vücuttaki etkileri… 
Vücudun savunma hücreleri virüsü kont-
rol altına alamazsa hasar artarak solu-
num yetersizliği derinleşmektedir. Hasta,
virüsü vücuda alma aşamalarını önce
burun akıntısı ve hafif halsizlik ile fark et-
mektedir. Virüs çoğalmaya başladıkça
boğaz ağrısı, halsizlikte artış, hafif kuru
öksürük ve ateş görülmektedir. Akciğere

ulaşınca göğüste baskı hissi ve ağrı, şid-
detli öksürük ve nefes darlığı ile seyreder-
ken akciğer hasarı ilerledikçe solunum
yetersizliği olarak ortaya çıkmaktadır. 

Çeşitli testler bulunuyor 

Çoğu zaman pahalı testlerin gereksiz kul-
lanımını önlemek amacıyla basit enfeksi-
yonlarda virüsü tanımlama yoluna
gidilmez. Ancak bağışıklık yetersizliği olan
hastalarda, ağır seyreden hastalarda veya
tedaviden sonuç alınamayan hastalarda
virüsün genetik materyalini tanımlamak
için polimeraz zincir çoğaltma testleri
(PCR) testleri kullanılmaktadır. Gelişen
teknoloji ile birlikte bu testler sayesinde
artık çok sayıda etken kısa süre içerisinde
tanımlanabilmektedir. Tedavide etken olan
virüs türüne özgü kullanılabilecek farklı
moleküller bulunmaktadır. Ancak etkili
olabilmesi için hızlı ve erken kullanımı
önemlidir. Bu nedenle örneğin İnfluenza
için lateks temelli hızlı tarama testleri kul-
lanılmaktadır. Bununla birlikte virüsün ya-
rattığı hasarı giderecek tedavinin hızlı ve
erken olması açısından da testler önem ta-
şımaktadır.  Virüsler, akciğer tutulumuna
göre hafif bir nefes darlığından yoğun
bakım ve makine desteği gereksinimine
kadar birçok ciddi soruna yol açabilmek-
tedir. Virüs kontrolü sağlansa da yarattığı
hasar nedeniyle solunum yetersizliği sü-
rerse özellikle genç bireylerde akciğer nak-
line varan sonuçları olabilmektedir.

Solunum sistemi
sağlık için önemli

Migrenden korunmanın 10 etkili yolu!
Uzun süre aç kalmaktan kaçının, 
öğün atlamayın.
Yetersiz ve uzun süreli uyku migreni

tetikliyor. 
Uyku düzeninize dikkat edin. 
Akşam aynı saatte yatıp sabahları

aynı saatte kalkın. 
Birçok migren hastasında ataklar

zihinsel gerginlik, 
çatışmalı durumlar ve stresle başla-

dığından, stresi yönetmeyi öğrenin. 
Migren atağından kaçınmak için

yeterli miktarda su iç-
meye çok dikkat edin, 

su içmek için susa-
mayı beklemeyin.

Fiziksel aktivite mig-
rene karşı çok büyük
önem taşıyor. 

Bu nedenle hareket-
sizlikten kaçının, düzenli
yürüyüşler yapın. 

Evde egzersizi ihmal
etmeyin.  

Bilimsel çalışmalar; 
D vitamininin migren-

den koruyucu etkisi olduğunu gösteri-
yor. 

Bu nedenle günlük ihtiyacınız kadar
D vitamini aldığınızdan emin olun. 

Ancak D vitamini yağda erir, yani
fazlası vücudunuz için zararlıdır. 

Bu nedenle doktorunuz önerdiği
miktarda D vitamini kullandığınızdan
emin olun. Yine doktorunuzun önerisi
ile Vitamin B2, Magnezyum ve Koen-
zim-Q-10 kullanabilirsiniz.  Baş ağrısı
günlüğü tutarak ataklarınızın sıklığını,

onları tetikleyen nedenleri
kaydedin. Böylece ağrınızı
başlatan nedenleri fark edip
onlardan kaçınabilmeniz
mümkün olur. Migren düzen
seven bir hastalık olduğun-
dan; günlük alışkanlıkları-
nızı sağlıklı ve düzenli bir
hale getirin. Aşırı kafein, si-
gara ve alkolden kaçının.
İçinize kapanmayın, yüz
yüze olmasa bile arkadaşla-
rınızla görüntülü sohbet et-
meyi ihmal etmeyin. 

Prof. Dr. Pınar Yalınay Dikmen; pandemide migrene karşı alınabilecek basit ama etkili önlemleri anlattı; önemli uyarılar ve önerilerde bulundu

Memorial Bahçelievler Hastanesi 
Göğüs Hastalıkları Bölümü’nden Prof.
Dr. Levent Dalar, üst ve alt solunum yolu
hastalıklarına yol açan virüsler hakkında
bilgi verdi ve sağlıklı bir solunum sistem-
ine sahip olmanın yollarını anlattı

Hiç estetiğim yok
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ramazan Bayramı'nın son gü-
nünde İstiklal Caddesi'ne gez-
meye çıkan Ummanlı turist,

kendilerini polis olarak tanıtan 2 kişi tara-
fından götürüldüğü iş yerinde başına ta-
banca kabzası ile vurularak, 10 bin doları
gasbedildi. Turist, gözyaşına boğuldu. Tu-
rist olarak Türkiye'ye gelen Ummanlı Ha-
life Safara, Ramazan Bayramı'nın son
gününde İstiklal Caddesi'ne gezmeye çıktı.
Bu sırada Safara'nın yanına yaklaşan kim-
likleri belirsiz 2 kişi, polis olduklarını söyle-
yip, pasaport kontrolü yaptı. Ardından da
Safara'yı bir iş yerine sokup, başına ta-
banca kabzasıyla vurdular. Üzerindeki 10
bin doları alıp, kaçtılar. İhbar üzerine gelen
polislere gözyaşı içerisinde yaşadıklarını
anlatan Halife Safara, şüphelilerin ve pa-
rasının bulunmasını istedi. Polis ekipleri,
şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.O lay, saat 20.30 sıralarında Şişli

Kaptan Paşa Mahallesi Darüla-
ceze Caddesi üzerinde yaşandı.

Alınan bilgiye göre, Merve Çoşgun yöneti-
mindeki 34 DIE 562 plakalı otomobil, yol
üzerinde seyir halindeyken henüz belirlene-
meyen bir sebeple kontrolden çıkarak karşı
istikametten gelen İbrahim Abanoz yöneti-
mindeki 34 TEF 37 plakalı ticari taksi ile
kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası ticari taksi
şoförü İbrahim Abanoz ve otomobil sürü-
cüsü Merve Çoşgun ile birlikte takside bulu-
nan yabancı uyruklu 1 hamile kadın, küçük

kız çocuğu ve diğer 1 kişi daha yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve it-
faiye ekibi sevk edildi.

Yaralılara ilk müdahaleyi 

yoldan geçen doktor yaptı
Kaza sırasında aracıyla olay yerinden geçer-
ken yaralılara ilk müdahaleyi yaptığını söyle-
yen Ortopedi Doktoru Ahmet Keskin,
"Benim önümden ilerleyen taksi vardı ve
karşı şeritten gelen araç sanırım hızını ala-
madı ya da dengesi kaybederek tam virajı
alamayıp kafa kafaya girdiler. Hemen

önümde olduğu için ben de inip müdahale
etme gereksinimi duydum. Prof. Dr. Cemil
Taşçoğlu Hastanesi'nde ortopedi doktoru-
yum. Genel durumu iyi olmayan taksi şofö-
rünü gördüm. Arka kısımda aile vardı, kadın
gebeymiş kendileri Suriyeli bir aileydi. Bir de
küçük 2 yaşlarında bir kızı vardı ve kızın el
bileklerinde bir kırık vardı ama kadın gebe
olduğu için ilk müdahaleyi ona yaptık. Daha
sonra taksi şoförünü aldık araçtan duman-
lar çıktığı için. Travma şekline uygun olarak
kişileri araçlardan çıkardık. Diğer araçtaki
hanımefendiye de ilk müdahalede sorulabi-

lecek soruları sorup onu da güvenli bir şe-
kilde çıkarttık'' diye konuştu.

Hasta yakınları olay yerine geldi

Ticari takside bulunan yabancı uyruklu vatan-
daşların yakınları olay yerine geldi. Ambu-
lanslarla birlikte hasta yakınları hastaneye
gitti. Taksi şoförü İbrahim Abanoz ağır yaralı
olarak hastaneye kaldırılırken, diğer 4 yaralı-
nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Yol kısa süreliğine trafiğe kapatılırken kazaya
karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Ka-
zayla ilgili inceleme sürüyor. DHA

10 bin dolarlık

gözyaşı

Yangın nedeniyle 2 kişi dumandan etkilendi

arnavutköy'de sürücüsü-
nün direksiyon hakimiyetini
kaybettiği otomobil, otobüs du-

rağına çarparak durabildi. Kaza anında
otobüs durağında kimsenin olmaması
olası bir ölüm yada yaralanmayı önlerken,
otomobil sürücüsü kazadan hafif yaralı
olarak kurtuldu. Kaza, dün öğlen saatle-
rinde Arnavutköy'de meydana geldi. 06
RUZ 47 plakalı otomobil, Arnavutköy
Fatih Caddesi'nde seyir halindeyken sürü-
cüsünün bir anda direksiyon hakimiyetini
kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak önce
kaldırıma ardından da otobüs durağına
çarparak durabildi. Yanındaki arkadaşı ile
birlikte kaza yapan otomobilden çıkan sü-
rücü, çevredekilerin haber vermesi üzerine
kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından
ambulansla hastaneye götürüldü. Otomo-
bil sürücüsünün hafif sıyrıklarla kurtul-
duğu kazanın gerçekleştiği anda otobüs
durağında kimsenin olmaması olası bir
ölüm yada yaralanmayı önledi.

OtObüS
durağına girdi!

devrimci İşçi Sendikaları
Konfederasyonu üyesi bir grup,
İsrail'in Filistin'e yönelik saldırı-

larını protesto etti. İsrail Başkonsolosluğu
önünde 'Filistin'e Özgürlük Filistin Halkı
Yalnız Değildir' yazılı pankart açan grup
üyeleri, 'Katil İsrail Ortadoğu'dan Defol'
sloganları attı. Grup adına basın açıkla-
ması yapan DİSK Genel Başkanı Arzu
Çerkezoğlu "15 Mayıs 1948 Filistinliler
için 'Büyük Felaket'in başladığı gündür. Fi-
listinlilerin deyimiyle 'Nekbe', zulmün, bas-
kının, şiddetin, katliamların, işgalin,
sürgünün, topraksızlaştırmanın, etnik te-
mizliğin başladığı gün olarak tarihe geç-
miştir. Ama onurlu Filistin direnişi de
sürüyor. Filistin davası bizim davamızdır.
Filistin'in kurtuluşu bizim kurtuluşumuz-
dur" dedi. Yapılan basın açıklamasının ar-
dından eylem sona erdi. DHA

Çekmeköy'de 5 katlı binanın
beşinci katında çıkan yan-
gında, 2 kişi dumandan etki-

lendi. Çekmeköy, Çamlık Mahallesi
Başak Sokakta beş katlı binanın beşinci
katında saat 10.00 sıralarında henüz bi-

linmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar
üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis
sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına mü-
dahale ederken, bina sakinleri de büyük
panik yaşadı. Yangın ekiplerin müdaha-
lesiyle söndürülürken, 2 kişi dumandan

etkilendi. 2 kişiye ambulans içerisinde
müdahalede bulunuldu. Görgü tanığı,
"Yangın sırasında içeride hasta bir kadın
ile 2 tane de çocuk bulunuyordu. Onları
da çıkardık, durumlar gayet iyi" dedi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

SISLI’DE 
CAN 
PAZARI!

Şişli'de cadde üzerinde seyir halindeyken 
direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil ile

karşı istikametten gelen ticari taksi kafa
kafaya çarpıştı. Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı

Arılar mahalleyi
birbirine kattı!
Sultangazi'de, arılar mahallede paniğe neden oldu. Hobi olarak arıcılık yapan
polis memuru arıları kovana koydu. Mahalle halkı arı korkusunu böylece atlattı

Olay, Cebeci Mahallesi
2485 Sokak'ta dün meydana
geldi. Yakın bir noktadaki ko-

vana ait olduğu düşünülen arıların et-
rafta uçuşması, sokak sakinlerini
tedirgin etti. Arılar, sokakta bir süre

uçtuktan sonra bir ağaca kondu. Ma-
halle sakinleri durumu belediye ve it-
faiyeye bildirdi. Belediye ve itfaiye
ekipleri gelmeyince durumdan haber-
dar olan ve hobi olarak arıcılık yapan
polis memuru Sinan Özturan, akşam

saatlerinde arıların yuvalandığı sokağa
geldi. Arıcı tulumu giyerek ağaca tır-
manan Özturan, arıları kovana koy-
maya çalıştı. Sokak sakinleri ise o
anları meraklı gözlerle izledi. Yaklaşık
1 saat süren çalışmanın ardından arı-
lar kovana yerleştirildi.

10 kilo bal alabiliriz

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü
Olay Yeri İnceleme Amirliği'nde görev
yapan polis memuru Sinan Öztorun,
hobi olarak arıcılık yaptığını belirterek,
"Bunlar normal bal arısı. Kovandaki
sıkışıklıktan dolayı muhtemelen oğul
vermişler. Kovanı düzgün bir şekilde
takip edemezsen kovanda aşırı dere-
cede çoğalma olur. Bu dönemlerde
bunun katlarını atmazsan arılar oğula
gider. Ama bazı arılar da kendi özelik-
leri nedeniyle, çok oğul verme nede-
niyle kovandan kaçarlar. 
Bu bölgede benim bildiğim kadarıyla
Kafkas arısı denir. Bunları şimdi 
topladık. Bu sene bunlardan bal alma
durumumuz mümkün değil. Şerbet
veya çiçekle beraber yaz ve kış aylarını
atlatırsak, bu arılar ölmez ise önümüz-
deki yıl 8 ila 10 kilo arasında bal alabi-
liriz. Ben polis memuruyum. Sosyal
faaliyet ve hobi olarak arıcılıkla uğraşı-
yorum" dedi. DHA

Ölümden 
kıl payı 
kurtuldular
Ümraniye'de çaldıkları araçla 
hız yapan şüpheliler bir evin
bahçesine daldı. Bu sırada
bahçede bisiklet süren çocuklar,
ölümden kıl payı kurtuldu

Olay, Ümraniye Muşmula Cad-
desi Cemil Meriç Mahallesi üze-
rinde saat 20.30 sıralarında

meydana geldi. İddiaya göre, 2 kişi park ha-
linde bulunan Volkwagen marka bir aracı
çaldı. Çalıntı araçla mahalle arasında hızla
seyreden şüpheliler, direksiyon hakimiyetini
kaybederek seyir halindeki 34 DS 7496 plakalı
bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle çalıntı
araç bir evin bahçesine daldı. Bu sırada bahçe
bisiklet sürerek oyun oynayan 4 çocuk ölüm-
den kıl payı kurtuldu. 
Yaşanan kaza mahallede büyük paniğe neden
olurken, sokağa dökülen vatandaşlar duruma
tepki gösterdi. Çocukları arabanın altında
kalmaktan kurtaran Mehmet Yiğit ise o anları
anlatarak, "Ben bahçede arabamı yıkıyordum.
Bir arabanın sokaktan hızla geçtiğini gördüm.
O anda da çocuklar bahçede oyun oynu-
yordu. Arabanın tekrar sokağa döndüğünü
görünce direksiyon hakimiyetini kaybedece-
ğini anladım. Çocukları hemen kenara çekti-
ğim anda araba bahçeye daldı. Bisiklet ise
arabanın altında kaldı. Ben müdahale etme-
seydim en az 4 5 çocuk arabanın altında kala-
caktı” diye konuştu. Çaldıkları araçla kaza
yapan şüpheli şahıslar, polis ekiplerince göz-
altına alınarak karakola götürüldü. Kazaya
ilişkin soruşturma başlatıldı.

DİSK’ten 
FİlİStİn’e 
destek eylemi 



S ol ve sağ sözcüklerinin siyasi literatüre
girerek birer kavram halini almasının
150 yıllık bir tarihi var. Klasikleşmiş

olaya göre, 1789 Fransız Devrimi döneminde
meclis başkanına göre sağda oturanları kral-
lığı ve geleneksel rejimi savunan kralcılar ve
muhafazakârlar, solda oturanları ise monar-
şiye karşı olarak krallığın kaldırılmasını ve
cumhuriyeti savunan devrimciler 
oluşturuyordu.

Bu her iki kavram o günden bugüne ve 
çeşitli ülkelere göre değişen politik yüklemler
aldı. Sol ve sağ ana başlıkları altında çeşitli
siyasetler yelpazesinin varlığı olsa da nihaye-
tinde sağın sistemi savunduğu, solun ise 
sisteme muhalif olduğu temel ayırımı, aynı
politik yüklemle devam etmekte.    

Dolayısıyla burada sol derken, sisteme
demokratik itiraz ve eleştirilerde bulunan ve
bu amaçla haklar mücadelesi veren politik
görüş ve yapıları kastediyorum. 

Bugün genel olarak toplumun ezilen ke-
simleri, altta kalanları, işçileri, emekçileri; 
kısacası toplumun egemen güçleri (Ekono-
mik, idari, siyasi erk vb.) dışında kalan çok
büyük bir bölümü için elde edilmiş ne tür 
haklar varsa, bunların mücadelesini veren,
elde edilmesini sağlayan siyasal güç, genel
olarak sol’dur!

Sol, toplumda yönetenler ile yönetilenler
arasındaki çelişkide (Ki, bu çelişki devlet ve
daha geniş bir deyimle iktidar olgusu var ol-
duğu sürece, toplumların tarihinin değişmezi
olarak var olacaktır), daima yönetilenlerin
hak taleplerinin yanında yer almıştır. Dünya
solunun şu veya bu ülkede şu veya bu tarihte

iktidarlara karşı çoğu kez hayatı pahasına
verdiği mücadelelerin bir toplamı, demokrasi-
nin büyümesinin esas gücünü/dinamiğini 
oluşturmuştur. 

Böyle olmakla birlikte ortada üzerinde 
ciddiyetle düşünülmesini gerektiren bir soru
var: Toplumun geniş kesimleri için haklar 
mücadelesinin siyasetini ve pratiğini inşa eden
sol, neden kazanım sağladığı kitlelerden hiç
değilse kazanımlar ölçeğinde destek 
görmemiştir? 

Tarih boyunca iktidarlara karşı adalet,
hak, eşitlik talepleri doğrultusunda muhalefet
eden kesimler, toplumdaki nüfusa göre daima
azınlıkta kalmışlardır. Bunun böyle olması,
toplumsal varlığın yapısallığı itibariyle doğal-
dır. Dolayısıyla burada bir çoğunluk desteğin-
den değil, talepleri ve mücadelesine paralel
bir kitle desteğinden söz ediyorum ki, toplu-
mun büyük çoğunluğu ezildiği için, aslında
bunun mantıken varacağı yer de çoğunluktur.  

Solun kitle desteği

Soruyu 1848, 1871, 1905, 1917 tarihle-
rinde (Bu tarihlere1949 Çin, 1974 Vietnam’ı
da ekleyebiliriz) devrim mücadelelerine kitle-
sel ölçeklerde katılımların olduğu dönemleri
parantez içine alarak soruyorum. Kaldı ki bu
dönemlerde sola verilen toplumsal desteklerin
yöntemleri ve toplumdaki oranları da 
tartışılabilir. 

Ülkemizde sol derken, 1965’lerde TİP’in
yükselişini kesmek ve oyları kendine çevirmek
için Ecevit tarafından kendini ortanın solu
ilan ve o gün bugündür bir galat-ı meşhur ha-
line gelen CHP solculuğunu kastetmiyorum. 

Soruyu tekrar ediyorum; egemen kesim-
lere karşı ezilenlerin, sömürülenlerin, yoksul-
ların, emekçilerin mücadelesini 150 yıl
boyunca yürüten ve bugün ne kadar kazanım

varsa, bu kazanımları sağla-
mada en büyük paya sahip olan solun neden
bu ölçüde kitlesel destekleri yoktur?  

Örneğin her yıl 8 Mart’ta anılan “Dünya
Kadınlar Günü”nün, “1 Mayıs Emek ve Da-
yanışma Günü”nün tarihi kökleri, emekçilerin
daha iyi çalışma koşulları ve 8 saatlik iş günü
için, onlarca emekçinin ölümü pahasına 
verdikleri mücadelede yatmaktadır. 

Sol politik mücadelesi yalnızca hak taleple-
riyle ve emekçilerin ekonomik kazanımlarıyla
sınırlı değildir. 

Edebiyat ve sanata dair hemen tüm eserle-
rin kaynağında, sanatçının bir yanıyla sisteme
muhalif ve eleştirel bakış açısı yatmaktadır.
Bunu sanatın politikleşmesi anlamında söyle-
miyorum ki, politikleşmiş sanat da bir başka
kabalığın, kısırlığın ve estetik yoksunluğun
göstergesi olabilmektedir.  

Dünya sağının, bazı tekil örnekler hariç
sanat üretimleri yoktur. Türkiye’de bunu çok
açık ve çok acı (eser restorasyonlarında, TV
program ve dizilerinde, tiksinti uyandıran
heykellerinde vb.) biçimde yaşıyoruz! 

Emekçilerin, işçilerin, kadınların, çocukla-
rın hakları için; insan hakları, ezilen kimlikle-
rin hakları, özgürlük ve adalet talepleri için
ceberut iktidarlara karşı mücadele yürüten
solun toplumda desteği neden azdır? 

Çevre sorunun gittikçe hayati bir önem 
kazandığı bugünlerde arsızca yapılan maden-
ciliğe, ormanların katledilmesine, suların 
kirletilmesine, çevrenin tahribine, havanın 

kirletilmesine karşı direnişlere katılan, hatta
kimilerine öncülük eden solun, neden toplu-
mun bu kesimleriyle buluşması sınırlı kalıyor?

Devletin muhalif kesimler üzerindeki baskı-
ları ve zor kullanımı, sola desteği sınırlayan
bir faktördür. Sol, hak talepleri mücadele-
sinde devletten hep dayak yemiştir. Ancak bu
durum, olumsuz anlamda bir etken olmakla
birlikte, soruya cevap teşkil etmeye yeterli 
değildir! 

Başka hangi nedenler, kitleleri soldan genel
olarak uzak tutmaktadır? 

İşte bu sorudan dolayı yazının başlığındaki
“Sol’un” sonrasına üç nokta koydum. Oku-
yucu burayı istediği şekilde doldurabilir. 
Örneğin “Solun yalnızlığı”, “Solun karşılıksız
kalması”, “Solun başarısızlığı”, “Solun sis-
tem tarafından etkisiz kılınması”, “Solun
arayışları” gibi daha başka şeyler yazılabilir. 

Sana cennette yer yok!

Çarpıcı olması açısından insan sağlığından
örnek vereceğim. 

Bir dönem milyonlarca çocuk ve yetişkin-
leri öldüren çeşitli hastalıklara karşı aşı geliş-
tiren ve birçok salgın hastalığa çözüm bulan
tıpçıların hemen tümü gayrimüslimlerdir.
Kaldı ki, bugün de benzer bir süreç işlemekte.

Bir kısım Müslümanlar (Belki de tümüne
yakını) çiçek, çocuk felci, tifo, verem, kuduz,
difteri, kızamık gibi aşıları bulanların, ilaçlar
ve ameliyat araçları, teknikleri gibi insan sağ-
lığına büyük katkıları yapanların bile Hristi-
yan, Musevi veya başka dinden olmalarından
dolayı, cennete gidemezler diyor. 

Neden?
Çünkü cennetin Müslümanların, ama

Müslümanların da günahkâr olmayanlarının
gideceği yer olduğu inancını taşıyorlar.  

Yani hasta bir Müslüman ‘gavurun’ 

aşısıyla, ilacıyla sağlığına kavuşacak, ama o
‘gavur’ cennete gidemeyecek!  Fakat dün-
yaya, insanlığa hiçbir katkısı olmamış, 
yalnızca Müslüman olduğu için bir diğeri
cennete gidecek!

Mantık yürüttüğümüzde müthiş bir 
haksızlık değil mi?

Şimdi inanç ve akıl meselesine girmenin
gereği yoktur.

Tamam, bu bir inançtır, öyleyse, öyledir.
Tartışmayı anlamlı bulmam. 

Bu inançta dile getirilen örneği ben,
solun ‘kaderine’ benzetiyorum. 

Ne kadar mücadele edersen et, sana 
destek de yok, cennet de yok!

Hakmış, hukukmuş, ücretlerin artışıymış,
özgürlükmüş, aşıymış, ilaçmış; tamam, bun-
lar toplumu işine gelir, ama yine de cennetin
kapıları sola kapalıdır!  

Soruya cevap arayışının seçtiğim bu 
çarpıcı örnekteki cennet metaforu üzerinden
yapılmasının daha rasyonel olacağını 
düşünüyorum. 

Bu dünyayı cennete çevirmek isteyen sola
cennette neden yer yok ve cenneti hak etmek
için ne yapmalı?

Solun payına Sisifos’un ‘kaderi’ mi 
düşmüş?

Bunu derken, bir umutsuzluk ve 
sonuçsuzluğa mahkûm bir anlayışı 
savunmuyorum.

Yine direneceğiz, yine direneceğiz ve 
sorunun doğru cevabını bulduğumuzda
Olimpos tanrılarının verdiği cezayı 
parçalayarak kayayı o tepeye dikeceğiz!

İnsan, dünyaya fırlatılmış bir varlık 
olarak mücadeleye mahkumdur!   

İnsan, yöneten ve yönetilen çelişkisine ve
bunu aşmaya içkin bir varlıktır. 

Olimpos tanrıları baki değildir!  

Sol’un …
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“FilistinYaralı, Uzat Elini” sloganlı yardım kampanya-
sını yürüten Türk Kızılay, Filistin halkına yönelik insani
yardım çalışmaları için yaklaşık 60 milyon TL’lik acil
yardım planını devreye aldı.Çatışmalardan zarar gören
Filistin halkına yönelik acil eylem planını uygulamaya
koyan Kızılay, Filistin Özel Yayını ile de kamuoyuna böl-
gedeki gelişmeleri ve yardım faaliyetleriyle ilgili son du-
rumu aktardı. Yardımlar ve gereksinimler dahil birçok
detay, bölgeden konuklarla birlikte ele alındı. Filistin
Özel Yayını, Kızılay’ın tüm sosyal medya hesaplarından
ve uydu frekansı üzerinden canlı yayınlandı.

300 yetime 1 yıllık destek

Türk Kızılay’ın, Filistin’e yapacağı yaklaşık 60 milyon li-
ralık destek yaraların sarılmasına yardımcı olacak. Al-
Kudüs Hastanesi ve Gazze’deki 8 hastaneye ilaç ve tıbbi
malzeme, bölge için 10 adet küçük ambulans, 5 adet
tam donanımlı ambulans tedariği yapılacak. Saldırılar-
dan etkilenenlere 22 bin 500 gıda kolisi, 22 bin 500 hij-
yen kolisi temin edilecek. Evleri zarar gören 400 aileye
nakdi yardım, 300 aileye kira desteği verilecek. Gaz-
ze’deki elektrik sıkıntısından etkilenen hastanelere jene-
ratörler için 147 bin litre yakıt desteği ulaştırılacak. Öte
yandan bombardıman nedeniyle evsiz kalan ve bu ne-
denle Gazze’deki 11 okulda barınmak zorunda kalan
binlerce insan için yardım destekleri, 300 yetime 1 yıllık
destek verilecek.

İnsan bu acıları kaldıramaz

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, bölgedeki
çatışmaların insani, ruhani ve siyasi boyutları olduğunu
belirterek bugün dünyadaki genel duruşun Filistin’in
haklılığı üzerine olduğunu vurguladı. Kınık, "Filistin’de
şu anda çekilen acılar bir insan evladının kaldırabileceği
acılar değil. Bu insanlar çok uzun yıllardır bu sıkıntıların
içindeler. Kızılay olarak ‘Filistin Yaralı Uzat Elini’ kam-
panyamız ile 60 milyon liralık bir proje paketimiz var. Fi-
listinlilerin içine düştüğü durum küresel bir sorundur.
Buradaki sorunun çözümü tüm dünyaya örnek olacak-
tır. Bugün barışın yolu, bu şiddetin ortadan kalkması ve
Birleşmiş Milletler’in geçmişte açıkladığı statünün kabu-
lüdür.” Bugün Gazze’nin büyük bir hapishane konu-
munda olduğunu da ekleyen Kınık, “Abluka nedeniyle
buradaki insanlar çok büyük sıkıntılar yaşıyor. Dünyanın
en dar ve sık yerleşim yerinin olduğu Gazze’ye aynı
anda 200 uçakla havadan saldırı yapılıyor. Siviller büyük
bir tehdit altında" diye konuştu.

Sessizlik utanç verici

Yayına katılan Filistin’in Ankara Büyükelçisi Faed Mus-
tafa, Filistin’de yaşananlara karşı dünyanın sessizliğinin
utanç verici olduğunu belirterek şunları söyledi: "Tür-
kiye, topraklarımızda yaşanan bu zalim saldırıya karşı
halkımızın yayında yer alıyor. Halkımız çok büyük bir
zulüm ve baskı altında. Burada 1500’ün üzerinde yaralı-
mız ve 130’un üzerinde şehidimiz var. İsrail’in zalim sal-
dırıları devam ediyor.” 

Gazze ve Kudüs’te yaşanan insanlık dramı için hare-
kete geçen Türk Kızılay, “Filistin Özel Yayını” düzen-
ledi. Acımasız saldırılardan etkilenen savunmasız
insanlar için yapılacakların açıklandığı yayında
insani yardım ve dayanışma çağrılarını yinelendi

HAYAT BOYU DIYET
P KU Aile Derneği Yö-

netim Kurulu Başkanı
Deniz Atakay Dam-

ga'ya konuştu. Fenilketonüri
(PKU) nedir sorusuna, "Hem
anne hem de babadan genler
yoluyla geçen kalıtsal bir
amino asit metabolizma bo-

zukluğudur. Bu metabolizma bozukluğu,
karaciğerdeki bir enzimin eksik çalışması
ya da hiç çalışmamasından kaynaklanır"
cevabını veren Atakay, "Yeni doğan tara-
ması çok önemli bir uygulama. Çünkü
siz hiçbir şikâyeti olmayan bir yeni do-
ğanı tarıyorsunuz ve bunun sonucunda
bir hastalığın varlığını teşhis ediyorsunuz.
Ülkeden ülkeye yeni doğan taramaları
değişiyor ve aslında bu dünyada da
böyle. Kültürler arası farklılıklar, ekono-
mik farklılıklar var dolayısı ile ihtiyaçlar
farklı. Ama tabii ki ne kadar çok hasta ta-
ranırsa o kadar iyi belki ama nihai olarak
her toplumun kültürü arasında farklılık-
lar var. kendi ekonomisi ve ihtiyaçlarına
göre belirlenen bir durum. Taramanın
mantığı da bulgu vermeyen ve önlenebilir
hastalıkları erken saptamak ve uygun te-
daviye başlayarak önlemini almak. Fenil-
ketonüri zekâ geriliği ile ilk ortaya çıkan
hastalık olduğu için tarihsel önemi çok
büyük. Yeni doğan taramasında konjeni-
tal hipotiroidi, biyotinidaz eksikliği hasta-
lıkları da taranıyor. İki üç yıl önce de
kistik fibrozis eklendi. Yani bebekler daha
taburcu olmadan doğumdan 48 saat
sonra topuklarından alınan kan ile test
ediliyor. 2,1 mg/dl ve üzeri değerler şüp-
heli test olarak yönlendiriliyor ve tekrar
numune isteniyor. Yine 2,1 mg/dl ve üze-
rinde ise çocuk metabolizma hastalıkları
polikliniğine yönlendiriliyor. Polikliniğine
başvurulduğunda fenilalanin değeri 2-6
mg/dl arasında ise takibe alınıyor. Hiper-
fenilanininemi diyoruz ve takibe alıyoruz"
ifadelerini kullandı. 

Ürünlerin fiyatı düşürülsün

Ticaret Bakanlığı’na seslenen Deniz
Atakay ürünlerin daha uygun fiyata
satılması gerektiğini söyledi.
Atakay, "PKU ve pek çok
aminoasit metabolizma
hastalığına sahip ço-
cukların aileleri, pa-
halı olduğu için, özel
düşük proteinli gıda
alımında zorlandığın-
dan, ne yazık ki yeterli
besin bütçesi sağlaya-
mamaktadır. Bildiğiniz
gibi SGK, bu tanıya sahip bireyler için
yaş gruplarına göre aylık; 0-8 yaş arası
için 86,5, 8-15 yaş için 116, 15 yaş üstü
için de 120 TL ödenek sunmaktadır. Bu-
radaki temel çözüm, SGK’nın ödenek
vermesi ya da arttırması değil, aksine
ödenek vermek yerine ürün fiyatlarını çok
daha düşük rakamlara indirilmesidir.
PKU Aile Derneği olarak Ticaret Bakan-
lığı ile 2020 yılı Ocak ayı içinde bu husus
görüşülmüş, stratejik ürün olarak değer-

lendirilmesi önerilmiş ve ülke ekonomi-
sine katkı sağlayacak lokal üretim firma-
larına teşvik veya bazı muafiyetler
getirilmesi konusu tartışılmış. Her ne
kadar lokal üretim olsa da, ürünlerin
hammaddeleri yurt dışından geldiği için
dövize bağlı olarak ergen bir bireyin ye-
terli ve dengeli beslenmesi için günümüz
şartlarında aylık yaklaşık 1000- 1500 li-
raya ihtiyaç duyulmaktadır" diye konuştu. 

Analitik hareket etmeli

SGK'nın analitik hareket etmesini isteyen
Atakay, "Diğer yandan, çok çocuklu aile-
leri, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Gü-
neydoğu Anadolu bölgelerinde halen
devam eden akraba evliliklerini, genetik
tarama olmadan dünyaya gelen bebekleri

de düşünürseniz, SGK’nın gıda desteği
değil, ikinci bir bebek için tüp bebek

yöntemi ve evlilik öncesi genetik
tarama gibi konularda ivedi-

likle analitik hareket etmesi
gerekmektedir. Sonuç
olarak, hayat boyu özel
diyet yapmak zorunda

kalan çocuklarımızı, yaşam
içine katmak adına, otorite
ile ortak çalışmalar yap-
mak ve toplumsal bilinç

adına dizilerden film senaryolarına kadar,
her platformda yeni doğan tarama ve be-
raberinde gelen özel düşük proteinli bes-
lenmenin altını çizmek ve bu konuya
dikkat çekmek, geleceğimiz açısından
yüksek fayda sağlayacak ve gençlerimizin
toplum içinde aktif, örnek birer birey
olma imkânını sunacaktır. Aksi halde,
PKU hastalığındaki yeni doğan taraması
ve erken tanı ne yazık ki tüm önemini yiti-
recektir" açıklamasında bulundu. 

Hüseyin ŞENGÜL

h.huseyinsengul@gmail.com

HAYATA DAİR...

Kalıtsal bir hastalık olan ve tedavi edilmediği takdirde zihinsel yetersizliğe ve diğer ciddi sağlık sorunlarına
neden olan Fenilketonüri (PKU) hakkında merak edilenleri PKU Aile Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Deniz
Atakay ile konuştuk. Atakay, "PKU hastası çocuklar ömür boyu özel düşük proteinli gıdalarla diyet kontrolünde
hayatlarını sürdürecekler. Buna hayat boyu diyet diyebiliriz. Bizler gibi her besini tüketemezler" dedi

BİR DAMLA KAN 
HAYAT KURTARIYOR
Bir damla topuk kanın hayat kurtardı-
ğını söyleyen Deniz Atakay, "Eskiden
12 yaşı doldurunca beyin gelişimi ta-
mamlandığı için 12 yaştan sonra teda-
vinin bırakılabileceği düşünülüyordu.
Fakat aslında olan zekâlarını kullana-
bilmek ve devamlılığını sağlamak için
organizasyon becerileri, ince becerileri,
yoğunlaşmak gibi sıkıntılar yaşama-
mak için, ömür boyu takip edilmesi ge-
rektiğini ve değerlerin olması gerekende
tutulmasının önemli olduğu biliniyor.
Bir damla topuk kanı hayat kurtarır.
Tarama kısmında, ürüne erişme konu-
sunda çok çok iyi yerlere gidiyoruz.
Sosyal yaşam her bireyin temel hakkı-
dır, aileler kesinlikle çocuklarını PKU’lu
diye sosyal yaşamdan alıkoymasınlar.
PKU Aile Derneği, 2005 yılında resmi

olarak hayata geçti. PKU Aile Derneği,
uzun yıllardır aktif olduğu için, artık sa-
dece bir hasta derneği değil, uluslar-
arası birlikteliklerle PKU’lu bireyler,
aileleri ve gönüllülerinden oluşan
büyük bir dünya ailesi haline geldi.
Aynı zamanda, Global PKU Derneği
kurucusu olan PKU Aile Derneği'nin
amacı; erken tanı ile hayat boyu zekâ-
larını korumak için özel düşük proteinli
gıdalarla beslenmek zorunda kalan
tüm bireylerin, sosyal yaşamlarında
karşılaştıkları sorunları çözmek, bu ya-
şamların savunucuları olarak ulusal ve
uluslararası platformlarda Avrupa ve
Dünyadaki tüm PKU dernekleri ile bir-
likte projeler üretmek, neticesinde yasal
mevzuatlar eşliğinde sağlıklı ve mutlu
bir gelecek inşa etmektir" dedi. 

ZEHRA ÇELİK

ÖZEL HABER

Büyük zulme karşı 
dayanışma çağrısı

Deniz Atakay, "PKU ve pek çok aminoasit metabolizma hastalığına sahip çocukların aileleri, pahalı olduğu için, özel
düşük proteinli gıda alımında zorlandığından, ne yazık ki yeterli besin bütçesi sağlayamamaktadır” açıklamasını yaptı.
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İsrail taşeron 
terör devleti mi?

Metin KÜLÜNK
İnfo@gazetedamga.com.tr

http://www.metinkulunk.com

Yaşlılara psikolojik destek

SultanBeyli Kaymakamlığı ve Darülaceze
Vakfı işbirliğinde 2018 yılında, ‘Sultanbeyli
Yaşlılara Sahip Çıkıyor’ projesi başlattı.
Proje kapsamında ilçede ikamet eden, ihti-
yaç sahibi, 65 yaş üstü, kimsesi olmayan ya
da yakınlarının bakmak istemediği yaşlılara
sıcak yemek, gıda yardımı, kıyafet yardımı,
temizlik seti, maske ihtiyaçlarının karşılan-
ması, evleri dışındaki sosyal ortamlara eri-
şimlerini sağlayarak moral ve motivasyon
kazandırmak amacıyla maddi-manevi des-
tek sağlanıyor. Doktor ve psikologdan olu-
şan sağlık ekiplerinin ziyaret ettiği yaşlılara
koronavirüs salgını ile mücadele konusunda
da bilgiler veriliyor. Sağlık ekipleri, yaşlıların
sağlık durumunu soruyor, tansiyonunu öl-
çüyor ve temizlik malzemesi veriyor.

Bilgilendirme de yapılıyor

Projeyi 2018 yılından beri devam ettirdikle-
rini belirten Sultanbeyli Kaymakamı Metin
Kubilay, “Bu projemizde esas, büyüklerimi-
zin ihtiyaç sahibi, bakacak kimsesi olmayan
ya da kendi ihtiyaçlarını gidermekte zorla-

nan büyüklerimize destek çıkmak. Onlara
yanında olduklarımızı hissettirmek, bizleri
büyüten bugünlere getiren yaşlılarımızla da-
yanışma içinde olmak, onlara saygımızı ve
sevgimizi göstermek amacıyla hazırlanmış
bir proje" ifadelerini kullandı. Yaşlıların kişi-
sel bakımlarının yapılmasına yardımcı olun-
duğunu kaydeden Kubilay, "Projede gıda ve
sıcak yemek ihtiyaçları varsa karşılıyoruz.
Sağlık hizmetlerini almalarına yardımcı olu-
yoruz. Ayrıca pandemiden, 11 Mart
2020’den önce İstanbul’umuzun dini, tarihi,
kültürel mekanlarını beraber geziyorduk.
Beraber sohbetler gerçekleştirip, müzeleri
ziyaret ediyorduk. Pandemiden sonra gezi-
lerimize son verdik ama yine büyüklerimizin
yanında olmaya devam ettik. Onların te-
mizlik ihtiyaçları, maske ihtiyaçlarına, giyim
ve benzeri ihtiyaçlarına yardımcı olmaya ça-
lışıyoruz. Bugün de burada gördüğünüz
gibi doktorlar ve psikologlar eşliğinde bü-
yüklerimizi ziyaret ederek onları koronavi-
rüs salgını konusunda bilgilendiriyorlar"
şeklinde konuştu. DHA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,
İçişleri Bakanlığı’nın İBB’nin, 

15 bin litrelik dezenfektan alımı
ihalesinde usulsüzlük yapıldığı 

iddiasıyla başlattığı ön inceleme
kapsamında 3 Mayıs’ta yazılı 

savunmasını verdi. İmamoğlu,
müfettişlere gönderdiği savunma

dilekçesinde, belediye başkanı
olarak “harcama ve ihale yetkilisi’
sıfatlarının bulunmadığını belirtti.

A K Parti İBB Meclis Üyesi Yavuz
Selim Tuncer, İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Ekrem İmamoğ-

lu'nun, litresi 75 liradan 15 bin litre dezen-
fektan aldığını açıklamıştı. Dezenfektanın
İzmir menşeli bir firmadan alındığı ve
ödenen miktarın 1 milyon 125 bin lira ol-
duğunu belirten Tuncer, İBB Meclisi'ne
sunduğu soru önergesinde Beylikdüzü il-
çesindeki endüstri meslek lisesinde dezen-
fektanın litresinin 15 lira olduğunu ifade
ederek, "Gittiniz aynı dezenfektanı 15 bin
litre olarak İzmir menşeili bir firmadan al-
dınız. 15 TL nerede 75 TL nerede?" diye
sormuştu.  

Ön inceleme başlatıldı

Yapılan açıklamaların ardından tartışmalı
ihale kamuoyunda tartışmaya neden ol-
muştu. Tartışmaların ardından İstanbul
Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı
Ekrem İmamoğlu hakkında, "Kamu İhale
Kanun’unun 21. Maddesi’nde belirtilen
‘pazarlık usulü’ ile 19 Mart 2020 tarihinde
gerçekleştirilen ve ‘15.000 Litre Dezenfek-
tan Alımı’ ihalesinde usulsüzlük içeren iş-
lemler yapılarak kamu zararına sebebiyet
verildiği" iddiası üzerine ön inceleme baş-
latıldı. İmamoğlu, kendisine 30 Nisan
2021'de tebliğ edilen ön inceleme soruş-
turmasını yürüten müfettişlere, savunma-
sını, 3 Mayıs 2021’de ulaştırdı.

Hüküm altına alındı

Belediye başkanlarının mali yönetim siste-
minde, “harcama ve ihale yetkilisi” sıfatını
taşımadığını belirten İmamoğlu, müfettiş-
lere sunduğu savunma dilekçesinde, "Har-
cama ve ihale yetkililerinin tanımı, görev
yetki ve sorumlulukları, genel hüküm ola-
rak ‘5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu’ ile ‘4734 sayılı Kamu
İhale Kanunu’nda, özel hüküm olarak da
‘5393 sayılı Belediye Kanunu’nda düzen-
lenmiştir" beyanında bulundu. Söz ko-
nusu kanunların ilgili kanunlarına atıf
yapılan dilekçede, "5018 sayılı Kanun’un
3’üncü maddesinin (k) bendinde, kamu
idaresi bütçesinde ödenek tahsis edilen ve
harcama yetkisi bulunan birim, ‘harcama
birimi’ olarak tanımlanmıştır. Kanun’un
31’inci maddesinde, bütçeyle ödenek tah-
sis edilen her bir harcama biriminin en üst
yöneticisinin, ‘harcama yetkilisi’ olduğu
ifade edilmiş, 32’nci maddesinde ise; büt-
çeden harcama yapılabilmesi harcama
yetkilisinin, harcama talimatı vermesine
bağlanmış, harcama talimatlarında da
hizmet gerekçesi, yapılacak işin konusu ve

tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, ger-
çekleştirme usulü ile gerçekleştirmeyle gö-
revli olanlara ilişkin bilgilerin yer alacağı,
harcama talimatlarının bütçe ilke ve esas-
larına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile
diğer mevzuata uygun olmasından, öde-
neklerin etkili, ekonomik ve verimli kulla-
nılmasından ve bu kanun çerçevesinde
yapmaları gereken işlemlerden harcama
yetkililerinin sorumlu oldukları belirtilmiş-
tir. 5018 sayılı Kanun’un 33’üncü madde-
sinde de giderin gerçekleştirilmesinin,
harcama yetkililerince belirlenen görevli
tarafından düzenlenen ödeme emri belge-
sinin, harcama yetkilisince imzalanması ve
tutarın hak sahibine ödenmesi ile tamam-
lanacağı hüküm altına alınmıştır" ifadeleri
kullanıldı. 

Yetki amire verildi

Dilekçede atıf yapılan bir diğer metin ise
“4734 sayılı Kamu İhale Kanunu” oldu.
Kamu İhale Kanunu’nda “ihale yetkilisi”
tanımının açıkça yapıldığına dikkat çekilen
dilekçede, şu görüşler yer aldı: "4734 sayılı
Kanun’da ihale yetkilisi; ‘idarenin, ihale ve
harcama yapma yetki ve sorumluluğuna
sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun
olarak yetki devri yapılmış görevlilerini ifade
eder’ şeklinde tanımlanmıştır. Bu tanımdan,
ihale yetkilisinin harcama yetkisine de sahip
olduğu anlaşılmaktadır. 5393 sayılı Belediye
Kanunu’nun 63’üncü maddesinde de ben-
zeri hükme yer verilmiştir. ‘Harcama yetki-
lisi’ başlıklı anılan maddede, belediye
bütçesiyle ödenek tahsis edilen her bir har-
cama biriminin en üst yöneticisinin har-
cama yetkilisi olduğu yer almıştır." "5018
sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Ka-
nunu” ile “5393 sayılı Belediye
Kanunu”nda düzenlenen “harcama yetki-
lisi”, “harcama yetkisi” ve “harcama tali-
matı” kavramlarının, 4734 sayılı Kamu
İhale Kanunu’ndaki “ihale yetkilisi” ve “yet-
kisi”ni de kapsadığının vurgulandığı dilek-
çede, şu vurgular yapıldı: "4734 sayılı Kamu
İhale Kanunu kapsamındaki işlerde, ihale
yetkilisi sıfatının, belediye başkanları tara-
fından kullanılma imkanının kalmadığı, do-
layısıyla ihale yetkilisi sıfatının da harcama
yetkilileri tarafından kullanıldığı, 01.01.2005
tarihinden sonra belediye başkanlarının
harcama yetkilisi, 01.01.2003 tarihinden
sonra da ihale yetkilisi olmadıkları, bu yetki-
lerin ve sorumlulukların belediyelerde birim
amirlerine verildiği, hususları nazara alındı-
ğında, belediye başkanlarının ihale iş ve iş-
lemleriyle ilgili konularda herhangi bir
görevi bulunmamaktadır."

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali
Yıldız'ın ev sahipliği yaptığı Erzurum
Kongresi'nden Sivas Kongresi'ne, Büyük
Millet Meclisi'nin açılışından Büyük Taar-
ruz'a kadar birçok tarihi güne yer verilen
sergide; Atatürk, İsmet İnönü, Fevzi Çak-
mak ve milli mücadele komutanlarının fo-
toğrafları sergileniyor.

16 Mayıs’ı her yıl anacağız

Serginin açılışında Galata Rıhtımı'nın
önemine değinen Beyoğlu Belediye Baş-
kanı Haydar Ali Yıldız, "Atatürk, 1927 yı-
lında İstanbul'a geldiğinde gazeteciler
kendisine ne hissettiğini sordular. Atatürk,
'Hatıralarımı toparlamaya çalışıyorum' ce-
vabını verdi. Biz bu sergiyle hem ilk adımı
anmak hem de Atatürk'ün hatıralarını yad
etmek istiyoruz” dedi. 16 Mayıs gününü
her yıl anmaya devam edeceklerini belirten
Yıldız, bugüne özel çizilmiş bir resmi de
ziyaretçilerin dikkatine sundu. Atatürk'ün
Galata Kulesi önünde ve Bandırma Vapu-
ru'nun güvertesinde resmedildiği kare zi-
yaretçilerin büyük ilgisini çekti. DHA

İ srail hakkında dünyanın bir türlü çözemediği
bir fotoğraf var: 
Sivil insanları öldürüyor; 

Filistin devleti topraklarını işgal ediyor; 
Halkı yerinden ediyor ve dünyaya kafa tutuyor; 
Ve her defasında sonuç alıyor ve hesap vermiyor!
Oysa bu fotoğrafı okumayı zihnimizde biz 

zorlaştırıyor.
Bu zorlaştırmanın iki akıl oyunu var: İslam 

dünyası neden bu zulmü durduramıyor ve Batı 
her defasında neden kınamakla yetiniyor?

Bizce, temel bir bilgi/okuma eksiğimiz var: İs-
rail Yahudilerin özlem duyduğu bir devlet değildir;

Küresel bir strateji olarak kurulmuş "Taşeron"
bir devlettir. 

Peki İsrail taşeron bir devlet ise kurucuları ve
hizmet ettiği güçler kimlerdir?

Bunun cevabını herkes çok rahat bulabilir; İsrail
alçakça masumlara saldırdığında; toprakları işgal
ettiğinde kimlerin nasıl tutum sergilediğine bak-
manız yeterli.

Ancak esas olan bu taşeron devlete küresel 
güçler neden "Terör Üretme" misyonu verdiler ve bu
mekanizmayı nasıl çalıştırıyorlar? 

Bu mekanizmayı çözmemişseniz; elinizden 
tek şey gelir: Kahrolsun!

Terör “Kahrolsun!” dediğinizde ortandan 
kalkan bir süreç değildir; ince aklı, örgütlü daya-
nakları ve en önemlisi çok uzun süre iş görecek bir
kurgusu vardır. Ülke olarak bizim de bir 
tecrübemiz oldu değil mi?

“Kahrolsun PKK” deyince olmuyor; mekaniz-
mayı çözmeniz gerekiyor ve gerekli adımlarda 
kararlılıkla tamamlamanız şart.

İsrail devletine taşere edilmiş üç büyük görev var; 
1) İslam düşmanlığının ve onun zihinsel zemini

olan “İslamafobi” merkezi olmak. 
2) Ortadoğu’nun kontrolü ve sömürülmesi için

bir “üs devlet” kalmak.
3) Haçlı hafızasında açılmış büyük yara olan

“Kudüs’ün kaybedilişinin rövanşını almak.
Yani Hristiyanlığın Yahudilere ödemesi 

gereken diyeti.
İsrail devleti kurulduğu günden beri bu üç 

görevi yerine getirmenin karşılığında; bu görevler
üzerinden hesabı olan tüm ülkeler tarafından blok
halinde destek almaktadır.

Demek ki konu İsrail olunca bir başka küresel
bloktan söz açıyoruz.

Dolayısıyla Müslüman coğrafya olup biteni
“masum insan öldüren katiller!” fotoğrafı içinde
hem deşifre edemez hem de ne yapacağına ilişkin
yol çizemez.

Ayrıca kritik soru şudur: İsrail devleti bu üç
görevini neden “Terör” yöntemleriyle yürütüyor? 

Ve dünyayı zulmettiği halkların suçlu olduğuna
hatta öldürdüğü masum halkları teröre destek 
verenler diye sunuyor? 

Biraz düşünelim; Devam edeceğiz.

HARCAMA 
YETKIM YOK!
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5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu’nun ilgili hüküm-
leri uyarınca, bütçeden yapılacak
harcamalarda sürecin, harcama
talimatı ile başlayıp, hak sahibine
ödeme yapılması ile son bulduğu
bilgisinin paylaşıldığı dilekçede,
“5018 sayılı Kanun’da, giderin ya-
pılmasından ödeme aşamasına
kadar tüm işlemlerin harcama yet-
kilisinin gözetim ve denetimi al-
tında, onun emir ve talimatı ile
yürütülmesi öngörüldüğünden, so-
rumluluk konusunda da ‘harcama
yetkilisi’ ön plana çıkmaktadır. Ka-
nunda harcama yetkilisinin, büt-
çeyle ödenek tahsis edilen her
harcama biriminin en üst yöneticisi
olarak tanımlanması, idari açıdan
üst yöneticilere; hukuka uygunluk

açısından da yetkili kılınmış merci-
lere hesap vermekle sorumlu oldu-
ğunu göstermektedir” denildi. 5018
sayılı Kanun’daki “harcama yetki-
lisi” ifadesiyle, bir program sorum-
lusuna ve statü hukukunda
tanımlanan daire/birim amirine
işaret edildiğine vurgu yapılan di-
lekçede, “Bu hükümler karşısında,
bütçeden yapılacak harcamalar ko-
nusunda 5018 sayılı Kanunda ön-
görülen harcama sürecinde tek ve
tam yetkili olan, giderin yapılma-
sına karar vermekten ödeme aşa-
masına kadar tüm işlemleri emir
ve talimatı çerçevesinde yürüten ve
maiyetindekileri ve onların eylem
ve işlemlerini gözetmek ve denetle-
mekle yükümlü olan harcama yet-
kilisidir” ifadeleri kullanıldı.

Sultanbeyli Kaymakamlığı’nın Darülaceze Vakfı’yla beraber yürüttüğü ‘Sultanbeyli Yaşlılara Sahip
Çıkıyor" projesi ile ilçede yaşayan kimsesi olmayan yaşlılara maddi- manevi destek sağlanıyor.
Proje kapsamında doktor ve psikologlardan oluşan sağlık ekipleri yaşlılara ziyaret gerçekleştiriyor

16 MAYIS İLK ADIM
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Bandırma Vapuru'na bindiği günün
anısına, Galata Rıhtımı’nda Milli Mücadele’nin dönüm noktalarının
fotoğraflarına yer verilen "16 Mayıs İlk Adım" sergisi açıldı

Tam kapanmada 153 bin denetim  
Bağcılar’da 17
günlük tam kapanma
döneminde Bağcılar
Belediyesi zabıtaları-
nın da yer aldığı de-
netim ekibi, 7/24
esasıyla görev yaptı.
Semt pazarlarından
işletmelere kadar her
yerde uygulamanın
yapıldığı bu süreçte
yaklaşık 153 bin de-
netim gerçekleştirildi.



Ş irket, Cumhurbaşkanlığı Sa-
vunma Sanayii Başkanlığı koordi-
nasyonunda kara, hava ve deniz

muharebesine yönelik farklı platform-
larda kullanılabilen farklı kalibre ve tipte
silah ve silah atış kontrol sistemleri geliş-
tiriyor, üretiyor ve dünya ordularının hiz-
metine sunuyor. ASELSAN Uzaktan
Komutalı Silah Sistemleri (UKKS), Tür-
kiye dahil olmak üzere, toplam 20 ülkede
kullanılıyor. Şirket geçen yıl bu silah sis-
temlerinin üretim, teslimat ve geliştiril-
mesine yönelik yoğun bir çalışma
yürüttü. Deniz platformları için geliştiri-
len 12,7 milimetre (mm) Stabilize Maki-
neli Tüfek Sistemi (Stamp 2), 25 mm
Stabilize Top Sistemi (Stop-2) ve 30 mm
Stabilize Top Sistemi'nin (Muhafız-2)
yurt içi ve dışı talepler kapsamında üre-
tim ve teslimatları sürdü. Şirket 2020 yılı
içerisinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı-
nın ihtiyaçları kapsamında Stamp-2
Sözleşmesi imzaladı. Stop-2'nin Bah-
reyn'e ihracatı gerçekleştirildi. Muhafız-
2'nin Pakistan Deniz Kuvvetleri ile Katar
Deniz Kuvvetlerine teslimatları tamam-
landı. Muhafız-2'nin Katar ve Endonez-
ya'ya ihracatına yönelik yeni sözleşmeler
imzalandı. Ayrıca yeni nesil, hafif ve
küçük Stamp-2L sisteminin geliştirilme-
sine yönelik çalışmalara başlandı.

Sarp sayısı 3 bin 100'e ulaştı

Kara araçları veya sabit tesisler için ge-
liştirilen Sarp'ın Kara Kuvvetleri Komu-
tanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ihti-
yacına yönelik seri üretim ve teslimatları
devam etti. 2020 yılı sonu itibarıyla tes-
lim edilen toplam Sarp Sistemi sayısı 3
bin 100 oldu. Geçen yıl yurt içi ve dışın-
daki projelerin teslimatları gerçekleşti-
rildi. Sarp'ın Macaristan'a ihracatına
yönelik sözleşme imzalandı ve teslimat-
lar tamamlandı. Katar Silahlı Kuvvetleri-
nin ihtiyacı kapsamında 12,7 mm ve
7,62 mm makineli tüfek ve anti-tank fü-
zesi entegre edilebilen Serdar Tanksavar
Füze Sistemi teslimatlarına devam
edildi. ASELSAN, UKSS'lerin yurt içi ve

dışındaki teslimatlarını yoğun şekilde
sürdürürken farklı ihtiyaçlara uygun
yeni çözümler ve çeşitli silah seçenekle-
rinin sistemde kullanılabilmesine yöne-
lik geliştirme çalışmaları yürütüyor. Bu
çalışmalarda Sarp'ın yeni versiyonları
Sarp-Zafer ve Sarp-L ve Nefer insansız
silah kulesi öne çıkıyor. Geçen yıl
EGM, Katar ve Kuveyt Silahlı Kuvvet-
leri’nin ihtiyacı kapsamında 12,7
mm/7,62 mm makineli tüfek entegre
edilebilir Sarp-Zafer'in Rus menşeli
12,7 mm makineli tüfekle kullanımına
yönelik Sarp-Zafer NSV ve Rus men-
şeli 14,5 mm makineli tüfekle kullanı-
mına yönelik Sarp-Zafer KPVT

geliştirme ve kalifikasyon çalışmaları
gerçekleştirildi. Ayrıca EGM, Kara
Kuvvetleri Komutanlığı ve Bahreyn Si-
lahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı kapsamında
7,62 mm/5,56 mm makineli tüfek en-
tegre edilebilir Sarp-L'nin kalifikasyon-
ları yapıldı. EGM'nin ihtiyaçları
kapsamında Sarp-L'nin araç içerisin-
den mühimmat yükleme yeteneğine
sahip versiyonu geliştirilerek kalifiye
edildi. Öte yandan, Sarp-L'nin Hisar-A
Projesi kapsamındaki teslimatlarla en-
vantere girmesi öngörülüyor.

Zırhlıların yeni silahı Nefer-L

Batı veya doğu menşeli 25/30 mm oto

matik topların ve anti-tank füzelerinin
takılabildiği, üzerinde 12,7 ve 7,62 mm
eş eksenli silahın yer aldığı Nefer Silah
Sistemi, hafifliği, düşük silueti ve diğer
yetenekleriyle pazarda bir ilk olma
özelliğine sahip bulunuyor. Hareket ha-
linde, gece/gündüz koşullarında, sabit,
hareketli hedeflere karşı paletli veya te-
kerlekli kara araçlarında ve sabit plat-
formlarda kullanılabilen Nefer'in
kalifikasyonları gerçekleştirildi. Zırhlı
muharebe aracı, diğer taktik kara araç-
ları ve sabit tesislerde kullanılmak
üzere geliştirilen Nefer-L'nin de kalifi-
kasyonları tamamlandı, sabit tesis uy-
gulamasına yönelik faaliyetleri yapıldı.
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YAYIN TÜRÜ:  Ye rel Süre li Yayın

rekAbetKurumu verilerinden yapılan der-
lemeye göre, Türkiye'de ilk vakanın görül-
düğü Mart 2020'de başlayan salgın

sürecinde e-ticaret kanallarının kullanımı artarken,
kadın ve erkek tüketicilerin eğilimleri farklılık gösterdi.
Bu dönemde e-ticarette, tüketicilerle satıcıların eğilim
ve alışkanlıkları ile pazarın yapısı sektördeki oyuncula-
rın faaliyetlerine yön verdi. Tüketicilerin salgın süre-
cinde internetten alışveriş yaptıkları alışverişlerde
moda ürünleri ilk sırada yer aldı. Bu kategoriyi "elek-
tronik" ile "kozmetik ve kişisel bakım" izledi. Söz ko-
nusu dönemde tercih edilen diğer ürünler ise, "ev,
yaşam, ofis" "ev tekstili", "kitap", "yemek siparişi", "sü-
permarket", "sağlık, medikal ürünler ve besin takviye-
leri", "yiyecek içecekler", "çiçek siparişi", "müzik, film ve
hobi", "spor, outdoor", "oto yedek parça ve aksesuar-
ları", "bahçe ve yapı market", "oyuncak" "eğlence ve
kültür" oldu.

Kadınlar moda tercih etti

Tüketici eğilimleri cinsiyete göre değerlendirildiğinde,
erkek ve kadın kullanıcı tercihleri "moda", "kozmetik ve
kişisel bakım" ile "elektronik" kategorilerine göre
önemli ölçüde farklılaştı. Bu dönemde kadın tüketicile-
rin yüzde 80,4'ü moda kategorisinden alışveriş yaptı,
erkeklerde ise bu oran yüzde 58,7 oldu. Bunun yanı
sıra "elektronik" kategorisinde kadınların alışveriş
yapma oranı yüzde 33,9 iken erkeklerin oranı yüzde
60,7 olarak gerçekleşti. "Kozmetik ve kişisel bakım" ka-
tegorisinde ise kadınların alışveriş yapma oranı yüzde
57 iken erkeklerin alışveriş yapma oranı yüzde 27,3
olarak hesaplandı. Pazar yeri açısından bakıldığında
"moda" ile "kozmetik ve kişisel bakım" kategorisiyle pa-
zarda bilinirliği olan Trendyol ağırlıklı olarak kadın,
"elektronik" kategorisi ile pazarda bilinirliği olan Hep-
siburada ise erkek tüketicilerce daha çok tercih edildi.

Şirketten yapılan yazılı açık-
lamada, “Son dönemde kişisel
verilerin güvenliği konusunda

artan endişeler ve yaşanan tam kapanma
sürecinin de etkisiyle kullanıcılar bu bay-
ramda sevdikleriyle BiP üzerinden bay-
ramlaştı. BiP ile 12 – 15 Mayıs tarihleri
arasındaki 4 günlük bayramlaşma döne-
minde 16 milyon dakika sesli ve görün-
tülü görüşme yapılarak yeni bir rekora
imza atıldı. Yerli iletişim uygulaması üze-
rinden bayram süresince gönderilen
mesaj sayısı ise 1,3 milyarı buldu” bilgile-
rine yer verildi. Kişisel veri hassasiyeti se-
bebiyle yaşanan dijital göçün başladığı
tarihten bu yana Türkiye ve dünya gene-
linde BiP’e yoğun bir ilgi gösterildiğini
belirten Turkcell Genel Müdürü Murat
Erkan, “Bazı global uygulamaların da-
yatmacı yaklaşımları, BiP gibi kişisel ve-
rilere hassasiyetle yaklaşan
uygulamaların kullanımının önemine
ilişkin toplumsal farkındalığı artırdı. Söz
konusu veri paylaşma talebinin AB ülke-
leri veya birçok batılı ülkeden istenme-
diği, aralarında Türkiye’nin de yer aldığı
bazı ülkelerdeki kullanıcıların karşısına
çıkarıldığı görülüyor. Bu da bize aslında

siber vatanımıza sahip çıkmak için yerli
teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanılma-
sının önemini bir kez daha gösteriyor.
Kendi güvenli teknolojilerimizin kullanı-
mını yaygınlaştırmazsak yaşanan bu sı-
kıntı ne ilk ne de son olacak. İşte biz de
bu yüzden Türkiye ve tüm dünyadaki
kullanıcılara tek bir uygulamaya mah-
kum olmamaları için BiP ile şeffaf, eşit
ve güvenli iletişim fırsatını sunuyoruz.
Kullanıcıların bu hassasiyetle değerlen-
dirme yapıp BiP’i tercih etmeleri bizi çok
memnun ediyor. Bu bayramda da mille-
timizin yoğun şekilde BiP aracılığıyla
bayramlaştığını gördüğümüz için çok
mutluyuz” diye konuştu.

Bazı ötelemeler yapıldı

Yabancı şirketlerin ülkemizin verilerini di-
ledikleri gibi kontrolsüz şekilde kullan-
malarını doğru bulmadıklarını da
kaydeden Genel Müdür Murat Erkan,
“Bazı uygulamaların ülkemizdeki kulla-
nıcılarının kişisel verilerini üçüncü taraf-
larla paylaşılmasını zorunlu hale
getireceğini açıklaması, son ayların en
çok konuşulan gündemlerinden biri. Bu
konuda kullanıcıların gösterdiği tepkilere

bağlı olarak yaşanan dijital göç nedeniyle
geri adım gibi görünen bazı ötelemeler
yapıldı. Ancak yapılan bu üstü kapalı
açıklamalar, veri kullanım talebinden
hâlâ vazgeçilmediğini ve eninde sonunda
bu iznin alınacağını gösteren kabul edile-
mez bir yaklaşımdır” şeklinde konuştu.

23 milyon fotoğraf yollandı

Turcell’den edinilen verilere göre; “12 –
15 Mayıs tarihleri arasındaki Turkcell
aboneleri toplamda 2 milyar 212 mil-
yon 833 bin 521 dakika konuştu. Ko-
nuşmaların büyük bir kısmı 882 milyon
828 bin 411 dakika ile bayramın birinci
günü yapıldı. Konuşma trafiğinin en
yoğun olduğu il, 355 milyon 54 bin 347
dakika ile İstanbul oldu. İstanbul’u sıra-
sıyla Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya
takip etti. Aboneler bu dönemde yurtdı-
şıyla 1 milyon 798 bin 414 dakika ko-
nuştu. Data kullanımı yine rekor kırarak
46 milyon 181 bin 386 GB’a ulaştı. En
fazla data tüketilen iller sıralamasında
İstanbul ilk sırayı alırken, onu sırasıyla
İzmir, Ankara, Bursa ve Kocaeli izledi.
Bayram boyunca Dergilik’ten 174 binin
üzerinde dergi ve 104 binin üzerinde ga-

zete indirildi. Yine bayram boyunca
yaklaşık 4,5 milyon aramada UpCall ile
isim gösterildi. Öte yandan bayram sü-
resince TV+’ta 1 milyar 101 milyon
102 dakika boyunca içerik izlenirken,
Lifebox’a 23 milyon fotoğraf ve 2 mil-
yon adet video yüklendi.” DHA

AntAlyA Serbest Bölge Kurucu
ve İşleticisi AŞ Genel Müdürü
Zeki Gürses, "Büyük yatlar için
iş güvenliği açısından büyük ko-

laylık sağlayan vinç, faaliyete başladığı ilk
gün yapımı tamamlanan 5 tekneyi denize
indirdi." dedi. Yat üretiminde Türkiye'nin
İtalya ve Hollanda'dan sonra üçüncü sı-
rada yer almasında önemli role sahip
Antalya Serbest Bölge, 560 ton taşıma

kapasiteli travel lift (vinç) yatırımı ile lüks
yat üretimi, bakımı ve onarımı için Akde-
niz çanağında en çok tercih edilen tersa-
nelerden biri oldu. Son 20 yılda 1,3
milyar dolar değerinde 479 yatı mavi
suyla buluşturan bölge, yat imalatında
dünyanın en önemli merkezlerinden biri
haline geldi. İtalya'dan İngiltere'ye,
ABD'den Rusya'ya ve Birleşik Arap
Emirlikleri'ne kadar dünyanın birçok ye-

rinden lüks yat siparişi alan bölgede, 22'si
yabancı sermayeli 45 firma yat sektö-
ründe faaliyet gösteriyor. Boyutlarına
göre 30 metrelikten 70 metreye kadar yat
üretiminin gerçekleştirildiği bölge, 560
ton taşıma kapasiteli vincin faaliyete geç-
mesiyle daha da hareketlendi. Şubatta
montajı yapılan ve marttaki deneme test-
lerinin ardından nisan ayının ilk günlerin-
den itibaren 60 metreye kadar
uzunluktaki tekneleri denize indiren ya
da denizden karaya çıkaran vinç, yat ima-
latı, bakımı ve onarımında siparişleri ar-
tırdı. Antalya Serbest Bölge Kurucu ve

İşleticisi AŞ (ASBAŞ) Genel Müdürü
Zeki Gürses, rıhtımda ülke ekonomisine
daha fazla girdi sağlamak amacıyla
önemli yatırımlar yaptıklarını, bunlardan
birinin de dünyada en modern sistemler-
den biri olarak görülen vinç olduğunu
söyledi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19)
salgınına rağmen bölgede tedbirler eşli-
ğinde hummalı bir çalışmanın yürütüldü-
ğünü dile getiren Gürses, "Büyük yatlar
için iş güvenliği açısından büyük kolaylık
sağlayan vinç, faaliyete başladığı ilk gün
yapımı tamamlanan 5 tekneyi denize in-
dirdi." ifadelerini kullandı.

Türkiye telefon ile bayramlaştı
İletişim platformu BİP, Türkiye’nin tam kapanma sürecinin sürdüğü Ramazan Bayramı’nda bayramlaşmak için BiP’i
tercih ettiğini bildirdi. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, bu durumun kendileri için çok sevindirici olduğunu söyledi

Türk savunma sanayisinin lider şirketi ASELSAN, 20 ülkede kullanılan uzaktan komutalı
silah sistemleriyle ulaştığı başarıyı yeni ürünlerle daha da artırmayı amaçlıyor

Şirket 2020 yılı içerisinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçları kapsamında Stamp-2 Sözleşmesi imzaladı. 

En çok moda için
alışveriş yapıldı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-
19) salgını döneminde inter-
netten alışveriş yapan kadın
tüketicilerin yüzde 80,4'ü,
erkeklerin 58,7'si moda
ürünlerini tercih etti

Yat hareketliliği başladı



A nkara Cumhuriyet Başsavcılığına
yapılan başvuruda, organize suç ör-
gütü elebaşı Sedat Peker ve örgüt

üyelerine yönelik adli makamlarca yürütülen
soruşturma kapsamında kısa süre önce kol-
luk kuvvetlerince operasyon yapıldığı hatırla-
tılarak, "İçişleri Bakanı olan müvekkilimin
bilgisi dahilinde yapılan bu operasyon son-
rası organize suç örgütü lideri, özellikle mü-
vekkilimin kendisiyle ilgili açıklamalar
yapmasından sonra müvekkilim hakkında da
gerçeğe aykırı, tamamen algı yaratmaya yö-
nelik uydurma içerikli video yayımladı. Söz
konusu videoların içeriği incelendiğinde mü-
vekkilim ile ilgili daha önce de kötü niyetli
çevrelerce dile getirilen dedikodu niteliğinde
hususlar ile birlikte uydurma hikayelerle iftira
ve hakaretlerde bulunulduğu kolaylıkla tespit
edilebilecektir. Söz konusu videoda iddia edi-
len, DYP Genel Başkanlığı adaylığı sürecinde
müvekkilimin kongre salonuna, teşkilat bina-
larına sokulmadığı, şüphelinin de o süreçte
müvekkilime yardım ettiği, şüpheliye koru-
manın müvekkilim tarafından verildiği, hak-
kında dosya hazırlandığına dair müvekkilim
tarafından şüpheliye haber verildiği, müvek-
kilimin İstanbul'u kendisinin yönetmediğini,
başkaları tarafından yönetildiğini söylediği,
şüphelinin yurt dışına kaçışı sürecinde haber
aldığı, yurt dışından dönüşüne dair kendisine
söz verildiği iddiaların araştırılmasını talep
ediyoruz" ifadelerine yer verildi. 

Eski video hatırlatıldı

Başvuru dilekçesinde ayrıca Sedat Peker'in 
20 Mayıs 2020'de yayımladığı videoya işaret
edilerek, "FETÖ üyelerinin dile getirdiği bazı
iddiaların, yine bazı kesimlerce yapılan dedi-
koduların asılsız olduğunu 'Sayın İçişleri Ba-
kanı beni kaçırmış. Bakan ile hayatımda bir
kere yan yana gelmedik veya hiçbir özel dost-
luğu gerektirecek bir durum olmadı, tanımı-
yorum' diyerek yalanlamışken kendisine ve
örgüt üyelerine yapılan operasyon sonrası 
bu kez daha önce yalanladığı iddiaları, dedi-
koduları kendisinin söylemesi basit bir çelişki
değil videonun operasyonel amaçlarla ya-
yımlatıldığını ortaya çıkaran önemli bir 
durumdur" ifadelerine yer verildi.

Araştırma istendi

Dilekçede, "Gelinen aşama şüphelinin bu uy-
durma senaryolara dayalı tüm hakaret ve ifti-
raları ile ilgili Sayın Başsavcılığınızca
kapsamlı araştırma ve soruşturma yapılma-
sını talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur"
denildi. Türkiye'de içten ve dıştan gelen tüm
engellemelere rağmen terörle ve diğer tüm
suçlarla büyük bir kararlılıkla mücadele edil-
diği belirtilen dilekçede, şunlar kaydedildi:
"Kahramanlarımızın büyük fedakarlıklar
gösterdiği bu dönemde, iç ve dış şer odakla-
rınca var güçleriyle istikrarsızlaştırılmaya ça-
lışılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin

İçişleri Bakanı olan, PKK, FETÖ, DHKP-C,
DAEŞ ve diğer tüm terör örgütlerine, suç ör-
gütlerine karşı teşkilatıyla birlikte amansız
mücadele ettiği için sayısız hakaret, iftiraya ve
saldırıya maruz kalan ve ABD tarafından
hakkında iki kez kişisel yaptırım kararı alınan
müvekkilim ile ilgili olarak belirli çevrelerden
beslenen ve yalan üzerine kurgulanmış ha-
berler bir süredir periyodik olarak servis edil-

mektedir. PKK, FETÖ, DHKP-C, DAEŞ ve
diğer terör ve organize suç örgütleriyle etkin
ve kararlı bir mücadelenin sürdürüldüğü bir
zaman diliminde kasıtlı bir şekilde bu haber-
lerin yapılması, videoların yayımlanması su-
retiyle müvekkilimin ve aile bireylerinin
yıpratılması, netice de kolluk kuvvetlerinin
moral ve motivasyonunun olumsuz olarak
etkilenmesinin amaçlandığı çok açıktır."

S onunda bitti kurtulduk kovid belasından.
Maske yok mesafe yok yasaklar yok. En önem-
lisi sevdiklerimize doya doya sarılacağımız

günlerdeyiz. Deniz kenarında salaş bir mekanda dost-
larımızla türküler söyleyerek güneşi de batıracağız.
Doya doya sabahlara kadar gezip şehrin altını üstüne
getireceğiz. Demeyi o kadar çok isterdim ki, maalesef
hayal ve temenniden öteye geçmiyor. Bu gidişatla
uzun bir süre daha özgürlüğümüz olamayacakta.

Tabiki bu günleri temenniden ötede görmek ve
özgür günlere ulaşmak için durumun ciddiyetinin far-
kında olmamız gerekiyor. Bizim toplumumuzda her
şeyde olduğu gibi nedense yasaklara da ayrı bir alerji-
miz var. Toplum  yararına olsa dahi tepki verme dür-
tüsü var. İlk aklımıza gelen bu yasaktan nasıl
kurtulurum? Nasıl bir kılıfına uydurupta herkese
yasak olanı bana serbest yaparım düşüncesi hakim.
Kimse demiyor ki; yasaklarda serbestlikte toplum için
olmazsa olmazlardır. özellikle bu durum toplum sağ-
lığı  için uygulamaya konulduysa daha da önem taşı-
maktadır. Çünkü; birey olarak sadece sizleri değil
tüm toplumu etkilemektedir. Ben-sen diye ayırım yap-
manın imkanı yoktur.

Ülke olarak aç-kapa yöntemiyle vaka sayımızı dü-
şürmeye çalışırken bazı ülkeler koronadan tamamen
kurtulmuş durumda. Sokakta kovid-19 bitiş partileri
düzenliyor. Peki virüsü tamamen bitiren bunu başa-
ran diğer ülkelerden farkımız nedir?

Onlar çok zeki biz aptal bir toplum muyuz?
Onlar kutsanmış, ayrıcalıklı yaratılmış biz sıradan

insanlar olarak mı dünyaya gelmişiz?
Onların, on parmağında on marifet biz 

beceriksiz miyiz?
Onlar bilim insanları, sanayici, çifçi olarak mı 

doğmuşlar?
Türkiye’de son bir yılda akademisyenlerin sayısı

7000 kişi artmış. Profesörlerin sayısı 4000 kişi art-
mış. Yani, son 1 yılda 4000 doçent bilimsel çalışma-
ları ile profesörlüğe yükselmiş. Ne ala memleket
yahu. Dünyada, bizim ülkemizden başka hiç bir yerde
örneğini göremeyeceğiniz bir rakam bu. Arş-ı alaya
aniden yükselen doçentlerimiz nasıl bir bilimsel ça-
lışma ortaya koymuşta da profesörlüğe yükselmiş.

Neredeyse 2 yıldır virüs belasıyla uğraşırken or-
taya bu konuda bir çalışma mı koymuşlar? Bu kadar
profesörümüz varken sırf Türk diye, Almanya’nın ye-
tiştirdiği aşıyı bulan iki Türk’le neden övünmeye
devam ediyoruz?

Cem Karacanın bir şarkısı geliyor aklıma;
“Bedava yaşıyoruz, dostlar bedava
Hava bedava, bulut bedava
Dere tepe bedava, yağmur çamur bedava
Bedava yaşıyoruz, dostlar bedava.”
Ne ala memleket. Nefes almanın bile paralı olduğu

memlekette
Akademisyenlik bedava
Doçentlik bedava
Profesörlük bedava
Sağlıcakla... 
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, avukatı aracılığıyla Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak organize suç örgütü
elebaşı Sedat Peker'in yönelttiği iddialar ile ilgili araştırma
yapılmasını istedi. Soylu ayrıca Peker hakkında "hakaret ve
iftira" gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Bedava yaşıyoruzİDDİALAR İÇİN
SAVCILIĞA
ÇAĞRI BAKAN
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Başvuru dilekçesinde son dönemde orga-
nize suç örgütlerine yönelik yapılan ope-
rasyonlara ilişkin de veriler yer aldı. İçişleri
Bakanlığı tarafından 15 Temmuz 2016 ta-
rihinden bugüne organize suç örgütlerine
yönelik olarak bin 798 operasyon gerçek-
leştirildiği, bu operasyonlarda 22 bin 636
şüphelinin gözaltına alındığı, bunlardan 8
bin 414'ünün tutuklandığı hatırlatıldı. Di-
lekçede, "Görüldüğü üzere son yıllarda 
organize suç örgütlerine yönelik yapılan
etkili operasyonlar sonrasında bu kez
mafya saldırısına, kurgusuna muhatap
kalınmıştır" ifadesi kullanıldı.
Soylu ayrıca Peker’in kendisine yönelik
sözleriyle ilgili "hakaret ve iftira" suçlaması
ile Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyu-
rusunda da bulundu. Başvuru dilekçe-
sinde Peker ile beraber hareket edenlerin
tüm iletişim ve irtibatlarının tespit edil-
mesi, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması

istenerek, "Belirtilen nedenlerden müvek-
kilim hakkındaki gerçeğe aykırı tüm iddia-
lar ile ilgili araştırma yapılmasını, şüpheli
hakkında da bu gerçeğe aykırı iddialarda
yer alan hakaret, iftiralarla ilgili gerekli so-
ruşturmanın yapılmasını, soruşturma ted-
birlerinin uygulanması suretiyle delillerin
toplanmasını, şüpheli ve tespit edilecek
diğer şüpheliler hakkında ceza davası açıl-
masını saygılarımla vekaleten arz ve talep
ederim" ifadelerine yer verildi.

22 BİN 636 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Umutlar tek tek yok oluyor

türkİYe İstatistik Ku-
rumu'nun (TÜİK) "İsta-
tistiklerle Gençlik, 2020"

araştırmasının sonuçları açıklamdı.
Araştırmaya göre "Mutluyum"
diyen gençlerin sayısında ciddi
oranda azalma meydana geldi. Bu
sonuçları değerlendiren CHP'li
Gürsel Tekin, "Pandemi süreciyle
iyice sarpa saran ekonomi ve iç-dış
politika, gençlerin Türkiye’ye dair
umutlarını günden güne yok ediyor.
Gençler, Kovid-19 salgın hastalığı-
nın yanı sıra, AKP iktidarının neden
olduğu ekonomik buhran ile de
karşı karşıya" dedi.

Korkunç bir tablo

Araştırmaya göre gençlerin sadece
yüzde 47,2'sinin mutlu olduğunu
belirten Tekin, "Bu oran 2019'da
yüzde 56,7'ydi. Genç nüfusun istih-
dam oranı 2019 yılında yüzde 33,1
iken 2020 yılında yüzde 29,2'ye
düştü. Dikkat çeken bir başka veri
ise genç işsizliği oldu; ne eğitimde
ne de istihdamda yer alan gençlerin
oranı yüzde 28,3'te kaldı. Bu kor-
kunç bir tablo. Asıl felaket bu. Ülke-
mizin geleceği olan gençlerimizin
işsizliği bu ülkenin en önemli beka
sorunudur" ifadelerine yer verdi.
Türkiye’de genç nüfusun yüzde
50’sinin ailesine muhtaç olarak ya-
şadığına vurgu yapan Tekin, "Salgı-
nın da etkisiyle kendisini günlük
yaşamda tüm ağırlığıyla hissettiren
ekonomik kriz, 19 Mayıs’ı, ‘Ata-
türk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bay-
ramı’ olmaktan çıkarmıştır. Gençlik
İŞKUR önünde iş bulmak ya da 
işsizlik maaşına başvurmak için
kuyrukta. Geleceğe ‘güvenle’ 
bakamayan, çaresizce iş aramaktan
bunalan gençlik nasıl bayram kutla-
yacak?" diye konuştu.

Asıl beka sorunu bu

"Gençlerin yüzde 52.8’i mutsuz
olan bir ülkeyiz" diyen Tekin, "İnsan
hayatının en üretken, en etkili ve ba-
şarılı olacağı zamanları mutsuz ve
umutsuz bir şekilde geçirmek duru-
munda kalıyorlar.  Ülkemizde en
büyük sorun işsizlik diyoruz, ama
iktidar sanki ülkenin böyle bir so-
runu yokmuş gibi duymazdan gel-
meye, umursamamaya ve bu
sorunu çözecek çareler üretmek ye-
rine ana muhalefet partisiyle uğraş-
maya devam ediyor. Gidişat da öyle
gösteriyor ki durum bundan sonra
daha da kötüleşecek. Ülkedeki asıl

‘beka sorunu’  işsiz gençlerdir. Bu
durum toplumum kanayan bir ya-
rası olmaya, can yakıcı olmaya
devam edecek. Çünkü Cumhuriyet
tarihinin en yüksek genç işsizlik
oranı ile karşı karşıyayız. Asıl felaket
bu. İktidarın konuşulmasını isteme-
diği, dikkatleri başka yerlere çekmek
için çabaladığı gerçeklerden birisi
budur" ifadelerini kullandı. 

Umutsuz olmayın

CHP Milletvekili Gürsel Tekin açık-
lamasının devamında, "Her şeye
rağmen bu ülkenin gençleri, hiçbir
zaman umutsuz olmasınlar. 102 yıl
önce yakılan 19 Mayıs ateşi, her
daim ülkemizin geleceğini aydınla-
tacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle
ülkemizin bağımsızlık ateşinin yakıl-
dığı günün 102. yıldönümünde
Büyük Önder Mustafa Kemal Ata-
türk başta olmak üzere, kurtuluş
mücadelemizin kahramanlarını
saygı, rahmet ve minnetle anıyo-
rum. Milletimizin ve gençlerimizin
19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Genç-
lik Bayramını kutluyorum" diye
konuştu. 

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, "Ülkemiz, 19 Mayıs Atatürk’ü
Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutlamaya hazırlanırken, gençlerin
Türkiye’ye dair umutları günden güne yok oluyor” dedi

İYİ Partİ TBMM Grup
Başkanı İsmail Tatlıoğlu,
TBMM’de düzenlediği

basın toplantısında, uzun dönemli bir
kapanma sürecinden çıkan Türkiye’nin
sorunlarını biriktirerek bir açılış yaptığını
söyledi. "Bugün bizim talebimiz Sayın
Erdoğan ve ekibinden, Türkiye sorunla-
rına yönelik olarak muhalefete laf yetiş-
tirmekten, muhalefete ayar verme
teşebbüslerindense, Türkiyemizin insa-
nımızın gündeminde bulunan sorunla-
rın çözümüne yönelik politikalar
oluşturması, bunları uygulamaya koy-
ması ve bunlarla ilgili çözüm önerilerini
paylaşmasıdır" diyen Tatlıoğlu, "17 gün-
lük kapanmada beklerdik ki, 17 milyon
aşılama olsun. Neden olmadı sorusu-
nun cevabını bilmiyoruz. Türkiye’nin bu
aşıyı almaya gücü yeter .Türk devletinin
böyle bir organizasyonu yapmaya gücü
yeter. Pandemi sürecinin başında çok
eleştirdiğimiz ülkelerin haziran itibarı ile

açılışa geçtiği, birçok ülkede
maske takılmasına rağmen ka-
panmanın tamamen ortadan
kalktığı ve normal hayata geç-
tiğini görüyoruz. Türkiye’de
yaklaşık 65 milyon insanımı-
zın yüzde yirmisine erişmemiş
bir tam aşılama süreci var.
Bunun nedenleriyle beraber
kamuoyu ile paylaşılmasını is-
tiyoruz" ifadelerini kullandı. 

Bize bilgi verin!

Filistin'de yaşanan insanlık dramına de-
ğinen Tatlıoğlu, "İçimizi yaralayan ve
bayramı kapkara eden bir diğer konu Fi-
listin meselesidir. Filistin’de yaşananlar
kaygı vericidir. Mazlum ve mağdur Filis-
tin halkına yapılan zulme, Müslüman-
lığa karşı girişilen bir acımasızlığa,
insanlığa yönelik bir katliama şahitlik et-
mektedir dünya. Bunu alkışlayan devlet-
leri ve liderlerini şiddetle kınıyoruz.

Türkiye’ye baktığımızda te-
lefon trafiğini aşan hiçbir
eylemin varlığa şahit olma-
dık. Sayın Erdoğan’ın dışiş-
lerinin ve saray
bürokrasisine ait bir yol ha-
ritası var mı bilmek istiyo-
ruz. Beş parti grubu ortak
bir bildiri yayınlamış ve Fi-
listin’de yaşananları ve İsra-
il’i şiddetle kınamıştır.
Şimdi devleti temsil edenle-

rin düşüncelerini Meclis olarak bilek isti-
yoruz. Bunların yol haritasının
varlığından haberdar olmak istiyoruz.
Türkiye’nin bu konuda yapabileceği çok
şey var, atabileceği adımlar var. Türkiye
Cumhuriyeti Devleti olarak yapabileceği
atabileceği adımlar var bunlarla ilgili
Sayın Erdoğan ve yönetiminin yol hari-
tasını görmek, paylaşmak ve ortak bir
politika üretmenin doğru olacağına ina-
nıyoruz" çağrısını yaptı. 

Aşı almaya gücümüz yeter

İnce partisini kurdu
Memleket Hareketi kurucusu Muharrem İnce, parti kuruluşu için İçişleri
Bakanlığı'na başvuru yaptı. İnce, “Başvuru yapıldıktan sonra kendi içimizde
toplantı yapacağız. Genel başkan seçilecek” bilgisini verdi

CHP'den ayrılarak
Memleket Hareketi'ni
kuran Muharrem İnce,

parti binası önünde dikkat çeken
açıklamalar yaptı. İnce, parti kuru-
luşu için İçişleri Bakanlığı'na baş-
vuru yaptıklarını belirtti. İnce,
“"Başvuru yapıldıktan sonra kendi
içimizde toplantı yapacağız. Genel
başkan seçilecek" diye konuştu. İnce,

"Başvuru yapıldıktan sonra kendi 
içimizde toplantı yapacağız. Genel
başkan seçilecek. İlk sefere mahsus
olmak üzere MYK'yı genel başkan
atayacak ve parti sözcümüz öğleden
sonra sizinle bilgileri paylaşacak.
Ben onun açıklamasına gölge dü-
şürmemek için detay vermek istemi-
yorum. Ben açıklamayı yarın
yapacağım” bilgisini verdi. 



K uzey Ormanları Savunması bir
açıklama yaparak  Burhanettin So-
ğancılar Taş Ocağı'nın durdurul-

masını istedi. "Ormanlarımız maden, taş,
kum ocaklarıyla delik deşik ediliyor, canlılı-
ğın ortasında ay yüzeyindeki kraterleri
anımsatan ölüm çukurları açılıyor" denilen
açıklamada, "Kâr hırsıyla her ağacın altında
taş aramakta sakınca görmeyen şirketler-
den biri, ‘Burhanettin Soğancılar  Taş
Ocağı, Kuzey Ormanları’nın Kalfaköy böl-
gesini dinamitliyor. Açtığı devasa kraterde
kazma vurmaya devam ediyor. Üstelik

bunu, İstanbul’a nefes, yaban hayatına
yuva olan; köylünün geçimini sağladığı
Kuzey Ormanları’nın tam ortasında yapı-
yor. Üstelik, Antik Roma’dan kalan ve Os-
manlı İmparatorluğu tarafından da istifade
edilen Trakya’nın eşsiz 1700 yıllık su isale
hattına zarar vererek yapıyor" denildi. 

Bakanlığın tespiti var

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı ko-
ruma kurulunun “Tarihi su yolunun bir kıs-
mının yok edildiği, bir kısmında ise kaçak
kazılar yapılarak tahrip edildiği" şeklinde

tespitine atıf yapılan açıklamada, "Üstelik,
kurulun koruma kararına ve şirket hakkında
suç duyurusunda bulunulması kararına
rağmen yapıyor. Üstelik, Çatalca bölgesinin
37 köy muhtarının ve Kuzey Ormanları Sa-
vunması’nın Çatalca Cumhuriyet Başsavcı-
lığı’na suç duyurusunda bulunmasına
rağmen yapıyor. Üstelik, “ÇED Gerekli De-
ğildir” kararında belirtilen alanın dışında
çalışıldığını belirten İstanbul Çevre ve Şe-
hircilik İl Müdürlüğü’nün, Valilik oluru ile
taş ocağı hakkında kapatma kararı verme-
sine rağmen yapıyor" ifadelerine yer verildi. 

Cezalandırılması istendi

Açıklamada faaliyet durdurma kararına

rağmen bölgeden alınan görüntülerde iş
makinalarının çalışmaya devam ettiğinin
belgelendiği belirtilerek, "Buradan Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere
tüm yetkili resmi kurumlara sesleniyoruz;
bu yıkımın durması için daha ne olması
gerekiyor? 
Dünyada başka bir benzeri bulunmayan
Antik Roma Su Yolu’na vurulan kepçe,
vatandaşların aklına kaçınılmaz olarak
şu soruyu getirmektedir; şahısların
maddi çıkarları yurdun doğasının, köylü-
sünün, tarihi değerlerinin ve kültür mira-
sının dahi üzerinde midir? Maden
işletmesinin faaliyete geçmesine onay
vermek büyük bir hataydı. Bu hata, so-
nunda suça dönüşen bir sürecin başlan-
gıcı olmuştur. 
Yasaları çiğneyerek, devlet kurumlarını
itibarsızlaştırarak çalışmaya devam eden
şirkete neden engel olunmamaktadır?
Orman Genel Müdürlüğü'nü, Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı'nı ve İstanbul Valili-
ği'ni, verilen karar doğrultusunda hare-
kete geçmeye, yükümlülüklerini yerine
getirmeye çağırıyoruz. Faaliyete devam
eden işletmenin sorumluları ile verilen
kararın uygulamaya koyulmasında ve de-
netlenmesinde ihmali olanların derhal
cezalandırılmasını talep ediyoruz" çağrısı
yapıldı. 
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K üresel salgın nedeniyle bizlere dayatı-
lan maske-mesafe- hijyen kurallarına
zorlansak da uymak zorundayız.

Bu kurallara uyulması için gerekli tüm ön-
lemler doğal olarak devlet tarafından alınmak
durumundadır.

Ancak maskeyi bile vatandaşına vereme-
yen devletin pandemi sürecinde mağdur olan
esnaf ve çalışanlara destek olması da müm-
kün olamadı.

İşçisi, memuru, çalışanı, çalışamayanıyla,
üreticisi, tüketicisiyle hepimiz mağdur olduk
ama geçiş garantili otoyol, hasta garantili
hastane, uçuş garantili havaalanı yapan mü-
teahhitler karlarına daha çok kar kattılar.

Bu arada aynı anda üç-beş yerde çalışıyor
gibi görünüp her birinden yüklü maaş ve ücret
alan bürokratlar, yandaş yöneticiler mağdur
olmadıkları gibi bu haksız kazançlarına an-
lamsız gerekçeler uydurayım derken daha da
gülünç duruma düştüler.

Daha da önemlisi yakınlarını başkanlığını
yaptığı belediyede, bakanlığını yaptığı bakan-
lıkta ya da kamu kurumlarında ödüllendiren

kamu yöneticileri salgından semirerek 
çıktılar.

Bunların içinde en çok dikkat çekeni de
kendisinin de eşiyle ortak olduğu firmadan Ti-
caret Bakanlığına yüksek fiyatla dezenfektan
satın alan bakan oldu.

Üstelik Cumhurbaşkanı tarafından; verdiği
üstün! hizmetler yüzünden teşekkür edilen
bakan, bu konuyla ilgili en küçük bir açık-
lama yapmadığı gibi, hakkında hiçbir işlem
de yapılmadı.

Kraldan çok kralcı kimi iktidar mensupları
da öyle açıklamalar yaptılar ki, resmen aklı-
mızla alay ediyorlar.

Neymiş efendim;” bu zor koşullarda 
başka yerde bulunmayan bu ürünü sorunu
çözmek için zorunlu olarak bu firmadan 
almışlarmış!”

Haydi bakanlığa bağlı ilgili yerleri dezen-
fekte ettiniz de kendi vicdanınızı nasıl dezen-
fekte edeceksiniz?

Dünyada hiçbir demokratik ülkede rastlan-
mayacak bu tür uygulamalara öyle alıştırdılar
ki bizi, kanıksadık artık.

Milyonluk lüks araçlara
binen, pervasızca devlet olanakla-
rını kişisel çıkarları için kullanan, çoğu eği-
timsiz genç, partili personellere alıştığımız
gibi.

“Ülkede bulundukları sürece devletin üze-
rinde yük oluyorlardı, yurt dışında iş imkanı
buldular, bizde bu asalaklardan kurtulduk”
gibi saçma sapan açıklamalarla unutturul-
maya çalışılan insan kaçaklığına inandığımız
gibi!

Dizi film izler gibi milyonlarca insanın izle-
diği videolarda Sedat Peker’in yaptığı ihbar
ve açıklamalara niye ilgili ve de yetkili kişiler-
den bir yanıt gelmediğine, tek bir savcının bile
bu konuya ilişkin bir soruşturma açmadığına
şaştığımız gibi…….

Sedat Peker çok ciddi iddialarda bulunu-
yor, hatta bu ihbarlarının nasıl işleme konul-
ması gerektiğine ilişkin savcı ve hakimlere de
yol gösteriyor.

Kolombiya da Savunma Bakanlığı tarafın-
dan yapılan açıklamayı referans göstererek
”Türkiye’ye gönderilecek iken yakaladık”
denen kokain kime geliyordu? Sorusu ne
yazık ortada kaldı.

Varsa suçu, Sedat Peker için de gereğini
yapabilirsiniz ancak onun iddialarını, yaptığı
ihbarları dikkate almak zorundasınız.

Şimdiye kadar yayınlanan 5 videoda anla-
tılanlara bakılırsa, Türkiye de hukuk ve adalet
sisteminin nerelerde olduğunu görmek 
mümkün.

Başka bir ülkede olsa bu iddialara muha-
tap olan bakanlar bir yana hükümetin anında
istifa etmesi beklenirdi.

Ancak görülen o ki; ekonomideki çöküşün
ardından salgın nedeniyle yaşadığımız krizi de
yönetemeyen iktidar, her gün yeni bir suni
gündemle, algı operasyonlarıyla bir süre daha
bizi, açlığa, yokluğa ve yolsuzluklara mah-
kum edecek.

Bu sıkıntılı ve sancılı günlerde vatandaşlar
olarak hepimize düşen önemli görev ve so-
rumluluklar var kuşkusuz.

Ancak en çok da bu iktidara inanan, destek
olan yurttaşlarımızın durup düşünmesi, asıl
onların hesap sorması gerekir.

“Bize bir maskeyi bile çok gören sizler, ül-
kenin kaynaklarını nasıl böyle pervasızca har-
car, yetkilerinizi kötüye kullanarak haksız
kazanç sağlayanlara arka çıkarsınız?” deme-
leri gerekir.

Ülkesini seven, barıştan yana olan tüm
yurttaşların hukukun üstünlüğüne, özgürlük-
lere, demokrasiye sonuna kadar sahip çıkma-
ları gerekiyor.

Aksi halde kirlenen bedenlerimizi hadi
neyse ama nasırlaşan vicdanlarımızı, köhne-
miş ruhlarımızı arındırmaya eski ticaret ba-
kanının fabrikasında üretilen dezenfektanlar
da yetmez.

Bu ülkede tüm karanlık ilişkilerin ortaya
çıkarılması, derin yapılanmaların üzerine gi-
dilmesi için vicdan sahibi, mesleğine saygısı
olan yargı mensuplarına ihtiyacımız var.

Son dönemde iktidar yanlısı avukatlar için-
den atanan hakim ve savcılara, yargı bağım-
sızlığına yönelik baskılara rağmen hala
demokrat düşüncede hakim ve savcıların ol-
duğuna inanmak istiyorum.

Umarım bu bir fırsat olur ve ülkemizin
tüm kamu kurum ve kuruluşlarına sinmiş
olan bu karanlık ilişkilerden kurtulma şansı
buluruz.

Vicdanınızı nasıl dezenfekte edeceksiniz?

Kuzey Ormanları
Savunması yaptığı

açıklamada, "Faaliyet
durdurma kararına
rağmen çalışmaya

devam eden, Kuzey
Ormanları’nı ve Antik

Roma Su Yolu’nu
tahrip eden
Burhanettin

Soğancılar Taş
Ocağı’nı durdurun"
çağrısında bulundu

TAS OCAGINI 
DURDURUN!
TAS OCAGINI 
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TAS OCAGINI 
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Nikah yoğunluğu
Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan
17 günlük 'Tam Kapanma' nın sona ermesiyle
nikah dairelerinin önünde yoğunluk oluştu.
Kademeli normalleşme sürecinin başlamasıyla
nikah tarihlerinde değişiklik yapmak isteyenler ve
nikah tarihi erteleyenler nikah dairelerine akın etti

koronavirüslE mücadele kapsamında
'Kademeli normalleşme' sürecinin başlama-
sıyla nikah dairelerinin önünde yoğunluk

oluştu. Tam kapanma döneminde nikah tarihi alıp, ni-
kahlarını kıydıramayan çiftler, yeni nikah günü almak
için evlendirme dairelerine geldi. Şişli Evlendirme Dai-
resi'ne gelen çiftler de HES kodlarını okutup, ateşleri öl-
çülerek tek tek içeri alındı. 1 Haziran'a kadar çiftler hafta
içi iki şahit ile nikahlarını kıydırmaya devam edecek.

Önce balayına gideceğiz!

Evangelia Bülbüloğlu, "Biz nikahımızı erteledik. Koro-
navirüs başladığından beri bir sene kendi kafamızda er-
telemiştik. 2020'de evlenecektik. 2021'e aldık.
Vefatlarımız, kayıplarımız oldu. 16 Nisan'da evlenecek-
tik. 21 Mayıs'a ertelemiştik. Şimdi 21 Mayıs'ta ertelendi.
Yine sıra bekliyoruz. 15 Haziran için balayı programı
almıştık. Bu gidişle önce balayına gideceğiz. Sonra evle-
neceğiz. Ben zaten korona oldum. O da araya girince
ertelemek zorunda kaldık. Eşim diğer nikah dairesinde
bekliyor. Ben buradayım. Allah herkesin yardımcısı
olsun. Zor bir durum. Eşim de denizci. İzin alması da
zor. Evi dayadık döşedik. Mecbur eve geçtik, kira ödü-
yoruz. Şu an çok güç. Sıkıldık beklemekten" dedi.

Her şey ertelendi

Çiğdem Eskalan da "Ben Sakarya'dan geliyorum. Daha
önceden Şişli'de yaşadığım için buraya geldim. Nikah
tamam iptal oldu. İnsanlar sadece nikahta mı virüs ka-
pıyorlar? Bizim nikah günümüz iptal. Balayımız iptal.
Tuttuğumuz ev paraları iptal. İnsanlar çift çift para öde-
yecek. Her şey ertelendi. Şimdi biz gün arıyoruz. Gün
yok. Kusura bakmayın da biz de cenaze gibi iki şahitle
evlenecek halimiz yok" diye konuştu. DHA

Ayhan ONGUN

ayhanongun@gmail.com 
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TAS OCAGINI 
DURDURUN!

2 bin 400 yıllık anıt
Antik kaynaklarda 'Körler

Ülkesi' olarak tanımlanan
Kadıköy'ün tarihine ışık

tutan Haydarpaşa
Garı'nda, arkeolojik

kazılarda M.Ö. 4 ve 3'üncü
yüzyıllara tarihlenen yapı

bulundu. Haydarpaşa 
arkeolojik kazısı baş

arkeoloğu Mehmet Ali
Polat, "Mimari olarak en
eski yapımız, M.Ö. 4 ve

3'üncü yüzyıla ait kareye
yakın bir plan veren

kesme taştan bir anıt veya
anıt mezar olabileceğini

düşündüğümüz bir yapı
kalıntısı” dedi

EskidEn
Körler Ül-
kesi olarak

da anılan İstanbul Kadı-
köy'deki Haydarpaşa Garı

kazıları, Khalkedon’un tari-
hine ışık tutmaya devam

ediyor. Ulaştırma ve Altyapı
Bakanlığı ile Kültür ve Turizm

Bakanlığı’nın ortak olarak yü-
rüttüğü kazılarda kısa süre önce

Helenistik Döneme ait 4’üncü-
3’üncü yüzyıllara tarihlenen bir

yapı bulundu. Yapı, bugüne kadar
kazılarda bulunan en eski mimari

eser. Arkeologların anıt ya da anıt
mezar olduğunu düşündüğü

yapıyla ilgili çalışmalar 
sürüyor.

35 bin kasa eser

Gar kazılarında bu güne kadar 35
binin üzerinde kasa eser çıkarıldı.

Kazı alanından çıkarılan kalıntılar,
yine aynı yerde kasalara konularak,

temizlik çalışmaları için sınıflandırılı-
yor. Ayrıca alandan çıkarılan büyük

parçalar, sütunlar burada fişlenerek en-

vantere geçiriliyor. Haydarpaşa arkeolojik kazısı
baş arkeoloğu Mehmet Ali Polat, çalışmalarla il-
gili bilgi vererek, "Burası oldukça büyük bir alan,
yaklaşık 350 bin metrekarelik bir kazı alanı. 65
bin metrekarelik alanında kazı çalışması gerçek-
leştirdik. Bugüne kadar en eski bulgularımız
küçük buluntu olarak milattan önce 5’inci-6’ıncı-
7’inci yüzyıla küçük buluntuları, çanak çömlekler,
sikkeler. Ama mimari olarak en eski yapımız mi-
lattan önce 4’üncü-3’üncü yüzyıla ait kareye
yakın bir plan veren kesme taştan bir anıt veya
anıt mezar olabileceğini düşündüğümüz bir yapı
kalıntısı var. En eski mimari kalıntımız bu. Bunun
dışında burada mimari bir yoğunluk var. Bunla-
rın çok büyük bir kısmı milattan sonra 4’üncü-
3’üncü yüzyılda inşa edilmiş yapılar. Bu yapılara

5’inci-6’ıncı yüzyıllarda eklentiler yapılmış. Bu-
rada 4’üncü-5’inci yüzyıla ait, bir sahilde sonla-
nan bir ana cadde ve sağında, solunda yapı
kümeleri var. Burası Khalkedon antik kentinin
kuzeybatı limanı, antrepo olabilecek büyük bir
depo yapısı, yolun öteki tarafında ise küçük bir
yazlık saray olabilecek yapı topluluğu 
görüyoruz” dedi.

Çayırlık olarak kalmış

Polat, “Burada farklı boyutta ve nitelikte mimari
yapılar söz konusu.4’üncü yüzyıldan, 7’inci yüz-
yıla kadar yoğun bir kullanım görmüş” diyerek,
şunları kaydetti: "7’inci yüzyıldan, İmparator He-
rakleios zamanından sonra burası artık çok
yoğun olarak kullanılmamış. Yani yapılar yıkıl-

mış, birkaç yüzyıl burada pek iz göre-
miyoruz, daha sonra orta Bizans
döneminde tekrar burası yavaş yavaş
etkin hale geliyor. Geç Bizans döne-
minde burada sadece küçük atölyele-
rin olduğunu biliyoruz çıkardığımız
kalıntılardan. Osmanlı döneminde
ise burada neredeyse hiçbir mimari
öğeye rastlamıyoruz. Bunun nedeni
ayrılık suyunu alüvyonları burayı ka-
patıyor ve Osmanlı döneminde artık
çayırlık olarak kullanılıyor." DHA

KuyruK oluştu
17 gün uygulanan tam kapanma uygulaması sonrasında AVM'lerde
yoğunluk oluştu. Önlerinde uzun kuyruklar oluşan AVM'lere bazı
vatandaşlar gezmeye, bazıları ise alışverişe geldiğini söyledi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapan-
manın ardından alışveriş merkezlerinde yoğunluk oluştu, avM önünde
uzun kuyruklar oluştuğu görüldü. vatandaşların kimisi 17 günün ardından

alışverişi yaparak ihtiyaçlarını giderirken kimi ise gezerek güneşli havanın tadını çı-
kardı. Yetkililer ise sosyal mesafe konusunda sık sık uyarılarda bulundu.

Evde çok sıkıldık

alışveriş için gelen Muammer Yavuz, "sadece bayramda evdeydim ben çalış-
tım bu 17 günde. Yine de sıkılıyor tabi insan alışık olmadığımız için. Ben de
açılır açılmaz geldim. Hediye almış eşim. onu değiştireceğim. Mecburi gel-
dim. Yoksa ben gezmeyi çok seven biri değilim. vakalar artar yine. Biz millet
olarak dikkat etmiyoruz hiçbir şeye zaten." dedi. Gizem Çubuk ise "Bu 17
gün evde çok sıkıldık. Hem biraz gezeceğim hem alışveriş yapacağım. Ka-
labalık yine aynı değişen hiçbir şey yok. Kapanmadan önce nasılsak yine
aynı şu an. Çok kalabalık" diye konuştu. DHa

Açık-
lamada

faaliyet
durdurma

kararına rağ-
men bölgeden 

alınan görüntülerde
iş makinalarının çalış-

maya devam ettiğinin 
belgelendiği belirtildi. 



S ilivri Belediye Meclisi mayıs ayı ilk otu-
rumu belediye meclis salonunda ya-
pıldı. Meclis toplantısında gündem

maddelerinden çok gündem dışı konuşulan
hizmet tartışmaları damga vurdu.Gündem
maddelerine geçilmeden ilk sözü CHP Gurup
Başkanvekili Melih Yıldız aldı. Yıldız, Bele-
diye Başkanı Volkan Yılmaz’ın geçtiğimiz haf-
talarda yaptığı basın toplantısını hatırlatarak,
"Alayınız gelin ben tek şeklinde üsluplarınızı
size yakıştıramadım. Lütfen kendinizi gözden
geçirin. Biz kısıtlı imkânlarla geçmiş dönemde
yapabileceğimizin en iyisini yaptık. Biz atomu
parçaladık demedik. Bir usulsüzlük varsa he-
celeyerek söylüyorum ki lütfen gereğini yapın.
Mecliste bir araştırma komisyonu kuralım.
Hatta gerekiyorsa dışarıdan destek de alalım"
dedi. Yıldız, konuşmasının devamında Si-
livri’ye yapılacak olan otopark ve devlet üni-
versitesi konularını dile getirdi. Ardından
Silivri Belediyesi’nde gereksiz araç kiralamala-
rının da olduğunu vurgulayan Yıldız, İBB’nin
halk ekmek büfelerine yer verilmesi ile ilgili
Başkan Yılmaz’ı defalarca aradıklarını fakat
ulaşamadıklarını söyledi. Yıldız son olarak 20
Mayıs Cuma günü İstanbul Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Müjdat
Gürsu Spor Tesisleri'nin açılışı için Silivri’ye
geleceğini de ifade etti.

Bizden size ekmek çıkmaz

Yıldız’ın ardından AK Parti Gurup Başkanı
Filiz Güler söz aldı ve "Halk ekmek projesinin
mimarı AK Parti’dir" diyerek, "Biz halk ekmek
için zamanında çok çaba sarf ettik. Bu işin
mimarı biziz. Silivri’ye halk ekmek büfesini
getirmek için ilçe zabıtlarıyla çok mücadele

ettik. O dönem CHP’li arkadaşlarımız da be-
lediye de bize karşı çıktı. İstişareli yapılan hiç-
bir hizmette sorun çıkmaz. Sanki biz ekmeğe
karşıymışız gibi konuşuyorsunuz. Buradan
size ekmek çıkmaz" çıkışını yaptı. 

Yapmayın gözünüzü seveyim

Konuşmasının devamında, "Müjdat Gürsu
Tesisleri'ni zaten rahmetli başkanımız Kadir
Topbaş’la açmışız biz. Sizlerde orda mutlaka
spor yapmışsınızdır. Arkadaşlar açılmış bir
yeri bir daha neden açıyorsunuz?" diye soran
Güler, "İsterseniz belediye binasını da yeniden
açalım? Ya arkadaş burayı yok sayıp, ‘yeniden
hizmete açıyoruz’ demek sporculara, oradan
çıkan şampiyonlara hakarettir. Yapmayın gö-
zünüzü seveyim. Sizler de bizler de burada
yaşıyoruz. Yapılan hizmeti hiçe saymak olur
mu? Buyurun açılış fotoğrafları. Fotomontaj
filan da değil yani. İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu’nun buraya ilk geldiğinde ‘Ya şuraya
geldim de İBB’ nin bir tane eserini görmedim.
Silivri’ye yazık’ sözleri hala kulaklarımı tırma-
lar. Yuh! Ya siz hiç mi bilgilendirmediniz baş-
kanınızı? Hiç mi söylemediniz? O buraya ilk
defa gelmiş olabilir amenna anlarım. Nasıl
yaparsınız böyle bir şeyi? Silivri’ye AK Parti
zamanında İBB’ den gelen hizmetleri nasıl
yok sayarsınız?" tepkisini gösterdi. 

Lütuf da değil cülus da değil!

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yıl-
maz da 20 Mayıs Cuma günü yapı-
lacak olan program öncesi Müjdar
Gürsu Spor Salonu ile ilgili "Emeği
geçenlere başta merhum Kadir
Topbaş’a ve hatta Ekrem Bey’e de
teşekkür ediyorum ama bir şeyin al-
tını çizelim. Bu projenin en ince

noktasına kadar bütün detayları Silivri Beledi-
yesi yönetimi tarafından düşünülüp Ekrem
Bey’e sunulmuştur. Ekrem beyin rüyasında
görüp, ya da bir bürokratını görevlendirme-
siyle, ya da sizlerin isteğiyle yapılmadı bu dü-
zenleme. Ufacık bir olaydan bile siyasi yarış
çıkarmanız doğru değil. Projenin tahsis yerine
hizmeti yapan da İBB’dir. Yani bu aslında
lütuf da değil, cülus da değil, bahşiş de değil.
Ne yazık ki CHP’lilerde teşekkür etme kültürü
çok zayıf. Silivri’de kısır siyasi çekişmelere gir-
meyeceğim. Laf-ı güzaf gerisi" şeklinde 
konuştu. 

Sil baştan açacağız demedik

Müjdat Gürsu Spor Tesisleri hakkında yapı-
lan tartışmaların ardından yeniden söz alan
CHP Gurup Başkanvekili Melih Yıldız, "Biz
sil baştan açacağız demedik; 20 milyon lira
yatırım yapıp yeniledik. Proje sizin olabilir. Siz
İBB’yi tehdit olarak görseniz de bakın ortak-
laşa güzel bir şeyler çıkabiliyor. Devamını da
bekliyoruz" karşılığını verdi. Ardından mec-
liste 14 maddelik gündem konuları görüşüldü
ve ilgili komisyonlara havale edildi.

Nezaketten bahsetmeyin!

Yıldız'ın açıklamasının ardından AK Parti
Gurup Başkanvekili Filiz Güler, konuyu neza-
ket üzerinden de yeniden İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu’na getirerek çok ses getirecek açık-

lamalar yaptı. CHP sıralarından ‘Yuh çekti-
niz’ sözlerine de "Benim yuhum O’na değil"
diyen Güler, "Hiç nezaketten bahsetmeyin.
Ayrıca şuna da açıklık getireyim ki ben İma-
moğlu’na yuh demedim. Benim yuhum ona
değil. Yapılan şeyleri, hizmetleri yok saymaya
yuh dedim. Nasıl anlaşılır o ayrı mesele. Ama
biz İmamoğlu’ndan küfür dahi yedik. Başka
da bir şey demiyorum. Melih Bey de Bora
Bey de oradaydı. Çok rica edeceğim; nezaket-
ten bahsetmeyin o yüzden" ifadelerini
kullandı. 

MÜGE CESUR ÖZMEN
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Silivri Belediyesi AK Parti
Gurup Başkanvekili Filiz
Güler meclis toplantısında
İBB Belediye Başkanı Ekrem
İmamoğlu’nun “Silivri'de 
İBB’nin bir tane eserini
görmedim” sözlerinin hala
kulağını tırmaladığını
belirtti. “Yuh! Ya siz hiç mi
bilgilendirmediniz
başkanınızı?” diye soran
Güler, “Hiç mi söylemediniz?
Yapmayın gözünüzü
seveyim” ifadelerini kullandı

SilivRi Belediye Başkanı volkan yılmaz
ise CHP Gurup Başkanvekili Melih yıl-
dız’ın sorularını yanıtlarken üslubu ile il-
gili eleştirilere, "Ben yine kendisine her
zamanki üslubumla cevap vereceğim.
Sosyal belediyecilik diyorsunuz ve altını
doldurmadan hamasi söylemlerle devam
ediyorsunuz. Faaliyete döndüğünüzde
sosyal belediyeciliğin S'sini bile göremi-
yorsunuz. kendi çöpünü kendi kaynakla-
rıyla toplayan belediye olmuşuz ve
teşekkür edeceksiniz diye 2 yıldır bekliyo-
rum. Meclis üyeniz doruk Bulut Halk
Tv’nin genel müdürü. yeniden söylüyo-
rum; sizin istediğiniz kanalda, sizin seçti-
ğiniz moderatörle bir tartışalım da
CHP’ye gönül verenler sosyal belediyeci-
lik kim yapmış görsünler. Aile, iş, sosyal
hayatımda mevkidaşlarımı bırakın mesai
arkadaşlarımla bile kötü kelime kullandı-
ğımı duyamazsınız. Benim nezaketimi
sorgulamak size kalmadı haddinizde
değil. Ben nezaket sınırlarını da, nasıl
nerde konuşacağımı da bilirim. kimsenin
bana nezaket öğretmeye hakkı yok" diye-
rek karşılık verdi. CHP Belediye meclis
üyesi Süheyl kırkıcı da Başkan yılmaz’ın
meclisi yönetemediğini ifade ederek
"kavga gerilim. Biz buna alışık değiliz"
eleştirisinde bulundu. 

NezAkeTiMi 
SORGUlAMAk 
Size kAlMAdI

TERÖRİST İSRAİL
DEVLETİNİ 
KINIYORUM
Büyükçekmece Beledidye Meclisi'nde grubu
bulunan partiler İsrail'in Filistin'de yaptığı
vahçeti kınadı. Belediye Başkanı Hasan
Akgün, "Çocuk, yaşlı, kadın demeden
insanları katleden terörist İsrail devletini
kınıyorum.  Allah mazlumların ahını yerde
bırakmayacaktır" tepkisini gösterdi. 

BÜYÜKÇEKMECEBelediyesi Mayıs ayı
meclis toplantısının birinci oturumu Be-
lediye Başkanı Hasan Akgün başkanlı-

ğında gerçekleştirdi. Gündemde yer alan
maddelerin görüşülerek karara bağlandığı meclis
toplantısında, mecliste grubu bulunan partiler
Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'tan bu yana düzenlediği
saldırılarda yüzlerce sivilin ölümüne neden olan İs-
rail’i kınadı.

Vahşete derhal son verilmeli

Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, İsrail’in terörist
bir tavır sergilediğini savunarak, "İlk kıblemiz Mes-
cidi Aksa’yı bombalayan İslam alemini katledip
çocuk, yaşlı, kadın demeden insanları katleden terö-
rist İsrail devletini kınıyorum. Bu meclisin başkanı
olarak İsrail devletinin büyümesine, gelişmesine
dünya safında yer bulmasına vesile olan onları ku-
caklayan bir devlet varsa Osmanlı'dır devamında
Türkiye Cumhuriyeti’dir. İspanyadan kovulan yüz-
binlerce Yahudi’yi Osmanlı’dan başka kimse kabul
etmemişti. Ondan sonraki süreçte 1948 yılında İs-
rail devleti kuruluyor. Türkiye’de Amerika’dan
sonra tanıyan ikinci devlet oluyor. Büyük Orta Do-
ğu’da tampon devlet yaratmak için diğer ortakla-
rıyla ikinci Amerika olan İsrail devletinin Orta
Doğu bölgesinin İran’dan korunmasını sağlamak
için desteklemiştir. Ancak kalbim de beynim de asla
başaramayacaklardır diyor. Ey İsrail devleti, 1
buçuk, 2 milyar Müslüman milleti karşınıza alma-
yın. O kadar büyük kahramanlar çıkar ki size dün-
yayı dar ederler. Onların ilk kıblesi Mescidi Aksa’yı
bombalamaya devam ederseniz kül olursunuz. Şid-
detle kınıyorum ve bu vahşete derhal son verilmeli.
Allah mazlumların ahını yerde bırakmayacaktır"
tepkisini gösterdi. 

Filistin'in yanındayız

Ak Parti Grup Başkanvekili Okan Gülkoku da
"İslam aleminin ilk kıblesi olan Mescidi Aksa’yı
bombalayan, insanları katleden İsrail devletini kını-
yoruz. Birleşmiş Milletlerin kararlarına rağmen
insan haklarını yok sayan ve bu zulmü yaşatan İs-
rail devletini kınıyoruz. Filistin’in özgürlük müca-
delesinde sonuna kadar yanındayız" ifadesini
kullandı. İYİ Parti Meclis Üyesi Özkalp Beyaz ise
"Mescidi Aksa’ya bombalarla saldıran ve savun-
masız insanları katleden İsrail devletini yaptığı zu-
lümden dolayı kınıyoruz. Birleşmiş Milletlerin
İnsan haklarına karşı sergilenen bu saldırıların
yargılanması gerekiyor. Filistin’in bu mücadele-
sinde yanındayız" dedi. MHP Meclis Üyesi
İdris Doğan, "Mescidi Aksa’yı bombalayan
masumlara bu zulmü yaşatan İsrail devletini
kınıyoruz. Kadınları, çocukları katleden bu
saldırıların bir an önce bitmesini istiyoruz.
Türk devleti olarak Filistin’in arkasındayız"
diyerek İsrail'e tepki gösterdi. BARIŞ KIŞ

Dayanıksız ev kalmayacak
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Beylikdüzü’nde afetlere 
dayanıksız tek bir bina kalmayana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Komşularımızı
biran önce güvenli konutlara geçmesi için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz” dedi

Beylikdüzü Belediyesi, Mayıs Ayı Meclis Top-
lantısı'nın 1. Birleşim 1. Oturumu gerçekleşti.
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat

Çalık başkanlığında Beylikdüzü Atatürk kül-
tür ve Sanat Merkezi Trakya Salonu’nda dü-
zenlenen mecliste, mayıs ayı içerisinde
bulunan önemli günlere değinen Başkan
Çalık konuşmasına, şehit olan askerleri
anarak başladı. Şehit düşen askerlerin
isimleri ve rütbelerini tek tek dile getiren
Başkan Çalık, tüm şehitlere Allah’tan rah-
met, ailelerine ve tüm ulusa sabırlar diledi. 

Dönüşüm sürecek

Başkan Çalık, kentte gerçekleşecek olan
yeni projelerle ilgili meclise bilgi vererek,
yakuplu ve Marmara mahallelerinde 8 yeni
çocuk parkı yapılacağını söyledi. konuşma-
sının devamında kentsel dönüşüm adına il-

çede önemli adımlar atıldığını da belirten
Çalık, "Beylikdüzü Belediyesi olarak komşula-
rımızın biran önce güvenli konutlara geçmesi

için tüm imkânlarımızı sefer-
ber ettik. Beylikdüzü’nde afet-
lere dayanıksız tek bir bina
kalmayana kadar mücadelemizi
sürdüreceğiz" diye konuştu. Birle-
şimde ayrıca, 14.04.1979 tari-
hinde 1. şubede sivil polis olarak
görev yaparken istanbul Beykoz'da
gerçekleşen hain bir saldırıda şehit
düşen Mehmet düşgör adını yaşat-
mak amacıyla, Barış Mahallesi Çiftlik
Caddesi kesişimin de bulunan Haziran
Sokağına Mehmet düşgör adının veril-
mesi oy birliğiyle harita komisyonuna
havale edildi.
TAylAN dAŞdÖĞeN

HALA KULAGIMI
TIRMALIYOR!

AK Parti Grup Başkanvekili Filiz Güler, CHP’ye 
yönelik sert eleştirilerde bulundu. Güler, CHP’yi 
AK Parti’nin yatırımlarını sahiplenmekle suçladı. 

ZAYİ İLANI 
Esenyurt Mal Müdürlüğü'nden aldığım,

0216736 sıra nolu, 20160030561
nolu alındı evrağımı kaybettim.

Hükümsüzdür. Seracettin Bağda
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U laştırma ve Altyapı Bakanlığına
bağlı TCDD Taşımacılık AŞ'den
alınan bilgiye göre, 29 Ekim 2013'te

açılarak Kazlıçeşme-Ayrılık Çeşmesi ara-
sında İstanbul'un toplu taşımacılığına büyük
konfor ve rahatlık getiren Marmaray, 12
Mart 2019'da tamamının hizmete girmesiyle
Gebze-Halkalı Hattı'nda salgın öncesinde
günde ortalama 350-420 bin kişiye hizmet
verdi. Marmaray, yüksek hızlı trenlerin
(YHT) ve yük trenlerinin Avrupa-Asya kıta-
larına kesintisiz ulaşımını da sağlıyor.İşlet-
meye alındığı günden bugüne kadar kıtalar
arasında kesintisiz demir yolu taşımacılığı
sağlayan ve "100 yıllık rüya" olarak nitelendi-
rilen Marmaray, şehir içi ve şehirler arası
yolcu taşımacılığının yan sıra yurt içi, yurt
dışı ve transit yük taşımacılığına da hizmet
veriyor.

Kıtalar arası kesintisiz geçiş

Marmaray Boğaz Tüp Geçişi'nden son bir
yılda 845 yük treni ve 15 bin 255 vagon ile
net 370 bin ton, brüt 700 bin ton yük ulaştı-
rıldı. Bu trenlerden 451'i Avrupa yönüne,
394'ü ise Asya yönüne hareket etti ve çoğu ih-
racat yükü taşıdı. Asya ile Avrupa kıtaları
arasında kesintisiz demir yolu ulaşımı sağla-
yan Marmaray Boğaz Tüp Geçişi, gündüz
saatlerinde Gebze-Halkalı arasında kent içi
toplu ulaşıma ve yüksek hızlı trenlerle şehir-
lerarası yolcu, gece saatlerinde ise yurt içi,
yurt dışı ve transit yük taşımacılığına hizmet
veriyor. Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı ve
Orta Koridor'dan gelip Avrupa'ya devam
eden uluslararası trenler ve Trakya Bölge-
si'nden Ortadoğu'ya gönderilen ihracat tren-
lerinin tamamı yolcu taşımacılığının
yapılmadığı 00.00 ila 05.00 saatlerinde Mar-
maray Boğaz Tüp Geçişi'nden kıtalar ara-
sında kesintisiz geçiş yapıyor. Uluslararası
trenlerin yanı sıra Anadolu'nun farklı birçok
noktasından gelen yük trenleri de Marmaray
Hattı'nı kullanarak İstanbul ve Trakya'daki
fabrika ve sanayi bölgelerine ulaşıyor. Ayrıca

yükler, Kapıkule üzerinden demir yoluyla Av-
rupa ülkelerine ve Tekirdağ Asya Port Limanı
üzerinden deniz yoluyla başka ülkelere ulaştı-
rılıyor. Aynı şekilde tersi yönde Avrupa'dan
demir yoluyla gelen ve Tekirdağ Asya Port
Limanı'na deniz yoluyla gelen ithalat yükleri
de Marmaray'dan geçerek Anadolu'ya taşını-
yor. Düzenli seferlerin başlatıldığı tarihten bu
yana geçen yaklaşık bir yıl içinde ise aralıksız
her gün Asya'dan Avrupa'ya 2, Avrupa'dan
Asya'ya 2 olmak üzere ortalama 4 yük treni
geçerken bu rakam, yük yoğunluğuna bağlı
olarak günlük 7'ye kadar çıkıyor. Marmaray
Hattı'nda yolcu trenlerinin yer almadığı
00.00-05.00 saatlerinde yük treni kapasitesi
günlük 21 çift trene kadar çıkabiliyor.

Orta Koridor'un altın halkası

17 Nisan 2020'den itibaren düzenli olarak

her gün yük taşımacılığı başlatılan Marma-
ray Boğaz Tüp Geçişi'nden 6 Kasım
2019'da Çin transit treninin geçmesi ulus-
lararası demir yolu yük taşımacılığında
milat oldu. Çin'den Avrupa'ya ilk transit
tren, Demir İpekyolu olarak adlandırılan
Orta Koridor ve Bakü-Tiflis-Kars Demir
Yolu Hattı'nı kullanarak Türkiye'ye 12
günde, Marmaray Boğaz Tüp Geçişi ile de
Çekya'nın başkenti Prag'a toplam 18 günde
ulaştı. Halen dünyanın üretim merkezi Çin
ile Avrupa arasında Rusya üzerinden geçen
ve Kuzey Demiryolu Koridoru olarak bili-
nen söz konusu hattan yılda 5 bin trenin
gittiği dikkate alındığında bunların bir bölü-
münün Orta Koridor yani Türkiye üzerin-
den Avrupa'ya ulaşmasının Türkiye'yi
lojistikte önemli konuma getirmesi 
bekleniyor. HABER MERKEZİ
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Asya ile Avrupa
kıtaları arasında
kesintisiz demir
yolu taşımacılığına
imkan sağlayan
Marmaray Boğaz
Tüp Geçişi'nden 
son bir yılda 845
yük treni geçti
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Marmaray Boğaz Tüp Geçişi'yle yük taşıma-
cılığında tarihi bir döneme adım atılırken
ulaşım maliyetleri ve zaman açısından
önemli avantaj sağlandı. Marmaray öncesi
deniz yoluyla aktarmalı olarak sağlanan yük
taşımacılığında ulaşım maliyetleri ve zaman
kaybının yüksek olmasının yanı sıra feribot-
ların kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle

birçok sıkıntılar yaşanıyordu. İstanbul 
Boğazı'nın 60 metre derinliğinde iki kıtayı
kavuşturan Marmaray Boğaz Tüp Geçişi ile
Bakü-Tiflis-Kars Demir -Yolu Hattı ve Orta
Koridor, sadece Türkiye'de değil tüm dünya
genelinde lojistik sektöründe geleceğin 
lojistik planlamalarının ana unsurunu 
oluşturuyor.

Zaman tasarrufu sağlandı

65 yaş üstünün yüzü güldü
Türkiye'de 65 yaş ve üzeri Kovid-19 aşılarının iki dozunu yaptıran vatandaşlar kısıtlamalardan muaf olmalarını memnuniyetle karşıladı

türkiyE'dE 17 günlük tam ka-
panma sürecinin ardından kade-
meli normalleşme dönemi

tedbirleri hayata geçirildi. 65 yaş ve üzeri
vatandaşlardan iki doz Kovid-19 aşısı yap-
tırmış olanlar ile 18 yaş altında olanlar için
sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Edir-
ne'de yaşayan Naci Çakırlardan (65), 17
günlük kapanma sürecinin ardından kendi-
sinin de arasında olduğu yaş grubu için

gelen haberin sevindirici olduğunu belirtti.
Türkiye'de 65 yaş üstü vatandaşların evde
cam kenarında oturmaktan sıkıldıklarını
ifade eden Çakırlardan, "Kovid-19 aşılarını
yaptıran kişilerin kısıtlamadan muaf tutul-
ması gerçekten çok iyi oldu. Dışarda temiz
hava alırlar bari, evde camı açmakla olmu-
yor tabi. Birde ben bu kararın 65 yaş üstü
aşı yaptırmayan kişileri de aşı vurulmaya
teşvik edeceğini düşünüyorum" dedi. Çiftçi

Adem Yalçınkaya da (67) Kovid-19 aşılarını
ikisini de yaptırdığını verilen karara çok
memnun olduklarını söyledi.

Devlete teşekkür ettiler

Kısıtlamadan muaf sayıldığı halde daha
önce bazı zorluklarla karşılaştığını anlatan
Yalçınkaya, "Çok sıkıldık zaten evde dur-
maktan. Benim izin kağıdım var, ne kadar
da olsa belirli çerçeveler içerisinde dışarı çı-
kıyorum. Akşam 5'te dönmek zorunda kalı-

yordum. Şimdi verilen karar çok iyi oldu.
Ben aşı vurulmayan kişilerin de biran önce
olmalarını isterim." dedi. Emekli Halil İbra-
him Mor (66) ise tekrar sokağa rahat rahat
çıkacak olmaktan duyduğu memnuniyeti
dile getirerek,"Çok mutluyuz gerçekten. İşle-
rimizi rahat bir şekilde yapacağız. Faturamı,
aracın muayenesini ödeyeceğim. Allah mut-
luluk versin, hastalıklar azalsın, ölümler ol-
masın. Devlette başımızdan eksik olmasın
Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Sokak hayvanları 
ihmal edilmiyor
Çekmeköy Belediyesi’ne bağlı
ekipler ilçede sokak hayvanları
için besleme çalışmaları yaptı

ÇEkmEköy Belediyesi yıl
içinde sokak hayvanları için
yaptığı çalışmaları tam ka-

panma sürecinde artırarak devam ettiri-
yor. Sokak hayvanlarının beslenmesi,
bakım ve tedavi çalışmalarını daha yoğun
şekilde sürdüren belediye ekipleri, ilçede
belirlenen noktalara mama bıraktı. Ba-
kıma ihtiyacı olan sokak hayvanlarını ise
bakım ve tedavilerinin yapılması için
Ömerli Mahallesi’nde bulunan hayvan
bakım evine aldı. Sokak hayvanlarının
beslenmesi, bakım ve tedavi çalışmalarını
bu süreçte daha yoğun şekilde sürdürdük-
lerini belirten Çekmeköy Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz “ Koronavirüs ile mücadele
kapsamında düzenlemelerin yapılması ve
vatandaşların da büyük bir bölümünün
evlerinden çıkmaması ile birlikte sokak-
larda yalnız kalan dostlarımız için ekiple-
rimiz seferber oldu. Onlar bize Allah’ın
emaneti. “ dedi.

Mahalle için
yeni meydan

arnavutköy Belediyesi
tarafından yıllarca kültür
merkezi olarak kullanılan

Nenehatun Mahallesi’ndeki alan, ye-
rini büyük bir meydana bıraktı. Pan-
demi döneminde aralıksız
çalışmaların yapıldığı Nenehatun
Meydanı, hızlı bir şekilde tamamla-
narak vatandaşın hizmetine sunuldu.
İlçeye birçok meydan kazandıran Ar-
navutköy Belediyesi son olarak Ne-
nehatun Meydanı’nını
tamamlayarak vatandaşların kullanı-
mına açtı. Çardaktepe Merkez Ca-
mii’ni de içine alan meydan, içinde
bulunan kütüphanenin de tamam-
lanmasıyla her yaş gurubuna hizmet
verecek. Arnavutköy Belediyesi tara-
fından 5 bin 600 metrekare alan içe-
risinde yapılan çalışma kapsamında
modern meydan düzenlemesinin içe-
risinde çocuk parkı, basketbol sahası
ve amfi de bulunuyor. Cami ve şadır-
van ile dinlenme alanı ve peyzaj alan-
larını kapsayacak şekilde tamamlan
modern meydan, Mehmet Akif İnan
Kütüphanesi’nin de açılmasıyla ya-
şayan bir alana dönecek. Daha önce
de Cumhuriyet Meydanı, Taşoluk
Camii Meydanı, Sazlıbosna, Yassıö-
ren, Yeşilbayır, Çilingir, Boyalık, Du-
rusu, Balaban meydanlarının da
aralarında bulunduğu çok sayıda
meydan, Arnavutköy Belediyesi tara-
fından yapılarak vatandaşların hiz-
metine sunulmuştu.

Eyüpsultan
ödül dağıttı

Eyüpsultan Belediyesi
tarafından, ilçede yaşa-
yan 7 – 14 yaş arası öğ-

rencilere yönelik 3 - 8 Mayıs
tarihleri arasında düzenlenen
“BENİM ANNEM” konulu resim
yarışması sonuçlandı. Yoğun bir 
katılımla gerçekleşen yarışmada
Eyüpsultanlı öğrencilerin çizdiği
birbirinden güzel, birbirinden id-
dialı resimler yarıştı. Resim tekniği
serbest bırakılan yarışmaya her öğ-
renci, kural gereği sadece 1 resim ile
katılım sağladı. Öğrenciler çizdikleri
resimleri whatsapp üzerinden ilgili
birime ulaştırdı. Alanında uzman
resim öğretmenlerden oluşan jüri
üyelerinin yaptığı oylaması sonucu;
Yeşilpınar Mahallesi’nden Meryem
Okusal birinci olarak tablet, Rami
Cuma Mahallesi’nden Hiranur
Durak ikinci olarak kablosuz kulak-
lık ve Merkez Mahallesi’nden Mer-
yem İnkaya ise üçüncü olarak
powerbank kazandı. Bu arada
Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz
Köken dereceye giren öğrencileri
tebrik ederek, yoğun katılımından
dolayı tüm Eyüpsultanlı öğrencilere
teşekkür etti.

MARMARAY 
FARK YARATTI



İ srail’i hedef alan roket saldırılarını kına-
yan Başbakan Angela Merkel, Al-
manya’da antisemitik gösterilere

müsamaha gösterilmeyeceğini duyurdu.
Açıklama, bugün federal hükümetin olağan
basın toplantısında, hükümet sözcüsü Stef-
fen Seibert tarafından yapıldı. “Sayın Başba-
kan Merkel, İsrail’e süren roket saldırılarını
en sert ifadelerle kınıyor” diyen Seibert, bu
saldırıların derhal son bulması gerektiğine
vurgu yaptı. Seibert, “Bunlar terör saldırıları-
dır ve bu saldırıların tek hedefi ayrım gözet-
meksizin ve acımasızca insan öldürmek ve
korku yaymaktır. Böyle bir terör hiçbir şeyle
gerekçelendirilemez. Alman hükümeti, İsra-
il’in bu saldırılar karşısındaki meşru müdafaa
hakkını desteklemektedir” dedi.

Roket terörü

Bir açıklama da Almanya Dışişleri Bakanı
Heiko Maas’tan geldi. Hamas’ın İsrail’e yö-
nelik saldırılarını “roket terörü” olarak nite-
lendiren Maas, Hamas'ı Ortadoğu'daki

gerginliği kasıtlı olarak tırmandırmakla suç-
ladı. Saarbrücker Zeitung’a konuşan Maas,
“Eğer İsrail şehirlerine 1000’den fazla roket
atılıyorsa bu zaten özel bir boyuttur” dedi.
”Böyle bir durumda İsrail kendini savunabil-
melidir" görüşünü aktaran Maas, Hamas'ın
"zaten gergin olan bir ortamda İsrailliler ve
Filistinliler için korkunç sonuçları olacak
roket terörünü kasıtlı ve yoğun olarak tırman-
dırdığını" ifade etti. Alman bakan, Ramazan

sona erdikten sonra durumun daha da kötü-
leşmesinin önlenmesi gerektiğini vurgular-
ken, "Kritik günlerle karşı karşıyayız" dedi,
”Siyasi bir çözüm olmadığı sürece bu durum
sona ermeyecek" uyarısında bulundu. Dışiş-
leri Bakanı siyasi çözüm için "son yıllarda
çok az çaba sarf edildiğini de sözlerine ekledi.

Antisemitizme müsamaha yok

Ortadoğu’da tırmanan gerilim Alman-

ya’ya da yansıdı. Son günlerde pek çok
Alman kentinde İsrail’in protesto edildiği
gösteriler düzenlendi. 
İsrail’in askeri operasyonlarına karşı 
düzenlenen eylemlere polis, sinagogların
göstericiler tarafından hedef alınması, 
İsrail bayraklarının yakılması nedeniyle
müdahalelerde bulundu. Hem federal hü-
kümet hem eyalet hükümetleri, sinagoglar
ve Yahudi kuruluşlarını korumak için gü-
venlik önlemlerini arttırdı. 
Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert,
Almanya'daki olaylarla ilgili olarak da 
sert uyarıda bulundu.
Seibert, barışçıl gösteri hakkının Almanya
demokrasisinin doğal bir parçası oldu-
ğunu, İsrail’in politikaları nedeniyle pro-
testo edilebileceğini vurgulamakla birlikte,
“Ama her kim bu protestoları Yahudi 
nefretini dışa vurmak için kullanıyorsa,
gösteri hakkını istismar ediyordur. De-
mokrasimiz antisemitik gösterilere müsa-
maha göstermeyecektir" dedi. DHA

AvrupA Parlamentosu'nda
düzenlenen bir toplantıda
kağıda basılı Türk bayrağını

yırtmasıyla gündeme gelen ve hakkında
kesinleşmiş hapis cezası bulunan Neo-
nazi Altın Şafak üyesi Milletvekili İoan-
nis Lagos'un dokunulmazlığı geçtiğimiz
ay Avrupa Parlamentosu'nun yaptığı

oylama sonucunda 25 oya karşı 658
oyla kaldırılmıştı. Ta Nea’nin haberine
göre, 47 yaşındaki Lagos'un Yunanis-
tan’daki Elefterios Venizelos havalima-
nından yoğun güvenlik önlemleri
altında Atina Savcılığı'na getirildiğini
aktardı. Gazete, Belçika'dan Yunanis-
tan'a iade edilen Lagos’un, geceyi Atina

Emniyet Müdürlüğü binasında geçir-
dikten sonra yüksek güvenlikli Domo-
kos Hapishanesine sevk edilmesi
beklendiğini yazdı.

13 yıl hapis cezası

Öte yandan, Yunanistan Mahkemeleri
Ekim 2020'de aşırı sağcı Altın Şafak

Partisi'nin lideri Nikos Mihaloliakos ve
yönetici kadrosunu “suç örgütü 
yönetmekten” 13'er yıl hapis cezasına
çarptırmıştı. Temyiz Mahkemesi, 
5 yılı aşkın süredir devam eden davada,
454 duruşmanın ardından Altın 
Şafak'ın suç örgütü olduğuna 
hükmetmişti. DHA

Türk bayrağını yırtan ırkçı vekil Atina'ya iade edildi
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İsrail’i hedef alan roket saldırılarını
sert ifadelerle kınayan Alman
hükümeti, Almanya’da antisemitik
eylemlere müsamaha
gösterilmeyeceğini, demokratik 
hukuk devletinin tüm gücüyle bunun
karşısında durduğunu duyurdu
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Avrupa Parlamentosu’nda düzenlenen toplantılar sırasında Türk bayrağını yırtmasıyla gündeme gelen ırkçı Yunan 
Milletvekili İoannis Lagos, Brüksel’den Atina’ya iade edildi. Lagos’un en kısa sürede hapishaneye gönderileceği belirtildi

İsrail’i hedef alan roket saldırılarını kınayan Başbakan Angela Merkel, Almanya’da antisemitik gösterilere müsamaha gösterilmeyeceğini duyurdu.
Merkel, “Almanya her zaman demokratik ve barışçıl tavrını sergilemeye devam edecektir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın” şeklinde konuştu.

Pazartesi gecesinden bu yana Gazze Şeri-
di'nden İsrail'e bin 600'den fazla roket sal-
dırısı gerçekleştirildi. Bunun üzerine İsrail
ordusu Gazze Şeridi'ndeki yaklaşık 600 he-
defi bombaladı. Artan gerginlik Ortado-
ğu'nun yeni bir savaşa sürükleneceği
yönündeki endişeleri tırmandırıyor. Yerel

yetkililere göre, Gazze Şeridi'nde aralarında
28 çocuğun da olduğu en az 109 kişi öldü,
600'den fazla kişi ise yaralandı. İsrail tara-
fında ise Gazze Şeridi'nden fırlatılan füzeler
nedeniyle biri altı yaşında bir çocuk olmak
üzere yedi kişi öldü, onlarca kişi de 
yaralandı.

Bölgede şiddet artıyor

DEMOKRASİ
VURGUSU!

25 milyon Hintli
korona etkisinde

HİndİStAn Sağlık Bakanlığından
yapılan açıklamaya göre, son 24
saatte 281 bin 386 yeni Kovid-19

vakası tespit edildi, 4 bin 106 kişi virüs nede-
niyle yaşamını yitirdi. Hindistan'da toplam
vaka sayısı 24 milyon 965 bin 463'e, toplam
can kaybı sayısı 274 bin 390'a yükseldi. Uz-
manlar, gerçek vaka ve ölü sayısının belirtilen-
den çok daha yüksek olabileceği uyarısını
yapıyor. Ülkede 3 milyon 516 bin 997 hastanın
tedavisi sürüyor. Hindistan'da günlük vaka sa-
yıları 21 Nisan'dan bu yana ilk kez
300 binin altına düştü. Ülkede 27
Nisan'dan bu yana Kovid-19 kay-
naklı günlük can kaybı sayısı 3
binin üzerinde seyrediyor. Hindis-
tan Sağlık Bakanlığı dün salgının
2. dalgasının etkisindeki ülkede du-
rumun stabil hale geldiğini açıkla-
mıştı. Bu arada, Bihar ve Uttar
Pradeş eyaletlerinde Ganj Nehri
üzerinde bulunan ve Kovid-19
hastalarına ait olduğu düşünülen
yüzlerce cesetle ilgili polisin açtığı
soruşturma sürüyor.

Aşılama kampanyası

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan Hin-

distan'da aşılama kampanyasının başlatıldığı
16 Ocak'tan bu yana yaklaşık 182 milyon 926
bin 460 doz aşı yapılsa da kampanya, henüz
salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı. Dün-
yanın en büyük aşı üreticisi konumundaki Hin-
distan Serum Enstitüsünün (SII) Üst
Yöneticisi (CEO) Adar Poonawalla, Financial
Times gazetesine verdiği röportajda, aşı sıkın-
tısı olduğu ve bunun birkaç ay süreceği uyarı-
sında bulunmuştu. AstraZeneca firmasıyla
üretim anlaşması bulunan ve Dünya Sağlık

Örgütünün (DSÖ) Kovid-19 Aşıları Erişim
Programı için de aşı üretmeyi taahhüt eden
enstitünün acil iç talebine yanıt vermek zo-
runda olması, dünyadaki aşı tedarikini de
olumsuz etkileyebilir. ABD, İngiltere, Almanya
ve diğer ülkeler Hindistan'a ilaç, test kiti ve tıbbi
oksijen yardımlarının yanı sıra aşı yapımında
kullanılan maddelerin ihracını da yoğunlaştırdı.
ABD'nin Yeni Delhi Büyükelçiliği Maslahatgü-
zarı Dabiel B. Smith, ülkeye ulaştırılan aşı bile-
şenlerinin 20 milyon AstaZeneca aşısının

üretilmesine yardımcı
olacağını açıkladı.Poona-
walla, aşı üretiminde ge-
rekli bazı ham maddeler
için uygulanan ambargo-
nun kaldırılması amacıyla
ABD Başkanı Joe Biden'a
çağrı yapmıştı. ABD, aşı
üretimini desteklemek
için Kovid-19 aşıları üze-
rindeki fikri mülkiyet hak-
larından feragat
edilmesini gündeme ge-
tirmişti. Böyle bir adımın
da Hindistan'daki aşı üre-
timini kolaylaştıracağı
tahmin ediliyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden
Hindistan'da, toplam vaka sayısı 24 milyon 965 bin 463 oldu

Myanmar’da
796 kişi öldürüldü!
Myanmar'da askeri darbeye ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına
alınmasına karşı çıkan silahlı isyancı gruplar ile protestoculara 
güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu ölenlerin sayısı 796'ya yükseldi

SİyASİ Tutuklulara Yardım Kuru-
luşunun (AAPP) yayımladığı gün-
lük raporda, ülkede son 24 saatte

6 can kaybının daha doğrulandığı bildirildi.
Raporda, toplam can kaybı 796 olarak gün-
cellenirken 3 bin 998 kişinin gözaltında tutul-
duğu kaydedildi. 1679 kişi hakkında ise
gözaltı kararının sürdüğü ifade edilen ra-
porda, son can kayıplarının, darbe karşıtı is-
yancılarla Myanmar ordusu arasında
çatışmaların sürdüğü Chin eyaletine bağlı
Mindat kentinde yaşandığı açıklandı. Darbe-
nin ardından Myanmar ordusuna karşı kuru-
lan silahlı grup Chinland Savunma Kuvvetleri
(CDF), dünkü yazılı açıklamasında, "Min-
dat'ı askeri yönetime karşı savunan 6 savaşçı-

mız, ulusal devrim yolunda canlarını feda et-
miştir." ifadesini kullanmıştı.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimle-
rinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması
ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ar-
dından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.
Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı
Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek
çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini göz-
altına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan
etmişti. Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürer-
ken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkilile-
rinin askeri mahkemede yargılanmalarına
devam ediliyor.

İtalya iyileşiyor
Yeni tip koronavirüs salgınında son 
24 saatte 93 kişinin yaşamını yitirdiği
İtalya'da Ekim 2020'den bu yana en
düşük günlük can kaybı sayısı kaydedildi

İtAlyA Sağlık Bakanlığının günlük
açıkladığı verilere göre, ülkede son 24
saatte yapılan 202 bin 573 testte 5

bin 753 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19)
tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat
2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon
159 bin 122'ye ulaştı. Ülkede aktif Kovid-19
hasta sayısı, 328 bin 882 olarak kaydedildi. İtal-
ya'da bugün virüsten hayatını kaybedenlerin sa-
yısı 93 artarak 124 bin 156'ya yükseldi. Bugünkü
ölüm sayısı, ülkede Ekim 2020'den bu yana kay-
dedilen en düşük günlük can kaybı sayısı oldu.
Ülkede, 23 Ekim 2020'de 91 ölüm kaydedilirken,
günlük ölü sayıları o tarihten bu yana 100'ün
üzerinde seyrediyordu. İyileşenlerin sayısı da 9
bin 603 artışla 3 milyon 706 bin 84'e ulaştı.
Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının
27 Aralık 2020'de başladığı ülkede, aşılananların
sayısı bugün itibarıyla 27 milyon 131 bin 857
oldu. Aşılananların 8 milyon 531 bin 894'ünü
ikinci dozu alanlar oluşturdu.

Almanya’da
vakalar azaldı

AlmAnyA'dA salgınla mücadelede
yetkili sağlık kuruluşu Robert-Koch
Enstitüsü'nün verdiği bilgilere göre,

yedi gün içerisinde 100 bin kişi başına düşen
yeni vaka sayısını gösteren insidans değeri
87,3'e geriledi. Geçen hafta cumartesi günü
121,5 dolayında olan bu değer düşme eğili-
mini südürmüş, perşembe günü 103,6'ya
cuma günü ise 96,5'e gerilemişti. Enstitü, bir
gün içerisinde kayda geçen yeni koronavirüs
vaka sayısının 7 bin 894 olduğunu, 177 kişinin
ise virüse bağlı nedenlerle hayatını kaybettiğini
açıkladı. 



G W Z K S K N S K V F E
R E Z H L E O A A A J
O V I O V K M M K S I
S E K R V M P A I I
A R E S E A O K Y L
O J G L N K L L S I V I
A O S I N A F S T L
T L G U D C G A S K I V
M D K T N I O B B E L A
A U U Z N L L A A
K N S A L T I K L T M T
A Y R A N C I H E D A T

 ANUT

 ASKI

 ATMAK

 AYRANCI

 GINA

 GROSA

 HOMO

 KAYIT

 KUKU

1 6
8
2 4 8 3 6
3 8
4 2 7
9 5

7 3 4 1
3

8 5 7

3
1 3 2

8 4 6 1 7
2 5 8 1

7
5 4
9 7 8 6

3
7 6 5 1

7 8 4
3 5 2 4

3 1
6 3 5 1 7

9 4
1 6

5
7 8 3
1 9 8 6

7 5 9 4 6 3 2 8 1
6 8 4 2 9 1 7 3 5
1 3 2 5 8 7 6 4 9
5 1 6 8 3 2 9 7 4
8 2 7 9 4 5 3 1 6
4 9 3 7 1 6 8 5 2
9 6 5 3 7 4 1 2 8
3 4 8 1 2 9 5 6 7
2 7 1 6 5 8 4 9 3

3 1 5 9 6 2 4 7 8
8 4 6 3 5 7 2 1 9
9 2 7 1 4 8 3 6 5
7 5 3 4 9 6 1 8 2
1 8 4 2 7 3 9 5 6
2 6 9 5 8 1 7 3 4
5 7 2 6 3 4 8 9 1
4 9 8 7 1 5 6 2 3
6 3 1 8 2 9 5 4 7

1 2 5 9 3 7 4 6 8
7 6 4 8 5 1 3 9 2
9 3 8 4 2 6 1 5 7
2 4 3 5 9 8 7 1 6
8 1 9 6 7 3 2 4 5
6 5 7 1 4 2 8 3 9
3 9 1 7 8 5 6 2 4
5 8 6 2 1 4 9 7 3
4 7 2 3 6 9 5 8 1

9 7 1 6 8 4 2 5 3
3 8 6 5 2 7 4 9 1
5 2 4 3 1 9 7 8 6
6 3 9 2 4 5 8 1 7
8 5 2 9 7 1 3 6 4
4 1 7 8 6 3 9 2 5
2 4 3 1 9 6 5 7 8
7 6 8 4 5 2 1 3 9
1 9 5 7 3 8 6 4 2

O C A K Ö T R E
R N A D D E R
O A R E T E
J K A N A M A K
E E R T E N S
N N O
M T Z A Ç S I Z

S I L A
S E B E P O L M A K

E A A
G K R A T E R T
O L A K A Y T I
R E K N L L
T M E S K E N M
A L E T M Z A

T K Y M G D O Ö A
H A K E Z A A K Ü Ç L A V L A K E

P O P Y A N I L T M A Ç Ü Y E L K
U R A S I L L A U C E M

U Z A K T A E R D E M G Ü L Z L
K Ö K E N E A E Z E L

R T E Y P Z A L E T
M Ü K E R R E R O L M P K

L G O L E A L A A C I
T Ü R E D L N K S A R

A M E N T Ü S F A N T E N I
K L E R D E A L S T A N T A N T

Y A N M A K K U T L U L T Z A M
S O M A L E N E N A R O M A B R A

T A N O R A N K A N L A M A K

Ç ö z ü m l e r

S I L A

 OCAK

 TANK

 KANAMA

Su
do

ku
 | 

Ko
la

y

Su
do

ku
 |

Su
do

ku
 | 

Zo
r

7 9 4 3
8 2 7 5

1 3 2 6 9
5 4

3 1 6
9 6 2
5 3 1 2

3 1 5
2 5 9 3

Su
do

ku
 | 

Ço
k 

Ko
la

y

Z.Aleksia Kayar
bulmacaci@gmail.com

12 18 MAYIS 2021 SALI BULMACAwww.gazetedamga.com.tr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  
 

 



13KÜLTÜR - SANAT 18 MAYIS 2021 SALIwww.gazetedamga.com.tr

A sıl adı Şerif Cırık olan Mahzuni
Şerif, 17 Kasım 1939'da Kahraman-
maraş'ın Afşin ilçesinin bugünkü

adıyla Tarlacık olarak bilinen Berçenek kö-
yünde, Döndü ve Zeynel Cırık çiftinin
oğulları olarak dünyaya geldi. Afşin'in
Alembey köyündeki Lütfi Mehmet Efendi
Medresesi'nde eğitim hayatına başlayan
halk ozanı, köylerine ilkokulun yapılmasıyla
medrese eğitimini bıraktı ve buradan
okudu. Aşık Mahzuni, 1959'da Mersin 3.
Astsubay Hazırlama Okulu'ndan ve
1960'ta ise Ankara Ordu Donatım Teknik
Okulu'ndan mezun oldu. Daha sonra Ku-
leli Askeri Lisesi'ne kaydolan ozan, maddi
zorluklardan ötürü eğitimini yarıda bıraktı.
Saz çalmayı ve deyiş söylemeyi küçük yaş-
larda amcası Aşık Fezali'den (Behlül Baba)
öğrenerek müzik hayatına başlayan halk
ozanının mahcupluğu nedeniyle, tasavvuf
dersleri aldığı Cırık Baba tarafından "Mah-
zuni" mahlası verildi.Henüz 17 yaşınday-
ken dayısının kızı Emine ile dünya evine
giren Aşık Mahsuni Şerif'in bu evlilikten
Züleyha adında bir kızı dünyaya geldi. İlk
eşinden boşanan ozan, Ankara'da okurken
tanıştığı İtalyan asıllı Sovina (Suna) ile
ikinci evliğini yaptı ve bu evlilikten Ferhat,
Şirin ve Emrah adlarında üç çocuğu oldu.
Eşi Suna'dan ayrıldıktan sonra üçüncü evli-
liğini Gaziantep'te bir ilkokul öğretmeni
olan Fatma Hanım ile yapan Aşık Mahzu-
ni'nin bu evlilikten ise Derya, Ali Bülent,
Şeyda ve Yetiş adlarında dört evladı dün-
yaya geldi.

İlk plak 1964'te

İlk plağını 1964'te çıkaran sanatçı, bir süre
Gaziantep'te ikamet ettikten sonra yerleştiği
Ankara'da Fikret Otyam, Feyzullah Çınar,
Nesimi Çimen, Aşık Daimi, Kul Ahmet gibi
isimlerle bir araya gelmeye başladı. Aşık
Mahzuni burada Aşıklar Derneği'ni kurdu
ve ressam Fikret Otyam ile Gazeteciler
Sendikası'nın desteğiyle konserler verdi.
Usta sanatçı, "Dom Dom Kurşunu", "Yedin
Beni", "Yuh Yuh", "Fadimem", "Gül Yüz-
lüm", "Ciğerparem", "Merdo", "Dostum
Dostum", "Han Sarhoş Hancı Sarhoş",
"Çeşmi Siyahım", "Yalan Dünya", "Ağla-
sam mı?", "Abur Cubur Adam", "Katil
Amerika" ve "Ekmek Kölesi" gibi birçok

esere imza attı. Aşık Mahzuni, 1972'de aşık
geleneğinin en büyük temsilcilerinden Aşık
Veysel Şatıroğlu'nu Sivas'ın Sivrialan kö-
yünde ziyaret ettiğinde Aşık Veysel tarafın-
dan ayakta karşılandı. 12 Mart Muhtırası
sonrasında 8 yıl boyunca sahneye çıkması
ve yurt dışına gitmesi yasaklanan Aşık
Mahzuni, sanattan ve türkülerden uzak
kalmamak için bu süre zarfında küçük bir
dükkanda plak satmaya başladı ve bu yıl-
ları verdiği bir röportajda, "Türkü söyleye-
memek beni çok üzüyordu. Canlı bir balığı
tutun ve kumun üzerine atın o balık o de-
nize nasıl bakıyorsa ben de türkülere öyle
bakıyordum." ifadelerini kullanmıştı.

Dolunaya Tül Düştü kitabını yazdı

Duygu ve düşüncelerini sazının yanı sıra
"Milliyet", "Meydan", "Anadolu'nun Sesi"
gazeteleriyle "Pir Sultan", "Hacı Bektaş",
"Kızıldeli", "Ozanca" gibi dergilerdeki yazı-
larıyla dile getiren Aşık Mahzuni, bazı yazı-
ları ve türküleri sebebiyle birkaç defa hapse
mahkum edildi, iki defa idamla yargılandı.
Aşık Mahzuni Şerif, 1989-1991'de Halk
Ozanları Federasyonu tarafından dünyanın
en büyük 3 ozanı arasında gösterildi. Halk
şiirine gönülden bağlanan Mahzuni Şerif,
yaşamı boyunca 453 plak, 58 kaset çıkardı.
Ayrıca TRT tarafından hakkında çekilmiş 2
belgesel olan ozan, 2001 yılı başlarında Al-
manya'nın Köln şehrinde kalp ve solunum
yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma alındı.
Halk ozanı, aynı yılın mayıs ayında hasta-
neden taburcu edilse de bir yıl sonra 17
Mayıs 2002'de, 62 yaşındayken hayata
veda etti. Aşık Mahzuni, vasiyeti üzerine
Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesindeki Hacı
Bektaş Veli Külliyesi'nin yakınında Çilehane
adı verilen yere defnedildi.

Gönül Dağı ile gelen dostluk

Aşık Mahzuni Şerif ile şair Abdurrahim
Karakoç'un dostluğunu Oğuz Karakoç, şu
sözlerle anlatmıştı: "İlimiz Kahramanma-
raş'ta yayın hayatını sürdüren mahalli Birlik
TV'de 1997–2000'li yıllarında 'Edebiyata
Gönül Verenler' ve 'Gönül Telimizi Titreten-
ler' adı altında programlar yapıyordum.
'Gönül Telimizi Titretenler' programını aynı
zamanda öğretmen olan, güzel saz çalan,
Aşık Mahzuni Şerif hayranı ve onun eserle-

rini dilinden düşürmeyen öğretmen Nevzat
Başkonuş'la birlikte hazırlıyordum. Prog-
ram boyunca ben, ilimizin yetiştirdiği halk
şairi, hiciv ve söz ustası Abdurrahim Kara-
koç'un şiirlerinden, Nevzat Başkonuş ise
aşıklık geleneğini sürdüren, doğru bildiğini
söylemekten çekinmeyen Mahzuni Şerif'in
türkülerinden okuyordu. İlimizin iki ünlü
ismini eserleriyle bu programda bütünleşti-
riyorduk. Farklı kulvarlarda gözüken bu iki
değerli üstadı programımda birleştirmiştik.
O dönemlerde her ikimiz de değişik kesim-
lerden tepkiler aldık, böyle bir şeyi nasıl ya-
parsınız diye. Aradan birkaç yıl geçmişti ki
Kanal 7 TV'de program yapan devlet sa-
natçısı Bayram Bilge Tokel 'Gönül Dağı'
programına Abdurrahim Karakoç ve Aşık
Mahzuni Şerif'i konuk etti. Bu program
büyük yankı uyandırdı. Türkiye'de böyle bir
şey ilk defa oluyordu. Programın başlangı-
cında, Aşık Mahzuni Şerif, Abdurrahim
Karakoç için 'Sevgili üstadım Karakoç
sanat hayatına benden önce başladı.
Ondan etkilenmedim desem yanlış olur'
derken Abdurrahim Karakoç ise Mahzuni
için 'Hemşerim olmasından gurur duyuyo-
rum. İkimiz de kendi çizgimizde, yiğitçe
mertçe, inandığımızı yorumladık, inandığı-
mızı söyledik. Ama hiç kimseye zarar ver-
meyi hedeflemedik, yapıcı olduk.' diyordu."
Yıllar sonra hastanede yatmakta olan Aşık
Mahzuni Şerif'i ziyarete giden Abdurrahim
Karakoç, ziyaret sırasında aralarında ge-
çenleri de şu şekilde aktarmıştı:"Kar sesi üs-
tüne Mahzuni ile bir saate yakın konuştuk,
tartıştık. Kar sesi ne demekti. Karın rengini
değil de niye sesini mevzubahis ediyor şair.
Karın sesi nasıl bir şey? Sonunda Mahzuni
bir iltifat yaptı bana, 'Lambada titreyen al-
evin üşüdüğünü yazan kar sesini de bulur.'"

Bütün dünya tanımalıydı 

Sanatçı Sezen Aksu, ünlü ozanın vefatın-
dan sonra 2006'da çıkarılan "Mamudo
Kurban" albümü için kaleme aldığı değer-
lendirmede şunları söylemişti  "En az her-
kes kadar sevdim türkülerini, şiirlerini,
hayatı bir çırpıda özetleyen sözlerini. Ama
sanırım en çok adaletini sevdim, Doğu'ya,
Batı'ya, kimseye yandaş olmadan, ayırma-
dan, yanımızda ve içimizden biri oluşunu.
Doğruya ters düşene verdiği mücadeleyi,

başkaldırıyı. Haksızlığa uğradığı bütün ya-
şadıklarına karşın yılmadan, kızmadan
hatta kırılmadan, insanı ve ona ait tüm de-
ğerleri sevip, kollamasını. Mücadele eder-
ken kükreyen sazının, aşkı ve sılayı
anlatırken ki narinliğini. Artık fizik olarak
aramızda değil ama ne hoş ki bu albüm bir
yandan yaratıcının ölümsüzlüğünü son-
suza kadar hatırlatırken, bir yandan da zor
zamanlarda tutunmak için çırpındığımız
hayat ağacının en güçlü dallarından biri
olarak ümidimizi taze tutacak. Bu yüzden
bütün dünya tanımalıydı onu. Yeterince sa-
hiplenip de hakkıyla takdim edemedik şim-
diye dek. Aşık Mahzuni Şerif'e ve kültürel
geçmişimize bir borç olan bu çalışmanın
bu eksiği kapatmasını umuyorum." Müzis-
yen Metin Turan, Mahzuni Şerif'in sanat
anlayışına ilişkin, "Aşık Mahzuni, Yunus
Emre, Şah Hatayi, Pir Sultan, Kul Him-
met, Köroğlu, Karacaoğlan, Dadaloğlu,
Aşık Veysel silsilesindeki halk ozanı biriki-
mimizi Nazım Hikmet, Ahmed Arif, Enver
Gökçe, Hasan Hüseyin, Cahit Külebi gibi
çağdaş şiirimizin ustalarıyla bütünleştirmiş
birisidir. Bu bakımdan da onun özümsen-
mesi, bütün bir Anadolu kültürünün anla-
şılması gibidir." değerlendirmesini yapmıştı.
Bingöl Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Yıl-
maz Irmak ise "Aşık Tarzı Şiir Geleneğinde
Aşık Mahzuni Şerif ve Şiirleri" isimli ese-
rinde, halk ozanının yazdığı şiirlerden bes-
telediği türkülerin yaşadığı dönemdeki
insan acılarına odaklandığına dikkati çeke-
rek, şu ifadelere yer vermişti: "1950'li yıllar-
dan itibaren ülkemizde başlayan
sanayileşme ve köyden kente göç olgusuna
bağlı olarak bazı kırılmalara ve değişimlere
uğrayan aşık tarzı şiir geleneği, 1960-1980
yılları arasında Türkiye'de baş gösteren
toplumsal ve siyasi olaylardan etkilenmiştir.
Bu etkileri Aşık Mahzuni Şerif'in şiirlerinde
de görmek mümkündür. Geleneğin yoğun
olarak tekrara düştüğü bu dönemde ken-
dine özgü bir üslup ile sanatını ortaya
koyan ozanın yaşadığı dönemdeki sosyal ve
siyasi olaylar, sanayileşme, göç, kentleşme,
gurbet olgusu, askeri darbeler, gelir dağılı-
mındaki adaletsizlikler ve işçi sorunları gibi
konular, onun şiir evrenini ve şiirlerini üret-
tiği bağlamı belirleme noktasında bize yar-
dımcı olmaktadır." HABER MERKEZİ

DEVLET Tiyatroları (DT) Genel Mü-
dürü Mustafa Kurt, İrfan Şahinbaş
Sahnesi Macunköy Yerleşkesi'nde ha-

zırlıkları devam eden Açık Hava Tiyatrosu Yaz
Oyunları'na ilişkin açıklamada bulundu.Kurt,
geçen sene Açık Hava Yaz Oyunları'nın ilkini
yaptıklarını ve çok başarılı geçtiğini, seyircilerin
Ankara ve yurdun farklı yerlerindeki Devlet Ti-
yatrosu oyunlarını izleme şansı bulduğunu ifade
etti. Mustafa Kurt, bu sene daha programlı ve
daha hazırlıklı bir çalışma içinde olduklarını be-
lirterek, haziranda izleyici karşısına çıkacak Açık
Hava Tiyatrosu Yaz Oyunları'nın sahneleri ile il-
gili hazırlıkları yaptıklarını söyledi. Kurt, "Seyir-
cilerimiz için daha konforlu hale getirdik oturma
mekanlarını. Devlet Tiyatromuzun Sanat Teknik
Müdürlüğü çalışanları harıl harıl çalışıyor. Ha-
zırlıklarımız son aşamada. Oyunlarımızı aşağı
yukarı belirledik. Sahnemizi kurduktan sonra
Açık Hava Yaz Oyunları 3 Haziran'da başlaya-
rak, sonbahara kadar sürecek." diye konuştu.Se-
yircilerin salgın döneminde tiyatrodan uzak
kaldığını ama bu yaz bu açığı kapatmaları için
DT'nin elinden geleni yapacağını ifade eden
Kurt, bu ay başında DT tarihinde ilk defa Bizim

Yunus oyununun prömiyerinin televizyondan
canlı yayınla sanatseverlere sunulduğunu, tiyat-
rodan uzak kalan seyircinden, oyuna ilişkin
olumlu mesajlar aldıklarını söyledi.

Küçük hanımlar, beyler festivali

Kurt, Açık Hava Yaz Oyunları'nda, haziranda ilk
etapta tek kişilik oyunların sahneleneceğini, ön-
celikle "Bizim Yunus", "Meraklısı İçin Öyle Bir
Hikaye", "Aşık Veysel" oyunlarının seyirciyle bu-
luşacağını, temmuzda ise Açık Hava Yaz Oyun-
ları kapsamında Küçük Hanımlar Küçük Beyler
Tiyatro Festivali'nin düzenleneceğini, yurt için-
den ve yurt dışından pek çok çocuk oyununun
küçük tiyatroseverlere sunulacağını anlattı. Ma-
cunköy Sahnesindeki açık hava mekanında ze-
mini düzenlediklerini, sahnede düzenleme
yaptıklarını ve çocuklar için de küçük bir sahne
planlamasını hayata geçirdiklerini dile getiren
Kurt, izleyicilerin rahat edecekleri bir ortam
oluşturduklarını söyledi. Kurt, "Salgın kontrollü
bir şekilde azalır, vaka sayıları düşerse keyifli bir
sezon olacak. Geçen yıl Açık Hava Yaz Oyunla-
rı'nda başından bitimine kadar her türlü kont-
rolü sağlamıştık. Maske, mesafe, ateş ölçme

konusunda bir sıkıntı yaşamadık. Bu sene de
aynı kontrolü sağlayacağız." dedi.

Kamyon Tiyatrosu gezecek

Kamyon Tiyatrosu'nun da bu sene İç Anadolu
Bölgesindeki bütün il ve ilçeleri dolaşacağını
vurgulayan Kurt, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu
yıl Yunus Emre Yılı olduğu için Kamyon Tiyat-
rosu ile Yunus Emre yetişkin oyunumuzu ve
Yunus Emre çocuk oyunumuzu dolaştıracağız.
Çocuklarımızın farklı birkaç oyun izleme şans-
ları olacak. İstanbul, İzmir, Ankara ve Trabzon
Devlet Tiyatrolarından farklı farklı çocuk oyun-
larını izleme şansı bulacaklar. Aynı anda hem
Kamyon Tiyatrosu hem Açık Hava Yaz Oyun-
ları başlayacak. Seyircilerimizle buluşacağımız
günü iple çekiyoruz. Çünkü sahneleri, sahneye
çıkmayı, seyircilerimizi özledik. Ümit ediyorum
bu salgın süreci bayramdan sonra çok daha
kontrollü, kurallara, kaidelere uyumlu bir şekilde
atlatılır, biz de seyircilerimizle buluşmuş oluruz.
Seyircilerimiz Devlet Tiyatrosu'nu çok özledi.
Gelen mesajlardan bunu anlıyoruz. Yaz
Oyunları için biz de çok heyecanlıyız." 
HABER MERKEZİ

Çeşmi Siyahım, Oy Bizim Eller, Mevlam Gül Diyerek, Dom Dom Kurşunu, Mamudo gibi türküleriyle gönül-
lerde taht kuran ve “Asrın Pir Sultanı” olarak anılan Aşık Mahzuni Şerif, vefatının 19. yılında anılıyor

Açık havada tiyatro zamanı
Devlet Tiyatroları, Kovid-19 dolayısıyla sanattan uzak kalan tiyatro seyircisiyle haziran ayında "Açık Hava Tiyatrosu Yaz Oyunları"nda yeniden buluşacak

ASRIN PIR
SULTAN’I

MAHZUNI
SERIF

Aşık Mahzuni'nin başlıca albümleri ara-
sında, "Gel Gizli Gizli", "Zincirli Vize",
"Fadimem", "Dargın Mahkum", "Dom
Dom Kurşunu", "Benim Neyim Var", 
"Barışak" ve "Son Acı (Orta Doğu)" bulu-
nurken, türkülerinin yanı sıra serbest
vezinde yazdığı şiirleriyse "Dolunaya 
Tül Düştü" isimli kitabında yer almıştı.

Başlıca
albümleri

Gölgeler İçinde
ödülle döndü
TRT Ortak Yapımı "Gölgeler İçinde" filmi,
Los Angeles'ta düzenlenen Güney Doğu
Avrupa Film Festivali'nde En İyi Sine-
matografi Ödülü'nün sahibi oldu

TRT'den yapılan açıklamaya göre, dünya prö-
miyerini 42. Moskova Uluslararası Film Festiva-
li'nde yapan Erdem Tepegöz'ün yeni filmi
"Gölgeler İçinde", festival yolculuğuna devam
ediyor. Geçen ay Fantaspoa Uluslararası Fan-
tastik Film Festivali'nde başrol oyuncusu
Numan Acar ile "En iyi Erkek Oyuncu" ödülünü
alan yapım, mayıs ayında Los Angeles'ta düzen-
lenen South East European Film Festivalinde
"En İyi Sinematografi" ödülüne layık görüldü.
Türkiye prömiyerini 57. Antalya Altın Portakal
Film Festivali'nde gerçekleştiren yapım, festival-
den Film-Yön En İyi Yönetmen ve SİYAD En
İyi Film ödülleri başta olmak üzere toplam 5
ödülle dönmüştü. "Gölgeler İçinde", 8. Boğaziçi
Film Festivali'nde de jüri tarafından "En İyi Yö-
netmen" ve "En İyi Görüntü Yönetmeni" ödülle-
rine layık görülmüştü. Erdem Tepegöz'ün yazıp
yönettiği, yapımcılığını Contact Film Works'un,
ortak yapımcılığını ise TRT'nin üstlendiği film,
ilkel teknolojiyle yönetilen bir fabrikada işçiler-
den birinin sistemi sorgulamasıyla değişmeye
başlayan hayatlarına odaklanıyor. Çekimleri
Gürcistan'da hala aktif olan bir maden kasaba-
sında yapılan bilimkurgu türündeki filmin baş-
rolünde Numan Acar yer alırken, ona Vedat
Erincin, Ahmet Melih Yılmaz, Emrullah Çakay,
Muharrem Bayrak ve Selin Kavak eşlik ediyor.



InG Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final ikinci
maçında Beşiktaş Icrypex sahasında TOFAŞ'ı 82-79
yenerek seride durumu 2-0 yaptı ve yarı finale yük-
seldi. Siyah-beyazlılar, yarı finalde normal sezonun li-
deri Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek. Ligde
"Sezonun En Değerli Oyuncusu" olan Beşiktaş Icry-
pex oyuncusu Alperen Şengün'e ödülü karşılaşma ön-
cesi verildi. Milli basketbolcuya ödülünü Türkiye
Basketbol Federasyonu Erkek Ligleri Direktörü Derya
Yannier verdi. Alperen Şengün normal sezonu 19.2
sayı ve 9.3 ribaunt ortalamalarıyla tamamlarken bu iki
kategoride de ligde ikinci sırayı aldı. 26.7 verimlilik
puanı tutturan 18 yaşındaki oyuncu, bu kategoride ilk
basamakta yer alarak "Sezonun En Değerli Oyun-
cusu" ödülünün sahibi oldu. 
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Fransa Ligue 1'in 37'nci hafta-
sında Lille, evinde ağırladığı
Saint-Etienne ile 0-0 berabere
kaldı ve ligin son haftasına 80 pu-
anla en yakın takipçisi PSG'nin 1
puan önünde girdi. Monaco'nun
ise 3 puan önünde yer alıyor.
Ligin son haftasında Lille, Angers
deplasmanına çıkacak. 
PSG ise Brest deplasmanında ga-

libiyet arayacak. Matematiksel
olarak şampiyonluk şansını sür-
düren Monaco ise Lens'e karşı 3
puan mücadelesi verecek. Lille'in
en yakın rakibi PSG de misafir et-
tiği Reims'i 4-0 mağlup ederek
puanını 79'a yükseltirken şampi-
yonluk şansını ligin son haftasına
taşıdı. Ligde 3'üncü sırada yer
alan Monaco ise Rennes'i 2-1

mağlup ederek puanını 77 yapar-
ken küçük de olsa şampiyonluk
iddiasını sürdürdü. Fransa Ligue
1'de puan eşitliği durumunda
genel averaja bakılıyor. Lille gele-
cek hafta karşılaşacağı Angers'i
mağlup ederse şampiyonluğunu
kutlayacak, diğer sonuçlarda ise
rakiplerinin alacağı sonuçları
bekleyecek. DHA

potada öNemLİ

Bİr zafer

14

şampiyonlar Ligi’ne katılma mücadelesi veren Li-
verpool, sezonun bitimine kısa süre kala West Brom-
wich Albion’a konuk oldu. Milli futbolcumuz Okay
Yokuşlu’nun ilk 11’de başladığı maçın 15. dakikasında
Hal Robson Kanu’nun attığı golle WBA 1-0 öne geçti.
Ancak 33. dakikada Mohamed Salah ile skora 1-1’lik
dengeyi getiren Liverpool soyunma odasına beraber-
likle gitti. Okay Yokuşlu 75. dakikada oyundan alınır-
ken, ikinci yarının büyük çoğunluğu Liverpool’un
kontrolünde geçmesine rağmen üstünlük golü bir
türlü gelmedi. Ancak 90+5’te Trent Alexander Ar-
nold’ın kullandığı köşe vuruşu için rakip ceza sahası
içine giren Brezilyalı kaleci Alisson Becker, kafa golüyle
takımını 2-1’lik galibiyete taşıdı. 

LİverpooL
zorU Başardi

Lille beraberliğe razı oldu

S on oynanan Gençler-
birliği karşılaşması
öncesi Uğurcan Çakır,

‘sezonun oyuncusu’ ödülünü
Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun
elinden aldı. Socios.com uy-
gulaması üzerinden yapılan
oylamada birinci olan Uğur-
can’a 250 adet TRA Fan
Token hediye edildi. Bu sı-

rada Başkan ile Uğurcan
arasında esprili bir diyalog
meydana geldi. Ağaoğlu, yaz
döneminde Avrupa’ya trans-
fer olmasına kesin gözüyle
bakılan yıldız kaleciye,
“Şimdi nereye gidiyorsun
Uğurcan. Takıma karar ver-
din mi?” sözleriyle takılır-
ken, Uğurcan Çakır,

“Başkanım kulübe en fazla
parayı kim verirse, oraya
verin” dedi. İkili arasındaki
bu diyalog gülüşmelere
neden olurken, artık tüm
gözler Uğurcan’ın transfe-
rine çevrildi.

4 kulüp öne çıkıyor

İnter, Roma, Sevilla, Lille

gibi kulüplerin yakından ilgi-
lendiği Uğurcan Çakır için
Trabzonspor Yönetimi’nin
beklentisi en az 20 milyon
Euro. Bu seviyede bir teklif
gelir ve sözleşmeye sonraki
satıştan pay maddesi de ek-
lenirse, EURO 2020 beklen-
meden transfere onay
verilecek. DHA

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Gençlerbirliği maçıöncesi kaleci Uğurcan Çakır'a ‘sezonun oyuncusu’ ödülünüverdi. Ağaoğlu, yaz döneminde Avrupa’ya transfer olmasınakesin gözüyle bakılan yıldız kaleciye, “Şimdi nereye gidiyorsunUğurcan. Takıma karar verdin mi?” sözleriyle takıldı
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Alanyaspor ile sözleşmesi
sona eren Salih Uçan
Beşiktaş ile anlaştı. 
Siyah-Beyazlı kulüp 3 yıllık
sözleşme imzalayacağı 27
yaşındaki futbolcuya yıllık
7.5 milyon TL ödeyecek
BeşikTaş şampiyonluk sonrası ilk transfer bomba-
sını patlattı. Siyah-Beyazlı takım Alanyaspor ile söz-
leşmesi sona eren Salih Uçan'ı kadrosuna katmaya
hazırlanıyor. 27 yaşındaki oyuncuyla 7.5 milyon
TL'den 3 yıllık anlaşma sağlandı. Alanyaspor'un yeni
sözleşme teklifine sıcak bakmayan Salih Uçan ile
Süper Lig devleri Galatasaray ve Trabzonspor da ya-
kından ilgileniyordu ancak Salih'in tercihi Beşik-
taş'tan yana oldu. Orta saha oyuncusunun bu
tercihinde Siyah-Beyazlı takımın şampiyon olması-
nın ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olma-
sının etkili olduğu öğrenildi.

3 gol, 7 asistlik sezon

Bu sezon Alanyaspor formasıyla 40 maça çıkan
Salih Uçan 3 gol, 7 asistlik performans sergiledi. Ka-
riyerine Bucaspor'da başlayan ardından 2012-2013,
2013-2014 ve 2016-2017 sezonlarında Fenerbahçe
forması giyen Salih Uçan ayrıca Roma, Sion ve Em-
poli formaları giydi. Öte yandan Aytemiz Alanyaspor
teknik direktörü Çağdaş Atan Ankaragücü'nü 1-0
yendikleri maç sonrası Salih Uçan ve Caulker'ın
büyük takıma gideceğini ifade etmişti. DHA

Fatih Terim'in durumu ve iç-dış transferler nedeniyle başkan adayları
seçimin daha yakın bir tarihe alınmasını isterken, ilk ses Metin
Öztürk'ten geldi. Öztürk yaptığı paylaşımda, "Geleceğimizi yok etmeyin.
İptali iptal edin. Seçimi en yakın tarih olan 5 Haziran'a erteleyin" dedi
GalaTasaray’da 29 Mayıs’ta yapılması planlanan ancak yö-
netim tarafından iptal edilen seçim, sokağa çıkma kısıtlamaları
sebebiyle Haziran ayına kaldı. Salı günü toplanması beklenen
yönetim kurulu yeni seçim tarihi olarak 16 ya da 29 Haziran'ı dü-
şünüyor. Diğer başkan adaylarının ortak görüşü ise 5 Haziran...
Hocanın sözleşme durumu, iç ve dış transferler nedeniyle başkan
adayları seçim tarihinin erkene alınmasını istiyor. Bunu ilk dile
getiren başkan adaylarından Metin Öztürk oldu. Öztürk sosyal
medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fatih hocamızı dinledik.
Her şeyin farkındayız. Galatasaray'ın sorunlarını kökten çöz-
meye geliyoruz. Ne hocamız ne de camiamız üzülmesin. #Da-
haGüçlüGalatasaray için hazırız. Hocamızın kontratı 31
Mayıs'ta bitiyor. 26 Mayıs'ta Manchester United kazanamazsa
20 Temmuz'da ön eleme oynayacağız. Ne zaman kadro kuraca-
ğız? Geleceğimizi yok etmeyin. İptali iptal edin. Seçimi en yakın
tarih olan 5 Haziran'a erteleyin. Galatasarayımız'ın ayarlarıyla
artık daha fazla oynamayın" ifadelerini kullandı.
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Rallide 2’de 2 zaferi geldi
Türkiye'nin rallideki en yetenekli
genç pilotlarından Ali Türkkan,
2021 Avrupa Ralli Kupası içindeki
Balkan Ralli Kupası'nın ikinci ya-
rışı olan Bulgaristan Rallisi'nden
de mutlu sonla ayrıldı. Hem
Demir Berberoğlu Sezonu Shell
Helix 2021 Türkiye Ralli Şampi-
yonası'nın hem de Balkan Ralli
Kupası'nın ilk yarışı olan ESOK
Rallisi'nde zirveyi kimseye bırak-
mayan Ali Türkkan, bu kez de
Bulgaristan'da birinci oldu. 2019
yılında Türkiye Ralli Şampiyona-

sı'nda 3 kez genç pilotlar birinciliği
elde eden Türkkan, Bulgaristan'da
Gençler Kategorisi'nde zirveye
yerleşti. Türkiye'nin rallideki en
yetenekli genç sporcularından
Castrol Ford Team Türkiye pilotu
Red Bull sporcusu Ali Türkkan,
2021 Avrupa Ralli Kupası takvi-
minin içinde yer alan Balkan Ralli
Kupası'nın ikinci yarışında da bi-
rincilik elde etti. Sezona hem Tür-
kiye Şampiyonası'nın hem de
Avrupa Ralli Kupası'nın açılış ya-
rışı olan Eskişehir'deki ESOK Ral-

lisi'ni kazanarak başlayan başarılı
sürücü bu kez de Bulgaristan'da
zafer kazandı.  FIA Avrupa Ralli
Kupası'na da dahil olan Bulgaris-
tan Rallisi'nde Ali Türkkan ve co-
pilotu Onur Vatansever, 16 etap
sonunda elde ettikleri 1 saat 32
dakika ve 2 saniye ile FIA Avrupa
Ralli Kupası Gençler Kategori-
si'nde birinci olurken Kategori
2'de ise ikinci oldu. Ali Türkkan,
FIA Avrupa Ralli Kupası Genel
Klasmanı'nda ise 5. sıranın sahibi
oldu.

Beşİktaş’a
Uçan adam
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S ergen Yalçın ile çıktığı
yolu taçlandırmayı ba-
şaran ve şampiyonluk

sevinci yaşayan Beşiktaş'ta iki
kupalı sezon sonu için kollar
sıvanırken bir taraftan ise ge-
lecek senenin yapılanması
adına adımlar atılıyor. Siyah
beyazlılar, teknik heyet ve

gözlem ekibinin raporu doğrultusunda
hareket etmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda
yurt dışındaki genç oyunculara yönelen
Kartal'da Elayis Tavşan ismi ön plana
çıktı. Hollanda 2. Ligi'nde NEC Nijme-
gen formasını terleten genç kanat oyun-
cusu bu sezon ortaya koyduğu form ve
yakaladığı istatistiklerle adından söz ettir-
mişti. Türk milli takımı öncesi ümit milli
takıma da çağırılması konusunda beklen-
tiler oluşan Tavşan için ilk temaslar ger-
çekleşti. Hollanda temsilcisine de
önerilen para belli oldu.

Ferdi'den sonra Elayis

Geçen sezon Telstar'da yaptıklarını bu
sene de NEC Nijmegen'de devam ettiren
Elayis için kulübü ile görüşmeler başladı.
Kara Kartal yalnız olmadığı bu transferde
Nijmegen ekibine fiyatını sundu. Pazarlık-
lar 1.5 milyon üzerinden başladı. Ancak
Tavşan'ın Hollanda 1. Ligi Eredivisie'den
ve farklı liglerden talipleri var. Daha önce

adı Galatasaray ile de anılmıştı. Yalçın ise
oyuncuyu kadrosunda görmek istiyor. Bi-
lindiği üzere Ferdi Kadıoğlu da Fenerbah-
çe'ye aynı takımdan gelmiş ve sarı
lacivertliler 1.4 milyon euro ödemişti.
Genç kanat oyuncusunun isteyen takım-
lardan faydalanmak ve daha fazla para
kazanmak istyene yeşil kırmızılı ekip gelen
resmi teklifler üzerinden cevabını verecek.

Elayis Tavşan kimdir?

Türk anne ve Surinamlı babanın oğlu ola-
rak 30 Nisan 2021 tarihinde Hollanda'nın
Rotterdam kentinde doğan Elayis Tabşan
20 yaşındadır. Futbola Victoria '04 Vlaar-
dingen alt yapısında başlayıp Sparta Rot-
terdam'a transfer oldu. Bu kulübün alt
yaş kategorilerinde formasını giydi ve ilk
profesyonel imzasını attı. Geçtiğimiz
sezpn Telstar'a kiralandı. 23 karşılaşmada
7 gol 3 de asist yaparak ilk sezonunda
önemli bir katkı sağlayan Elayis, NEC
Nijmegen tarafından bonservisiyle birlikte
alındı. Bu sezon ise adeta patlama yaşadı.
11 gol atıp 8 de asist yapan genç oyuncu
takımını play-offlara taşıdı. Ayrıca normal
sezonda sadece 1 maçta oynamadı. O da
transfer olduğu ilk karşılaşmaydı. İstik-
rarlı bir grafik çizen Elayis Hollanda ile
U17 Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon-
luk sevinci de yaşadı. Takımının da en çok
asist yapan ismi konumunda bulunuyor.

Ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil
eden futbolcularımızın başında gelen
Çağlar Söyüncü, takımı Leicester'la kari-
yerindeki ilk kupa zaferini önceki gün ya-
şadı. Çağlar, Leicester'ın, FA Cup
Finali'nde Chelsea'yi Wembley Stadı'nda
1-0 mağlup ettiği karşılaşmada harika bir
performans ortaya koydu ve şampiyon-
lukta büyük pay sahibi olmayı başardı. A
Milli Takımımız'ın da savunmasındaki
kilit isimlerin başında gelen 24 yaşındaki
stoper, kulübün de tarihindeki ilk FA
Cup'ını alması sonrası sahada Türk bay-
rağıyla sevincini doyasıya yaşadı. Dene-
yimli futbolcu, karşılaşmanın ardından
sosyal medyadan Türk bayrağıyla çekil-
miş pozuna, "Her zaman her yerde bay-
rağımız dalgalandırmaya devam!" diye
yazdı.

Devleri peşinden koşturuyor

Transferde ismi İtalya'dan Juventus ve İn-
giltere'den Manchester City gibi devlerle
anılan Çağlar'ın kulübüyle sözleşmesi
2023 yılında sona eriyor. Daha önce
2016'da mucizevi bir şekilde Premier
Lig'de ilk kez şampiyon olan Leicester, şu
an ligde bitime 2 hafta kala 66 puanla 3.
sırada yer alıyor. İngiltere'de ligi ilk 4
içinde bitiren takımlar, Şampiyonlar Li-
gi'nde gruplara direkt katılıyor.

Filistin'e destek

FA Cup'ı kazanan Leicester'ın iki müslü-
man oyuncusu Wesley Fofana ve Hamza

Choudhury, şampiyonluk sevinci sıra-
sında Filistin bayrağıyla kutlamalara 
katıldı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik
saldırıları tüm dünyada büyük tepki çe-
kerken bu iki oyuncu da, Filistin'e
desteklerini bu şekilde göstererek 
büyük alkış topladılar.

2020/21 sezonunu 3. sırada tamamlayan Fe-
nerbahçe, transfer çalışmalarına erken başladı.
Sarı Lacivertli ekip, Kayserispor formasıyla
dikkat çeken bir performans sergileyen Doğan
Alemdar'ı transfer etmek için çalışmalara baş-
ladı. TRT Spor Fenerbahçe muhabiri Yağız
Sabuncuoğlu'nun habere göre; Kanarya, 18
yaşındaki kaleciyi sezon başından beri takip
ediyor. Transferde ısrarcı olan Fenerbahçe cep-
hesinin oyuncunun menajeriyle görüşme yapıl-

dığı iddia edildi. 1.89 boyunda olan
gelecek vadeden kalecinin Kayseris-
por ile 2022 Haziran'a kadar sözleş-
mesi bulunuyor. Henüz A Milli Takım forması
giyen Doğan, U17'de 2, U18'de 3, U19 ve
U21'de ise 1'er maçta forma giydi.2018'de ku-
lübüyle profesyonel sözleşme imzalayan ve
geçtiğimiz sezon A takım kadrosuna dahil edi-
len Doğan, bu sezon Lung'un sakatlanmasıyla
formayı kaptı ve 29 resmi maçta görev aldı. 

Dünyaca ünlü oyuncu Dani Alves, 38 yaşında A Milli Takım'a
döndü. Ülkesinin Sao Paulo takımında forma giyen deneyimli
oyuncu Brezilya'nın Ekvador ve Paraguay ile oynayacağı eleme
maçlarının kadrosuna dahil edildi. Uzun yıllar Sevilla ve Barcelona
formaları giyen ardından Juventus ile PSG'de top koşturan Daniel

Alves, ülkesine dönmüştü. 38 yaşındaki oyuncu Brezilya A Milli Ta-
kımı'nın Ekvador ve Paraguay ile oynayacağı 2022 Dünya Kupası
eleme maçlarının kadrosuna dahil edildi. Teknik direktör Tite'nin
açıkladığı kadroda yer alan Dani Alves, 118 kez ile Brezilya A Milli
Takımı'nda en çok maça çıkan 3. oyuncu konumunda bulunuyor.
Dani Alves'in önünde 142 maçla Cafu ve 125 maçla Roberto Car-
los yer alıyor. Sao Paulo forması giyen Dani Alves, Brezilya Milli
Takımı'nda en son 2019 yılı Ekim ayı içinde forma giymişti.
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Kupa Çağlar’ın elinde

Sarı lacivertliler Doğan’ı istiyor

38 yaşında milli oldu

Leicester'daki performansıyla hepimizi gururlandıran Çağlar
Söyüncü, takımıyla FA Cup finalinde Chelsea'yi devirip, kariyerindeki
ilk kupasını kaldırdı. Türk bayrağıyla sahada tur atan Çağlar, "Her
zaman her yerde bayrağımızı dalgalandırmaya devam" dedi

Şampiyonluk sevinci yaşayarak taraftarlarına eşsiz
bir hediye veren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız

kazandı. Gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde
temsil edecek olan Kara Kartal'da genç isimler konu-

sunda yoğun bir mesai var. Bu sezon NEC Nijmegen
forması ile gösterdiği performans herkes tarafından

beğenilen Elayis Tavşan için temaslar başladı

BURAK
ZİHNİ

ÖZEL HABER
Hollanda 2. Ligi'nde NEC Nijme-
gen formasını terleten genç kanat
oyuncusu bu sezon ortaya koy-

duğu form ve yakaladığı istatistik-
lerle adından söz ettirmişti. Türk
milli takımı öncesi ümit milli ta-
kıma da çağırılması konusunda
beklentiler oluşan Tavşan için ilk

temaslar gerçekleşti. 

Cimbom, Avrupa
için sınav verecek
Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Galatasaray'ın tek tesellisi Şampiyonlar Ligi biletini kapmak
oldu. 26 Mayıs'taki Avrupa Ligi finalinin ardından Galatasaray'ın, Kupa 1'e hangi turdan
katılacağı netlik kazanacak. İşte iki ihtimalde de Galatasaray'ın muhtemel rakipleri
Averajla şampiyonluğu kaçıran, 2020-21 se-
zonunu ikinci olarak tamamlayan Galatasa-
ray'ın tek tesellisi Şampiyonlar Ligi... Devler
Ligi biletini kapan Galatasaray, ön elemeleri
geçerek gruplara kalmaya çalışacak. Bunun
için Galatasaray'ın önünde iki yol bulunuyor.
İlk ve en iyi ihtimal; 26 Mayıs'taki finalde
Manchester United'ın, Villarreal karşısında
Avrupa Ligi'ni kazanması. Kırmızı Şeytanlar,
İngiltere Premier Ligi'nde de Şampiyonlar
Ligi bileti aldığı için Galatasaray, Kupa 1'e
üçüncü ön eleme turundan katılacak.

Celtic, Benfica, Shakhtar...

İkinci ihtimal ise; Villarreal, UEFA Avrupa
Ligi'ni kazanırsa liginde Şampiyonlar Ligi bi-
leti alamadığı için ön elemeden katılım göste-
recek. Bu nedenle Galatasaray, ikinci ön
eleme turundan Devler Ligi'ne dahil olacak.
Sarı-Kırmızılılar'ın iki ön eleme turu için
'kesin' olarak belli olan üç rakibi var. 2. ön
eleme turunda mücadele ederse Celtic, 3. ön
eleme turunda olursa Benfica ve Shakhtar
Donetsk. Kesinleşmeyen rakipler içinse ligle-
rindeki puan durumuna göre ihtimaller şu
şekilde... 2. Tur için; Sparta Prag, Jablonec,
PSV, AZ, R.Wien, Linz, S.Graz, Midtjyland,
Brondby, Kopenhag. 3. Tur için; PSG, Mo-
naco, Lyon, S.Moskova, L.Moskova,
Brugge, Genk, Anderlecht, Antwerp.

3. tur çok avantajlı

Aslan, 3. ön elemeden Devler Ligi'ne katı-
lırsa, turu geçmese dahi direkt Avrupa Ligi
gruplarına kalacak. Öte yandan bu senar-
yoda ilk maçını 3-4 Ağustos'ta oynayacak.
Ancak 2. turdan başlarsa sezonu erken aça-

cak ve 20-21 Temmuz'da ilk sınavına çıkacak.

2. tur muhtemel rakipleri

İskoçya 2'incisi: Celtic
Çekya 2'incisi: Sparta Prag-Jablonec
Hollanda 2'incisi: PSV-AZ Alkmaar
Avusturya 2'incisi: R. Wien-Linz-Sturm Graz
Danimarka 2'incisi: Midtjylland-Brondby-

Kopenhag.

3. tur muhtemel rakipleri

Portekiz 3'üncüsü: Benfica
Ukrayna 2'incisi: Shakhtar Donetsk
Fransa 3'üncüsü: PSG-Monaco-Lyon
Rusya 2'incisi: Spartak-Lokomotiv
Belçika 2'incisi: Brugge-Genk- Anderlecht-Antwerp.
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E ngelliler, COVID 19 salgını nede-
niyle yeni karşılaştıkları sorunla-
rına çözüm istiyor. Engelliler

Haftası’nda, engellilerin yaşadığı sorun-
ları dile getiren Sağlık Hizmetleri Sendi-
kası (SAHİM-SEN) Engelliler
Komisyonu Başkanı Ayşe Sarı,
“COVID 19 pandemisi Birleşmiş Millet-

ler Engelli Hakları Sözleşmesi’ne göre yüksek riskli
insani bir acil durumdur. Ancak hakkımızda karar-
lar alınırken süreçlere dâhil edilmedik. Pandemi ne-
deniyle alınan hiçbir kararda engelliler gözetilmedi.
Engelliler Haftası’nda engelli tüm vatandaşlarımı-
zın haklarını biz kez daha seslendiriyoruz” diye ko-
nuştu “COVID 19 insani acil risk durumudur”
diyen Ayşe Sarı, Birleşmiş Milletler Engelli Hakları
Sözleşmesi’nin 11’in maddesini hatırlatarak,
“COVID-19 pandemisi Birleşmiş Milletler Engelli
Hakları Sözleşmesi’nin 11’inci maddesi bağla-
mında yüksek riskli insani acil bir durumdur. Söz-
leşmeyi imzalamakla Devletimiz; COVID-19
pandemisinin sürdüğü süreç içinde engellilerin ko-
runmasını ve güvenliğini sağlamak için insancıl
hukuk ve uluslararası insan hakları hukuku dâhil
uluslararası hukuk çerçevesindeki yükümlülüklerini
yerine getirmek için gerekli tüm tedbirleri almayı ta-
ahhüt etmiştir. Salgın sürecinde, Sözleşme teme-
linde kalınarak; engelli ve engelli yakını olan
çalışanların acil eylem planlarına dâhil edilmesi, ay-
rımcılık yapılmaması, çalışan engelliler aleyhinde
sonuç doğuracak hiçbir kararın alınmaması ve en-
gelliler hakkında alınacak kararlara engellilerin ve
onları temsil eden sivil toplum örgütlerinin dâhil
edilmesi zorunludur” diye konuştu.

Sürece dahil edilmiyoruz

Pandeminin sürdüğü 1 yıldır engelli haklarını

savunan hiçbir sözleşmenin dikkate alınmadı-
ğını belirten Sarı, “Ancak, 1 yılı geride bıraktığı-
mız süreç içinde Sözleşme’nin hiç de dikkate
alınmadığını görüyoruz. Karar vericilerin, engel-
lileri ve ailelerini ve onları temsil eden örgütleri
karar süreçlerine katmıyor olmasını, eleştiriyor
ve bu durumdan endişe duyuyoruz. Engellilerin,
engelliliğe yol açan ya da altta yatan hastalıkları
nedeniyle, daha çok risk altında kaldıkları, koro-
navirüse yakalanmaları halinde hastalık seyrinin
daha ağır seyredeceği ve ölüm riskinin daha da
yüksek olabileceği gözden kaçırılmaması gere-
ken bir gerçektir. Engelli çocuğu olan çalışanlar,
kamu çalışanlarına yönelik alınacak önlemler
konulu genelgelerde hiç dikkate alınmamıştır.
Pandemi boyunca, pandemi ile ilgili yayınlanan
görsel, işitsel ve yazılı bilgilere (betimleme ve işa-
ret dili ile bilgilendirme gibi) erişimin sağlanma-
masını, bir hak ihlali olarak görmekteyiz” dedi. 

Çalışanların durumu dikkate alınmadı

“Genelgelerde engelli çocuğu olan çalışanlara
yer verilmedi” ifadelerini kullanan SAHİM-SEN
Engelliler Komisyonu Başkanı Ayşe Sarı, “Ge-
nelgelerde; engelli çocuğu olan çalışanlara hiç
yer verilmemiş, ailelerin COVID-19 nedeniyle
artan bakım yükü görmezden gelinmiştir. Bir
hemşirenin, çocuklarına bakacak kimse bulama-
dığında, çare olarak komşusuna emanet ettiği iki
çocuğunun, evde çıkan yangın sonucunda kay-

bettiği gerçeği çoktan unutulmuştur” şeklinde
konuştu. 

Engelliler aşı kapsamında yok

Engellilerin COVID-19 aşısında öncelik almadı-
ğının altını çizen Ayşe Sarı, “Engellilerin
COVİD aşısı kapsamına alınmasında ciddi ek-
siklikler yaşamaktayız. Bakım kurumlarında
kalan engellilere öncelik hakkı verilmiş, ilgili
STK’ların çabaları ile down sendromlu yetişkin-
ler ve kas hastaları da kapsama alınmıştır.
Ancak işe gidip gelirken toplu ulaşım araçlarını
kullanan, iş yerinde kişisel hijyen ve sosyal me-
safe kurallarına uymakta güçlük çeken ve engel-
liliğe yol açan nadir ya da kronik hastalığı olan
çalışan engellilerin durumu, karar vericilere de-
falarca bildirmiş olmamıza rağmen, dikkate
alınmamıştır” dedi. Mazeretler dikkate alınmı-
yor “Engelli ve ağır engelli yakını olan sağlık ça-
lışanları, engellilik mazeretleri dikkate
alınmadan filyasyon ekiplerinde görevlendiril-
meye ve çalıştıkları hastanelerden başka hasta-
nelere görevlendirilmeye devam edilmektedir”
diyen Ayşe Sarı SAHİM-SEN olarak Sağlık Ba-
kanlığı’na yaptıkları başvuruyu hatırlatarak,
“SAHİMSEN olarak bu sorunlara çözüm ol-
ması amacıyla Sağlık Bakanlığı’na gönderdiği-
miz, “Engelli Yakınlarının Esnek Çalışması”
konulu yazıya gelen 14.10.2020 tarihli yanıtta
(Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün

60438742-929 sayılı yazısı); “…personelin ken-
disinin veya bakmakla yükümlü olduğu yakınla-
rının engellilik durumunu belgelemeleri halinde;
kendilerine esnek çalışma konusunda imkânlar
ölçüsünde gerekli kolaylığın sağlandığı, bu du-
rumda olan personele yapılan görevlendirilme-
lerin yeniden gözden geçirildiği ve sonucuna
göre işlem tesisi cihetine gidildiği” ifade edilmiş-
tir. Geldiğimiz noktada, sözü edilen kolaylıkların
uygulanmadığını ve bu yazının kurum idarecileri
tarafından gözetilmediğini görmekteyiz” dedi. 

İş sağlığı diye bir şey yok

Pandemi sürecinde Uluslararası Çalışma
Örgütü (ILO) ve Dünya Sağlık Örgütü’nün
(WHO) yayınladığı beyanların dikkate alınma-
dığının altını çizen Ayşe Sarı, “ Engelli çalışanla-
rın COVİD-19 sürecinde iş sağlığı ve
güvenliğine yönelik tedbirler alınmamakta ve
risk değerlendirilmesi yapılmamaktadır. Bu ko-
nuda, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün-ILO-
ve Dünya Sağlık Örgütünün yayınladığı beyan-
lar, ülkemizde hiçbir şekilde dikkate alınmamak-
tadır” diye konuştu. 

engelliler Haftası bu yıl cOvId 19 salgının gölgesinde geçiriliyor. engelliler Haftası’nda 
engellilerin pandemi döneminde yaşadığı sorunları dile getiren sağlık Hizmetleri sendikası 
(saHim-sen) engelliler komisyonu Başkanı ayşe sarı, “engelliler Haftası’nda cOvId 19 
salgını nedeniyle engelli vatandaşların yaşadığı sorunlara çözüm istiyoruz” ifadelerini kullandı
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EcE ErkEn’in, evli ve iki çocuk
babası avukat Şafak Mahmutyazı-
cıoğlu’yla aşk yaşadığı haberleri
uzun süre konuşulmuş ve ardın-
dan da Mahmutyazıcıoğlu eşin-
den boşanmıştı. Bir dargın bir
barışık ilişkilerine yeniden şans
veren çift, yaz sezonunu açtı. Ha-
bertürk'ten Hakan Yağcı'nın habe-
rine göre; Bayram tatili için
Bodrum'u seçen ikili, önceki gün
Türkbükü'nde görüntülendi. Yazı-

cıoğlu'nun yeni aldığı teknesinde
objektiflere yansıyan çift, denizin
ve güneşin tadını çıkardı. Uzun
süre tekne içinde vakit geçiren
Erken ve Yazıcıoğlu, daha sonra
güverteye geçti. Tekne persone-
liyle konuşup talimatlar verdiği
görülen Yazıcıoğlu'nun yanına gü-
verteden çıkıp gelen Erken, tekne-
nin arka kısmından sevgilisiyle
denize atladı. Çivileme suya atla-
yan aşıklar böyle görüntülendi.

Ece Erken yazı
sevgilisiyle açtı

Genelgeye uygun olarak tüm engelli
çalışanların idari izinli sayılması ge-
rektiğini belirten Sarı, engellilerin ta-
leplerini; 
Engelli çalışanların, yeni işe girenler
de dahil ivedilikle aşı programına
alınması,
Genelgeye uygun olarak; tüm engelli
çalışanlara idari izin verilmesini,
Engelli çalışanların ve engelli aileleri-
nin hiçbir şekilde filyasyon ekiple-
rinde görevlendirilmemeleri ve
görevlendirmeye tabi tutularak, başka
kurumlara gönderilmemesini,
Aynı hanede yaşadığı engelli yakını
olan çalışanların, idari izin veya esnek
mesai hakkından yararlandırılması; bu
hususun genelgelere konu edilmesini,
Sağlık çalışanlarının engelli yakınları
başta olmak üzere aynı hanede yaşa-
yan tüm aile üyelerinin aşı kapsamına
alınmasını,
Pandemi ile ilgili bilgilendirmelerin
erişilebilir ve kolay okunur formatta
yapılması” olarak sıraladı. 

ANIL
BODUÇ

HABER

Çalışan engellilere
idari izin verilmeli
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