
SBK Holding'in sahibi Sezgin
Baran Korkmaz ile görüşen gazeteci-
lerden birisiyim.

Sevilay Yılman, İsmail Saymaz,
Fatih Altaylı, Uğur Dündar'ı da defa-
larca aramış Korkmaz.

Ben de arada bir gerek yazışıyo-
rum, gerek konuşuyorum.

Ancak bana henüz kimsenin bil-
mediği bir şey söylemedi.

Kaset dinletmedi.
Sır vermedi.
Bazı şeyler anlattı ama çok önemli

şeyler değil.
Mesela dün akşam konuştuğu-

muzda Binali Yıldırım'ın Paramount
Otel'de kalıp kalmadığını sordum.

"Kalmadı" dedi.
Sizden her ay maaş alan

12 gazeteci kimler dedim?
Yok öyle bir şey dedi.
Bazı sorularım daha

vardı yakında belgelerimle
cevap vereceğim
dedi.

Sezgin Baran 
Korkmaz 

ile görüştüm!

Mehmet Mert’in köşesi sayfa 9’da 

İBB Meclisi'nde 
gündem dışı 
konuşma yapan
CHP Meclis Üyesi
Fahrettin Kayhan'ın
sözleri tartışmalara
neden oldu. Kay-
han'ın sözlerine
tepki gösteren AK
Parti Grup Başkan
Vekili Mehmet 
Tevfik Göksu ve 
AK Partili üyeler
kürsüye yürüdü. 
AK Parti ve CHP 
sıralarından çok 
sayıda meclis üyesi-
nin kürsü önünde
karşı karşıya gel-
mesi üzerine 
arbede yaşandı. 

Konak İlçesi, Alsancak 
Mahallesi, Şair Eşref Bul-

varı’ndaki 32 iş yerinin bulunduğu 
iş merkezinin ikinci katında yer alan
Halkların Demokratik Partisi İzmir İl

Başkanlığı’na dün saat 11.05’te 
silahlı saldırı yapıldı. O.G. isimli kişi,
tabanca ile ateş ederek parti görevlisi
Deniz Poyraz’ı katletti. Saldırgan
gözaltına alındı. O.G.'nin sosyal
medyada ‘Kin yuttum kan kustura-
cağım' yazılı silahlı fotoğraflar 
paylaştığı görüldü. Deniz Poyraz'ın,
partide çay servisi yapan annesi 
Fehime Poyraz rahatsızlandığı için
bir günlüğüne onun yerine işe geldiği
belirtildi. Deniz Poyraz'ın saldırı sıra-
sında binada yalnız olduğu bildirildi.
Saldırgan O.G.’nin (27) emniyette
verdiği ilk ifadesnde “Hiç kimseyi 
tanımıyorum. Kimseyle de bağlantı
kurmadım” dediği öğrenildi.
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Cumhurbaşkanı
Erdoğan, ABD

Başkanı Joe Biden ile yap-
tığı görüşmede terör ör-
gütü YPG konusunda açık
ve net konuştuğunu anlattı.
Erdoğan, “Biz her zaman
‘iyi terörist, kötü terörist’
şeklindeki ikircikli tavırla,
terörün yok edilemeyece-

ğini vurguladık. Terörün
hedefi olan bir müttefikin
yanında durmak yerine, o
müttefikin mücadele ettiği
terör örgütlerini tercih
etmek tarihi bir hatadır.
Ben şuna inanıyorum; biz
kendi göbeğimizi kendimiz
keseriz. Bu işin başka yolu
yok” dedi. I SAYFA 7
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
ile yaptığı görüşme sonrası

açıklama yapan TBMM Başkanı
Şentop, bu kişinin şu an milletvekili
olmadığını ve Meclis çatısı altında
görev yapmadığını söyledi.
Şentop, “Dün bakanımız geldi ve 
yazılı olarak bana bildirdi. Kastettiği
isim milletvekili değildir. Diğer husus
ise bu tüm iddialarla ilgili adli 
makamlara 
başvurulmuştur.
Konunun 
bundan sonraki
aşaması adli 
çalışmalar 
kapsamında 
olacaktır. Mek-
tupta isim yok,
onu bilmiyo-
rum” dedi. 
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10 BİN DOLAR AÇIKLAMASI

Yenikapı Dr. Kadir Topbaş
Gösteri ve Sanat Merke-

zi'nde yapılan İSKİ Olağanüstü
Genel Kurulu'nda su fiyatlarına
yüzde 23 zam ile her ay TÜFE
oranında artış yapılması teklif
edildi. İSKİ'nin masraflar gerekçe
gösterilerek fiyatlarda revize ihti-
yacı doğduğu savunuldu. İSKİ'nin

raporunda, kimyasal girdi fiyatları-
nın enflasyonla yükselmesi, elek-
triğe, doğalgaza gelen zamlar ile
malzeme ve girdi fiyatlarında 
yaşanan artışların, devam eden
projelerin ve hizmetlerin sürdürül-
mesi gerekliliği nedeniyle su birim
fiyatlarında revize ihtiyacı olduğu 
belirtildi.
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GENEL KURULDA SU FiYATLARINA 
YÜZDE 23 ZAM TALEP EDiLDi

İBB AK Parti Grup 
Başkanvekili ve Esenler 

Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu,
su zammı ve toplu taşıma araçla-
rıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Göksu, “İstanbul’un tarihinde ilk
defa İSKİ su zammı yapmak ve
arazi satmak için genel kurulunu
topluyor. Şu anda yüzde 23 su

zammı istiyorlar. Biz AK Parti
grubu olarak yapmış olduğumuz
değerlendirmeler çerçevesinde 
15 gün önce verdiğimiz sözün 
arkasındayız. Su zammı meselesini
kasım ayında görüşeceğiz. Kasım
ayına kadar İstanbul’da suya 
herhangi bir zam gelmeyecek”
dedi. I SAYFA 9
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15 GÜN ÖNCE VERDiĞiMiZ 
SÖZÜN ARKASINDAYIZ

Kastettiği isim 
milletvekili değil

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,
CHP Genel Başkan Yardımcısı

Veli Ağbaba’nın davetiyle geldiği Ma-
latya’da yoğun ilgiyle karşılaştı. Battal-
gazi’de Malatyalılarla bir araya gelen
İmamoğlu, Türkiye’nin makam sahibi
insanlardan “ahlak, adalet ve vicdan”

beklentisi olduğuna vurgu yaptı. 
İmamoğlu, “Siyasi beklentileri olmadı
diye, bir şehrin önceliklerini önceleme-
yen bir akıl, bizimle mücadele ediyor.
Ama bir karakterimizin farkında değil-
ler: Asla vazgeçmeyen karakterimiz”
ifadelerini kullandı. I SAYFA 5
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,

İzmir’de HDP İl Başkanlığına gerçek-
leştirilen provokatif saldırı nedeniyle,
HDP Eş Genel Başkanı Mithat 
Sancar’ı telefonla aradı. Sosyal
medya hesabından saldırıyı lanetleyen
Kılıçdaroğlu, “Hayatını kaybeden
Deniz Poyraz’a Allah'tan rahmet, aile-
sine başsağlığı diliyorum. Bu senar-

yoyu daha önce
yaşadık, bu kez
halkımız yutmaz.
Uyarıyorum,
kimse bu provo-
kasyonlardan
medet ummasın!
Bakalım bu olay-
lar ileride hangi
videonun konusu
olacak” dedi. 
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SALDIRIYI LANETLEDİ

Bu senaryoyu 
önce de yaşadık
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Kemal Kılıçdaroğlu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral
Akşener, HDP İzmir İl Bina-

sı'na yapılan saldırıyı kınayarak, “Bu-
lanık suda balık avlama hevesinde
olanlar akıllarını başlarına alsınlar”
dedi. Akşener, “Halkların Demokratik
Partisi İzmir İl Başkanlığı’na yönelik
saldırıyı kınıyor, hayatını kaybeden

Deniz Poyraz’a
Allah’tan rahmet,
ailesine ve seven-
lerine başsağlığı
diliyorum. Bula-
nık suda balık av-
lama hevesinde
olanlar akıllarını
başlarına alsın-
lar” ifadelerini
kullandı. 
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AKŞNER DE KINADI

Bulanık suda balık
avlamak istiyorlar

Meral Akşener

KP Genel Başkan Yardımcısı
Hamza Dağ, bir parti çalışanı-

nın hayatını kaybettiği, HDP İzmir 
binasına düzenlenen silahlı saldırıyı
kınadığını açıkladı. Dağ, “HDP İzmir
İl binasında gerçekleşen saldırı ve ci-

nayeti kınıyorum.
Türkiye'nin
huzur ve güvenli-
ğini bozmaya 
yönelik her türlü
saldırı ve girişi-
min karşısında
olduk, olmaya
devam edeceğiz”
açıklamasında
bulundu. 
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AK PARTİLİ DAĞ’DAN TEPKİ

Tüm saldırıların
karşısındayız

Hamza Dağ

İSKİ Genel Kurulu'nda kasım ayında görüşülmesi istenilen kararların İBB tarafından, ivedilikle olağanüstü
genel kurula getirildiğini söyleyen İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı
M.Tevfik Göksu, “Kasım ayına kadar İstanbul’da suya herhangi bir zam gelmeyecek” dedi
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KASIMA KADAR
SUYA ZAM YOK!

ANNESiNiNiN YERiNE iŞE GELDi ÖLDÜRÜLDÜ
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ADALET
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Recep
Tayyip
Erdoğan

Mustafa Şentop

MHP lideri Devlet Bahçeli,
HDP'ye saldırıyla ilgili “Top-

lumsal huzur ve iç barış ortamımızı
sabote etmek isteyen karanlık emeller
bu defa İzmir’de sahneye çıkmıştır.
Türkiye’nin karışmasını; etnik, ideolo-
jik ve siyasi fay hatlarının kırılarak
fitne depremlerinin oluşmasını hedef-
leyen iç ve dış
provokasyonlar
devreye alınmış-
tır. Bu haliyle
HDP'nin İzmir il
binasına yapılan
saldırı kanlı bir
prova, toplumun
sinir uçlarını test
eden kalleş bir
tertiptir” dedi.
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HDP SALDIRISINA TEPKİ

HDP’ye saldırı 
kalleş bir tertiptir

BODRUM 
UÇUYOR 

Bodrum konut piyasası akılları
zorluyor. Satılık yazlık konut

metrekare fiyatı 60 bin TL’ye, sezonluk
kiralar ise 300 bin TL’ye dayandı.  EVA
Gayrimenkul Değerleme Direktörü Filiz
Akkaya, “Denize uzak eski evlerin bile
fiyatları çok yükselince işler değişti,
burada zaten zor olan kira ve satış 
fiyatlarına ulaşmak çok daha 
zorlaştı” diyor.
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DAMGA EMLAK SAYFA 10'DA 

HDP İL BİNASINA SALDIRI 1 KİŞİ ÖLDÜ

İzmir'de bir kişi, HDP il başkanlığı binasına girerek,
partide çay servisi yapan annesinin yerine bir
günlüğüne işe gelen Deniz Poyraz'ı silahla öldürdü

HDP binasına saldırıda bulunan O.G.'nin 
sosyal medyada ‘Kin yuttum kan kusturacağım'
yazılı silahlı fotoğraflar paylaştığı görüldü. 

AMACI 
KATLİAM 

YAPMAKTI!

HDP Eş Genel Başkanı 
Mithat Sancar, İzmir'deki

kanlı saldırıya ilişkin yaptığı açıkla-
mada, “Bugün parti binamızda 
40 kişinin katılacağı bir toplantı
vardı. Son anda iptal oldu. Katilin

amacı katliam yapmaktı” dedi. “Bu
katliam aynı zamanda bir provokas-
yondur” diyen Sancar, “Bir iç ça-
tışma hesabı devreye sokulmuştur.
Bütün siyasi parti başkanları en kısa
zamanda bir araya gelelim” dedi. 
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ANNELER ASLA
MERAK ETMESİN

Küçükçekmece'de freni boşalan
bir çekici önce ağaca ardından 

6 katlı bir binaya çarparak durabildi.
Yaşlı bir kadın ise, balkonda çamaşır
asarken çekicinin üzerine doğru geldi-
ğini fark edip kendini can havliyle
içeri attığını söyledi.  I SAYFA 3
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Az daha eve girecekti!

PROVOKASYON!

Silivri Belediyesi ve Elginkan Vakfı iş
birliği ile projelendirilen Ümmehan 
Elginkan Anaokulu’nun temel atma

töreni gerçekleştirildi. Volkan
Yılmaz, “Anneler hiç merak-
lanmasınlar; eğitimle, sanatla
alakalı bütün projelerde onla-
rın yanında olmaya devam
edeceğiz” dedi. I SAYFA 9

MECLiS’TE ARBEDE YAŞANDI

Devlet Bahçeli



Bronz teniyle bilinen Çağla Şıkel, samimi
açıklamalarda bulundu. Hakkında bilinme-
yenleri anlatan Şıkel, eskiden güneşlenmeyi

çok sevdiğini ancak artık bu alışkanlığından vazgeçti-
ğini ifade etti. YouTube kanalında konuşan ve artık
güneşe veda ettiğini açıklayan Çağla Şıkel, "Yıllarca
güneşlendim. Yandığım zaman iyi ve güzel görüntü-
ğümü düşünüyordum. Güneşin ağır hasarlar verdi-

ğini bilmiyordum. Yıllar sonra bunun bedelini
lekelerimizle ödüyoruz. Eskiden nisandan eylüle

kadar bulduğum her güneşe yatıyordum.
Sonra aralık gibi tenimin rengi açılmaya baş-

layınca Dubai'ye gidiyordum. Marta kadar
idare ediyordu. Sürekli koyu renkliydim,

bazen zift rengindeydim" dedi. "Şimdi
bana 'Teninin rengini mi açtırdın?' di-

yorlar" ifadelerini kullanan ünlü su-
nucu, "Çocuklarımla ilgilenirken

eskisi gibi güneşlenememeye
başladım. Kendimi böyle de iyi

hissettiğimi fark ettim. Şimdi
50 faktör koruma kullanıyo-

rum. Olsa 200 faktör kul-
lanacağım. Kimi zaman

uzun kollu mayo giyi-
yorum yanmamak

için. Kimi zaman ti-
şörtle giriyorum

denize, havuza...
Tatlı bir kahve-

rengiyim
artık" şek-

linde ko-
nuştu.

İ stediğimiz kiloya ulaşmak için genel geçer
diyet listelerini uygulama, popüler diyetlerin
peşinden gitme davranışı hep görülüyordu.

Dukan diyeti ile başlayan popüler beslenme yak-
laşımları, ketojenik ve Taş Devri diyetleri, detoks
ve glutensiz beslenme ile devam etti. Ancak pan-
demi nedeniyle evlerde, hareketten iyice uzakla-
şan yaşam tarzına mahkum olmak kilo almamıza
neden olunca, internetten diyet araması yapma
alışkanlığı da arttı. Kiminde karbonhidrattan ki-
minde yağdan ya da ekmekten
uzak durulan bu diyetler aslında
kilo verme hedefiyle çıkılan yolda
bizi sağlığımızdan edebilecek
yan etkilere de sahip. Acıbadem
Altunizade Hastanesi Beslenme
ve Diyet Uzmanı Deniz Nadide
Can, son dönemlerde öne
çıkan beş diyeti değerlendirir-
ken “Diyeti, hızlı kilo kaybı
için kısa yol değil, kalıcı sağ-
lıklı beslenme modeli olarak
görmek gerekiyor. Sağlığımızı
bozmadan kilomuzu yönet-
mede başarılı olmak için kali-
teli uyumalı, stresi azaltmalı
ve sağlıklı beslenme alışkan-
lıkları ile düzenli fiziksel akti-
viteyi hayatımıza sokmalıyız”
diyor. Bilimsel verilerin de bu
popüler diyetleri destekleme-
diğini kaydeden Deniz Na-
dide Can, “Dukan, Taş Devri,
ketojenik, glutensiz diyetler ile
detoks” hakkında önemli
uyarılarda bulunuyor.

Dukan diyeti: Polip
riskini artırıyor

Fransız Tıp Doktoru Pierre
Dukan tarafından ortaya atı-
lan Dukan diyeti, dört aşa-
madan oluşuyor. İlk iki
aşamada kilo verme, sonraki
aşamalarda da gelinen kiloyu
koruma amaçlanıyor. Kilo
verdirme iddiası son derece
cazip görünse de çok mik-
tarda hayvansal protein içeren, özellikle başlangıç
aşamasında ürün ve nişasta açısından hayli kısıt-
layıcı olan Dukan diyetinin yan etkileri sağlığı teh-
likeye atacak kadar ciddi olabiliyor. Kabızlığın
başlıca yan etkilerden biri olduğuna işaret eden
Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Nadide Can,
şöyle devam ediyor: "Dukan diyetinin, bağırsak
sağlığını bozduğu için ileride bağırsak kanserine
yol açabilecek poliplerin oluşma riskini artırabile-
ceği gösterildi. Ayrıca bu diyet antioksidan ve fito-
kimyasal maddeler gibi vücuda yararlı bileşiklerin
yanı sıra vücudumuz için gerekli olan vitamin ve
minerallerin tamamını kapsamadığı için bağışıklık
sistemini zayıflatıp hastalıklara yakalanma riskini
artırabiliyor. Yüksek protein içerdiği için böbrek
hastalıklarına da neden olabiliyor”

Ketojenik diyet: Kalp damarlarını
tıkayabilir

Karbonhidrat alımını büyük ölçüde azaltmayı ve

daha çok yağ tüketmeyi içeren ketojenik diyet, son
dönemlerde sıklıkla bahsedilen bir kilo verme
yöntemi olarak öne çıkıyor. Bilimsel çalışmaların
ketojenik beslenmenin çocuklarda epilepsiyi kont-
rol etmeye yardımcı olduğunu kanıtladığını,
ancak aynı durumun sağlıklı yetişkinler için ge-
çerli olmadığını kaydeden Deniz Nadide Can, bu
diyetin yan etkilerine dikkat çekiyor. Besinlerde kı-
sıtlamaya gidildiği için ketojenik diyette vücutta
vitamin ve mineral eksikliği meydana geldiğini
söyleyen Deniz Nadide Can, “Bu da bağışıklık
sisteminin zayıflamasına ve hastalıklara karşı ko-

runmasız hale gelmemize neden
oluyor. Ayrıca lif içeren gıdalar
bu diyette yasak olduğu için
ciddi bağırsak problemleri de
görülebiliyor. Ketojenik diyet,
yüksek yağlı bir diyet olduğu için
LDL (kötü kolesterol) yüksele-

bilir ve bu da kalp damarları-
nın tıkanmasına yol
açabiliyor” diye uyarıyor. 

Taş Devri diyeti: 
Kemikleri eritebilir,
dişleri çürütebilir

Adından da anlaşılacağı gibi
Taş Devri diyeti, insanoğlu-
nun yüz binlerce yıl önceki
beslenme düzenine atıfta bu-
lunan, süt ürünleri ve tahıl
tüketimini önermeyen bir
yöntem. Bu diyette yer alan
kuyruk yağı, iç yağı ve tere-
yağ gibi doymuş yağların tü-
ketiminin desteklenmesini
yanlış bulan Beslenme ve
Diyet Uzmanı Deniz Nadide
Can, “Kalp-damar hastalık-
larının oluşumunda büyük
etkiye sahip olan bu besinle-
rin özellikle günümüzün ha-
reketsiz toplumlarına
önerilmesi hiç uygun değil”
diyor. Süt ve süt ürünlerinin
tüketilmemesinin kalsiyum
eksikliğine yol açacağına dik-
kat çeken Deniz Nadide Can,
bu durumun da uzun vadede
diş çürüklerine ve kemik eri-

mesine neden olabileceğini belirtiyor. Ayrıca tahıl
ürünlerinin tüketilmemesi de özellikle B grubu vi-
taminlerin yetersizliğine ve posa eksikliğine sebe-
biyet verebiliyor. 

Detoks: Vücudunuzu susuz bırakabilir

Vücuttaki toksik maddeleri uzaklaştırmak ama-
cıyla belli bir süre katı gıda tüketmeme, bunun ye-
rine metabolizmayı hızlandıracak besinlerin sıvı
halde alınması temeline dayanan detoks, son yıl-
ların en gözde kilo verme ve koruma yöntemi ola-
rak görülüyor. Ancak bu programlar, dehidrasyon
(vücudun aşırı sıvı kaybetmesi nedeniyle susuz
kalması) ve elektrolik dengesizliklerine yol açacak
kadar şiddetli ishale neden olabilecek laksatif (ba-
ğırsak hareketini artıran maddeler) içerebiliyor.
Deniz Nadide Can, ıspanak, pancar gibi yüksek
oksalat içeren maddelerin de ciddi böbrek rahat-
sızlıklarına neden olabileceği uyarısında 
bulunuyor.
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ZEYNEP VURAL

SAGLIGINIZI TEHDIT 
EDEN 5 UNLU DIYET!

Buğday, arpa ve çavdar tanelerinde
bulunan bir protein türü olan gluten,
özellikle Çölyak hastaları ve bu pro-
teine duyarlı kişiler için ciddi sağlık
sorunlarına yol açabiliyor. Ancak Çöl-
yak hastası olmayanlar ve gluten
alerjisi bulunmayanlar da sağlıklı
beslenme adına glutenden uzak du-
rabiliyor. “Glutene duyarlı değilseniz
glutensiz yiyecekler sizin için daha
sağlıklı değildir” diyen Deniz Nadide
Can, şunları söylüyor:
“Çok katı glutensiz diyet uyguladığı-
nızda, ihtiyacınız olan vitamin, lif ve
mineralleri alamayabilirsiniz. Bu
diyet lif içeriği düşük olduğu için ba-
ğırsak sorunlarına sebep olabiliyor.
Ayrıca uzun süre glutensiz beslenen-
lerin kardiyovasküler ve metabolik
sendrom riskinin arttığı görülüyor.
Glutensiz ekmeğin normal ekmeğe
göre 2 kat fazla yağ içerdiği ve glu-
tensiz makarnanın normal makar-
naya göre daha fazla sodyum ve
karbonhidrat içerdiği biliniyor.”

Glutensiz diyet:
Kalp-damar hastalık
riskini artırıyor

Bilimsel verilerin  
popüler diyetleri

desteklemediğini kaydeden
Deniz Nadide Can, “Dukan, Taş

Devri, ketojenik, glutensiz
diyetler ile detoks” hakkında

önemli uyarılarda 
bulunuyor

Sahne tozu
yutanlar!

Gözünüze gözünüz

gibibakın
Memorial Şişli Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü’nden Prof.
Dr. Abdullah Özkaya,  Dünya Glokom Günü nedeniyle görme
kaybına neden olan bu hastalık hakkında bilgi verdi

gÖrmenin sessiz hırsızı olarak bili-
nen glokom, pek çok ülkede kanser
ve kalp krizinden sonra en çok kor-

kulan sağlık sorunu olarak biliniyor. Çoğun-
lukla belirti vermeyen glokom, erken teşhis
edilemeyip tedaviye başlanmadığı zaman ka-
lıcı görme kayıplarına neden oluyor. Bu ne-
denle rutin göz muayeneleri görme kaybının
engellenmesi açısından büyük önem taşıyor.
Memorial Şişli Hastanesi Göz Hastalıkları
Bölümü’nden Prof. Dr. Abdullah Özkaya,
“Dünya Glokom Günü” nedeniyle görme
kaybına neden olan bu hastalık hakkında bilgi
verdi. Glokom geri dönüşü olmayan görme
kaybının en büyük nedenidir. 2040 yılında
111,8 milyon kişinin glokom hastası olacağı
tahmin edilmektedir. Bununla birlikte glokom
hastası olanların yarısı hastalığının farkında
değildir. Gelişmekte olan ülkelerde glokom
hastalarının yüzde 90’ı hastalığın belirti ver-
memesinden dolayı ancak çok ileri safhalarda
tespit edilebilmektedir. Oysa erken teşhisle,
uygun kontroller ve doğru tedaviyle glokom
kaynaklı görme kayıplarının önüne geçilebil-
mektedir. Glokom, ABD’de kanser ve kalp
krizlerinden sonra en çok endişe edilen
üçüncü sağlık sorunudur. Rutin göz muayene-
lerini içeren bir farkındalıkla glokom korkulan
bir sorun olmaktan çıkacaktır. 

35 yaşından itibaren önem verin

“Göz tansiyonu” olarak da bilinen glokom,
göz içi basıncının yükselmesi ile oluşan göz si-

niri harabiyeti olarak tanımlanabilir.
Eğer erken tanı konulmayıp tedavi edile-
mezse kalıcı görme kaybı yaşanır. Glokom
doğuştan olabilmekle birlikte en çok 35-40
yaş üzerindeki bireylerde görülmektedir. Bu
nedenle özellikle 35 yaş üstü kişilerin her yıl
rutin göz muayenelerine önem vermesi gerek-
mektedir. Glokomda göz travmaları, sistemik
bazı hastalıklar, bazı ilaçların kullanımları et-
kili olabilirken; sorun göz içi basıncının yüksel-
mesi ile birlikte pek çok değişkene bağlı
gelişebilir. Ailesinde glokom öyküsü bulunan-
ların normal popülasyona göre 10 kat daha
fazla glokom riskine sahip olduğu
bilinmektedir.

Tipik bir belirtisi yok

Glokom tipik olarak belirti vermeyebilir. Has-
talık ancak çok ileri evreye geldiğinde merkezi
görme ciddi şekilde etkilenir. Hastalar bir anda
yanlarındaki nesneleri göremediklerini fark
edebilirler. Bazı hastalar da görüşlerinin daha
sisli olduğunu ifade edebilir. Çok nadir olarak
da kızarıklık, gözde ağrı, şiddetli baş ağrısı,
ışıkların çevresinde renkli hareler görülmesi
gibi semptomlar görülebilir. 

Glokomdan korunmanın yolları

Sigara kullanımından kaçınmak, yüksek koles-
terol, hipertansiyon ve diyabetten korunmak
glokom riskini düşürür. Tiroit bezi hastalıkları,
damar iltihapları, nörolojik etkenler, kontrol-
süz kullanılan bazı ilaçlar da göz içi basıncını

ar-
tıra-
bilir,
göz içi
basıncı-
nın artması
glokom ris-
kini artırır. Ka-
feinli içeceklerin
çok tüketilmesi,
kısa süreler içinde
çok miktarda sıvı
almak da göz içi basın-
cını artırabildiğinden glo-
kom riskini getirebilir. Göz
basıncı 10-21 mmHg ara-
sında normaldir. Göz içi ba-
sıncı 21 mmHg üstünde olan
herkes glokom olmayabilir. Ancak
optik sinir hasarı varsa glokom teş-
hisi konulabilir. Yine görme alanı testi
de tanıda çok önemlidir. Göz içi ba-
sıncı arttıysa ancak optik sinir harabiyeti
olmasa bile bunun da tedavisinin yapıl-
ması gerekmektedir. 

Özgün formatlardaki dijital içerikleriyle se-
yircilere farklı deneyimler sunmayı sürdü-
ren Zorlu PSM, “Sahne Tozu Yutanlar”

programında, deneyimli isimlerin samimi sohbetle-
riyle sahnede olmanın ruhunu paylaşıyor. Her hafta,
sahne heyecanını paylaşan sanatçıların, hem birbir-
lerine merak ettiklerini sordukları hem de sahnenin
kendileri için taşıdığı anlamı paylaştıkları Zorlu
PSM’nin YouTube serisi “Sahne Tozu Yutanlar”da
bu hafta; hem tiyatro sahnesinin hem de ekranların
sevilen isimleri Ali Düşenkalkar ve Ragıp Savaş ke-
yifli sohbetleriyle kamera karşısına geçti. Deneyimli
tiyatrocun Ali Düşenkalakar, pandemi sürecinde tel-
evizyon ekranlarında olmanın yanı sıra tiyatro yapa-
bilmek adına da farklı girişimleri olduğunu
anlatırken; “ Tiyatro yapabilmek için tırla köyleri do-
laştık. Farklı bölgelerde, açıkhavada ve pandemi ko-
şullarına uygun şekilde köydeki insanlarla tiyatroyu
buluşturmak inanılmaz bir deneyim oldu. Tiyatroyu
sadece sahnelerle sınırlandırmamak gerekiyor. Köy-
leri dolaşmamıza hayretler içerisinde bakan herkese
Shakespeare’den bir alıntıyla cevap veriyordum.
“Bütün dünya bir sahnedir.” Sonuçta önemli olan
oynayabilmek ve seyirciyle buluşabilmekti. Bunun
için biz de çabaladık. Seyircilerin mutluluğunu gör-
mekse paha biçilemez ve tarifsiz bir duyguydu ger-
çekten.” ifadelerini kullandı.

Özleştiri verebilmeliyiz

Tiyatro’nun yalnızca sahne üzerinden ibaret olmadı-
ğının da altını çizen Ragıp Savaş ise; “ Ben de senin
gibi ödenekli bir tiyatroya bağlıyım. Bunun nasıl
büyük bir şans olduğunu bu süreç de bizlere gösterdi
aslında. Ama elbette bizim şanslı olduğumuz kadar
bu süreci çok zor şartlarda geçiren bir dolu arkadaşı-
mız da oldu. Tiyatro sahne arkasından gişesine
kadar pek çok diğer alanın ve bu alanda emek veren
arkadaşımızı da içinde barındırıyor. Özellikle öde-
neksiz ve bağımsız tiyatroların yaşadığı zorluklar ol-
dukça üzücüydü. Elbette burada aynayı kendimize
çevirip, çuvaldızı kendimize batırarak öz eleştiri de
verebilmeliyiz. Ödenekli tiyatrolarda çalışan herkes
her ay düzenli olarak aldıkları ücretlerinden cüzi bir
miktar bile olsa dayanışma gösterebilirdi.” ifadelerini
kullandı.

Çağla'nın sır
gibi ten rengi
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K aza, akşam saatlerinde Tevfikbey
Mahallesi 20 Temmuz Caddesi'nde
yaşandı. İddiaya göre, 59 TL 684

plakalı Rüstem Çağırtekin'e ait çekici, kaza
yapmış bir otomobili indirdiği sırasında freni
boşaldı. Sürücüsüz bir şekilde ilerleyen çekici
önce ağaca ardından 6 katlı bir binanın bi-
rinci katına çarparak durabildi. Bu sırada

evin balkonunda çamaşır asan yaşlı bir
kadın, çekicinin kendisine doğru geldiğini gö-
rünce korku içinde kendini eve attı. Yaşlı
kadın yaşananları anlatarak, “Çok ses geldi.
Oğlana dedim ki içeri girecekti nerdeyse. 
O kadar hızlı geldi ki içeri girecek sandım.
Balkonda çamaşır asıyordum bayır aşağı
hızla geldi. İçinde ben adam var zannettim

meğer yokmuş. Evin içinde bir hasar yok."
dedi. Çekicinin sahibi Rasim Çağırtekin, oto-
mobil indirdikleri sırada birden çekicinin ha-
reket ettiğini ve olayların geliştiğini ifade
ederken, Otomobili oto çekiciden indirilen
Muhammet Çoşkun ise, “Aracı indirdik çeki-
ciden araç üstünde yarımdı az bir şey kaldı.
Tam böyle şey yaparken frenleri boşaldı.

Aşağıya doğru kaymaya başladı. Son anda
koşmaya başladı ama tutturamadı. Ondan
sonra ağaca vurdu burada durdu. Araç üs-
tünden kaydı gitti." dedi. Kaza sonrası 20
Temmuz Caddesi tamamen trafiğe kapandı.
Olay yerine gelen başka bir çekici ile çekicinin
kaldırmasının ardından cadde trafiğe açıldı.
DHA

23 milyon liralık ilaçlar ele geçirildi
İstAnbuL Emniyet Müdür-
lüğü Kaçakçılık Suçlarıyla
Mücadele Şube Müdürlüğü

ekipleri, önceki gün Kadıköy'de çeşitli
hastanelerden kanser ilaçlarını dolan-
dırıcılık yöntemiyle çalarak özellikle
Hindistan ve Afrika ülkeleri başta
olmak üzere yurt dışına yasa dışı yolla
sattığı belirlenen şüpheliye operasyon

düzenledi. Operasyonda sadece hasta-
nelerde kişiye özel verilen ve eczane-
lerde yasal olarak satışı yapılmayan,
kanser tedavisi ile hayati tehlikeye haiz
genetik ve nadir hastalıkların tedavi-
sinde kullanılan piyasa değeri yaklaşık
23 milyon lira değerinde olan 300 mi-
ligramlık 598 adet ilaç ele geçirildi.
Polis ekiplerince, yapılan araştırma-

larda bu ilaçların yurt dışında farklı ül-
kelere yasa dışı yollarla çıkartılması
için görüşmeler yapıldığı da tespit
edildi. Operasyonda gözaltına alınan
şüphelinin polisteki işlemlerinin ardın-
dan sevk edildiği adli makamlarca ser-
best bırakıldığı öğrenildi. Ele geçirilen
ilaçlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.

Kadıköy'de çeşitli 
hastanelerden kanser ilaçlarını

dolandırıcılık yöntemiyle çalarak,
Hindistan ve Afrika ülkeleri başta
olmak üzere yurtdışına yasa dışı

yolla sattığı belirlenen şüpheli
yakalandı. Operasyonda piyasa
değeri 23 milyon lira olan 598

adet ilaç ele geçirildi

Küçükçekmece'de freni boşalan bir çekici önce
ağaca ardından 6 katlı bir binaya çarparak

durabildi. Yaşlı bir kadın ise, balkonda çamaşır
asarken çekicinin üzerine doğru geldiğini fark edip

kendini can havliyle içeri attığını söyledi

AZ DAHA EVE AZ DAHA EVE AZ DAHA EVE AZ DAHA EVE AZ DAHA EVE AZ DAHA EVE AZ DAHA EVE AZ DAHA EVE 
GIRECEKTI!

3 yerde
birden
hırsızlık

ŞİŞLİ Akağalar Caddesi üzerinde
11 Haziran günü saat 11.00'da
tedirgin davranışlar sergileyen

A.Ş. (21) ile Ş.E, G.S.B. ve yaşı 18'den
küçük S.E. şüphe üzerine durduruldu. Yapı-
lan araştırmalarda şüphelilerden Ş.E.'nin İs-
tanbul ve Eskişehir'de ilgili mahkemelerden
"Hırsızlık" suçundan 2 aranma kaydı bulun-
duğu belirlendi. Ayrıca şüphelilerin 21 Şubat
2021 günü Şişli İlçesi Fulya Mahallesi'nde
market içerisinde S.K. isimli kişiye ait cep te-
lefonunun mont cebinden çalınması, 24
Mayıs 2021 günü Şişli İlçesi Halaskargazi
Caddesi'nde bulunan giyim mağazası içeri-
sinde O.K. isimli kişinin çantasından 300
dolar, 1 adet cep telefonu ve 1 adet güneş
gözlüğünün çalınması ve aynı gün aynı ma-
ğaza içerisinde M.A. isimli kişiye ait içeri-
sinde 2.000 BAE Dirhemi, 200 dolar ve bin
500 lira para bulunan çantanın çalınması,
ile dikkat çekti.

AZ DAHA EVE 

Kumarbazlara
basKın

Avcılar'da "Sanal tombala" oynandığı gerekçesiyle
mühürlenen iş yerinin mührünün sökülerek yeniden sanal
ortamda kumar oynatıldığı belirlendi. Polis, internet 
üzerinden kumar oynayan 11 kişi hakkında idari para
cezası uygularken, iş yeri yeniden mühürlendi

AVCILAR Emniyet Müdür-
lüğü ekipleri, geçen Pazar
günü saat 22.15 sıralarında

D-100 Karayolu yan yoldaki Londra
Asfaltı Mevkii'nde bulunan internet
kafenin kapalı olması gerekirken açık
olduğu ve içeride 9 kişinin "Sanal tom-
bala" oynadığını belirlemişti. Bu kişiler
ile iş yeri sahibi ve çalışanlara sokağa
çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri ge-
rekçesiyle Umum Hıfzıssıhha Kanu-
nu'na muhalefet suçundan 55 bin 504
lira, kumar oynandığı gerekçesiyle Ka-
bahatler Kanunu uyarında 4 bin 113
lira olmak üzere toplam 59 bin 617
lira idari para cezası uygulanmıştı.
Mühürlenen ve 14 bilgisayarına el ko-

nulan bu iş yerindeki mührün salı ak-
şamı söküldüğü ve yine "Sanal tom-
bala" oynandığı belirlendi. Avcılar
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş ye-
rinde 11 kişi bulunduğunu ve yine bil-
gisayardaki sanal bahis sitelerinin açık
olduğu saptadı. 
Burada bulunanlara 5 bin 326 sayılı
Kabahatler Kanunu'nun 34'üncü
maddesi uyarınca toplam 14 bin 696
lira idari para cezası işlemi uygulanır-
ken, 11 bilgisayara el konuldu. İki gün
önce mühürlenen işyeri sahibi Ş.K.
hakkında "Mühür fekki" ve "Kumar
Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağla-
mak" suçlarından işlem yapılırken, in-
ternet kafe yeniden mühürlendi.  DHA

Hafriyat kamyonu aniden devrildi
Kağıthane'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği toprak yüklü kamyon Hasdal-Kemerburgaz
yol ayrımında devrildi. Kamyon sürücüsünün yaralandığı kazada, yol yaklaşık bir saat trafiğe kapandı

KAzA, saat 23.00
sıralarında Tem
Otoyolu Hasdal-

Kemerburgaz yol ayrımında
yaşandı. Erdinç Seyrekba-
san'ın kullandığı hafriyat
yüklü 34 ZA 9446 plakalı
kamyon, sürücüsünün direk-
siyon hakimiyetini kaybet-
mesi nedeniyle devrildi. İhbar
üzerine olay yerine itfaiye,
sağlık ve polis ekipleri sevk
edildi. Kazada şoför mahal-
linde sıkışan sürücü, itfaiye ve
sağlık ekipleri tarafından sı-
kıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık
ekiplerince ilk müdahalesi

olay yerinde yapılan Seyrek-
basan, ambulansla hastaneye
kaldırılarak tedavi altına
alındı. Kazanın nedeniyle
ulaşım bir süre tek şeritten
kontrollü olarak sağlandı.
Yol, daha sonra hafriyat kam-
yonunun kaldırılması için ta-
mamen trafiğe kapatıldı.
İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi'ne (İBB) ait 3 kurtarıcının
müdahale ettiği olayda, devri-
len hafriyat kamyonu yaklaşık
bir saat süren çalışmalar so-
nucu yoldan kaldırıldı. Kam-
yonun kaldırılmasının sonrası
ulaşım normale döndü.

Şişli ve Beşiktaş'ta market, giyim
mağazası ve kafeden müşterilerin cep
telefonlarını ve para bulunan çantayı
çaldıkları belirlenen 4 kadın yakalandı.
Şüphelilerden birinin cep telefonunu
çalma anları da kameraya yansıdı

Esenyurt'ta yol
verme kavgası

esenyuRt'tA aynı bulvar üze-
rinde yol verme nedeniyle çıkan
iki farklı kavgada önce balta

sonra sopa kullanıldı.Esenyurt'ta Doğan
Araslı Bulvarı'nın farklı noktalarında dün
akşam saatlerinde yol verme kavgaları çıktı.
İlk kavgada hafif ticari araç şoförü ile kam-
yonet şoförü arasında yol verme tartışması
başladı. Tartışma, iki taraf da birbirine haka-
ret edince kavgaya dönüştü. Hafif ticari ara-
cın şoförü, arabasından aldığı balta ile
tartıştığı kişinin üzerine koşmaya başladı.
Saldırganı balta ile vuramadan araya giren-
ler engelledi Aynı bulvarın farklı bir nokta-
sında ise servis aracının şoförü, hafif ticari
aracın şoförü ile tartıştı. Aracın yanına giden
servis şoförü, içeride oturan kişiye yumruk
attı. Araçtaki bir yolcu, aşağı inerek araya
girdi. DHA

Dolandırıcılığın
sonu kötü bitti

İnteRnet üzerinden nitelikli dolandı-
rıcılık yaptığı belirlenen şüpheli F.A.
(30) Kağıthane'de yakalandı. 147

farklı suçlardan aranma kaydı bulunan ve 7 ay
15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit
edilen şüpheli hakkındaki soruşturmanın sür-
düğü belirtildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Çocuk Şube Müdürlüğü görevlileri, internet
üzerinden nitelikli dolandırıcılık yaptığı tespit
edilen F.A. isimli şüpheliyi yakaladı. 8 Hazi-
ran'da Kağıthane Telsiz Mahallesi'nde gözaltına
alınan şüphelinin 1 tehdit, 2 hakaret, 1 cinsel
taciz ve 143 bilişim sistemleri kullanılmak sure-
tiyle nitelikli dolandırıcılık olmak üzere 147 suç-
tan aranma kaydı, 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis
cezası ve hakkında kesilmiş 5 bin 840 lira para
cezası bulunduğu tespit edildi. Soruşturmanın
devam ettiği belirtildi. 

At arabalı hırsızlar
AVCILAR'dA iş yerinden çaldıkları eş-
yaları at arabasına yükleyerek götüren
3 kadın yakalandı. Şüphelilerin hırsız-

lık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Avcılar,
Üniversite Mahallesi'nde bulunan iş yerinin
önüne 10 Haziran Perşembe günü saat 06.15 sı-
ralarında at arabalı 3 kadın geldi. 3 kadından
biri, dışarıda bulunan iş yerine ait çeşitli eşyaları
at arabasına yükledi. Şüpheliler daha sonra olay
yerinden kaçtı. İlerleyen saatlerde iş yeri sahibi
eşyaların çalınmış olduğunu görünce durumu
polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri,
yaptıkları güvenlik kamerası incelemesinde şüp-
helilerin kimliklerini tespit etti. Şüpheliler, kısa
süre içinde yakalandı. Yaşanan hırsızlık anı ise iş
yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.



Ş imdi size bir hikaye anlatacağım,
dilim döndüğünce, kalemim yetti-
ğince ve müsaadenizle...

Bir adam var ve ne başı ne de sonu
belli uzun bir yol. Gayet isabetsiz ve başı-
boş bir yürüşe çıkıyor bu yolda adam. Gök-
yüzü simsiyah tüyleri olan yaşlı bir kedi
gibi. Bütün yapraklarını dökmüş bir ağaç
gibi sönük duruyor yıldızlar. Porselen bir
tabak gibi parlıyor dolunay. Havada Berg-
sonvâri bir sezgicilik seziyor adam. Delili-
ğini, neşesiyle; suskunluğunu, gözlemiyle;
duygularını, düşünceleriyle örtüyor. Bir 
sağına bakıyor, bir soluna ve yürümeye
devam ediyor, toprağın kokusu burnunda,
rüzgarın sesi kulaklarında...

Biraz ileride çitlerle çevrili bir gül 
bahçesine ilişiyor gözleri. “Mülkiyeti yok
etmek gerek.” diyor içinden ve kendisinden
beklenmeyecek derecede atik bir hareketle
atlıyor çitlerin üzerinden. Adrenalin seviye-
sinin arttığını hissediyor.  Kozmosunun ça-
tısı korkuyla kaplanıyor. Etrafına bakıyor,
el çabukluğuyla birkaç tane gül koparıyor
bahçeden ve tekrar koşarak atlıyor çitlerin
üzerinden. Çıkıyor gül bahçesinden. Sol
elinde tuttuğu gülleri ve yasağı delmenin
iştah verici arzusunu sahiplenerek yoluna
devam ediyor. Ara ara istemsizce de olsa

dönüp arkasına bakıyor. Fark ediyor ki
korku hala kozmosunun çatısı. Biraz 
rahatlamak için aklına ilk gelen şeyleri 
düşünmeye başlıyor ve sırasıyla sabah çöz-
düğü çengel bulmacanın cevabını, öğlen ye-
diği yemeğin tarifini, Barbaros Hayrettin
Paşa’nın ne hissettiğini, bir savaşın kaç so-
nucu olabileceğini, hayatı bir film olsaydı
adının ne olacağını, Napoli’de çalışan göç-
men kadın işçilerin bir gününü, birkaç gece
önce içtiği şarabın nasıl bir bireyin ayakla-
rıyla çiğnediği üzümlerden çıktığını ve
Türk, bıyıklı bir badanacının söylediği
“Kartları kader karıştırır, sen sadece oy-
narsın.” cümlesinin anlamını düşünüyor.
Zaman öldürmekten başka hiçbir işe yara-
mıyor bu düşünceler. Fakat adam düşün-
dükçe ve yürüdükçe ayaklarının altından
zeytinyağı gibi süzülüyor yol. Sağ tara-
fında, iki katlı bir evin bahçesindeki ba-
kımsız erik ağaçları; sol tarafında, dere ve
üzerinde zıpzıp zıplayan kurbağalar ara-
sında kalan yolda ilerlerken adam, kadını
görüyor. O an hayat da birkaç saniyeliğine
duruyor. Başı göğe ermişcesine ya da asan-
sör boşluğuna düşmüşcesine ürperiyor 
adamın yüreği. Yüzü, keyifli pazar kahval-
tılarında servis edilen bir ekmek dilimi gibi
kızarıyor. Bir yandan da muzip bir şekilde
sırıtıyor. Kadını saçlarından ayaklarına
kadar süzüyor. Bir an için dünyadaki tüm
güzellik yarışmalarının amaçsız olduğunu

ve hepsinin iptal edilmesi gerektiğini düşü-
nüyor. Kadına baktıkça bakası geliyor ve
daha fazla dayanamadan kırıyor dizini,
uzatıyor elindeki gülleri. 

“Benimle evlenir misin?” diyor kadına.
Kadın soğuk rüzgarlardan daha soğuk bir
ses tonuyla “Hayır.” diyor ve reddediyor
adamı. Sonra da kendi yoluna doğru ilerli-
yor. Adam dokuz yaşındayken hayalet orki-
denin fotosentez yapmadığını öğrendiği o
an gibi donakalıyor. Aklında iki kişiden 
birinin ekseriyetle hain olacağı düşünce-
siyle yürüyüşü kendine has kadının zarif bir
şekilde ilerleyişini izliyor. O an birini sırtın-
dan izlemenin merhamet duygusunu tetik-
lediğini fark ediyor. Kimsenin başkasının
merhametine konu olmak gibi bir isteğinin
olamayacağı aklına gelince de hayattaki
bütün teklifleri reddedilen çaresizler gibi
arkasını dönüyor. Ağır adımlarla, kendi 
yolunda yürümeye devam ederken neden
küçük zaferler peşinde koştuğunu sorgulu-
yor. Son sözü söyleyenin daima akıllarda
kaldığı, daha çok bağıranın tartışmayı ka-

zandığı, beğenisi fazla olanın başarılı sayıl-
dığı bir dünyada yaşadığını hatırlıyor ve bu
sorgulamayı rafa kaldırıyor. Biraz ileride
damı akmış, pencereleri kırılmış,  eski
püskü bir ev görüyor ve dinlenmek için
içeri giriyor. Bir odadan ibaret olan bu
evde bir televizyon ve bir koltuk olduğunu
görüyor. Koltuğa oturuyor. Kafasını dağıt-
mak için televizyonu açıyor. Televizyonda
saçlarını toplamış, gözlüklü ve şık bir
takım elbise giymiş bir kadın “Evet şimdi
de reddedilenler bölümündeyiz.” diyor. Ve
devam ediyor.

*Emeklilikte yaşa takılanların sorunu
çözülsün önergesi reddedildi.

*Pandemi nedeniyle esnafın vergi ve
sgk borcu silinsin önergesi reddedildi.

*Kadına karşı işlenen şiddet suçlarında
cezalar artsın önergesi reddedildi.

*Çiftçilerin sorunlarının araştırılması
önergesi reddedildi.

*İnsan kaçakçılığı araştırılsın önergesi
reddedildi.

Adam daha fazla dayanamıyor bu 
tantanaya ve kapatıyor televizyonu. 
Hayatta bu kadar çok reddedilen teklif var-
ken önemsemiyor artık kendi teklifini. Bu
kadar insan acı çekiyorken kendi acısının
bir sinek ısırığı ya da eli ağır bir hemşire-
nin yaptığı aşı gibi olduğunu fark ediyor. 

“Şeytanın, istediğinde kutsal kitaplar-
dan alıntı yaptığı ve meleklerin daima gör-

mezden gelindiği bu yerküre dönsün diye
mi çekiyor insan acıları?” diyor kendi 
kendine. Zorbaların yüceltildiği, haksızla-
rın garibanları dolandırdığı ve yalancıların
duygusal konuşmalar yaptığı bu dünyada
neden var olduğunu düşünüyor. Düşüncenin
süzgecinden geçen cümleleri elle tutulur
bir sonuç vermeyince de bir anda yaşlandı-
ğını ve beklentilerinin, arzularının, şaşkın-
lıklarının küçüldüğünü hissediyor. Kafasını
kaldırıyor ve boyası akmış duvardaki kan
izini görüyor.

“Ne olacak bu memleketin hali be 
kardeşim?” diye soruyor duvardaki kan
izine. Sonra bugünlerin geçmesini ve insa-
nın günlük çıkarlarından başka ölçüsünün
de olmasını dileyerek gözlerini kapatıyor,
derin bir uykuya dalıyor.

HAFTANIN YEDİ ASI

90’lar: Hümeyra - Tutkulardan İntihar
Pop: Aurora Aksnes - Runaway
Rock: Brian Hyland - Itsy Bitsy Teenie

Weenie Yellow Polka Dot Bikini
Anadolu Rock: Cem Karaca - 

Üryan Geldim
Alternatif: Büyük Ev Ablukada - 

Güneş Yerinde
Tiyatro: Şekspir Müzikali
Film: Nasipse Adayız 
İyi bir hafta diliyorum herkese ve 

her şeye rağmen sevebileceğiniz bir yol. 

Ret!
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ESENYURT Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt,
pandemi nedeniyle İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrul-
tusunda faaliyetlerine ara verilen Yaz Spor Okulları’nın
yeniden açılması sonrası ilk derse katıldı. Çocuklarla
birlikte spor yapan Başkan Bozkurt, forma ve spor
ayakkabı hediye etti. Başkan Bozkurt, “Ne olursa olsun
derslerinizi ihmal etmeyin. Hepinizin başarılı olacağına
inanıyorum” dedi. Esenyurt Belediyesi Gençlik ve Spor
Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki uzman eğitmenler
eşliğinde, 7-14 yaş arası çocuklar Yaz Spor Okulla-
rı’nda; Atletizm, Karate, Taekwondo, Futbol, Basket-
bol, Kung-fu, Masa Tenisi, Jimnastik, Kick Boks,
Voleybol, Güreş, Boks, Kort Tenisi, Bisiklet ve Kadın-
Erkek Fitness eğitimi alacak.

Çok güzel bir program

Spor etkinlikleri ile çocukların bedensel olarak gelişi-
mine katkı sağladıklarını ve sosyalleştiğine dikkat çeken
Başkan Bozkurt, pandemi sonrası spor faaliyetlerinin
artıracaklarını ifade etti. Başkan Bozkurt, "Gerçekten
çok güzel bir program. Uzun süredir yapmak istediği-
miz ama pandemiden dolayı yapamadığımız bir prog-
ramdı. İnşallah salgın hastalık azalırsa bunun devamı
gelecek. Bugün 7-14 yaş aralığındaki çocuklarımıza
spor yapmak, bedenlerini geliştirmek, keyif almak, bir-
birleri ile olan diyaloglarını artırmaları için bir program
başlattık. Onların aynı zamanda kıyafet ve ayakkabı
gibi ihtiyaçlarını da ücretsiz olarak karşılıyoruz. Öğret-
menlerimiz çocuklara dersler verecek, hem eğlenecek-
ler, kondisyon olarak kendilerini geliştirecekler hem de
dostluk, birlik ve beraberliklerini geliştirecekler. Birbirle-
rini tanıyıp arkadaşlıkları güçlenecek. Bu önemli ve
güzel bir etkinlikte burada olduğum için de kendimi
mutlu hissediyorum" diye konuştu.

SARIYER Belediyesi ve Lions 118T yönetiminin ortak-
laşa çalışmaları ile tamamlanan Prof. Dr. Uğur Şahin
ve Dr. Özlem Türeci Sosyal Yaşam, Rehabilitasyon, Te-
rapi, Diyabetle Yaşam ve Önleme Merkezi’nin devir
teslim töreni gerçekleşti. Sarıyer Belediye Başkanı
Şükrü Genç, Lions 118T Dönem Genel Yönetmeni
Leyla Kıvanç ve Lions Md 118T Uluslararası Direk-
törü Oya Sevük’ün yanı sıra Sarıyer Belediyesi başkan
yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar ve Lions 118T
yönetim çevresinden çok sayıda önemli ismin katıldığı
törende duygusal anlar da yaşandı. 2018 yılında geçir-
diği trafik kazası sonrasında hayatını kaybeden milli
basketbolcu Cevahir Sönmez’in adı yaşam merkezi içe-
risinde yer alan basketbol sahasında yaşayacak.

İ stanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB) bağlı kuruluşlarından İETT
Genel Müdürlüğü'nün, salgın sü-

recinde İstanbul'un toplu ulaşım sefer-
lerini aksatmadan devam ettirdiğini
belirtti. İBB'den yapılan yazılı açıkla-
mada, "Şehir içi otobüs yolculuğu
yüzde 40, cirolar yüzde 30 düşerken,
sefer sayıları artırıldı. 2019 yılında 7,6
milyon olan sefer sayısı, 2020 yılında
100 bin artış göstererek 7,7 milyona
yükseldi. Toplam sefer sayısındaki artış
doğrultusunda, bir önceki yıla oranla
kat edilen yol da yükseldi. 2019'da top-
lam 219 milyon kilometre yol kat eden
İETT otobüsleri, 2020'de 223 milyon
kilometre yol aldı. Halk otobüsleri ve er-
guvan otobüsler eklendiğinde, 2020 yı-
lında 820 hatta 16.5 milyon sefer
düzenlenerek, toplam 800 milyon yolcu
taşındı ve 460 milyon kilometre yol kat
edildi" denildi.

6 bin araç seferde

İBB'de yıldır üzerinde çalışılan şehir içi
toplu ulaşım devriminin Aralık
2020'den itibaren uygulanmaya başlan-
dığı belirtilen açıklamada yeni sistemle,
toplam 3 bin 41 Özel Halk ve İstanbul

Ulaşım A.Ş. otobüsü, hizmet alımı ve
araç kiralama sistemiyle İETT tarafın-
dan işletilmeye başlandığı belirtildi. 6
bin araç ve 14 bin durakla İstanbul'un
her noktasına daha çok seferi düzenlen-
meye başlandığı belirtilen açıklamada,
İETT'nin 2021 yılı bütçesinde, sistemin
finansmanının sağlanması için 3 milyar
lira halk otobüsleri ile erguvan otobüs-
lere ayrıldığı ifade edildi.

Gelir sabit gider katlandı

Açıklamada, İETT'nin son 5 yılda yolcu
başına geliri neredeyse sabit kalmışken,
yolcu başına gideri enflasyon ve döviz
kurlarındaki artışa paralel olarak sürekli
arttığı kaydedildi. 2016 yılında yolcu ba-
şına 3,2 lira olan maliyet, 2020'deki aza-
lan yolcu oranı ve kapasite sınırlaması
nedeniyle yolcu başına 6,6 liraya kadar
yükseldiği, yıllar içinde gelir ve gider
arasında oluşan bu farkın artması so-
nucu, 2016 yılında gelirin gideri karşı-
lama oranı yaklaşık yüzde 55 iken, bu
oran 2020 yılında yüzde 35'e kadar düş-
tüğü ifade edildi. İBB'nin, ortaya çıkan
ekstra maliyetler nedeniyle, son 1 yılda
toplu ulaşıma 2 milyar liranın üzerinde
sübvanse sağladığı belirtildi. DHA

Beylikdüzü Belediyesi tarafından, Yuvamız Beylikdüzü: Hüseyin Tütüncü Gündüz Çocuk Bakımevi'nde
düzenlenen Masal Atölyesi ile çocuklar masalların büyülü dünyasında tatlı bir yolculuğa çıktı

HEM aile hayatına destek hem de ço-
cukların eğitiminde fırsat eşitliğini sağ-
lamak üzere 'Her Mahalleye Bir Kreş'
vaadiyle yola çıkan Beylikdüzü Beledi-
yesi, çocukların hayal kurma becerisini
arttırmak ve kitap okumayı sevdirebil-
mek amacıyla onları hiç yalnız bırak-
madı. Kültür İşleri Müdürlüğü ve
Kadın Aile Hizmetleri Müdürlüğü ta-
rafından Yuvamız Beylikdüzü: Hüse-
yin Tütüncü Gündüz Çocuk
Bakımevi'nde düzenlenen Masal Atöl-
yesi ile çocukların hayal ve oyun kurma
becerisini arttıracak masal okuma et-
kinliği gerçekleşti. Minikler, “Bay Bay-
kuş ile Bilge Kuş” masalını dinlerken
masalların büyülü dünyasında tatlı bir
yolculuğa çıktı. Düzenlenen etkinliğe

Beylikdüzü Belediyesi 1.Başkanvekili
Serdal Mumcu ile belediye meclis üye-
leri ve birim müdürleri de katıldı.

İki yeni kreş daha 

Çocukların gelişimi için özenli ve has-
sas çalışmalar yürüten Beylikdüzü Be-
lediyesi ayrıca, Yuvamız Beylikdüzü:
Hüseyin Tütüncü Gündüz Çocuk Ba-
kımevi ile Şehit Öğretmen Şenay Ay-
büke Yalçın'ın adını taşıyan çocuk
bakımevi dışında iki yeni kreşi daha
Beylikdüzü’ne kazandırmaya hazırlanı-
yor. Yakuplu Kültür Merkezi ile Gürpı-
nar Engelsiz Yaşam Birimi içerisinde
yer alacak iki yeni projeyle birlikte ço-
cuklar için nitelikli yeni kreş alanları da
kente kazandırılmış olacak.

Derslerinizi 
ihmal etmeyin

Devir teslim töreni

YOLCU AZALDI
SEFERLER ARTTI

Çocukların masal keyfi

Esenyurt Belediyesi Yaz Spor Okulları, pan-
demi nedeniyle verilen aranın ardından ye-
niden başladı. Esenyurt Belediye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt, ilk derste çocuklarla
spor yaptı; forma ve spor ayakkabı hediye
etti. Bozkurt, "Ne olursa olsun derslerinizi
ihmal etmeyin" tavsiyesinde bulundu

mehmethalici36@gmail.com

ON ÜÇÜNCÜ KÖYÜN KAVALCISI

Mehmet HALICI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İETT Genel Müdürlüğü'nün pandemi sürecinde yolcu sayısının yüzde 40
azalmasına rağmen seferlerini artırdığını, Temmuz ayında da metrobüse 100 otobüs alımı için ihaleye
çıkılacağını açıkladı. Yeni araçların, 200 yolcu kapasiteli ve 21 metre uzunluğunda olacağı belirtildi

Temmuz ayında öz kaynaklarla 100
otobüs alımı için ihaleye çıkılacağı
ifade edilen açıklamada "Bu alım,
metrobüs hattında kullanılan otobüs-
lerin yaşı, kapasitesi ve servis sorun-
larından kaynaklı sıkıntılar nedeniyle
yapılacak. Yeni araçlar, 200 yolcu
kapasiteli ve 21 metre uzunluğunda
olacak" ifadelerine yer verildi. 

METROBÜSE 100 
OTOBÜS ALINACAK

Yerinde aşı 
uygulaması

BÜYÜKÇEKMECE İlçe Sağlık Müdürlüğü, Büyükçekmece Be-
lediyesi çalışanları için yerinde Covid-19 aşı uygulaması baş-
lattı.Mesai kaybı yaşamaması, vatandaşa verilen hizmetin
aksamaması ve hastanelerde yoğunluğun artmaması için uy-
gulamaya koyulan yerinde aşılama hizmetinin diğer kamu
kurum ve kuruluşlarında da örnek teşkil etmesi bekleniyor.
Covid-19 aşı uygulamasında öncelikli gruba dahil olan tüm

belediye personeli belediye binasında aşılanacak olmasının
önemli olduğunu kaydeden Büyükçekmece Belediye Başkanı
Dr. Hasan Akgün, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Seçkin Özdemir’e
teşekkür etti. Akgün şunları söyledi: “Aşı uygulamasında yeni
döneme geçiyoruz. Covid-19 aşı uygulaması hızlandırıldı.
Bizler de bu çalışmayı destekliyoruz. Bu süreci bitirmemiz
için hepimizin aşı olması gerekiyor.’’



İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB)
Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisi de
Malatyalı olan Cumhuriyet Halk Par-

tisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli
Ağbaba’nın davetiyle kente geldi. Havaala-
nından itibaren yoğun bir ilgiyle karşılanan
İmamoğlu, Battalgazi’deki CHP Malatya İl
Başkanlığı önünde Malatyalılarla buluştu.
İmamoğlu’na Malatya gezisinde; Ağbaba
ile birlikte  CHP Genel Başkan Yardımcısı
Onursal Adıgüzel, milletvekilleri Abdurrah-
man Tutdere, Gürsel Erol, Polat Şaroğlu ile

CHP PM üyesi Eren Erdem ve Ataşehir
Belediye Başkanı Battal İlgezdi eşlik etti.

Otobüs üzerinde gerçekleştirilen ko-

nuşmaların ilkini gerçekleştiren CHP Ma-
latya İl Başkan Enver Kiraz, ziyaretinden
dolayı İmamoğlu’na teşekkür etti. 

Baskıya rağmen hizmet

Hemşehrilerine seslenen Ağbaba İmamoğ-
lu’nun seçimlerden önce kendisine, Malat-
ya’yı ziyaret sözü verdiğini aktardı. Sözünü
tutan İmamoğlu’na teşekkür eden Ağbaba,
“O, İstanbul seçimlerini kazanarak, İstan-
bul’da Millet İttifakı’nın bayrağını dikerek;
sadece İstanbul’a değil, Türkiye’ye umut
oldu. Verdiği mesaj açıktı: ‘Türkiye, birden
büyüktür. Türkiye, bir kişiden ibaret değil-
dir’ dedi. Şimdi de her türlü baskıya rağ-
men, boyun eğmeyerek, diz çökmeyerek 16
milyonluk İstanbul’a ayırmadan hizmet
ediyor. Bazen, elini arkasına bağladı diye
soruşturma açıyorlar; bazen sütü halka da-
ğıttığı için soruşturma açıyorlar. Ama söz
verdi İstanbullulara. Dedi ki; ‘Bedeli ne
olursa olsun, İstanbul’u hizmet edeceğim.’
Seçimlerde verdiği sözü yerine getirip, ara-
mızda olan Ekrem İmamoğlu’na Malatya-
lılar adına şükranlarımı sunuyorum”
ifadelerini kullandı. 

Allah’ına kurban Malatya

Ağbaba’nın ardından konuşan İmamoğlu,
alanda toplanan Malatyalıları, “Allah'ına
kurban Malatya” sözleriyle selamladı.
Yarın Gaziantep'te olacaklarını söyleyen
İmamoğlu, “Gaziantep'te, 3 gün Türki-
ye'nin yerel yönetimler değişimine nasıl
imza attığımızı ve nasıl güçlü bir yol yürü-
yeceğimizi, çok kıymetli Genel Başkanım
Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde konuşa-

cağız” bilgisini paylaştı. Yerel seçim döne-
minde kendisine verilen destek için teşekkür
eden İmamoğlu, “İstanbul, dünyanın en
güzel ve en kadim şehri. Ama aynı za-
manda İstanbul, Türkiye'nin lokomotifi. İs-
tanbul'da iyi şeyler olursa, iyi biliyorum ki
memleketimizde de çok güzel şeyler olacak-
tır. Dolayısıyla bu sorumlulukla gece gün-
düz tüm gençliğimizle tüm heyecanımızla
çalışmaya devam ediyoruz ve çok başarılı
olacağız; hiç kuşkunuz olmasın” dedi. 

İnönü ve Özal’ı unutmadı

Konuşmasında, her ikisi de Malatyalı olan
merhum Cumhurbaşkanları İsmet İnönü
ve Turgut Özal’ı rahmetle anan İmamoğlu,
“Böylesi iki insanı, bu ülkeye hediye etmiş
bir şehrin bireyi olmakla gurur duymalısı-
nız. Geçmişinde böyle güzel insanları yetiş-
tirmiş ve o insanların yaptığı güzel işlerle
gurur duymuş Malatyalılara diyorum ki;
‘Ben de yapacağımız güzel işlerin ülkemizin
her yanında en iyi biçimde hissedilmesini
sağlayarak, Malatyalıların İstanbul’da
gurur duyduğu bir kardeşi ve bir hemşerisi
olmak istiyorum” dedi. Malatya’dan sonra
Hekimhan, Arguvan ve Arapgir ilçelerine
de ziyaretler gerçekleştireceğini belirten
İmamoğlu, “Üç belediyemizle de iş birlikle-
rimiz olacak. Onlara güzel katkılarımız ola-
cak. Ve her yerde söylüyorum: Beni
Türkiye’nin hangi belediye başkanı ziyaret
ederse, başımızın üstünde yeri var. Siyasi
parti ayrımı yapmaksızın” diye konuştu.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sela-
hattin Gürkan’ın kendisini aradığını, il dı-
şında olduğunu aktardığını ve kendisine

“Hoş geldiniz” dediğini paylaşan İma-
moğlu, “Burada olmadığı için buluşamıyo-
ruz. Kendisine teşekkür ediyorum”
ifadelerini kullandı. 

Asla vazgeçmeyeceğiz

Türkiye’nin makam sahibi insanlardan
“ahlak, adalet ve vicdan” beklentisi oldu-
ğuna vurgu yapan İmamoğlu, “Halkının
önünde saygıyla eğilen, onur duyan kişilikli
insanlar talep ediyor. Hukuksuz, adaletsiz
zeminlerle ilişki kurmayan, her anını ülkesi-
nin vatandaşına hizmet etmekle geçiren yö-
neticilere ihtiyacı var. İnsan ayır etmeyen,
inancına, yaşamına etnik kökenine bak-
maksızın bu milletin birliği ve beraberliği
için sonsuz mücadele eden yöneticilere ihti-
yacı var. Bunu istiyor” şeklinde konuştu.
Ekonomik zorlukları ve pandemi sürecini,
kol kola aşmak zorunluluğu olduğunun al-
tını çizen İmamoğlu, şu uyarılarda bu-
lundu:  "Kol kola olmayı başarabilmemiz
için de ülke yönetiminde ve siyasette, bu
bahsettiğim kimlikte, kişilikte insanlar ol-
ması lazım. Ama biz, zorluklar yaşıyoruz.
Devletin işi mi öncelik; birilerinin kibri ya
da birilerinin öç alma duygusu mu öncelik?
İstanbul’u kazandık. Kim kazandı İstan-
bul’u? 16 milyon insan kazandı. İstanbul’u
bir kişinin dudakları arasından çıkacak
cümle yerine, 16 milyon insanın iradesi yö-
netiyor artık. Siyasi beklentileri olmadı diye
bir şehrin önceliklerini öncelemeyen bir
akıl, bizimle mücadele ediyor. Çok beledi-
yemizle mücadele ediyor. Ama bir karakte-
rimizin farkında değiller: Asla vazgeçmeyen
karakterimiz.”

Tülay HERGÜNLÜ

hergunlu@ttnet.net.tr

GÜNDEME BAKIŞ
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“ Peygamber’imiz ile birlikte oturduğumuz sırada biri
geldi ve ‘Hanginiz Muhammed’dir?’ diye sordu. Al-
lah’ın Resulü ashabı arasında oturuyordu. ‘İşte da-

yanmış olan şu beyaz kimsedir’ dedik…”
“Peygamber’imiz bir gün sahabelere yemek vermekte ve

onlara hizmet etmekteydi. Uzaklardan geldiği anlaşılan bir
atlı, Peygamber’imizin meclisine yaklaşıp: ‘Bu kavmin
efendisi kimdir?’ diye sordu. ‘Bu kavmin efendisini arıyo-
rum’ dedi. Allah’ın Resulü ‘Benim,’ demedi. O sırada saha-
belerine su dağıtmakta olduğundan, atlıya şöyle cevap
verdi: ‘Bir kavmin efendisi ona hizmet edendir.”

“Beni Amir heyetiyle Allah’ın Resulü’nün yanına gitmiş-
tik. ‘Sen bizim efendimizsin’ diye hitap ettik. ‘Efendi, Al-
lah’tır!’ buyurdular. Biz: ‘Fazilette en ileride olanımız,
mertlikte en başta gelenimizsin!’ dedik. Bize: ‘Söylediğini-
zin hepsi bu veya buna yakın bir söz olsun. Şeytan sizi uçur-
masın,’ buyurdular.”

İslam Peygamberi’nin hayatından üç rivayeti sizlerle
paylaşmak istedim.

Bugün Türk toplumu Allah, Kur’an, Peygamber din,
iman, türban sözlerini dillerinden düşürmeyen sözde dindar
kesimlerce yönetiliyor. İslam Peygamberi’nin yaşam tarzın-
dan bir tek kırıntı bile sergilemekten aciz kişilerin, hallaç
pamuğu gibi attıkları ülkede, “Hanginiz Muhammed?”
sorusunu sorabileceğimiz bir tek kişinin olmadığını 
görüyoruz.

Bir avuç toprak parçasını bile inşaat alanlarına kurban
etmeyi, İrem şehrinin sütunlarına rahmet okutacak gökde-
lenler inşa edip, en yüksek tepelere kondurdukları dev ca-
mileri millete hizmet zanneden kör zihniyet, sahabesine su
dağıtan Hz. Muhammed’in- selam olsun- sergilediği müte-
vazı yaşamın kıyısına bile ulaşamıyor.

Etrafı “Şeytan’ın uçurduğu” şakşakçılarla çevrilmiş li-
derlerin, Firavun’dan ne farkı var?

Mal ve evlat çokluğunda yarışan, kendi toplumu ile bü-
tünleşememiş, kendi din kardeşine kin ve nefret ile saldıran,
iftiralar atan, düzmece delillerle hayatları hapishanelerde
sönen gencecik fidanları kolluk kuvvetlerine yem yapan
sözde Müslümanların iş başında olduğu ülkelerin sonu Âd,
Semud, Lût gibi kavimlerin başına gelenlerden farklı 
olur mu?

İçinizde hiç İtalya’nın Pompei harabelerini göreniniz 
var mı?

Ya, Kur’an’da sözü edilen İrem şehrinden
haberdar mıyız?

Her ikisi de ahlaken çökmüş, azmış toplumlara birer 
örnektir…

Günümüzün efendileri, halka mı hizmet ediyor 
yoksa küplerini mi dolduruyor?

“Ey insanlar! Allah’ın sözü gerçekleşecektir; Bundan
hiç şüpheniz olmasın. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın
ve o aldatıcı da sizi Allah ile kandırmasın.” (Kur’an, Fâtır
Suresi 5)

Kimler kalpleri ile idrak etmiyor, gözleri ile görmüyor,
kulakları ile duymuyor?

Helak edilen toplumların içine düştükleri en büyük ba-
taklık, azgınlık ve şımarıklıkta önde gitmeleri, mal ve evlat
çokluğunda yarışmalarıdır.

İslami burjuva takımının her geçen gün biraz daha ço-
ğaldığı, zenginliğin sınır tanımadığı, kul hakkının yenildiği
bir ülkede, hâlâ çocuklar yatağa aç giriyorsa, analar çöp-
lerden yiyecek bulmaya çalışıyorsa, işsizler intihar ediyorsa,
orada zulüm var demektir. Zulüm olan toplumlar ise helak
edilmeye mahkûmdur.

O muazzez İslam Peygamberi’nin yaşam tarzının örnek
alındığı bir toplum olmadığımız sürece, Türkiye’miz ne
yazık ki her geçen gün biraz daha Gayya kuyusuna doğru
sürüklenecektir. Gerçek İslam’ı yaşamanın tek
yolu Kur’an’ın ahlâkı ile ahlâklanmaktır.

Bu Kur’an ahlakını Devlet’imizin kurucusu Gazi Mus-
tafa Kemal Atatürk de şöyle vermiştir: “Ahlakın millî top-
lumsal olduğunu söylemek ve ortak vicdanın bir ifadesidir
demek aynı zamanda ahlakın kutsal sıfatını da tanımaktır.
Ahlak kutsaldır; çünkü aynı değerde eşi yoktur ve başka
hiçbir çeşit değerle ölçülemez.”*

“Hanginiz Muhammed?” sorusunu sordurabilecek in-
sanların bulunduğu bir ülkede yüksek ahlak ve karakter
vardır.

Bir ülkede ahlak yoksa başta adalet olmak üzere, insanı
insan yapan tüm değerler ortadan kalkmış demektir.

Düşünmeyen, sorgulamayan, aklını başkalarına ipotek
eden toplumlar, günümüz tarzı iktidarları ve dünyanın en
zengin liderlerini yaratırlar.

Birey olarak kendimizi düzeltmezsek içinde yaşadığımız
toplum da düzelmez.

Sorgulamaya öncelikle kendimizden başlamalıyız.
Çalışan, bunun için çalışsın.
*Afet İnan M.B. ve M.K.Atatürk’ün El Yazıları s. 361-

362 – 1930

Hanginiz Muhammed?
AHLAK VE ADALET
BEKLENTISI VAR!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli

Ağbaba’nın davetiyle geldiği
Malatya’da yoğun ilgiyle
karşılaştı. Battalgazi’de

Malatyalılarla bir araya gelen
İmamoğlu, Türkiye’nin makam

sahibi insanlardan “ahlak, adalet
ve vicdan” beklentisi olduğuna
vurgu yaptı. İmamoğlu, "Siyasi

beklentileri olmadı diye, bir şehrin
önceliklerini öncelemeyen bir akıl,
bizimle mücadele ediyor. Ama bir
karakterimizin farkında değiller:
Asla vazgeçmeyen karakterimiz"

ifadelerini kullandı

Yola, “En demokrat, halkçı ve özgürlükçü
Belediye Başkanı” olma hedefleriyle çıktı-
ğını kaydeden İmamoğlu, “Her etnik kökenin
insanının karşılık bulduğu bir Belediye Baş-
kanı göreceksiniz. Liyakatle yönetilen bir be-
lediye göreceksiniz. Her gencin umutla
yaşadığı bir Belediye Başkanı göreceksiniz.
Onun için, bizimle nasıl mücadele ederlerse
etsinler; hiç görmüyoruz. İnanın, bize dair
yapılan birtakım olumsuzlukların, zihnimizde
ve gözümüzde hiçbir kıymeti, değeri yoktur.
Başarılı olacağız. Bu başarımızı, Malatya ile
paylaşmaya geldik. İyi ki varsınız. Biz il baş-
kanlığımızı ziyarete geldik. Ama sizler, bizi
öyle güzel kucakladınız ki; ne mutlu bana.
Sizleri çok seviyorum. Ülkemi çok seviyo-
rum. Ülkemin insanlarını çok seviyorum.
Allah, bizi, İstanbul’umuza ve bizim bütün ül-
kemizin her köşesinde destekleyen vatan-
daşlarımıza mahçup etmesin. Unutmayın,
her şey çok güzel olacak” diye konuştu. 

OLUMSUZLUKLARIN
HİÇBİR KIYMETİ YOK

Konuşmasının ardından, yoğun ilgi altında
CHP Malatya İl Başkanlığı’na geçen Ağ-
baba, Adıgüzel, İmamoğlu ve beraberlerin-
deki heyet, burada bir süre soluklandı.
Gençlik kolları üyeleriyle fotoğraf çektiren
heyet, otobüsle Malatya turu attı. Malatyalı-
lar, kendilerini selamlayan İmamoğlu’na yol
boyunca sevgi gösterilerinde bulundu. İma-
moğlu, kentteki ikinci ziyaretini İYİ Parti Ma-
latya İl Başkanlığı’na yaptı ve İl Başkanı
Süleyman Sarıbaş ile bir araya geldi. İYİ
Parti ziyaretinin ardından Malatya sokakla-
rına dönen heyet, zaman zaman otobüsten
inip esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Esnafın
ve vatandaşların sorunlarını dinleyen İma-
moğlu, Türkiye'nin zor bir dönemden geçti-
ğini, bu günleri hep beraber aşacaklarını
söyledi.

İYİ PARTİ'YE 
ZİYARET YAPTI

Metrolarda ücretsiz internet
İBB Meclis Üyesi ve Akıllı Kent ve Bilişim Teknolojileri Komisyon Başkanı Muharrem Balık, 
metrolarda internet erişimine açacak olan maddenin komisyondan geçtiğini açıkladı. Metroları 
internet erişimine açacak olan teklif İBB Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi

AKILLI Kent ve Bilişim Teknoloji-
leri Komisyon Başkanı Muhar-
rem Balık, kürsü konuşmasında,

"İstanbul'umuzun kıymetli gençlerine bir
müjdem olacak. Komisyonumuzun günde-
minde olan bir dosya için AK Parti Grup
Başkanımız M. Tevfik Göksu beyefendi ve
grup yönetimimizle iki gündür görüşüyo-
ruz. Görüşmelerimizin sonucunda, siz de-

ğerli gençler metrolarda sadece fotoğraf ar-
şivlerinizi temizlemeyecek. Artık metroda
sadece WhatsApp konuşmalarını temizle-
meyecek. Artık metrolarda sadece çevrim
dışı oyunlar oynamayacaksınız. Değerli
gençler müjdemizi açıklıyoruz. Artık İstan-
bul metrolarını internet erişimine açıyoruz.
Özellikle genç arkadaşlarımıza hayırlı
olsun. Tabi malum Genç kardeşlerimde bi-

lirler akıllı şehir, akıllı yöneticilerle olur. AK
Parti döneminde, metrolar sevdiklerinize
daha hızlı ulaşmanız için yapıldı. Metrolar-
daki internet erişimi, Londra'da 2017'deki
metro seferlerinde yapılan bombalı saldırı-
lar nedeniyle durdurulmuştu. Artık gençle-
rimiz sevdikleriyle bağlarını metrolarda
koparmayacaklar. Artık hayatımızın vazge-
çilmez bir parçası haline gelen interneti her
yerde kullanabilecek, metrolarda daha çok
kullanacaklar. Gençler internetiniz bol
olsun" dedi.

Teklif kabul edildi

İBB Meclisi Haziran Ayı 2'inci oturumu bu
gün Yenikapı Dr. Kadir Topbaş Sanat ve
Gösteri Merkezi'nde 2'inci Başkan Vekili
Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında top-
landı. İstanbul'da metro hatlarının internete
erişimine açacak teklif; Tarife Komisyonu,
Akıllı Kent ve Bilişim Teknolojileri Komis-
yonu ile Temel Haklar komisyonlarından
geçmesi üzerine bugün yapılan oylamada
gündeme geldi. Metroları internet erişimine
açacak olan teklif İBB Meclisi'nde oy birli-
ğiyle kabul edildi.   DHA

Kurban kesim 
bedeli 1050 lira

TÜRK Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık,
2021 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedeli-
nin yurt içi ve yurt dışı için bin 50 lira olarak

belirlendiğini açıkladı. Kerem Kınık, "Kurban Bereketini
Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiyeö sloganıyla
yürütülecek kampanyanın 2021 yılı hedefleri ve vekalet
tutarlarını basın toplantısıyla açıkladı. Kızılay'ın Sütlüce
yerleşkesinde düzenlenen toplantıda konuşan Kınık,  "
2021 hedefimiz  yurtiçinde 52 bin 500 hisse, yurtdışında
da yüz bin hisse kurban olmak üzere 152 bin 500 hisse
kurbanı ihtiyaç sahipleriyle buluşturmak. Toplamda da
Türkiye dahil 21 ülkede 4 milyon 700 bin insana kurban
paylarını ulaştırmayı hedefliyoruz. Yurtiçi kurban bede-
limize zam yapmadık, yurtdışı kurban bedelimizi yurtiçi
kurban bedelimize yükselt-
tik. Yani yurtdışı bedeli 850
liradan bin 50 liraya yük-
seldi" dedi. Kınık, "Talep çok
olursa, esneme şansımız
yok, biz bütün organizas-
yonu, hayvanların beslen-
mesi gibi süreçleri önceden
tamamlıyoruz. Burada talep
fazla olursa yüzde 10'luk es-
neme payımız var. Onu çok
fazla geçemeyiz. Dolayısıyla
bağışçılarımızın elini biraz
çabuk tutması gerekiyor"
dedi. DHA

Yolar yenilendi
MALTEPE Belediyesi Fen işleri
Müdürlüğü ekipleri tarafın-
dan yürütülen çalışmalar so-

nucu toplam 310 bin 440 ton asfalt
döküldüğü açıklandı. Belediyeden yapı-
lan açıklamada, "2014-2021 yılları ara-
sında ekipler 310 bin 440 ton asfalt ile
yolları yeniledi. Halen sürmekte olan as-
faltlama çalışmalarına ek olarak aynı
süre içinde 255 bin 56 metrekare kaldı-
rım yenilenirken 12 bin 889 metre yağ-

mur suyu kanalı yapıldı. Yine aynı dö-
nemde 14 bin 496 metrekare bahçe du-
varı ve 6 bin 521 metre merdiven de Fen
İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ya-
pılan hizmetler arasında yer aldı" denildi. 

İmamoğlu, alanda toplanan Malatyalıları, “Allah'ına kurban Malatya”
sözleriyle selamladı. Malatyalı kimliğiyle bilinen İsmet İnönü ve Turgut
Özal’ı da anan İmamoğlu, “Türkiye her rengiyle çok güzel” dedi.
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araştırma Şirketi Areda Piar’ın online
market sektörünü ele alan araştırması, va-
tandaşların market alışverişlerinde görerek,

dokunarak hatta koklayarak alışveriş yapmayı tercih
ettiğini ortaya koydu. Domatesin kokusuna, çileğin
rengine önem veren vatandaşlar, söz konusu araştır-
maya göre yüzde 58,3 oranında online marketleri ter-
cih etmediklerini ifade etti. Bin 100 kişinin katılımıyla
09-14 Nisan  tarihleri arasında gerçekleşen araştır-
maya göre, katılımcıların yüzde 56,1 alışverişte online
marketi tercih etmeme sebebini ise ‘görerek/dokuna-
rak/koklayarak alma isteği’ olarak açıkladı. Araştır-
mada yer alan ‘Online marketlerden alışveriş yapıyor
musunuz” sorusuna katılımcıların yüzde 58,3’ü hayır
derken, yüzde 41,7’si evet cevabı verdi. Online market
alışverişini neden tercih etmiyorsunuz sorusuna katı-
lımcıların yüzde 56.1’i görerek/dokunarak/koklayarak
alma isteği cevabı verdi. Aynı soruya teslimat ücreti
pahalı diyenlerin oranı yüzde 31,3, ürünün beklentimi
karşılamayacağını düşündüğüm için diyenlerin oranı
yüzde 23,2, market alışverişinden keyif alıyorum ce-
vabı verenlerin oranı yüzde 21,2 oldu. İstediğim
ürünü ve markayı online marketlerde bulamıyorum
diyen katılımcıların oranı yüzde 2,7 olurken teslimat
sürecinde yaşanan problemler nedeniyle online mar-
ket alışverişini tercih etmediğini ifade edenlerin oranı
ise yüzde 1,6 olarak şekillendi.

UlUslararası spor malzemeleri satan
mağaza zinciri Decathlon, Gaziantep’teki
Sanko Park’ta açıldı. Açılışa ilişkin bilgi

veren Sanko Park Genel Müdürü Niyazi Büyükaksu,
pek çok ilke imza attıklarını söyleyerek, “Tüm spor ka-
tegorilerinin geniş ürün yelpazesiyle faaliyet göstere-
ceği Decathlon’un 40’ıncı şubesi bünyemizde açıldı.
1’inci katta 2 bin 884 metrekare alanda olacak mağa-
zada fitness, yüzme, balıkçılık, futbol, dağcılık ve daha
birçok alanda dünyaca ödüllü ürünler sporseverlerin
beğenisine sunuldu” dedi. Büyükaksu, “Doğu ve Gü-
neydoğu’daki ilk Decathlon mağazasını açarak böl-
geye değer katmanın gururunu yaşıyoruz. Sağlanan
istihdam da önemli bir kazanımdır” diye konuştu.
Açılışın hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyularak
gerçekleştirildiğini aktaran Büyükaksu ‘‘Vatandaşları-
mız, tüm spor kategorilerinde binlerce ürünü bulabile-
cek.  Mağazanın çalışanları kişisel spor ürünlerini

reyonlarda farklı kul-
lanımları ile uygula-
malı anlatacak. Açılış
esnasında mağazanın
ürünlerinden oluşan
Survivor parkurunun
da kurularak çocuk-
lara eğlenceli bir de-
neyim sunuldu”
ifadelerini kullandı.

İklİm Değişikliği Tarladan Sofraya
Zeytin ve Zeytinyağı panelinde konu-
şan uzmanlar, iklim değişikliğiyle

zeytindeki üretimin düştüğüne, geç olgunlaş-
maya bağlı ise hasadın geciktiğine dikkat çekti.
Kuraklık, aşırı yağış ve don ile de buruşukluk,
zeytin sineği yaygınlaştı ve kalite olumsuz etki-
lendi. İklim değişikliğine göre acilen ulusal
arazi kullanım planlamasının yapılması gerek-
tiğini belirten Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu,
“2100 yılında en çok zeytin yetiştiren Ege ve
Akdeniz’de yağışların yüzde 50 azalması öngö-
rülüyor. İklim değişikliği afetleri artırıp, zeytin
ağaçlarına zarar veriyor. Ağaçları sararıp, yanı-
yor” dedi. Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Der-
nekleri Federasyonu (TGDF) Zoom üzerinden
‘İklim Değişikliği - Tarladan Sofraya Zeytin ve
Zeytinyağı’ isimli bir panel düzenledi. Ankara
Üniversitesi Gıda Mühendisliği’nden Prof. Dr.
Aziz Tekin’in moderatör olduğu panele konuş-
macı olarak Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği
(BYSD) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Bü-
yükhelvacıgil, İstanbul Teknik Üniversitesi Me-
teoroloji Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr.
Mikdat Kadıoğlu, İzmir Zeytincilik Araştırma
Enstitüsü Müdürü Dr. Ünal Kaya ve aynı ens-
titünün Gıda Teknoloji Bölümü’nden Dr. Didar
Sevim katıldı. Sektörden önemli paydaşları bir
araya getiren panelde uzmanlar, iklim değişikli-
ğinin zeytinin rekoltesini, kalitesini ve saflığını
olumsuz etkilediğine dikkat çekerek atılması ge-
reken adımlara yönelik bilgi verdi. 

İklim değişikliği etkiliyor

İklim değişikliğinin farkında olup ona uyum
sağlamak gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr.
Mikdat Kadıoğlu, “İklim değişikliği zeytinciliği,
tarımı birebir etkiliyor. İklim değişkendir, sıcak
hava dalgaları erken gelip, uzun süre kalıyor.
İklim değişikliğiyle kuraklık daha da artıyor. Bu
dönemde zamansız donlar yaşanıyor. Aşırı ya-
ğışlar oluyor ve zeytin sineği artıyor. Böyle
olunca zeytinde kalite düşüyor” diye konuştu.
Dünyayı en tehlikeli canlı olan insanının ele ge-
çirdiğini ve dünyanın ateşinin yükseldiğini an-
latan Prof. Dr. Kadıoğlu, “İklim dünya var
olduğundan beri değişiyordu. Ama son 20
yılda hızlandı. Isınma, geçmişle karşılaştırıldı-
ğında çok büyük. Çok ani iklim değişikliğiyle

karşı karşıyayız ve
ekonomik sistem
buna ayak uydura-
mıyor. Buna neden
olan insandır.
İnsan, iklim deği-
şikliğini bin kat hız-
landırdı. Bu da
ekolojik sistemde
yıkım yaratıyor” 
ifadelerini kullandı.

Y irmi beş yıldır Ulaştırma ve Altyapı Ba-
kanlığı, Sivil Havacılık Genel Müdür-
lüğü, Devlet Hava Meydanları

İşletmesi’nin destekleri ve Türk Hava Yolları,
Turkish Technic ve TAV Havalimanları Holding
sponsorluğunda Mint Fuarcılık tarafından dü-
zenlenen ISTANBUL AIRSHOW’un, aynı za-
manda Türkiye’nin ‘Uluslararası İhtisas Fuarı’
nitelik ve tesciline sahip tek sivil havacılık fuarı
olduğu da kaydedildi. ISTANBUL AIRS-
HOW’da, yolcu uçaklarından iş jetlerine, heli-
kopterlerden hava ambulanslarına, sportif
uçaklar ve ultralight’lara kadar tüm hava araç-
ları, uçak motorları, seyrüsefer ve uçuş kontrol
sistemleri gibi teknolojiler yer alacak. Öte yan-
dan simülatörler, kargo, yolcu ve bagaj sistem ve
ekipmanları, apron ve terminal sistemleri, hava-
limanı güvenlik ve entegrasyon sistemleri, hava-
limanı tasarım ve inşaatı, havalimanı ve terminal
işletmecileri, hava yolları, charter ve hava taksi
işletmeleri, havacılık kulüp ve meslek kuruluşları
da yer alacak. Konuya ilişkin yapılan açıkla-
mada, “Kovid-19 sürecinde yaşanan kısmi iyi-
leşmelere karşın etkin düzeyde bir organizasyon
düzenlenmesine henüz imkan bulunmadığın-
dan, 23-26 Eylül 2021 tarihleri arasında yapıl-
ması planlanan ISTANBUL AIRSHOW tüm
uluslararası havacılık fuarları gibi ertelendi. Bir-
çok ülkenin uluslararası seyahatlerde uyguladığı
sürekli değişen serbest seyahat şartları ile karan-
tina zorunlulukları ve fuar ziyaretlerine getirilen
zorunlu kısıtlamaların halen devam etmesi bu
kararın alınmasını kaçınılmaz hale getirdi” 
ifadelerine de yer verildi. DHA

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN:
A-Adres ve Tapu Özellikleri: Satışa konu taşınmaz tapunun, İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, 
Gürpınar-Yeni Mahallesi, 1188 ada 53 parsel, F Blok, 1.kat, 13 bağımsız bölüm numaralı taşınmazıdır. 
Taşınmaz; Büyükçekmece İlçesi, Pınartepe Mahallesi Avrupa Caddesi No: 87F Vista-4 Sitesi F Blok 
Daire:13 adresinde yer almaktadır.
B-Çevresel Özellikleri: Satışa konu taşınmaz, Devlet Karayoluna ve ilçe merkezine yakın mesafededir.
Toplu taşıma araçları ile ulaşım olanağı mevcuttur. Yakın çevresinde Perlavista AVM, Beylikdüzü 
Devlet Hastanesi, Kübist Residence, Hilal Konakları bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölgede 
genelde site tarzı yerleşim ve konut yapıları mevcuttur. Taşınmazın yer aldığı bölgede teknik alt yapı
imalatları tamamlanmış olup bölgeye şehir suyu, şehir elektriği, doğalgaz, telefon, kanalizasyon 
ve iletişim hizmetleri verilmektedir. Bölgede belediye ve kamu hizmetleri mevcuttur.
C-Parsel Özellikleri: Satışa konu taşınmazın yer aldığı parsel geometrik olarak dörtgen şekilli olup 
sınırları düzgün ve belirgindir. Üç cephesi komşu parsel ve diğer kenarı yolla sınırlıdır. Cepheli 
olduğu yol, cadde niteliklidir. Parsel üzerinde Vista-4 Sitesi olarak anılan ve altı adet binadan 
oluşan yapılar bulunmaktadır.
D-Yapı Özellikleri: Satışa konu taşınmaz, Vista-4 Sitesi'nde bulunmaktadır. Vista-4 Sitesi 6 adet 
bloktan oluşmaktadır. Site bünyesinde yüzme havuzu, kapalı otopark, güvenlik hizmeti, kamelya, 
yürüyüş yolları mevcuttur. Konu taşınmaz F Blokta yer almaktadır. Ana gayrimenkul 3 bodrum + zemin + 5
normal + çatı katlı olarak inşa edilmiştir. Projesine göre; 3. Bodrum katta binaya ait ortak alanlar ve otopark,
2. Bodrum katta bina girişi, iki adet daire ve dükkanların depo alanları, 1. Bodrum katta iki adet daire ve üç
adet dükkan, zemin katta iki adet daire ve dükkanların asma kat alanlar mevcuttur.1. Normal kattan 
4. Normal kata kadar her katta dörder adet daire ve 5.normal+çatı katında sekiz adet çatı piyesli daire bulun-
maktadır. Binada toplam 33 adet bağımsız bölüm mevcuttur. Bina ana girişi 2.bodrum kattan yapılmaktadır.
Taşınmazın dış cephesi mantolama üzeri dış cephe boyalıdır. Bloğun sahanlıkları ile merdivenlerinin granit
kaplı olduğu, merdiven mahallerinde tavan ve duvar yüzeylerinin boya/badanalı olduğu belirlenmiştir. Ana
giriş kapısı alüminyum doğramalı ve camlı kapıdır. Binada iki adet asansör mevcuttur. Isınma doğalgaz 
müstakil sistemdir.
E-Bağımsız Bölüm Özellikleri: Satışa konu taşınmazın keşif günü içerisine girilerek inceleme 
yapılmıştır. Taşınmaz mesken niteliklidir. Taşınmaz, 1.katta ve bina girişine göre sol arka tarafta
bulunmaktadır. Avrupa Caddesi'ne cepheli durumda bulunmaktadır. Deniz manzarası bulunmamaktadır.
Kuzey ve doğu cephelidir. Mimari projesine göre salon, 3 oda, mutfak, antre, banyo, ebeveyn banyosu ve
balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Mimari projesine göre net 130,40 m2 alanlıdır. Proje harici olarak teras
ilavesi mevcuttur. Taşınmazın giriş kapısı çelik kapıdır.İç mekan kapıları Amerikan pres kapıdır. Pencere 
doğramaları PVC malzemeden imaldir. Taşınmazın ıslak zeminleri seramik, kuru zeminleri ise laminant
parke kaplıdır. Duvar ve tavan yüzeyleri boyalıdır. Taşınmazda vitrifiye ve armatürler, anahtar, priz ve 
sigortalar, mutfak tezgah ve dolapları tamdır.
Adresi : Pınartepe Mahallesi, Avrupa Caddesi No: 87F Vista-4 Sitesi F Blok,

1.Kat, Daire:13  Büyükçekmece / İSTANBUL
Yüzölçümü : 9.000,33 m2  
Arsa Payı : 12240/3240000
İmar Durumu :   Büyükçekmece İlçesi Gürpınar-Yeni Mahallesi 1188 ada 53 parselin bulunduğu alan 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nce 16.01.2015 tarih 134 sayılı meclis kararıyla 
"Yapı Yasaklı Alan" olarak ilan edilmiştir. İlgili karar ile bu alanda üretilecek ayrıntılı 
Jeolojik - Jeoteknik etüdlerinin tamamlanmasına müteakip etüd sonuçları doğrultusunda 
nazım imar planı hazırlanacağı belirtilmektedir.

Kıymeti : 950.000,00 TL
KDV Oranı : %1
1. Satış Günü : 05/08/2021 günü 11:30 - 11:35 arası
2. Satış Günü : 06/09/2021 günü 11:30 - 11:35 arası
Satış Yeri    : Mezat Salonu - Ekinoba Mah. Londra Asfaltı Yan Yol, (Adliye Yanı,

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

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

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

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

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

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

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

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca
bilgi almak isteyenlerin 2016/1160 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.14/06/2021
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir. 

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1393908)

T.C. BÜYÜKÇEKMECE
3. İCRA DAİRESİ 2016/1160 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Atatürk Havalimanı’nda 1996
yılından itibaren düzenlenen,

sivil havacılık sektörüne 
yönelik gerçekleştirilen 

organizasyonlardan olan 
ISTANBUL AIRSHOW’un, 6-8

Ekim 2022 tarihleri arasında 
gerçekleştirileceği bildirildi

SIVIL HAVACILIK
ISTANBUL’DA 
SIVIL HAVACILIK
ISTANBUL’DA 
SIVIL HAVACILIK
ISTANBUL’DA 
SIVIL HAVACILIK
ISTANBUL’DA 
SIVIL HAVACILIK
ISTANBUL’DA 
SIVIL HAVACILIK
ISTANBUL’DA 

Online alışveriş 
henüz yaygınlaşmadı
Araştırma Şirketi Areda Piar’ın gerçek-
leştirdiği ‘Benim Markam’ araştırmasına
göre, katılımcıların yüzde 58.3’ü alışve-
rişlerde online marketleri tercih etmiyor

Zeytin üretimi düştü

Sanko Park sizi bekliyor



Hakan sönmez 
hknsnmz59@hotmail.com

info@gazetedamga.com.tr

7SİYASET 18 HAZİRAN 2021 CUMAwww.gazetedamga.com.tr

Makbulden maktule dönüş

E
ee sen adamı makbulden maktule çevirmeye 
çalışırsan, haliyle kişinin dili çözülmüş bülbül misali
şakıyıp ötmesi kaçınılmaz olur.

Aynen, asrın Lideri Tayyip abisine yük olan ne kadar;
zevat (eskimiş) süslüsü, vekili, şişkosu, rüşvetçisi, kalemşör
gazetecisi, medya patronu, derin abisi ve tetikçi delikanlısı
varsa hepsinin ismini şakıması ve sahanın dışına itmek 
istemesi gibi.

Demek ki bülbülü kafesten çıkarmamak gerekiyormuş.
Çıkarıyorsan da kapısını açık tutacaksın ki ait olduğu yere
geri dönsün. Ama yok ben bu bülbülü artık besleyemem,
ona bakamam, onunla işim bitti diyerek salıyorsan, bülbü-
lün göçmen kuş misali coğrafya coğrafya gezerek, bugüne
kadar kafesin içinde duyduğu, gördüğü ve yaşadığı ne kadar
HATIRA varsa hepsini anlatması çok doğal.

Ve bugün Sedat Peker’i de bülbül misali şakıtan asıl
sebep aynı kafeste olduğu kişiler tarafından kafesin kapısı-
nın yüzüne kapatılmasıydı. Yani kafesten kovulan Sedat
Peker ister istemez kendine sığınacak bir vatan aramak 
zorunda bırakılmıştı ve canı yanan Peker’in sığındığı her
coğrafya da Ak Mahalle nüfusuna kayıtlı kafes arkadaşları
(bazı) Bakan, milletvekili, havuz medyası, bürokrat ve iş 
insanı hakkında bütün bildiklerini Tayyip abisini sarsma 
pahasına yayınladığı videolarla canlarını yakıyor olması
gayet normaldi.

Ki bana kalırsa Sedat Peker bundan sonraki videola-
rında sesini biraz daha yükselterek kendisini görmezden
gelen Tayyip abisine doğru yönelebilirdi. Çünkü Sedat Pe-
ker’in iddialarına maruz kalan kişiler Akp Hükümetine
yakın isimlerdi ve Tayyip abisinin bu iddiaların üzerine git-
mek yerine Akp’li Bakan ve Milletvekillerine “susun” tali-
matı vererek iddiaların bir hükmünün olmadığına vurgu
yapması Sedat Peker’i ister istemez o çok sevdiği ve saygı
duyduğum dediği Tayyip abisinin üzerine oynamaya ve Ak
Mahalledeki yangını alevlendirmeye yöneltecek gibiydi.

Kaldı ki Sedat Peker’in iddiaları sadece adı geçen Akp’li
bakan ve milletvekillerini değil Sayın Cumhurbaşkanını da
bağlayan bir konuydu ve bu iddialardan koskoca Türkiye
Cumhuriyeti Devletini yöneten birinin haberinin olmaması
ilginç bir durumdu.

Dün Cemaatin kendilerini kandırdıklarını iddia edenlerin
bugün Sedat Peker’in iddialarına maruz kalan "din temelli
siyaset" yapanlar kendi atadıkları bakan, milletvekili ve ik-
tidarın paralı kalemşör yazarlarından sıyrılması gereki-
yorsa da bunu şu an için yargıya taşımaları mümkün
gözükmüyor. Çünkü Sedat Peker’in iddialarına maruz 
kalanlardan birini savcılığa intikal ettirmek kişiyi bülbül
yapmaya, Akp Hükümetini de final düdüğünü çaldırmaya
yeterli olurdu.

Ki benim asıl merak ettiğim konu Hacı Sedat Peker’in
sözüne mi güvenecektik yoksa Hacı Binali Yıldırım’a mı
yoksa bir çok defa Hacca giden diğerine mi?

Nihat Nakitoğlu’nun cevaplaması dileğimle…

C umhurbaşkanı Erdoğan, Azer-
baycan’ın başkenti Bakü’de ga-
zetecilerle sohbet toplantısında

bir araya geldi. Kritik NATO Zirvesin-
den Biden ile görüşmesine, Afganis-
tan’da atılacak adımlardan
Yunanistan’la ilişkilere kadar birçok
başlıkta gazetecilere çarpıcı açıklama-
larda bulunan Erdoğan, "NATO Devlet
ve Hükümet Başkanları Zirvesi müna-
sebetiyle 13-14 Haziran’da Brüksel’dey-
dik. Zirvede, “NATO 2030” sürecini,
yani ittifakın gelecek on yıla yönelik
adaptasyonunun temel unsurlarını de-
ğerlendirdik. Hem NATO’nun hem de
ittifak üyelerinin güvenliğine yönelik
güncel tehdit ve meydan okumaları ma-
saya yatırdık. Bunlarla mücadele husu-
sunda gereken yöntem ve tedbirleri ele
aldık. Bilindiği üzere, Türkiye NA-
TO’nun en önemli üyelerinden biridir.
İttifak kapsamında üzerimize düşen gö-
revleri, sorumlulukları hakkıyla yerine
getiriyoruz, kritik roller üstleniyoruz. El-
bette ittifak ortaklarımızdan bölgesel
meseleler söz konusu olduğunda bazı
beklentilerimiz var. Ülkemizin egemen-
lik haklarına ve güvenlik hassasiyetle-
rine saygı göstermelerini özellikle
bekliyoruz. Müttefiklik ruhunun gerek-
tirdiği bir dayanışma sergilemelerini is-
tiyoruz" dedi. 

Kararlılığımızı ifade ettik

"NATO Zirvesinde, muhataplarımıza
yine bu konudaki kararlılığımızı ifade
ettik" diyen Erdoğan, "Elbette, terörle
mücadele ve insani krizlere etkin müda-
hale konusunda iş birliği tekliflerimizi
tekrarladık. Zirve marjında düzenlenen
“Brüksel Forumu”nun “İstikrara Katkı”
başlıklı oturumunda da bu doğrultuda
mesajlarımız oldu. Brüksel’de ayrıca
gerek baş başa gerek heyetler arası 10
görüşme gerçekleştirdik. ABD Başkanı
Sayın Biden başta olmak üzere, Lit-
vanya, Letonya ve Fransa cumhurbaş-
kanları ile İngiltere, Almanya,
Yunanistan, Macaristan, Hollanda ve

İspanya başbakanları ile görüşmelerim
oldu. Bütün toplantı ve görüşmeleri-
mizde gündemimizdeki meseleleri mu-
hataplarımızla ele aldık" ifadelerini
kullandı. 

Mayınlar temizlenecek

Basın mensuplarının sorularını cevapla-
yan Erdoğan, "İki gündür Bakü ve Şu-
şa’dayız. Ermenistan çekildiği bölgelere
döşediği mayınların haritalarını hala
vermiyor. Birkaç gün önce Kelbecer’de
mayın patlaması nedeniyle ne yazık ki 3
sivil hayatını kaybetti. Bu konuyla ilgili
değerlendirmeniz ne olur?" sorusuna,
"Ermenistan’ın Azerbaycan’ın Karabağ
Zaferi gerçeğini kabul etmesi, bölgenin
önünde açılan bu yeni dönemi doğru
okuması gerekiyor. Ermenistan, güven
artırıcı adımlar atmaya da başlamalı.
Döşediği mayınların haritalarını Azer-
baycan’la paylaşması bu yönde önemli
bir ilk adımı teşkil edecektir. Savaş sıra-
sında olduğu gibi, bu dönemde de yeni-
den imar çalışmalarından mayınlı
alanların temizlenmesine kadar her

adımda bütün imkanlarımızla Azerbay-
can’ın yanında durmaya devam edece-
ğiz. Mayın temizleme konusunda biz şu
an itibarıyla biçer döver aletlerine de
benzeyen bir aracı Türkiye olarak üreti-
yoruz. Bu, uzaktan kumandalı bir araç.
Şu an itibarıyla Azerbaycan’a bundan
10 kadar verdik. Fakat ilk etapta bu sa-
yıyı 20’ye çıkaracağız ama ardı ardına
bunlardan kendilerine vermeye devam
edeceğiz. Bunun en büyük özelliği çok
seri mayın taraması yapması. Uzaktan
kumandayla mayını patlatıyor ve yo-
luna devam ediyor. Mayın patlatmada
da sayısal olarak çok ileride" cevabını
verdi. 

İnsanlık için bir mücadele

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "NATO’da
terörle mücadele konusunda dünya li-
derlerine Türkiye’nin YPG/PKK,
FETÖ ve DEAŞ’la mücadelesi konu-
sunda İngilizce bir kitap takdim ettiniz.
Türkiye’nin bu üç terör örgütleriyle mü-
cadelesi hakkında çok somut deliller or-
taya konuldu bu çalışmayla. Bununla

ilgili reaksiyonlar nasıl oldu?" sorusuna
da, "Benim gerek sayın Biden’a gerekse
diğer liderlere vermiş olduğum o kitapla
alakalı onlar da tabi memnun kaldılar.
Dünya liderlerini bu noktada belgelerle,
bilgilerle, özellikle bilgilendirelim istiyo-
ruz. Diğer taraftan, maalesef ABD ör-
neğin hala Afrin’deki hastanenin
bombalanması konusunda, orada bu
terör örgütünün YPG olduğunu söyle-
yemedi. Biz, gerek PKK, YPG ile, gerek
FETÖ ile gerekse de DEAŞ’la ilgili mü-
cadelemizi belgeler eşliğinde bir kez
daha en üst düzeyde muhatabımıza
ilettik. Biz her ne olursa olsun, terörle
mücadeleye devam edeceğiz. Bunu ül-
kemiz için, bölgemiz için, küresel barış
ve adalet için yapıyoruz. Terör evrensel
bir sorundur. Bizim mücadelemiz sa-
dece ülkemiz için değil, insanlık için bir
mücadeledir" yanıtını verdi. 

Güçlüyüz elhamdülillah

"Biz her zaman “iyi terörist, kötü terö-
rist” şeklindeki ikircikli tavırla, terörün
yok edilemeyeceğini vurguladık" diyen
Erdoğan, "Terörün hedefi olan bir
müttefikin yanında durmak yerine, o
müttefikin mücadele ettiği terör örgüt-
lerini tercih etmek tarihi bir hatadır.
Terör örgütlerini destekleyenler, onlara
cesaret verenler, ne büyük bir yanlış
yaptıkları er ya da geç anlayacaklar.
Ben şuna inanıyorum; biz kendi göbe-
ğimizi kendimiz keseriz. Bu işin başka
yolu yok. Biz güvenlik güçlerimize ina-
nıyoruz, güveniyoruz. Ve güçlüyüz el-
hamdülillah. Yani silahlı
kuvvetlerimizle, polisimizle, bütün gü-
venlik korucularımızla her şeyimizle
güçlüyüz. Bunu Libya’da ispat ettik,
Suriye’de ispat ettik, burada ispat ettik.
Bundan sonra da ispat etmeye devam
edeceğiz. Çok ciddi manada oralarda
bize gönül veren insanlar bu konuda
bizim ne konumda olduğumuzu gayet
iyi biliyorlar. Bunları da sayın Biden’la
çok açık, net konuştu" ifadelerini 
kullandı.

KENDI GOBEGIMIZI
KENDIMIZ KESERIZ

Türkiye’nin dört bir yanından hafta-
nın her günü bir güvenlik görevlisin inti-
har ettiği haberleri geldiğini kaydeden
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin,
“Nedir bu insanları intihara sürükleyen
sebep? Devleti yönetenler, insanlarımız
intihar ediyorlar, bunun sizce hiç mi de-
ğeri yok? Bu intihar haberlerinden
sonra oturduğunuz o makamlarda
rahat mısınız? Hiçbir sosyal ve ekono-
mik şartını düzeltmediğiniz polisleri-
mizden, güvenlik görevlilerimizden
daha özverili ve daha çok görev anlayışı
beklerken, bu kardeşlerimizi intihara sü-
rükleyen meselelerine son vermek için
neyi bekliyorsun?" diye konuştu.

Psikolojik sorunları var

Tekin, "Polisler ve güvenlik görevlileri-
miz ağır ve zor koşullar altında uzun
saatler boyunca çalıştırılarak fiziki ola-
rak zorlanmakta, ekonomik anlamda
hakkını alamayan polis psikolojik prob-
lemler yaşamaktadır. Vatandaşa karşı
aşırı güç kullanan polisin sert tavrının
da çalışma koşulları ve yaşadıkları so-
runlardan kaynaklandığı bilinen bir ger-
çektir. Fazla mesaisini alamayan,
dinlenmeye fırsat bulamayan, ek işlerde
çalışmak durumunda bırakılan polisin
yaşadığı bu olumsuz tablo, birçok poli-
simizi de yalnız kendisine değil, ailesine
bile zarar verir duruma getirmiştir. İşte
bu zor şartlar altında çalışmanın getir-
diği psikoloji ve geçim sıkıntısı polisleri

mizi intiharın eşiğine sürüklemiş, son
bir ayda yirmiden fazla polisimiz ne
yazık ki hayatına son vermiştir" dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmede terör örgütü YPG konusunda açık ve net konuştu-
ğunu anlattı. Erdoğan, “Biz her zaman ‘iyi terörist, kötü terörist’ şeklindeki ikircikli tavırla, terörün yok edilemeyeceğini
vurguladık. Terörün hedefi olan bir müttefikin yanında durmak yerine, o müttefikin mücadele ettiği terör örgütlerini 
tercih etmek tarihi bir hatadır. Ben şuna inanıyorum; biz kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. Bu işin başka yolu yok” dedi.

BAŞIMIZIN 
ÇARESİNE

BAKTIK

F-35 konusuna da değinen Erdoğan,
"Türkiye olarak gerek F-35 gerekse S-
400 konusunda farklı bir adım atma-
mızı beklemeyin dedim. Çünkü biz
F-35’te üzerimize düşeni yaptık ve pa-
rasal olarak vermemiz gerekenleri ver-
dik. S-400 ile ilgili olarak da biz sizden

Patriot istedik, siz vermediniz; tam ak-
sine üslerimizde bulunanları da aldı-
nız. Dolayısıyla biz ne yapacaktık?
Başımızın çaresine bakacaktık. Yakın
markajda işleri takip etmemiz lazım.
Biz bütün haklarımızın takipçisi ola-
cağız. Savunma sanayisi ile ilgili tüm

konuları, müşterek atabileceğimiz
adımları görüşmeye devam edeceğiz.
Bundan sonraki süreçte de Dışişleri
Bakanımız, Milli Savunma Bakanımız
ve Savunma Sanayii Başkanımız mu-
hataplarıyla görüşmek suretiyle bu 
süreci yürütecekler" bilgisini verdi. 

Makamınızda
rahat mısınız?
Makamınızda
rahat mısınız?
Makamınızda
rahat mısınız?
Makamınızda
rahat mısınız?
Makamınızda
rahat mısınız?
Makamınızda
rahat mısınız?

İşçi yürüyüşünü unutmadılar
Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili
Erkan Baş, 15-16 Haziran 1970 büyük işçi yürüyüşünün 51’nci
yıldönümünde TİP Gebze İlçe Örgütü tarafından düzenlenen
toplantıya TİP Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili
Barış Atay Mengüllüoğlu ile birlikte katıldı. 1970 yılındaki büyük
işçi yürüyüşünün 51’nci yıl dönümünde gerçekleşen etkinlikte
konuşan Baş, “15-16 Haziran bize yol gösterdi. Biz bir araya
geldiğimizde, yasaları biz yaparız. Yasa-
ları patronlar yaptığı için biz her gün
kaybediyoruz. Bu değişmediği sürece,
Türkiye’de hiçbir şey değişmez. Bu
kadar patron partisinin olduğu yerde, bir
de memleketin yüzde 99’u için çalışan
işçi partisi olsun” dedi.

Siyasetinde sizle işi olmaz

İşçi sınıfının, “Benim siyasetle işim
olmaz” algısını yıkmasını gerektiğini kay-
deden Baş, “Sizin siyasetle işiniz ol-
mazsa, siyasetinde sizle işi olmaz.  Biz
diyoruz ki işçi sınıfı örgütlenecek. Siyasete müdahil olacak. Bu
beşli çeteden, patronlarından, yandaşlarından, halkın parasını
çalan herkesin kursağından çekip çıkartacağız. Hepsini kamulaş-
tıracağız. Hırsızlığı yapandan da, yardım eden de hesap soracak,
hepsini halka dağıtacağız. İşçi sınıfının yüzde 99’u temsil ettiğine
ve artık yeter deme zamanı geldiğine inanıyoruz” dedi.



B elediyeden yapılan açıkla-
mada şu ifadelere yer ve-
rildi; “14.06.2021

tarihinde Süleymanpaşa Belediye
Başkanı Cüneyt Yüksel’in sosyal
medya hesabından Genel Müdür-
lüğümüzü karalayıcı yayınına isti-

naden aşağıdaki açıklamanın yapılması
uygun görülmüştür.  Süleymanpaşa İlçesi
Karlık Caddesi üzerinde bulunan içme suyu
şebekemizin ilk bulunduğu yerde Süleyman-
paşa Belediyesinin perde istinat duvarı ve
beton yaya kaldırım çalışmaları olmuştur.
Süleymanpaşa Belediyesinin bu çalışması
sırasında içme suyu boru hattımıza birçok
noktada zarar verilmiştir.  Belediye ile yapı-
lan görüşmeler sonucunda yolun diğer tara-
fında zarar gören içme suyu hattımızın
deplase edilmesi için görüş birliğine varılmış
350 m’lik kısmı 16 ATÜ basınçlı boru ile
deplase edilmiştir. Daha sonra Süleyman-
paşa Belediyesinin bu yol üzerinde yapmış
olduğu çalışmalar sırasında ilgili belediye
yeni yapılan içmesuyu hattına zarar vermiş-
tir. Asfalt çalışması tamamlandıktan sonra
bahse konu yerde deformasyona uğrayan
boruda sızdırma olduğu görülmüş ve ekiple-
rimizce tamirat yapma zorunluluğu oluş-
muştur. Boru üzerindeki arıza asfalt yola en
az zarar verecek şekilde giderilmiştir.”

Birçok sel baskını önlendi

TESKİ'nin çalışmalarıyla şimdiye kadar bir-
çok sel baskının önlendiği belirtilen açıkla-
mada, “Ayrıca belirtmek isteriz ki;
Süleymanpaşa Belediyesi üst yapı çalışma-
ları esnasında bir çok kez altyapı hatlarımıza
da zarar vermiştir. Yol kaplamaları sırasınca
Genel Müdürlüğümüz altyapı (içme suyu,
kanalizasyon, yağmursuyu), kanalizasyon
bacaları, içme suyu dağıtım vanaları zarar
görmesine rağmen Belediye ile ilgili sosyal
medya ve kamuoyunda paylaşım yapılarak
gündem yaratılmamıştır.  Aykome Yönetme-
liği gereğince, ilgili belediyesince üstyapı ça-
lışması tamamlandıktan sonra menhol,
muayene bacası, yağmursuyu ızgarası vb. 

tesislerin yükseltilerek yol kotu seviyesine ge-
tirilmesi işlemi, ilgili belediye tarafından ya-
pılması gerekmektedir. Yapılan üstyapı
çalışmalarında kanalizasyon ve yağmursuyu
muayene bacalarımızın Süleymanpaşa Bele-
diyesi tarafından asfalt ve parke taş kapla-
ması altında kaldığı, bu sebeple
vatandaşlarımıza hızlı ve etkin hizmet veril-
mesi sırasında zorluklar yaşanmaktadır.
TESKİ kurulduğu günden bugüne kadar
Süleymanpaşa İlçesinde kanalizasyon ve
içme suyu şebekesini yenilemiş, içme suyu
depoları ilave edilerek vatandaşlarımıza sağ-
lıklı içme suyu verilmiştir. İlçemizin daha
önce yaşamış olduğu sel baskınları ve su
taşkınları geçtiğimiz 6 yıl içinde Genel Mü-
dürlüğümüzce yapılan büyük yağmur suyu
projeleri sayesinde büyük ölçüde 
önlenmiştir.” denildi.

İRFAN
DEMİR

HABER

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR  
İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler   
1- İş sahibi İdarenin; 
Adı : İstanbul Bilgi Üniversitesi (BİLGİ)
Adresi : Emniyettepe Mah.  Kazım Karabekir Cad. 

No: 2/13 34060 Eyüpsultan İstanbul
Telefon numarası : 0212 311 66 08
Elektronik posta adresi : fatih.uzun@bilgi.edu.tr
İlgili personelinin Adı-soyadı : Fatih Uzun 
2- İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle
temin edebilirler.
İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler 
İhale konusu işin;  
Adı : Uzun Dönem Araç Kiralama Hizmet İhalesi
Tanımı : Uzun Dönem Araç Kiralama Hizmeti
Kapsamı : Üniversite hizmetlerinde çalıştırılmak 

üzere toplam 25 adet araç kiralanması işidir
Süresi : 36 (otuzaltı) aydır
İhaleye İlişkin Bilgiler 
1- İhale kayıt numarası : 202106011
2- İhale usulü : Açık ihale
3- İhalenin yapılacağı adres : Emniyettepe Mah.  Kazım Karabekir 

Cad. No: 2/13 34060 Eyüpsultan İstanbul
4- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taah-
hütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlen-
dirmeye alınmaz.
5- Verilen teklifler teklif geçerlik süresinin uzatılması halinde gerek görülmesi hali hariç herhangi bir sebeple geri
alınamaz.
6- İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde aşağıda belirtilen yer ve saatte
yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.
7- İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale aşağıda belirtilen saatte yapılır.
İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini 
1- İstekliler tarafından ihale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye teklif verecek
olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını kendileri veya noter onaylı vekaletnameyi haiz yetkili temsilcileri ihale
tarihinden önce satın almaları zorunludur. 
İhale dokümanının görülebileceği yer internet sitesi:

https://www.bilgi.edu.tr/tr/ihaleler/
İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği yer:

Gürsel Mah. İmrahor Caddesi No: 29 Premier Kampüs Ofis 
İstanbul Bilgi Üniversitesi Ek Bina Kat:4 Kağıthane/İstanbul   

İhale doküman bedelinin yatırılacağı hesap numarası:
Banka adı : Garanti Bankası
Şube Adı : Beyoğlu Ticari
Şube kodu : 1671
Hesap no : 6298217
Iban No : TR12 0006 2001 6710 0006 2982 17
Hesap Adı : İstanbul Bilgi Üniversitesi
İhale dokümanı satış bedeli (vergi dahil): 
20 TL

2- İhale dokümanı; bedeli yukarıda belirtilen banka hesabına “202106011 numaralı İhale Evrak Bedeli” açıkla-
ması ile yatırılıp, ödeme dekontu ihale dokümanın satın alınabileceği adreste Satın Alma Müdürlüğüne ibraz
edilerek satın alınabilir. Posta yoluyla veya internet üzerinden satılmaz ve satın alınamaz, dekont ibraz etmeyen
isteklilere ihale dokümanı teslim edilmeyecektir.
3- İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belge-
lerin tamam olup olmadığını incelemek zorundadır. Bu incelemeden sonra, ihale dokümanını oluşturan belgele-
rin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair form, “Dokümanlar arasında uyuşmazlık halinde

Bilgi’deki aslı esastır.” şerhiyle biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak düzenlenerek satın alana imzalatılır.
4- İstekli ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları kabul
etmiş sayılır.
Tekliflerin Sunulacağı Yer, Son Teklif Verme Tarih ve Saati
İhale (son teklif verme) tarihi: 25 Haziran 2021
İhale (son teklif verme) saati: 14:00
İhale komisyonu toplantı yeri: Emniyettepe Mah.  Kazım Karabekir 

Cad. No: 2/13 34060 Eyüpsultan İstanbul
İhale Dokümanının Kapsamı
1- İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

a) 16 Kasım 2018 tarih ve 30597 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları
İhale Yönetmeliği ve 08 Haziran 2020 tarih ve 31149 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan İstanbul Bilgi Üniversi-
tesi İhale Yönetmeliği (İhale dokümanı kapsamında verilmeyecektir.)

b) İdari şartname
c) Teknik şartname
d) Taslak sözleşme
e) Teklif Tablosu

2- İsteklinin, yukarıda belirtilen dokümanların tümünün içeriğini dikkatli bir şekilde incelemesi gerekir. Teklifin ve-
rilmesine ilişkin şartları yerine getirememesi halinde ortaya çıkacak sorumluluk teklif verene ait olacaktır. İhale
dokümanında öngörülen ve tarif edilen usule uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.
İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR
1- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler, yeterlik kriterleri, iş deneyimi kriterleri ve ihale belgelerinin sunuluş
şekilleri işbu ihaleye ilişkin yayınlanan idari şartnamede açıkça belirtilmiştir. 
2- İhaleye katılamayacak olanlar, ihale dışı bırakılma nedenleri ile yasaklı fiil ve davranışlar işbu ihaleye ilişkin
yayınlanan idari şartnamede açıkça belirtilmiştir. 
3- İhale kapsamında isteklilerden istenilen belgeler aşağıdaki gibidir:
- “202106011 numaralı İhale Evrağı teslim tutanağı
-“202106011 numaralı İhale Evrak Bedeli” açıklamalı ödeme dekontu,
-İsteklinin son tebligat adreslerini gösteren Vergi Levhası,
-İsteklilerin, Ticaret Siciline kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair faaliyet belgesi,
-İsteklilerin şirket ortakları, hisseleri ve görevlerini belirten Ticaret Sicil Kuruluş Gazetesi örneğini varsa değişiklik-
lerle birlikte ibraz etmeleri,
-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,
-Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname
ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
-İsteklilerin kendi adlarına teklif vermeye ve bu husustaki işlemleri yapmaya yetkili olanları gösteren Noter tas-
dikli imza sirküleri ve vekâletname ibraz etmeleri,
-Kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına ilişkin belge,
-İdari ve teknik şartnamede belirtilen yeterlik belgeleri,
-İsteklinin son 3 yıla ait gelir tablosu, (SMMM veya YMM ıslak onaylı) bilanço,
-SGK’dan alınmış olan firmanızın prim borç durumuna ilişkin belge,
-Firmanın vergi borç durumuna ilişkin belge,
-İsteklinin son 3 yıla ait Kurumlar Vergisi/ Gelir Vergisi (Şahıs Şirketleri) Beyannamesi ve ilgili beyannamenin ta-
hakkuk fişleri,
-Şekli ve içeriği bu idari şartnamede belirlenen teklif mektubu.                               
DİĞER HUSUSLAR
1- Bildirim ve tebligat iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı elden yapılır. Ancak ihale dokümanında
elektronik posta adresinin belirtilmesi ve bu adrese yapılacak bildirimlerin kabul edileceğinin taahhüt edilmesi
kaydıyla, BİLGİ tarafından elektronik posta yoluyla bildirim yapılabilir.
2- İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 
3- İstekliler tekliflerini ihale konusu işin tamamı için verirler, kısmi teklif kabul edilmez.
4- BİLGİ kısmi alım yapma hakkını ve ihalenin bir parçasını iptal etme hakkını saklı tutar.
5- İhale ile ilgili detaylı tüm bilgilere ihale dokümanlarından ulaşılabilir.
6- Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için
yapmış olduğu hiçbir masrafı İdareden isteyemez. 
7- Bu ilan metni ve İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından yapılan her türlü yazılı açıklama ihale dokümanının 
bağlayıcı parçasıdır

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 
UZUN DÖNEM ARAÇ KİRALAMA HİZMET İHALESİ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1395292)
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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi,
Süleymanpaşa Belediye Başkanı

Cüneyt Yüksel'in TESKİ ile ilgili
iddiaları hakkında cevap

yayınladı. Yüksel'in “TESKİ bu
şehre ihanet ediyor” sözlerine

yanıt veren Büyükşehir Belediyesi,
“TESKİ bu şehre kurulduğu 

günden bugüne kadar asla ihanet
etmedi. Her zaman hizmet etti ve
hizmet etmeye devam edecektir”

açıklamasını yaptı Tekirdağ Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Albayrak, TESKİ'nin
her zaman Tekirdağ'ın çıkarlarına

hizmet ettiğini ifade etti.

TESKI ASLA
IHANET ETMEZ

Hassasiyet gösterilmeli
TESKİ'nin çalışmalarına hassasiyet gösterilmesi
gerektiği kaydedilen açıklamada, “Genel müdür-
lüğümüzce yapılan altyapı bakım, onarım ve ye-
nileme çalışmaları kazılarında iddia edildiği gibi
geri dolgu kullanılmamakta işin şartnamesine
uygun nitelikte malzeme kullanılmaktadır. Süley-
manpaşa Belediye Başkanlığı ve TESKİ’nin ilgili
teknik elemanları ile birlikte geri dolgu kullanıl-
dığı iddia edilen alanlardan alınan örnekler İTÜ
(İstanbul Teknik Üniversitesi) malzeme laboratu-
varlarına gönderilmiş olup, gelen analiz sonuçla-
rında kullanılan malzemenin uygun nitelikte
olduğu raporlanmıştır.  Süleymanpaşa Belediye
Başkanımızın, üst yapı kaplamalarının korunma-
sına göstermiş olduğu hassasiyetin, kurumu-
muza ait alt yapı tesislerimizin korunması ve
kollanması konusunda da göstermesini bekle-
mekteyiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın
Kadir Albayrak'ınn göstermiş olduğu irade doğ-
rultusunda, kurumumuz 365 gün 7/24 esasına
göre çalışmaktadır. Sürekli olarak vatandaşları-
mıza kesintisiz içmesuyu ve kanalizasyon hizmeti
veren, İlimizin 11 ilçesinde aktif örgütlenmesi bu-
lunan Trakya Bölgesinin en büyük altyapı yatırım
kuruluşu olan kurumumuz vatandaşlarımıza hiz-
met vermekte olup, aynı hassasiyetle 7/24 hiz-
met vermeye devam edecektir” ifadelerine yer
verildi.

Tekirdağ'da
müsilaj
seferberliği
Çevre konusunda gösterdiği hassasiyet ve
hayata geçirdiği önemli projeler ile örnek
büyükşehirler arasına giren Tekirdağ
Büyükşehir Belediyesi, Marmara Denizi’nde
kendisini gösteren müsilajı (Deniz Salyası)
temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Özellikle Marmara Denizi’ne kı-
yısı olan illerde hayatı olumsuz
yönde etkileyen müsilajın temizlen-

mesi için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile or-
taklaşa çalışmalar yürüten Tekirdağ Büyükşehir
Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
Başkanlığı ekipleri, ilk etapta Barbaros, Süley-
manpaşa Liman ve Marmara Ereğlisi’nde ger-
çekleştirdikleri temizleme çalışmaları
kapsamında şuana kadar 112 m3 müsilaj temiz-
lendi. Çalışmalar kapsamında müsilajın etrafı
bariyerlerle kapatılarak yayılmasının önüne geçi-
liyor. Toplanan müsilajlar tankerler vasıtasıyla Te-
kirdağ Büyükşehir Belediyesi katı atık depolama
tesisine götürülerek burada bertaraf ediliyor.  

Marmara için çalışıyoruz

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak Marmara
Denizi’ne kıyısı olan illerde başlatılan müsilaj te-
mizleme seferberliğine önemli katkıda bulunduk-
larını belirten Tekirdağ Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Albayrak, “Marmara Denizi-
mizde müsilaj temizleme seferberliğimiz hız kes-
meden devam ediyor. Ekiplerimiz 7/24 esasıyla
temizlik faaliyetlerini sürdürüyor. Çalışmaları-
mıza Barbaros’tan başladık. Daha sonra Süley-
manpaşa’da çalışma yapan ekiplerimiz şuan
Marmara Ereğlisi’nde temizlik çalışmalarına
devam ediyor. Zaman zaman rüzgarın da etki-
siyle müsilaj farklı yönlere ilerleyebiliyor. Du-
rumu yakından takip ediyor ve bu konuda gerekli
hassasiyeti gösteriyoruz” dedi.  
İRFAN DEMİR

Şarköy’de işlem tamam
2021 yılı faaliyet programı kap-
samında yol yapım ve onarım
çalışmalarını titizlikle sürdüren

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Şarköy ilçe-
sine bağlı Kızılcaterzi Mahallesi Siteler Yo-
lunda başlattığı sathi kaplama yol yapım
çalışmasını tamamladı. 
Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Baş-
kanlığı ekiplerince yapılan hummalı çalışma
çerçevesinde 2 bin 600 metre uzunluğa, 5,5
metre genişliğe, toplamda ise 143 bin metre-
kare alana sahip olan Siteler Yolu, sathi kap-

lama olarak tamamlandı ve vatandaşların
hizmetine sunuldu. Büyükşehir Belediyesi
olarak il genelindeki yol yapım çalışmalarına
hız verdiklerini ifade eden Tekirdağ Büyük-
şehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Alt-
yapıdan üstyapıya, birçok alanda mavi
gözlü kentimize hizmet veriyoruz. Yol yapım
çalışmalarımız da hizmetlerimiz arasında
önemli bir yer tutuyor. Bu bilinçle, yaz ayla-
rının gelmesiyle birlikte il genelindeki yol
yapım çalışmalarımıza hız verdik” dedi.
İRFAN DEMİR

YÜKSEL’E
CEVAP
GELDİ
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Ekrem İmamoğlu 
meydanlara mı indi?

Silivri Belediyesi ve Elginkan Vakfı iş birliği ile projelendirilen Ümmehan Elginkan
Anaokulu’nun temel atma töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Başkan Yılmaz,
"Anneler hiç meraklanmasınlar; eğitimle, sanatla, kültürle ve sporla alakalı bütün
projelerde onların yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı

ANNELER ASLA
MERAK ETMESIN

İ stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem 
İmamoğlu dün Malatya’da meydanda toplanan
halka seslendi.

Battalgazi’de Malatyalılarla bir araya gelen 
İmamoğlu, ''İstanbul’u bir kişinin dudakları arasından
çıkacak cümle yerine, 16 milyon insanın iradesi yöneti-
yor artık. Siyasi beklentileri olmadı diye, bir şehrin ön-
celiklerini es geçen bir akıl, bizimle mücadele ediyor.
Çok belediyemizle mücadele ediyor. Ama bir karakteri-
mizin farkında değiller: Asla vazgeçmeyen karakterimiz''
ifadelerini kullandı.CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli
Ağbaba’nın davetiyle gerçekleşen ziyaret sonrası siyasi
kulisler hareketlenirken bir taraftan da 'İmamoğlu 
meydanlara indi' yorumları yapılmaya başladı.

*
Peki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem

İmamoğlu gerçekten meydanlara mı indi yoksa masum
bir ziyaret mi yaptı?

Cevap verelim; her ikisi de gerçekleşti!
Bu ne demek?
Ortada önce yerel seçim atmosferinde İstanbul'da

2019 seçim günü öncesinde gerçekleşen Malatyalılar
buluşmasında 'Seçimden sonra Malatya'yı ziyarete 
geleceğim' sözü vardı İmamoğlu o sözünü yerine getirdi.

Sonra; CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağba-
ba’nın seçimlerde taahhüt ettiği; 'eğer Cumhuriyet Halk
Partili belediyeleri seçerseniz, belediyelerimizi büyük 
belediyelere kardeş yapacağız ve kazanan belediye 
başkanlarımızı Malatya’ya davet edip getireceğiz' 
sözü gerçekleştirdi.

Üstüne bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nin 18-19-20
Haziran 2021'de Gaziantep'te düzenlenecek olan 'Bele-
diye Başkanları Çalıştayı'na katılacağı denk gelince
Antep öncesi Malatya'ya uğramış oldu.

*
Tabi İmamoğlu artık önemli bir aktör olduğu için bu

tür programlara arada bir şahit olacağız.
Öte yandan ilk genel seçimde Cumhurbaşkanı adayları

arasında adı geçen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sa-
dece Malataya'dan değil hemen hemen her ilden davet 
almakta ve yeri geldikce de bu davetlere iştirak edecektir.

Peki CHP'nin diğer cumhurbaşkanı aday adayların-
dan Mansur Yavaş vb gibi siyasiler benzer ziyaretler 
yapacaklar mıdır?

Zannetmiyorum.
Çünkü bu kişiye özel bir tavır ve tutum.
Mansur Yavaş medyayı daha az kullanmaktan, 

meydanlara daha az çıkmaktan, kulislerde daha az 
konuşulmaktan yana hareket ederken.

Ekrem İmamoğlu her yerde hedefini açıklamaktan,
asla vazgeçmemekten, enerjimiz var demekten, 
kulsilerde konuşulmaktan çekinmeyen biri.

miz.”

Medyada Veyis Ateş skandalı...

Hakkında kara para aklamakla suçlanıp ülkeyi 
terk eden SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Kork-
maz'dan 10 milyon euro istediği iddia edilen Veyis 
Ateş nihayet HABERTÜRK'ten istifa etti.

Düşünebiliyor msusunuz?
Türkiye'nin en çok izlenen haber kanallarının 

birinde ana haber sunucusu olacaksınız.
Her akşam insanlara doğru haber vermek gidi 

sorumluluğunuz olacak.
Güçlünün değil haklının yanında olmak gibi bir 

göreviniz olacak.
Asıl görevinizi bırakıp belli komisyon karşılığında

hakkında arama kararı olan ve ciddi iddialarla suçlanan
bir şüpheli ile devlet arasında aracılık yaparak fahiş 
paralar talep edeceksiniz.

*
Doğrusu bu ülkede her an her şey yaşamaya alıştık.
Her an her bir kimse ile ilgili duyduklarımızdan 

dolayı kulaklarımıza inanamadık.
Medya, devlet, mafya üçgeninde dönen dolaplara 

şaşırmaktan başka Bir şey yapamadık.
İddialar ortada dolaşsa bu suçlamalarla ilgilenen

bir tane savcı göremedik.
Yarın daha neler duyacağız nelere şahit olacağız 

onu da bilmiyoruz.

Sezgin Baran Korkmaz ile görüşüyorum...

SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz ile 
görüşen gazetecilerden birisiyim.

Sevilay Yılman, İsmail Saymaz, Fatih Altaylı, 
Uğur Dündar'ı da defalarca aramış Korkmaz.

Ben de arada bir gerek yazışıyorum, gerek 
konuşuyorum.

Ancak bana henüz kimsenin bilmediği bir şey 
söylemedi.

Kaset dinletmedi.
Sır vermedi.
Oftirikort bazı şeyler anlattı ama çok önemli şeyler

değil.
Önemli olsa da gazetecilik etik kurallarından birisi 

olduğu için oftirikort prensibine uymak zorundayım.
Mesela dün akşam konuştuğumuzda Binali Yıldı-

rım'ın Paramount Otel'de kalıp kalmadığını sordum.
Kalmadı dedi.
Sizden her ay maaş alan 12 gazeteci kimler dedim?
Yok öyle Bir şey dedi.
Bazı sorularım daha vardı yakında belgelerimle

cevap vereceğim dedi.
''Kesinlikle suçsuzum. ABD ile bir sorunum yok. 

Avrupa'nın göbeğinde (Lüksenburg, Avusturya, İsviçre)
elimi kolumu sallayarak geziyorum. Sorunum olsa bana
nefes aldırırlar mı?

Türkiye'de bir sorunum yok. Yakında döneceğim' dedi.
*

Bekleyip göreceğiz.
Sezgin Baran Korkmaz In sonu ne olacak?
Sedat Peker olayı nasıl noktalanacak?
Hergün bir çok skandala sahne olan medyamızda

kulaklarımız daha neler duyacak?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gibi devletimizin

önemli adamlarının daha hangi hatırı sayılır gazetecileri
varmış, ortaya çıkacak?

Halkın yanında olan, doğruları savunan, belgeli, 
ispatlı, dedikodu olmayan, gerçek medya ile ne zaman
tanışacağız.

Bekleyeceğiz.
Görecek miyiz?
Emin değilim...!

Mehmet MERT
MERTÇE

twitter.com/MehmetMert1

S ilivri’de eğitime yönelik des-
tekler tam gaz devam edi-
yor. Silivri Belediyesi ve

Elginkan Vakfı iş birliği ile hayata
geçirilen Ümmehan Elginkan Ana-
okulu için temel atma töreni ya-
pıldı. Cumhuriyet Mahallesi’nde
belediyeye ait 2 bin 675 metrekare
arazi üzerine inşa edilecek anaoku-
lunun yapımı, Elginkan Vakfı tara-
fından gerçekleştiriliyor. İnşa
işlemleri tamamlandığında Silivri;
8 derslikli, 200 öğrenci kapasiteli,
modern ve günümüz ihtiyaçlarına
uygun yepyeni bir anaokuluna ka-
vuşacak. Anne ve babaların, çocuk-
larını gönül rahatlığıyla
gönderebileceği okulda; konferans
ve oyun salonları da yer alacak.
Anaokulunun 2021 yılında tamam-
lanması ve ardından hizmete su-
nulması hedefleniyor.

Kolay kolay bulunmaz

Oda Orkestrası tarafından yapılan
müzik dinletisi, Mustafa Kemal
Atatürk ile şehitler anısına yapılan
saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın
okunmasının ardından başlayan
temel atma töreninde; açılış konuş-
ması Elginkan Vakfı Yönetim Ku-
rulu Başkanı Gaye Akçen
tarafından yapıldı. "Elginkan Vakfı
olarak, gönül verdiğimiz eğitimin
yolunu aydınlatacak yeni bir ışık
yakmaktan dolayı gurur duyuyo-
ruz" diyen Akçen, "Merhum Başka-
nımız Hüseyin Ekrem Elginkan’ın
hayata bakış açısı, eğitime ve sa-
nata verdiği önem bizlere onun kıy-
metli amaçlarını gerçekleştirmemiz
konusunda sonsuz bir azim ve güç
vermektedir. Temelini attığımız her

bir eğitim kurumu ile Merhum
Başkanımızın aziz hatırasına sevgi
ve saygımızı yinelemekten sonsuz
mutluluk duyuyoruz. Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ün, ‘Eğitim, kültür
ve bilgi, aydınlığa açılan en geniş
penceredir.’ anlayışından hareketle;
Elginkan Vakfı’nın en temel amacı,
aydınlığa açılan bu pencerenin
ebedi olması ve fayda sağlamasıdır.
Aydınlığa açılan bu yolda, anaoku-
lumuzun arazisini Elginkan Vak-
fı’na tahsis eden Sayın Volkan
Yılmaz Beyefendi’ye ve belediye
meclis üyelerine çok teşekkür edi-
yorum. Yaptığı hizmetler nedeniyle
Silivri halkının Başkan Yılmaz’a
müteşekkir olması gerekir. Bu
kadar genç ve dinamik bir Belediye
Başkanı kolay bulunmaz. Ben, Si-
livri’ye Başkanımızın destekleriyle
bir huzurevi yapmak istiyorum.
Muhtaç insanların bakımını üstle-
neceğimiz bu huzurevinde aynı za-
manda insanlara istihdam da
sağlayabiliriz" ifadelerini kullandı.

Birçok çalışmaya imza attık

Akçen’in ardından kürsüye gelerek
bir konuşma yapan Başkan Yılmaz,
“Biz hizmet için yola çıktığımızda;
Silivri’de ne yaparsak yapalım, öz-
nesinde insan olacak demiştik. Ya-
pacağımız spor salonları, kültür
merkezleri, anaokulları, kreşler,
yüzme havuzları, kapalı spor salon-
larının hepsinin demir ve çimento-
dan ibaret olduğunu, bu nedenle
asıl yatırımı eserlere ruh katacak
unsur olan çocuklara ve gençlere
yapacağımızı söylemiştik. Silivri’de
8. sınıfı bitiren her çocuğun bir ya-
bancı dil konuşabilmesi, bir müzik

aleti çalabilmesi ve lisanslı sporcu
olabilmesi gerektiğini söylemiştik.
Bunu söylerken bilimle, kültürle, sa-
natla ve sporla donatılmış bir nesil
hayal ettik. Bu nedenle ilk günden
itibaren eğitim alanında birçok ça-
lışmaya imza attık. İlçemizde bulu-
nan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı
bütün okullara rutin olarak hijyen
ve temizlik malzemesi dağıttık.
Okula yeni başlayan her çocuğu-
muza okul çantasıyla beraber okul
ihtiyaçlarının içinde bulunduğu set-
ler hediye ettik. Evinde interneti ve
tableti olmayan çocuklarımız için
12 köyümüzde bulunan mahalle ev-
lerini EBA erişim merkezi haline ge-
tirdik. Çocuklarımız eğitmenler
eşliğinde bu evlerde derslerini aldı-
lar" dedi. 

Engelli anaokulu sözü

Her zaman dezavantajlı grupların
ve kısık seslerin sesi olmaya devam
edeceklerini dile getiren Volkan Yıl-
maz, "İlçemizde şu anda engelli
kardeşlerimizin eğitim göreceği bir
anaokulu maalesef yok. İyi bir eği-
timden geçtiğinde normal sınıflarda
eğitim görebilecek engelli ve otizmli
çocuklarımıza bu eğitimi veremedi-
ğimiz için onları toplumun dışına
itiyoruz. 10 derslikli bir engelli ana-
okulunu Silivri’mize kazandırmak
istiyoruz" dedi. Başkan Yılmaz’ın
engelli anaokulu ile ilgili sözleri
üzerine araya giren Gaye Akçen, bu
okulu Elginkan Vakfı olarak kendi-
lerinin yapmak istediğini söyleyerek
güzel bir sürpriz yaptı. Bunun üze-
rine Başkan Yılmaz hem Akçen’e
hem de Elginkan Vakfı yönetimine
bir kez daha teşekkür etti.

Kasıma kadar suya zam yok
İSKİ Genel Kurulu'nda kasım ayında görüşülmesi istenilen kararların İBB
tarafından, ivedilikle olağanüstü genel kurula getirildiğini söyleyen İBB Meclisi
AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M.Tevfik Göksu, "Kasım
ayına kadar İstanbul’da suya herhangi bir zam gelmeyecek" diye konuştu.

Milli Saraylar Müzecilik ve Tanıtım Başkanı Adnan Gayhan, CHP Milletvekili Mahmut Tanal’ın
Dolmabahçe Sarayı'ndaki 2 altın vazonun kayıp olduğu iddiasıyla ilgili, "O eserler Tanal’ın bahsettiği
eserler değil. Fotoğrafını paylaştığı eserler aynı zamanda vazo değil şamdan" ifadelerini kullandı

YenikaPı Dr. Kadir Top-
baş Gösteri ve Sanat
Merkezi'nde yapılan

İSKİ Olağanüstü Genel Kuru-
lu'nda su fiyatlarına yüzde 23 zam
ile her ay TÜFE oranında artış ya-
pılması teklif edildi. İSKİ'nin mas-
raflar gerekçe gösterilerek
fiyatlarda revize ihtiyacı doğduğu
savundu. İSKİ'nin raporunda, kim-
yasal girdi fiyatlarının enflasyonla
yükselmesi, elektriğe, doğalgaza
gelen zamlar ile malzeme ve girdi
fiyatlarında yaşanan artışların,
devam eden projelerin ve hizmetle-
rin sürdürülmesi gerekliliği nede-
niyle su birim fiyatlarında revize
ihtiyacı olduğu belirtildi.

Geçen ay da reddedildi

İSKİ'nin Su Satış ve Kullanılmış
Suların Uzaklaştırılması Bedeli Ta-
rife Tekliflerinde yer alan bilgilere
göre, "KDV hariç konut 1. kademe
tarifesinin (Konut başına 0-15
metreküp) 4,81 liradan 5,92 liraya,
konut 2. kademe tarifesinin (Konut
başına 16 metreküp ve üzeri) 7,22
liradan 8,88 liraya, köy konut tari-
fesinin 1,21 liradan 1,48 liraya,
ortak sayaç konut/konut inşaat
şantiyesi tarifesinin 7,22 liradan
8,88 liraya, iş yeri tarifesinin 12,93
liradan 15,90 liraya, köy iş yeri tari-
fesinin 3,23 liradan 3,98 liraya,
ortak sayaç iş yeri/iş yeri inşaat
şantiyesi tarifesinin 13,42 liradan
16,51 liraya çıkarılması" talep
edildi.İSKİ'nin teklifinde ayrıca her
ay su satış birim fiyatlarına aylık
açıklanan enflasyon (TÜFE) ora-
nında otomatik zam talep edildi.
İSKİ'nin geçen ay gerçekleştirilen
genel kurulunda zam talebi kasım
ayında görüşülmek üzere reddedil-
mişti. İstanbul Büyükşehir Beledi-

yesi (İBB) AK Parti Grup Başkan-
vekili ve Esenler Belediye Başkanı
M. Tevfik Göksu, İBB meclis top-
lantısı öncesinde gündemdeki ko-
nulara ilişkin Yenikapı Dr. Mimar
Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat
Merkezi basın toplantısı düzenledi.
Göksu, su zammı ve toplu taşıma
araçlarıyla ilgili açıklamalarda bu-
lundu. Göksu, "İSKİ genel kuru-
lunda kasım ayında görüşülmesini
istediğimiz kararlar ivedilikle İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan olağanüstü genel kurula
getirildi. İstanbul’un tarihinde ilk
defa İSKİ su zammı yapmak ve
arazi satmak için genel kurulunu
topluyor. Geçen ay yapmış olduğu-
muz genel kurulda CHP ile birlikte
su tarifesinin kasım ayında görü-
şülmesine oy birliğiyle karar almış-
tık. Şu anda yüzde 23 su zammı
istiyorlar. Biz AK Parti grubu ola-
rak yapmış olduğumuz değerlen-
dirmeler çerçevesinde 15 gün önce
verdiğimiz sözün arkasındayız. Su
zammı meselesini kasım ayında
görüşeceğiz. Kasım ayına kadar İs-
tanbul’da suya herhangi bir zam
gelmeyecek" diye konuştu.

İSKİ bizim göz bebeğimiz

"İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Ekrem İmamoğlu seçim öncesi
suya en az yüzde 40 indirim yapıl-
ması gerektiğini söylüyordu" diyen
Göksu, "Her üç ayda bir su zammı
getirerek İstanbul’da bir algı operas-
yonu yapmaya çalışıyorlar. Verdiği-
niz sözün arkasında neden
durmuyorsunuz? Pandemi süre-
cinde su gibi hayati konuların zam
kapsamı dışında değerlendirilmesi
gerektiğini düşünüyoruz. Bu kurum-
lar para kazanılacak kurumlar değil,
böylesi acil durumlarda desteklen-
mesi gereken kurumlardır. Büyükşe-
hir belediyesi İSKİ’nin bu konuda
bir ihtiyacı olduğunu düşünüyorsa,
İBB meclisine getirsinler üzerimize
düşeni yaparız. İki yıl içerisinde İS-
Kİ’yi çok kötü bir noktaya getirdiler.
İstanbul Büyükşehir Belediye Mec-
lisi gündeminde İSKİ’nin borçlan-
ması ve arsa satışı görüşülmezdi.
İSKİ arsa satmak ve suya zam yap-
mak için olağanüstü genel kurulu
çağırıyor. Biz İSKİ’nin ve İstan-
bul’un hukukunu koruyacağız. İSKİ
bizim göz bebeğimiz" dedi.  DHA

CHP İstanbul Millet-
vekili Mahmut
Tanal, TBMM Baş-

kanlığı’na soru önergesi vere-
rek, Dolmabahçe Sarayı'nda
muhafaza edilen ve Sultan Ab-
dülmecid’den kalma, her biri
46 kilogram olan som altından
2 vazonun nerede olduğunu
sordu. Tanal’ın iddiaları üze-
rine Milli Saraylar Müzecilik
ve Tanıtım Başkanı Adnan
Gayhan, DHA’ya açıklama-
larda bulundu. Gayhan, “Dol-
mabahçe Sarayı’nın uzaktan
ve yakından böyle bir konuyla
hiçbir ilgisi yoktur” diye ko-
nuştu.

Hiç sergilenmedi

"CHP Milletvekili Mahmut Ta-
nal’ın dediği iki vazo, Dolma-
bahçe Sarayı'nda hiç yer
almadı" Gayhan, "Dolayısıyla
yer almayan bir eser de hiçbir
zaman Dolmabahçe Sara-
yı'nda sergide olmadı. Ancak
dün akşam saatlerinde Vekil
Mahmut Tanal Bey, sosyal
medyadan yeni bir paylaşım
yaptı. Bazı fotoğraflar paylaştı.

Fotoğrafların altında ‘İşte bu
eserler nerede?’ diye bir soru
yöneltti. Ancak o eserler
Tanal’ın bahsettiği eserler
değil. Fotoğrafını paylaştığı
eserler aynı zamanda vazo
değil şamdan" ifadelerini kul-
landı. Gayhan, "Tanal’ın sosyal
medyasında paylaştığı şamdan
olan o eserler, Dolmabahçe
Sarayı’nın kapısından hiçbir
zaman girmedi. O eserler, Top-
kapı Sarayı’nın envanterine ka-
yıtlı. O eserler Fatih Köşkü'nde
bundan 6 yıl önce sergileni-
yordu. Ancak Fatih Köşkü’nün
Marmara Denizi’ne doğru
kaymasıyla başlatılan restoras-
yon çalışmalarıyla, o eserler
depolara indirildi" dedi. CHP
Milletvekili Mahmut Tanal da
"Kıymetli Milli Saraylar yöne-
timi, laf kurnazlığına gerek
yok. Arife tarif gerekmeme-
liydi. Önergedeki tanımdan
şamdanları kastettiğimiz anla-
şılıyor. Ha 46 kilo dedik, 48
çıktı. Şamdan yerine vazo de-
mişiz. Tariften aradığımız, bu
paha biçilmez şamdanlar"
açıklamasını yaptı. DHA

Şamdanı vazo zannetmiş!

Tanal, TBMM
Başkanlı-

ğı’na soru
önergesi ve-
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ğunu sordu
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Müsilaj korkusu 
havuzlu villa aldırıyor
Marmara’daki deniz salyasını gören Ege’ye, Akdeniz’e kaçıyor; denize görmekten korkanlar tatil evinin önünde havuz olsun istiyor… Emlak
Danışmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, Bodrum’a dair değerlendirmesini “Aylık villa kiralamaları 25 bin TL’den 300 bin TL’ye kadar değişiyor. Bazı
villalarda ise aylık 750 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Sezonluk kiralama yapılmak istendiğinse 2 milyon TL’ye kadar ulaşıyor” şeklinde paylaşıyor

Bodrum konut piyasası akılları zorluyor… Satılık yazlık konut metrekare fiyatı 60 bin TL’ye, sezonluk kiralar ise
300 bin TL’ye dayandı.  EVA Gayrimenkul Değerleme Direktörü Filiz Akkaya, “Denize uzak eski evlerin bile fiyatları
çok yükselince işler değişti, burada zaten zor olan kira ve satış fiyatlarına ulaşmak çok daha zorlaştı” diyor…

Turizm liderleri 
Demirbükü’nde
Dünya Turizm Fuarı Enstitüsü’nün düzenlediği,
turizmde anlatılmamış ve paylaşılacak hikayeleri
bulunan ülkelerin turizmde sağlanan gelişmelerle
ekonomilerini yeniden şekillendirmelerini amaçlayan
ve bu yıl Bodrum’da gerçekleştirilen Global Turizm
Forumu’na MESA Bodrum Demirbükü sponsor oldu

10-12 Haziran tarihleri ara-
sında gerçekleştirilen Fo-
rum’un teması “Lüks
Seyahat ve Yatırımlar” ola-
rak belirlendi. Ev sahipliğini
Bodrum Belediyesi’nin yap-
tığı Forum’a MESA Mesken
Sanayii A.Ş. Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mert Boysa-
noğlu panelist olarak katıldı.
Global Turizm Forumu’na
Kültür ve Turizm Bakan
Yardımcısı Nadir Alpaslan,
Bodrum Belediye Başkanı
Ahmet Aras ve Türkiye İh-
racatçılar Meclisi Başkanı
İsmail Gülle başta olmak
üzere hem Dünya’dan hem
Türkiye’den pek çok önemli
isim konuşmacı olarak ka-
tıldı. MESA Mesken Sanayii
A.Ş. Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mert Boysanoğlu, pa-
neldeki konuşmasında
“Bodrum için İstanbul’dan
sonra Türkiye’nin ikinci
büyük markası demek yanlış
olmayacaktır. 30 yıl önce bir
balıkçı kasabası görünü-
münde olan Bodrum, şimdi
o ruhu kaybetmeden Can-
nes ile yarışıyor. Eşsiz koy-
ları, doğası, güneşi, iklimi,
marinası ve sosyal hayatı

Bodrum'un yükselişinin en
önemli etkenleri. Covid-19
sonrası ise Bodrum’a talep
ciddi anlamda arttı. Bod-
rum, doğanın içinde sakin
bir hayat sürme, evinden ça-
lışma ve ihtiyaç halinde
büyük bir şehirde gibi sos-
yalleşme imkanlarını bir
arada sunuyor. Bu durum
da bölgedeki lüks konut ta-
lebini artırıyor” dedi.

MESA Bodrum Demir-
bükü’nü incelediler

Forum’un son günü ise
Global Turizm Forumu da-
vetlileri MESA Bodrum De-
mirbükü projesini gezdi,
proje maketi başında proje
ile ilgili geniş çaplı bilgi aldı.
Davetliler ayrıca örnek villa
ve rezidansları da görme fır-
satı yakaladı. Villa etabı bu
yaz sahipleri ile buluşacak
olan projede “Geleneksel
Akdeniz Evi”nin çağdaş bir
yorumu hedeflendi. Projede
hem yaz hem kış kullanı-
mına uygun 2+1, 3+1,
4+1, 5+1 seçenekleri ile
196 rezidans, 5+1 ve 6+1
villa seçenekleriyle 48 villa ile
toplam 244 daire yer alıyor.

T ürkiye’nin en ünlü tatil beldesi  Bodrum, yaz-
lık konut piyasasında hiç de rasyonel olmayan
bir yükselişte… EVA Gayrimenkul Değerleme

Direktörü Filiz Akkaya, yazlık konutların ortalama
metrekare satış fiyatının 60 bin TL’ye dayandığını, de-
nize çok yakın manzaralı ve yeni evlerin 3-4 aylık se-
zonluk kira fiyatlarının ise 250-300 Bin TL’ye kadar
yükselebildiğini söyledi. Akkaya, Bodrum’da, uzaktan
çalışma sisteminin devamı ile artık kışlık kiralamaların
da azımsanmayacak kadar olduğunu belirtirken,
“Özellikle yazlık kullanıma uygun bahçeli evlere olan
talep, koronavirüs salgını sebebiyle de bu yaz zirve ya-
pacak. Denize uzak eski evlerin bile fiyatları çok yük-
selince işler değişti, bu beldedeki zaten zor olan kira
ve satış fiyatlarına ulaşmak çok daha zorlaştı” dedi.

Alaçatı da kanatlanıyor

Bodrum’dan sonra en pahalı sezonluk kiralamalar
Çeşme ve Alaçatı’da göze çarpıyor. Çeşme’de 3 aylık
sezonluk kiralar 80-150 bin TL bandında olup, Alaça-
tı’da havuzlu nispeten lüks sitelerde ise sezonluk kira-
lar 250 bin TL’ye dayanıyor. Bu bölgedeki dubleks
satılık fiyatları ve sezonluk kira bedelleri son iki yılda
pandeminin de etkisiyle çok artmış olup, Bodrum’u
aratmayan bir seviyede.

En makulu Kuşadası 

Aydın Kuşadası ilçelerinde de nüfus yazın gelmesi ile
özellikle 4-5 kat arttı. Kuşadası’nda sezonluk konut-
ların yazlık amaçlı kira fiyatları nispeten daha makul
olup, 3 aylık sezonluk fiyatları 20 bin TL’den başlı-
yor. Genelde dubleks yazlıklarından oluşan Davutlar
bölgesinde de dublekslerin 3 aylık sezonluk kiraları
30-60 bin TL arasında değişiyor.

Tatilcilerin Marmara’dan çok Akdeniz ve Ege kı-
yılarına ilgi gösterdiğini belirten Emlak Danış-
manı Evrim Kırmızıtaş Başaran, “Müsilajın
Marmara’da görülmeye başlanmasıyla ilgi Akde-
niz ve Ege’ye kaydı. Marmara’da kiralama yap-
maktan kaçınmaya başladılar. Marmara’da
yazlığı olanlar bile bu yıl farklı bölgeleri gitmeyi
tercih ediyor” diye konuştu. 

Bodrum’da 2 milyonluk kira 

En çok kiralık villaların Bodrum’dan soruldu-
ğunu aktaran Başaran, “Yalıkavak, Gündoğan,
Gümüşlük, Bitez başta olmak üzere Bodrum,
büyük ilgi görüyor. Çiftler, aileler, kabalık akraba-
lar ya da arkadaşlar grupları kendilerine göre bir
villa seçebiliyor. Aylık kiralamaların ücretleri ise
ortalama 25 bin TL’den 300 bin TL’ye kadar de-
ğişiyor. Bazı villalarda ise aylık 750 bin TL’ye
kadar çıkabiliyor. Sezonluk kiralama yapılmak is-
tendiğinse 2 milyon TL’ye kadar ulaşıyor” dedi.

BODRUM UCUYOR 

İlkay
Akkaya

Evrim 
Kırmızıtaş

Başaran

Denize sıfır, lansman fiyatlı YALI
Bodrum Yalıkavak’ta yer alan Yalı
Evleri’nde konut satışı lasman fi-
yatları ile devam ediyor. Yerden
ısıtma sistemiyle her mevsim yaşa-
maya uygun olan Yalı Evleri, va-
deli ödeme seçenekleri, iskanı
alınmış hemen teslim hemen tapu
imkanıyla yılda 250 bin TL’nin üs-
tünde kira getirisi sunuyor. Yalı
Evleri projesinde  fiyatlar 370 bin
dolardan başlarken, minimum 100
metrekarelik net alanı olan 2+2,
3+1, 4+1 ikiz villa ve dairelerin
olduğu evler hemen teslim, hemen
tapu ile satışa sunuluyor.

Her yere yakın

Evin her odasından deniz manzara-
sına sahip Yalı Evleri’nde buzdolabı
dahil tüm ankastre beyaz eşyalar, her
odada klima ve ahşap gömme dolap-
lar, deniz suyu arıtma sistemiyle kesin-
tisiz temiz su imkanı yanında, yüzme
havuzu ve özel sahil-iskeleye asansör
aracılığıyla direkt ulaşma imkanı bu-
lunuyor. Denize sıfır eşsiz konumuyla
öne çıkan proje; Bodrum uluslararası
havaalanına 52, Bodrum merkeze 20,
Port Bodrum Yalıkavak Marina'ya 3
ve Yalıkavak merkeze 4 kilometre me-
safede olmasıyla dikkat çekiyor.

Bodrum'daki yeni proje Yalı 
Evleri’nde denize sıfır, marina
manzaralı konutlar için lans-

man fiyat ayrıcalığı devam 
ediyor. Projede fiyatlar 370 bin
dolardan başlarken, minimum

100 metrekarelik alanı olan
2+2, 3+1, 4+1 ikiz villa ve
dairelerin olduğu evler hemen
teslim, hemen tapu ile satılıyor



16 Haziran 2021 tarihinde Cenevre
önemli bir görüşmeye ev sahip-
liği yaptı. Seçimlerden hemen

sonra “ABD’nin geri dönüşünü” ilan eden Joe
Biden ile SSCB’nin yıkılışının jeopolitik bir fela-
ket olduğunu düşünen Vladimir Putin tarafsız
bir bölgede bir araya geldiler. Görüşmenin Ce-
nevre’de olmasının sembolik anlamı da var:
1985’te Sovyet lider Mihail Gorbaçov ile ABD
Başkanı Ronald Reagan da burada bir araya
gelmiş ve yalnızca ikili münasebetler açısından
değil tüm dünya için büyük önem arz eden bir
anlaşmanın temelini atmışlardı. Doğu Bloku da
SSCB de çoktandır tarih sahnesinden çekilmiş
olmasına ve Soğuk Savaş sona ermesine rağ-
men bu görüşme 1985 yılındaki Gorbaçov-Rea-
gan görüşmesi kadar önemli. Zira iki ülke
arasındaki ilişkiler de Soğuk Savaş dönemin-
deki kadar kötü durumda. Bunun sebebi
ABD’nin tek kutuplu dünya düzenini savun-
ması ve tüm dünyada liderliğe oynaması; Rus-
ya’nın ise özellikle 2000’li yıllardan itibaren
daha aktif bir dış politika izleyerek bu yaklaşıma
karşı çıkması. Bu yaklaşımlar çerçevesinde ta-
raflar Kafkasya’dan Orta Doğu’ya birçok böl-
gede ve enerjiden askerî teknolojilere birçok
alanda Soğuk Savaş’ı aratmayan bir mücadele
veriyorlar. Varşova Paktı’nın ortadan kalkma-
sına rağmen; NATO’nun varlığının da
SSCB’nin yıkılmasına rağmen Moskova’nın
eski SSCB coğrafyasını hâlâ kendi etki alanı
olarak görmesinin de bu mücadelede etkisi
büyük. Tüm bunlardan dolayı görüşme önce-
sinde iki liderin bir araya gelmesi dahi “bir ba-
şarı” ve “önemli adım” olarak nitelendirildi.
Kaldı ki görüşme beklenenden çok daha iyi
geçti ve her iki lider de faydalı bir görüşme ger-
çekleştirdiklerini belirttiler.

Diplomasi kanalları açılıyor

Peki, iki lider hangi konuları ele aldılar ve gerek
görüşme sırasında gerekse de sonrasında yap-
tıkları basın açıklamalarında hangi konulara de-
ğindiler? Taraflar ilk olarak büyükelçilerin
görevlerine dönmesi konusunda mutabakata
vardılar. Bilindiği gibi Biden’ın iktidara gelme-
sinden sonra Rusya’nın ABD’deki seçimlere
müdahalesi gerekçesiyle elçiliklerdeki personel
sayısı minimuma indirilmiş, Biden’ın Putin’le il-
gili sert açıklamalarından sonra ise büyükelçiler
karşılıklı olarak geri çağırılmıştı. Bu husus spor-
cuların dahi vize almalarını zorlaştırmış, müna-
sebetler suçlamalardan ibaret karşılıklı
açıklamalarla sınırlı kalmıştı. Büyükelçilerin ye-
niden görevlerine dönüyor olması, temasların
ve diyaloğun artırılması açısından büyük önem
arz ediyor. Öyle anlaşılıyor ki, son zamanlarda
büyükelçiliklerde iyice azalan diplomat sayı-
sında da çok yakında artış olacak. Yine görüş-
mede hiçbir konu uzun ve ayrıntılı bir şekilde ele
alınamadıysa da bölgesel sorunlarla ilgili taraf-
ların kendi görüşlerini bildirmesi, diyalog yürü-
tebilecekleri alanların tespiti açısından önemli.
Örneğin Biden, Ukrayna’nın toprak bütünlü-
ğünü savunduklarını, Ukrayna’nın doğusun-
daki sorunların Minsk protokolü çerçevesinde
görüşülmesi gerektiğini belirtti. Gerek bu açık-

lama gerekse de önceki gün Ukrayna’nın
NATO üyesi olması için bazı şartları yerine ge-
tirmesi gerektiğinin vurgulanması, Moskova’yı
memnun etmiş olmalı. Kaldı ki Rusya-ABD ve
genel olarak Rusya-Batı ilişkilerindeki sorunla-
rın temelinde Kırım ve Ukrayna’nın doğusun-
daki gelişmeler ve NATO’nun Rusya sınırlarına
doğru yayılması hususları yatıyor. Ukrayna
Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin görüşme
öncesi “Batı ne yardım ediyor ne de herhangi
bir plan sunuyor” şeklindeki açıklaması da as-
lında ABD’nin bu yaklaşımına olan bir sitemdi.
İki ülke liderlerinin değindikleri diğer sorunların
başında İran ile Afganistan geliyor. Taraflar
İran’ın nükleer silah elde etmesinin engellen-
mesi konusunda görüşmeler yapmayı kararlaş-
tırdı ve Biden, Putin’in Afganistan’da güvenliğin
sağlanması konusunda yardım etme sözü verdi-
ğini belirtti. Tüm bu meseleler ikili münasebet-
lerdeki diğer konular gibi kurulması
kararlaştırılan stratejik istikrar konusundaki di-
yalog çerçevesinde görüşüleceğe benziyor. Söz
konusu diyalog teklifi Rusya tarafından daha
Nisan ayında yapılmıştı. Görüşmede değinilen
ve ileride diyalog çerçevesinde görüşülmeye
devam edilecek konulardan biri de Arktik bölge-
sindeki Rus askerî varlığının artıyor olması.
ABD’li yetkililerin konuyla ilgili kaygılarına Rus
lider, Rusların bölgede SSCB’den itibaren etkili
olduğunu, Moskova’nın bölgede nükleer deniz-
altı bulundurduğunu, burada tüm ülkelerle iş-

birliğine hazır olduklarını belirtti. Putin’e göre
Arktik bölgesi, Rusya ile ABD arasında rekabet
değil, işbirliği alanı olmalı. Putin’in bu teklifine
karşın Biden da siber güvenlik alanında istişare-
lerin başlatılması teklifinde bulundu. Dolayı-
sıyla artık bu konu da karşılıklı suçlamaların
ötesine geçilerek iki ülke yetkilileri tarafından
masaya yatırılacak.

Kırmızı çizgiler

Putin-Biden görüşmesinin en önemli sonucu
da aslında yukarıda
belirtilen konular
çerçevesinde müna-
sebetlerde bir yol ha-
ritasının çizilmiş
olması. Öyle görü-
nüyor ki taraflar ilk
etapta sınırlı da olsa
işbirliği geliştirebile-
cekleri konular üze-
rinde durdular. Her
iki liderin yaptıkları
açıklamalar da bunu
doğrular mahiyette.
Nitekim Vladimir
Putin dünyadaki is-
tikrardan Rusya ile
ABD’nin sorumlu
olduğunu, iki ülkenin
çözemeyeceği hiçbir

meselenin olmadığını, Rusya’nın ABD ve Batı
ile ilişkilerini geliştirmeye hazır olduğunu da
belirtirken, Joe Biden da Rusya ile münasebet-
lerin istikrarlı ve tahmin edilebilir olması ge-
rektiğinin altını çizdi. Diğer taraftan
görüşmede ülkelerin “kırmızı çizgileri” üze-
rinde de duruldu. Bunları aynı zamanda kendi
siyasetlerinin gerekçeleri ve karşı tarafı sıkıştır-
mak için kullanılan konular olarak addetmek
de mümkün. Biden, insan hakları üzerinde
durduğu gibi hapiste bulunan Rus muhalif
Aleksey Navalnıy’ın öldürülmesinin Rusya
açısından yıkıcı neticelerinin olacağını dile ge-
tirdi. Putin ise Rusya’nın birçok siyasetini NA-
TO’nun genişlemesine ve Rusya sınırında
tatbikat yapmasına bağlıyor. Bu iki konunun,
her iki tarafın dış politikasının da önemli bo-
yutunu oluşturmasından dolayı daha uzun
yıllar gündeme gelmeye devam edeceğini söy-
lemek gerekiyor. Görüşmeyle ilgili soru işareti
yaratan bir diğer mesele de Joe Biden’ın daha
birkaç ay öncesinde Putin’le ilgili sert suçla-
malarda bulunmasına rağmen iki liderin bir
araya gelmeye karar vermesidir. Bu kapsamda
her iki tarafı da bir nevi geri adım atmaya iten
sebep neydi? Vladimir Putin, Biden’ın açık-
lanmasından sonra tekrar telefon görüşmesi
gerçekleştirdiklerini, Biden’ın yaptığı açıkla-
maya açıklık getirdiğini ve bunun üzerine ken-
disine görüşme teklifinde bulunduğunu
belirtti. Tüm bunlar gerçekleşmiş olmakla bir-
likte tarafları bu görüşmeyi gerçekleştirmeye
iten asıl sebepler, uluslararası arenadaki geliş-
meler ve dengelerdir. Rusya son 5-6 yıldır
başta ABD olmak üzere Batı’nın çok yönlü
yaptırımıyla karşı karşıya kalıyor. Bu da eko-
nomik olarak büyük kayıplara neden oluyor.
Aynı zamanda bu gerginlik, Rusya’yı diğer
alanlarda da çok yoruyor. AB, Rusya ile sıkın-
tılı ilişkilerden kendisi de zarar gördüğünden
dolayı Rusya’ya uyguladığı yaptırımlara son
vermek istese de bu kararı tek başına alamı-
yor. Dolayısıyla bu görüşmenin gerçekleşme-
sini Rusya kadar başta Almanya olmak üzere
(Doğu Avrupa ülkeleri hariç) Avrupa Birliği
(AB) ülkelerinin de istediğini söylemek 
gerekiyor. DHA
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Cenevre’deki Biden-Putin zirvesinde,
büyükelçilerin karşılıklı olarak görevlerine
dönmesi konusunda mutabakata varılmış
olması, temasların ve diyaloğun artırılması
açısından büyük önem arz ediyor
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Biden’ın AB liderleriyle yaptığı görüşmelerde
Rusya konusunun gündeme geldiği bilinmekle
birlikte Rusya’ya karşı biraz daha yumuşak bir si-
yaset izlenmesi ve Rusya’nın tamamen dışlan-
maması gerektiğine dair bir kararın da alınmış
olması muhtemel. Kaldı ki Rusya, AB’nin askerî
ve enerji güvenliğinde de önemli rol oynayan bir
ülke. Nitekim Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı-
nın inşasının tüm sorunlara ve anlaşmazlıklara
rağmen tamamlanmasını da bu çerçevede değer-
lendirmek gerekiyor. Görüşmenin gerçekleşme-
sinde ve küçük de olsa sonuçların alınmasında
şüphesiz Çin faktörünün de etkisi var. Bugüne
kadar Rusya ile Çin, çok yönlü işbirliği geliştirdik-
leri gibi, Orta Asya’da ABD varlığına karşı da
ortak mücadele verdiler. Bu mücadelede başarılı
da oldular. Ancak her geçen gün güçlenen Çin,
artık başta Orta Asya olmak üzere bölgede Rus-
ya’nın çıkarlarına da tehdit oluşturuyor. Çin’in
ekonomik olarak yayılmasına karşılık veremeyen

Rusya’nın nüfusunun az olduğu Sibirya bölgesi-
nin Çin’le komşu olması ve bu bölgede Çinli nüfu-
sun gittikçe artması da Rusya’yı gelecekte
bekleyen önemli sorunlardan. Her geçen gün
güçlenen Çin, Batı için de orta ve uzun vadede
Rusya’dan daha büyük bir tehdit oluşturuyor. Do-
layısıyla Rusya ile Batı arasındaki ilişkiler aslında
Çin’in dengelenmesi açısından da önem arz edi-
yor. Bu bağlamda bu görüşme uluslararası den-
gelerin, hemen olmasa da, yeniden tesisinin
başlangıcını oluşturabilir. Nitekim SSCB’nin son
lideri Mihail Gorbaçov, Biden-Putin görüşmesi
sonrasında yaptığı değerlendirmede, bu zirvenin
sonuçları bakımdan da 1985 yılındaki görüşme
kadar önemli olduğunu dile getirdi. Görüşmenin
somut sonuçlarının olup olmayacağının anlaşıl-
ması için Biden’a göre en az altı aya ihtiyaç var.
Şimdilik ise anlaşılan tek bir husus var: Taraflar
“nükleer savaşın bir galibinin olamayacağının”
farkında olduklarını sergilemiş oldular.

Anlaşmazlıklara bakmak gerek

Bıden Putın 
zırvesının 
sonucları

Tunus halkı
sokağa indi
Tunus'ta bir gencin gözaltına alındıktan
sonra ölümüyle başlayan protestolar bir
haftayı geride bırakırken, gösterilerin
güvenlik reformu talebiyle sınırlı kalıp
kalmayacağı tartışılıyor

Başkent Tunus'ta bir gencin 8
Haziran'da güvenlik güçleri tara-
fından gözaltına alındıktan

sonra yaralı halde bulunması ve kaldırıldığı
hastanede hayatını kaybetmesi gösterilerin fi-
tilini ateşledi. Ailesi, gencin ölümünden gü-
venlik güçlerini sorumlu tutarken sokaklarda
polis şiddetine karşı protestolar başladı. Baş-
kentin Sidi Hüseyin semtinde 9 Haziran'daki
protestolar sırasında bir gencin çıplak vazi-
yette sokakta polisler tarafından darbedildi-
ğine ilişkin görüntüler de olayların
tırmanmasına sebep oldu. Tunus İçişleri Ba-
kanlığı, 11 Haziran'da yaptığı açıklamada,
Sidi Hüseyin'deki gösteriler sırasında bir
genci elbiselerini çıkardıktan sonra darbeden
polislerin gözaltına alındığını duyurdu.

Gösterilerin siyasi ufku yok

Uzmanlar, başkent Tunus'ta günlerdir devam
eden protestoları değerlendirdi. Yazar ve si-
yasi analist Bulubabe Salim, hayatını kaybe-
den gencin ailesinin çocuklarının başına
gelenlerle ilgili gerçeği bilme hakları oldu-
ğunu ve sorumluların adalete teslim edilmesi
gerektiğini belirtti. Salim, bu bakımdan gös-
terilerin meşru olduğunu ve güvenlik doktrini
reformunun her zaman masada durduğunu
söyledi. Bununla birlikte protestoların her-
hangi bir tarafın organizasyonuyla gerçekleş-
mediğini, siyasi bir ufku bulunmadığını ve
siyaset sahnesini etkilemesini beklemediğini
ifade eden Salim, benzer durumlarda farklı
yerlerde bu tür gösteriler olduğunu ve orta-
mın kendiliğinden sakinleşeceğini öngördü-
ğünü aktardı. Birçok dernek ve örgütün
insanların taleplerini çarpıtarak hükümeti
devirmeye dönüştürme çabasına girmesinin
gösterilere zarar verdiğini kaydeden Salim,
bu olayların onlarca yıldır baskıcı uygulama-
larla yetişen güvenlik teşkilatında reform ya-
pılması gerekliliğini ortadan kaldırmadığını
belirtti. 

Siyasete yansıma ihtimali

Gazeteci ve siyasi analist Salahaddin el-Cev-
reşi ise olayların Tunus'ta bir güç mücadele-
sinin yaşandığı sırada meydana gelmesine
dikkati çekti. Cevreşi, ülkedeki siyasi bölün-
menin Cumhurbaşkanı Kays Said'i Başba-
kan Hişam el-Meşişi'yi görevden almaya
heveslendirdiğini, ancak bu yetkiye sahip ol-
madığı için istifasını beklemek zorunda kal-
dığını belirtti. Başbakan Meşişi'yi de
destekleyenler olduğunu ifade ederek, önemli
mesajlar verdi. 

Fransa'nın başı belada
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 10 Haziran 2021’de yaptığı açıklamada, 1 Ağustos 2014 tarihinden beri
sürdürülen Barkhane Operasyonu’ndan çekildiklerini açıkladı. Ancak olanlar tam da bundan sonra oldu

Fransa’nın iç politika-
sında, radikal gruplarla
uluslararası bir müca-

dele sürdürdüğüne dair propagan-
dası için araçsallaştırdığı Barkhane
Operasyonu Çad, Nijer, Burkina
Faso, Mali ve Moritanya devletle-
riyle ortaklaşa sürdürülüyordu. 2013
yılının Ocak ayında dönemin Mali
Cumhurbaşkanı Dioncounda
Traore bölgede gitgide gücü artan El
Kaide ve DEAŞ tehdidine karşı “ta-
rihi müttefik” addettiği Fransa’ya
seslenmiş, aynı yılın Şubat ayında
Fransa Eski Cumhurbaşkanı Fran-

çois Hollande Mali’ye giderek, kendi
ifadesiyle “İslamcı terör” tehdidine
karşı birlik çağrısını duyurmuştu.
Fransa yalnızca iç politikada değil,
eski sömürgelerinin oluşturduğu
coğrafyalarda da İslamofobik dili

kullanarak varlığını pekiştirdi. Mali
siyaseti ve ordusunun istikrarsız ya-
pısı fırsat bilinerek bölgedeki Fransız
askeri gücü artırıldı ve operasyon,
beş devletin konumlandığı Orta Af-
rika’daki Sahel kuşağını kapsayacak
şekilde genişletildi. 2014 yılında böl-
gedeki El-Kaide, Boko Haram ve
DEAŞ örgütlerine karşı 5 bini aşkın
Fransız askeri Sahel Kuşağı bo-
yunca konuşlandırıldı. Fransa’nın
dokuz katı büyüklüğünde bir alana
yayılan, hava, deniz ve kara kuvvet-
lerinin aynı anda yer aldığı operas-
yon gücüne sahip bir ülkeydi.
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“ Sezercik", "Acı Hayat", "Küçük
Hanım", "Otobüs Yolcuları", "Üç
Tekerlekli Bisiklet" ve "Kanun Na-

mına" adlı yapımların da aralarında bu-
lunduğu çok sayıda filmde başrol
oynayan Ayhan Işık, vefatının ardından
geçen 42 senede, ardında bıraktığı unu-
tulmaz yapımlarla anılıyor. Asıl adı
Ayhan Işıyan olan sanatçı, 5 Mayıs
1929'da İzmir'de Selanik göçmeni kala-
balık bir ailenin altıncı çocuğu olarak
dünyaya geldi. Sanatçı, 1967'de Ses
dergisi için kaleme aldığı bir yazıda,
kendisinin "büyük şehir çocuğu" oldu-
ğunu belirterek, yaşam hikayesini şu
sözlerle anlatmıştı: "Ailemin en küçük
çocuğuydum. Üç kız, iki erkek kardeşim
vardı. Dört aylık bir bebekken İstanbul'a
göç etmişiz. Zaten, annem ve babam,
İzmir'e Selanik'ten gelmiş. Yunan işgali
üzerine, Osmanlı İmparatorluğu'nun
bu güzel şehrini terk edip 'muhacir' ol-
muşlar. İstanbul'da Saraçhaneba-
şı'ndaki babamın büyük saraç dükkanı
hala gözümün önündedir. Altı yaşın-
dayken babasız kaldım. İlkokulu Bo-
monti'deki 44. Okul'da bitirdim.
Ortaokula başladığım günlerde Babıa-
li'ye geldim. Çünkü okula gidebilmek
İçin çalışmak zorundaydım. Gazete ve
dergilerde hikaye ve kapak resimleri çiz-
meye başlamıştım. İlk kazandığım pa-
rayı sanki dünmüş gibi hatırlarım; 14
lira. Eve koşup anneme verdiğim bu
müjdeyi hiç unutmam. Yaz tatilinde Pa-
şabahçe Şişe ve Cam Fabrikası'nda kırık
şişe kontrolörlüğü yaptım. Haftada 25
lira alıyordum. Vapurla gidip gelirken
boş durmuyor, mecmuaların ısmarla-
dıkları ve illüstrasyon denilen renkli re-
simleri çiziyordum. Şirket-i Hayriye'nin
63 numaralı Sütlüce vapuru, sanki
benim resim atölyem olmuştu."

Belgin Doruk ile birinci oldu

Unutulmaz sanatçı, lisede Mahir İz,
Salah Birsel ve Rıfat Ilgaz'ın öğrencisi,
senarist Safa Önal, karikatürist Ferruh
Doğan ve ressam, karikatürist Semih
Balcıoğlu'nun ise okul arkadaşı oldu.
Bir süre İstanbul Darphanesi'nde res-
samlık da yapan Işık, İstanbul Devlet
Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölü-
mü'nden 1953'te mezun oldu. Akade-
mi'de Bedri Rahmi Eyüboğlu'ndan
dersler alan Işık'ın buradaki dönem ar-
kadaşları ise Fikret Otyam, Altan Erbu-
lak, Remzi Raşa, Adnan Varınca,
Nedim Günsür, Orhan Peker ve Turan
Erol'du. Ayhan Işık, akademiye devam
ederken, yazı işleri müdürlüğünü Sezai
Solelli'nin yaptığı, o dönemin tek si-
nema dergisi olan Yıldız mecmuasına
ressam olarak girdi. Solelli'nin teşvikiyle
derginin 1951'de açtığı "artist" yarışma-
sına katılan sanatçı, Belgin Doruk ile bi-
rinci oldu ve 22 yıl kamera karşısında
Doruk ile çalıştı. Arkadaşlarının Holly-
wood starı Clark Gable'a benzettiği
Ayhan Işık, yarışmadaki derecesinin ar-
dından, Işıyan soyadını "Işık" olarak de-
ğiştirdi. Usta sanatçı, yönetmenliğini ve
senaristliğini Münir Hayri Egeli'nin üst-
lendiği, 1951 yapımı "Yavuz Sultan
Selim ve Yeniçeri Hasan" filmindeki
yardımcı rolüyle ilk kez beyazperdede
gözüktü. Ömer Lütfi Akad ile 1950'de
çalışmaya başlayan Işık, Akad'ın Türk
sinemasında geçiş dönemini bitiren ve
sinemacılar dönemine geçiş yapıtı ola-
rak kabul edilen 1952 yapımı, "Kanun
Namına" filmindeki rolüyle büyük be-
ğeni kazandı. Sanatçı, Akad'ın 1953'te
"Katil" ve "Öldüren Şehir", 1955'te "Kar-
deş Kurşunu", 1970'te ise "İngiliz Kemal
Lawrence'e Karşı" filmlerinde de rol
aldı. Işık, Osman Seden'le birlikte de
1957'de "Bir Avuç Toprak" filmini çekti.

Hollywood'un kapısını 
1959'da araladı

Hollywood yapımlarında da rol almak
isteyen başarılı oyuncu, 1959'da
ABD'ye giderek bazı filmlerde küçük
roller aldı ve sinema konusunda araştır-
malarda bulundu. Türkiye'ye döndük-
ten sonra, setteki oyuncuların hakları ve
disiplini konusunda ilkeli bir davranış
sergileyen Işık'ın bu duruşu, Türk sine-
masındaki birçok yapımcıya da örnek
oldu. Ayhan Işık, 1960'lı yılların başında
Vedat Türkali'nin kaleme aldığı "Otobüs
Yolcuları" filmiyle 1961'de yeniden Ye-
şilçam'a döndü. Sanatçının, Belgin Do-
ruk'la rol aldığı 1961 yapımı "Küçük
Hanım" filmi seyirci tarafından oldukça

beğenildi. İzleyenlerin "Taçsız Kral" is-
mini taktığı Işık, Yeşilçam yıldızlarının
1970'lerde sahneye çıkma ve plak dol-
durma modasına uyarak, 1972'de
Münir Nurettin Selçuk'tan ders alarak,
klasik Türk müziği dalında sahne dene-
meleri yaptı ve 45'lik bir plak doldurdu.
Usta oyuncu, çeşitli reklam filmlerinde
de rol aldı, 1975'ten sonra ise oyunculu-
ğun yanı sıra yapımcı, senarist ve yönet-
men olarak Türk sinemasına katkıda
bulundu.

Sinemacılığa açık destek

Sanatçı, 1976'da başrolünde yer aldığı
ve yönetmen koltuğuna oturduğu
"Örgüt" adlı filmi çekti. Aynı yıllarda
İtalyan yapımcılarla çektiği ve başro-
lünü Klaus Kinski ile paylaştığı "La
Mano Che Nutre La Morte" ve "Le
Amanti Del Mostro" filmlerini yaptı. Bu
filmler, İtalya'nın yanı sıra Avrupa'nın
bazı ülkelerinde vizyona girse de Türki-
ye'de sansür nedeniyle seyirciyle buluşa-
madı. Yeşilçam'da genellikle tuttuğunu
koparan, mert, bıçkın mahalle delikan-
lısı karakterlerine hayat veren Türk sine-
masının "Taçsız Kral"ı hayatı boyunca
200'e yakın filmde rol aldı. Ayhan Işık,
Türk sinemasında yaşanan sıkıntılara
ilişkin yaptığı bir açıklamada, şunları
söylemişti: "1958'de Hollywood'a git-
tim. Orada yaklaşık bir yıl boyunca
bizim mesleğin ne tür kurallara bağlı
olarak yürütüldüğünü gözlemledim.
Dışarıda film oyuncularına emekleri
karşılığında vadeli senetler vermek gibi
tuhaf uygulamalar yoktur, çalışma ve
dinlenme saatleri titizlikle kontrol altına
alınmıştır. Sendika bütün çalışmaları
denetler. Piyasada hak ihlali yaratacak
işlerin yapılmasına engel olur. Eğer ki
Yeşilçam'ın gelecekte genç insanları acı-
masızca yiyip yutan dev bir sömürü
mekanizmasına dönüşmesini istemiyor-
sak, ne yapıp edip bir 'Sinema Kanunu'
çıkartmalı, ciddi bir sendika kurmalı ve
bütün personelin, daha mesleğe ilk adı-
mını atar atmaz sigortalandırılması için
gereken kanuni baskıyı işverenler üze-
rinde kurmalıyız. Ben kendi adıma film
setlerinin bu ülkede hem oyuncu hem
yönetmen hem de diğer teknik eleman-
lar için birer zulüm çekme yeri değil de
profesyonel bir iş sahasına dönüşmesi
için elimden her ne gelirse yapacağım.
Sinemacılık asla modern bir kölelik sis-
temine dönüşmemelidir. Sinema bir
sanat, sinemacı da bir sanatçıdır. Buna
yakışır muamele görmelidir."

Ciddi bir kadın hayran 
kitlesi oluşturdu

Edebi eserlerin sinema uyarlamalarında
da rol alan sanatçı, 1961'de Vedat Tür-
kali'nin eserinden uyarlanan "Otobüs
Yolcuları", 1965'te Kemal Tahir'in "Na-
musum İçin", 1969'da ise Peyami Sa-
fa'nın "Cingöz Recai" eserinin film
uyarlamasında rol aldı. Sanatçı, kariye-
rinde ayrıca Metin Erksan, Ertem
Göreç, Halit Refiğ ve Memduh Ün gibi
önemli yönetmenlerle de çalıştı. Sergile-
diği rollerle birçok ödüle değer görülen
Işık, 1954'te Türk Filmleri Festivali'nde,
1962'de Ses dergisinin, 1965'te ise Artist
dergisinin açtığı yarışmada "En Başarılı
Erkek Oyuncu" seçildi. Türkan Şoray'la
oynadığı filmlerle ciddi bir kadın hayran
kitlesi oluşturan Ayhan Işık hakkında
Şoray, "Çok disiplinliydi. Her zaman
bize onu örnek gösterirlerdi. Mesela
saat 8'de sette olunacaksa, o 8'e 5 kala

sette olurdu. Yani hepimiz ondan ders
aldık. Oyunculukta her şeyden önce di-
siplinin önemli olduğunu Ayhan
Işık'tan öğrendik. Olağanüstü bir fiziği
vardı. Kişiliğiyle de seyirciyi çok etkiledi.
Onu çok erken, genç yaşlarda kaybet-
memiz Türk sineması için büyük bir
kayıp oldu. Daha çok güzel filmler ya-
pabilecek yaştaydı. O birikimdeydi. He-
pimiz için acı oldu." ifadelerini
kullanmıştı.

İşine saygılı bir oyuncuydu

Son derece tutumlu olmasıyla bilinen,
sağlığına çok dikkat eden, dakik ve işine
saygılı bir oyuncu olarak gösterilen sa-
natçının, 1970'li yıllarda yazmaya baş-
ladığı ve vefatından sonra tefrika
halinde yayımlanan "Hayatım" adlı ha-
tırat kitabı ile yazıp, çizdiği "Aşka İnan-
mıyorum" adlı resimli romanı
bulunuyor. Özel yaşamında gösterdiği
özen ve eşine olan sevgisini her fırsatta
dile getiren sanatçının, Gülşen Işık ile
evliliğinden 1962'de Serap adını verdiği
kızı dünyaya geldi. Eşi Gülşen Işık,
TRT Arşiv'de yer alan Haldun Dor-
men'le gerçekleştirdiği söyleşide şunları
anlatmıştı: "17 yıl evli kaldık. Sinemada
yaşadığı problemleri her zaman eve ge-
tirirdi. Baştan sona bana anlatırdı.
Sonra rahatlar ve uyurdu böylelikle.
Ben sabaha kadar uyuyamazdım. Ya-
pımcı olduktan sonra sorunlar daha da
fazlalaştı. Yazıhanede gidip, film çektiği
zamanlar ona yardım ediyordum. Her
film çekiminde sabah 8'den akşam 8'e
kadar yazıhanede otururduk. Herkesle
ben muhatap olurdum. Yerine göre yu-
muşak, yerine göre sert biriydi. Çok
farklı roller oynadığı için evde de çok
farklı hallerde olurdu. Bazen rolünün
tesirinde kalırdı."

Sadri Alışık ile dostluğu

Usta oyuncu Sadri Alışık ile Ayhan Işık,
1951'de bir film setinde tanışarak, uzun
yıllar birlikte çalıştı. Özellikle "Küçük
Hanım" serisiyle dostlukları pekişen iki-
linin bağları zaman içerisinde olgunla-
şarak, Işık'ın vefatına kadar hiç
kopmadı. Türk sinemasında örnek gös-
terilen dostlukları sonucu ikili, "Yeşil-
çam'ın Bıçkın Delikanlıları" olarak
anıldı. Sadri Alışık Kültür Merkezi tara-
fından uzun yıllar, Ayhan Işık adına
özel ödüller verildi. "Bir Yudum İnsan -
Ayhan Işık" adlı belgeselde sanatçı Çol-
pan İlhan, Ayhan Işık için şu değerlen-
dirmede bulunmuştu: "Bir görünen star
Ayhan vardı, bir de dost, arkadaş, seve-
cen, bize yakın Ayhan Işık vardı. Star
Ayhan Işık, starlığın bütün özelliklerini
taşıyan ve ondan asla ödün vermeyen,
her şeyin en iyisini yapan, her konuda
çok dikkatli prensipleri olan ve sinemayı
çok seven, mesleğinde en ufak bir taviz
vermeden oyunculuğun onurunu her
zaman iyi taşımış bir stardı. Bence Türk
sinemasında Ayhan Işık bir efsaneydi.
Onunla Türk sineması pek çok şey ka-
zanmıştır." Ayhan Işık, 13 Haziran
1979'da İstanbul'da Bebek'teki evinin
balkonunda istirahat ettiği sırada geçir-
diği beyin kanaması sonucu, üç gün
yoğun bakımda kaldıktan sonra 16 Ha-
ziran 1979'da henüz 50 yaşındayken
hayatını kaybetti. Cenaze törenine,
sanat dünyasından birçok isimle, seven-
leri yoğun katılım gösterdi. Sanatçının
cenazesi, Şişli Camisi'nde kılınan na-
mazın ardından, Zincirlikuyu Mezarlı-
ğında toprağa verildi.

Küratörlüğünü Seyhan Musaoğ-
lu'nun üstlendiği sergi, bakanlığın katkı-
larıyla Mezo Dijital tarafından

düzenlendi. Sergi açılışına Kültür ve Turizm Bakan
Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Sultangazi Bele-
diye Başkanı Abdurrahman Dursun ve Pasha
Bank Genel Müdürü H. Cenk Eynehan ile Mezo
Dijital Yönetim Kurulu Başkanı Nabat Garakha-
nova'nın yanı sıra sanatseverler katıldı. Açılışta ko-
nuşan Yavuz, sergide bulunmaktan duyduğu
mutluluğu dile getirerek, "Uzun bir aradan sonra
sanat etkinliklerinde, elbette Sağlık Bakanlığımızın
belirttiği tedbirlere uyarak fiziksel olarak bir arada
olmak çok güzel ve çok anlamlı." dedi. Yavuz, Hi-
pokrat'ın "Sanat sonsuz, hayat kısa" sözünü hatır-
latarak, şunları kaydetti: "İnsanın dünyaya kalıcı
işler ve eserler bırakmasının önemini etkili bir şe-
kilde bize anlattığı için bu söz çok kıymetli. Bu
yüzyılın en önemli olaylarından biri olan Kovid-19
pandemisi bizi hiç alışık olmadığımız bir hayat dü-
zeni içerisine soktuğunu yakından biliyorsunuz. Bu
dönemde tüm alışkanlıklarımız ve rutinlerimiz baş-
tan aşağı değişti. Ama günün sonunda insanlık
olarak sanatın iyileştirme özelliğine başvurduk. Bu
amaçla Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak hem di-
jital alanda hem de şartlar izin verdiği ölçüde fiziki
olarak yetişkinlere ve çocuklarımıza hemen her
mecra üzerinden 'Sanat İyileştirir' sloganıyla sanatı
ulaştırmaya ve onları sanatçılarımızla buluştur-
maya çalıştık. Bugün de tüm sanat birimlerimizle
birlikte çalışmalarımıza aynı istek ve arzuyla ara
vermeden devam ediyoruz." Sanat alanının dün-
yada yıllık 60 milyar doları geçerek ekonomileri et-
kileyen ve katma değeri yüksek sektörlerden bir
tanesi olduğuna işaret eden Yavuz, şu açıklamaları
yaptı: "Sanat sektörünü de kapsayan 'Kültür En-
düstrileri', istihdam ve ihracata katkı, katma değer
noktasında ekonomik büyümeyi etkileyen önemli
unsurlarından bir tanesi. Kültür ve Turizm Bakan-
lığı olarak ülke genelinde kültür ve sanat alanında
çeşitli yatırımlarımız ve yoğun çalışmalarımız
devam ediyor. Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Sen-
foni Orkestrası Yeni Konser Alanı, Ankara Resim
ve Heykel Müzesi, İstanbul Beyoğlu Kültür Yolu
Projesinde yer alan her bir durak ve 29 Ekim'de
açılması için yoğun bir çalışma yürüttüğümüz İs-
tanbul'un ve Türkiye'nin kültür ve sanatta kalbi
olacak olan Atatürk Kültür Merkezi bunların en
göze çarpanları. Son 19 yıl içerisinde Bakanlık ola-

rak sanatın ve üreten, değer katan sanatçılarımızın
maddi-manevi yanında olduğumuz gibi, kültürel
ve sanatsal faaliyetlerin toplumun hemen her kesi-
mine yayılması ve gelecek kuşaklara aktarılması
için yapılan çalışmalara bundan sonra da aralıksız
olarak destek olmaya devam edeceğiz. Bu mak-
satla hazırlanan ve Bakanlığımıza sunulan proje-
leri titizlikle incelediğimizin ve mümkün olan
ölçüde de projelere destek vermekte olduğumuzun
altını çizmek istiyorum."

Dijital sanat için değerli

Yavuz, dijital sanatın, yapılan klasik sanatın dijital
mecralar üzerinden yayınlanmasının çok daha öte-
sinde farklı bir akım olduğuna dikkati çekerek,
"Sanat izleyicilerinin üretilen eserle bütünleşmesi
ile fark oluşturan bu akım artık teknolojiden ayrıla-
maz duruma gelen hayatımızın çok daha içinde ve
çok daha fazla ilgi görüyor. Sanatçıların duygu ve
düşüncelerini ürettikleri eserlerle, istendiğinde za-
mandan ve mekandan bağımsız olarak çok daha
fazla insana ulaştırabilmesi imkanıyla da bu akım,
sanatçılar ve sanatseverler için cazip hale geliyor.
Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz sergi de bunun
en güzel ve özel örneklerinden bir tanesi." değer-
lendirmesinde bulundu. Mezo Dijital Yönetim Ku-
rulu Başkanı Nabat Garakhanova ise sanatın ve
dijitalin sınırı olmayan, engel tanımayan ve herke-
sin içerisinde yer aldığı alanlar olduğunu vurgula-
yarak, şunları söyledi: "Bugün dünyada nasıl her
şey hızlı değişip dönüşüyorsa elbette sanat da aynı
kalmıyor, dijital sanata evriliyor. Sergimiz, efsane-
lere konu olan ve adı daima İstanbul'la birlikte anı-
lan tarihi Binbirdirek Sarnıcı'nda 3 gün, dijital
platformda ise 3 ay boyunca ziyaretçilerimize açık
olacak. Bu tarihi atmosferle birlikte, sanatın geç-
mişle gelecek arasında bir köprü olduğunu bir kez
daha hatırlamış olacağız. Sevgili küratörümüz ve
eserleriyle Dalınç'ta yer alan kıymetli sanatçıları-
mız olmasaydı, elbette böylesine kıymetli bir sergi
de meydana gelemezdi." Garakhanov, proje aşa-
masından serginin açılışına kadar kendilerine des-
tek olan herkese teşekkürlerini iletti. Mezo Dijital
tarafından düzenlenen ve 15-17 Haziran'da gezile-
bilecek olan sergide, Özgür Demirci, Hazal Döle-
neken, Lara Kamhi, A. Bill Miller, Mehmet Öğüt,
Furkan Temir, Deniz B. Turan, coMekaniKdoll,
Haydiroket ve Strange Quark UED lakablı Uğur
Engin Deniz       'in eserleri yer alıyor.

AYHAN ISIK
UNUTULMUYOR
Siyah beyaz Yeşilçam filmlerinin "Taçsız Kral"ı, oyuncu, yapımcı, yö-
netmen, senarist, ses sanatçısı ve ressam Ayhan Işık, kısa yaşamına
sığdırdığı onlarca filmle, Türk insanının kalbindeki yerini koruyor

Dalınç ziyaretçilerini bekliyor
Dijital Sanat Festivali İstanbul'un başlangıç sergisi olarak tasarlanan
"Dalınç" adlı sergi, Binbirdirek Sarnıcı'nda ziyarete açıldı



TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN:
Özellikleri : Satışa konu mesken nitelikli taşınmaz tapunun İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Esenyurt Mahal-
lesi, 2708 ada, 29 parsel numaralı, 181,58 m2 yüzölçümlü, arsa nitelikli ana taşınmazı üzerindeki üzerinde
"Topçu İnşaat" yazan 25 dış kapı numaralı binada, 4. Katta yer almakta olup 9/100 arsa paylı ve 11 bağımsız
bölüm numaralıdır. Taşınmazın yer aldığı bina adres olarak Esenyurt İlçesi, Çınar Mahallesinde, Ahmet Arif Cad-
desi ile irtibatlı 1443. Sokak üzerinde yer almaktadır. Yerinde yapılan incelemede binanın bodrum, zemin ile 
4 adet normal kattan oluştuğu, binanın betonarme karkas tarzda inşa edildiği, binanın giriş ve sahanlıkları ile 
merdivenlerinin mermer kaplı olduğu, merdiven mahallerinde tavan ve duvar yüzeylerinin boya/badanalı olduğu,
merdiven korkuluklarının krom malzemeden olduğu, binada çalışmayan 1 adet asansör bulunduğu belirlenmiş-
tir. Satışa konu taşınmazın yer aldığı bina ulaşımı kolay bir bölgede yer almaktadır. Bina, çarşı, pazara, alışveriş
ve ibadet yerlerine, okul ve sağlık tesislerine yakın konumda olup yer aldığı bölgede teknik alt yapı imalatları ta-
mamlanmıştır. Bölgeye kamu ve belediye hizmetleri verilmektedir. Yakın çevresinde az katlı konut ve ticaret +
konut nitelikli yapılar, Esenyurt Nikah Sarayı, Orion Park Evleri ve NŞehir Özyurtlar Siteleri, Hz. Ebubekir Camii, 
Recep Tayyip Erdoğan Anadolu Kız İmam Hatip Ortaokulu, Mehmet Remzi Önecek Aile Sağlık Merkezi ile 
Cumartesi Halk Pazarı bulunmaktadır. İnceleme günü satışa konu olan taşınmazın içine girilerek iç mekan 
özellikleri belirlenmiştir. Ayrıca ilgili Belediyedeki mimari projesi de incelenmiştir. Bağımsız bölüm plan itibariyle;
antre, salon, mutfak, 2 adet yatak odası, banyo + wc, 1 adet balkon ve küçük tuvalet bölümlerinden oluşmakta-
dır. Projesine göre; net 53,08 m2 kullanım alanına sahiptir. Taşınmazda dış kapı çelik, iç mekan kapıları Ameri-
kanpanel, dış cephe doğramaları ısıcamlı PVC malzemelidir. Kuru zeminler laminant parke, ıslak alanlar
seramik/fayans kaplıdır. Vitrifiye, armatürler, elektrik priz ve anahtarları ile diğer aksamları mevcuttur. Balkon,
banyo ve ayrı tuvalet kapıları pvc'dir.
Adresi : Çınar Mahallesi, Ahmet Arif Caddesi, 1443. Sokak, Dış Kapı No: 25,

4.Kat, D:11 Esenyurt / İSTANBUL
Arsa Payı : 9/100
İmar Durumu : İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Çınar Mahallesi, 2708 ada, 29 parsel numaralı

onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında bitişik nizam / 5 kat /
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1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden

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

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

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

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

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

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca
bilgi almak isteyenlerin 2021/2694 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
14/06/2021
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir. 

T.C.
BÜYÜKÇEKMECE
3. İCRA DAİRESİ
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Sevilla takımından 2005 yazında
Real Madrid'de transfer olan 35 yaşın-
daki defans oyuncusu Ramos, 2015-
2016 sezonundan bu yana takım
kaptanlığı görevini üstleniyordu.
Ramos, eflatun beyazlı formayla 5 lig

şampiyonluğu, 4 İspanya Süper Ku-
pası, 2 Kral Kupası, 4 UEFA Şampi-
yonlar Ligi, 3 Avrupa Süper Kupası, 4
FIFA Kulüpler Dünya Kupası kazandı.
İspanyol basını, Real Madrid'in Ra-
mos'a maaşında yüzde 10'luk indirimle

1 yıllık sözleşme teklif ettiğini ancak İs-
panyol futbolcunun en az iki sezonluk
kontrat istediğini yazmıştı. Geçen
sezon ciddi sakatlık sorunları yaşayan
Ramos'un bir İngiliz kulübüne gide-
ceği iddia ediliyor. ragbi takımı

şampiyon olacak

Türkiye Büyük Erkekler 7'li Ragbi Milli Takımı,
31 Mayıs'tan bu yana Burdur Mehmet Akif
Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) tesislerinde sürdür-
düğü kampı tamamladı. Milli takım 19-20 Hazi-
ran tarihlerinde Hırvatistan'ın başkenti
Zagreb'de Avrupa 7'li Ragbi Trophy müsabaka-
larının ilk ayağında mücadele edecek. Milli
takım ikinci ayakta 10-11 Temmuz'da Macaris-
tan'ın başkenti Budapeşte'de sahaya çıkacak.
Kampa son gün ziyarette bulunan Türkiye
Ragbi Federasyonu Başkanı Murat Pazan, takı-
mın havasının ve antrenman alanının çok güzel
olduğunu söyledi. Pazan, "Sporcuların sadece
fiziksel açıdan gelişimi değil, bunun yanında
mental ve ruhsal açıdan da katkı sunulması ge-
rekiyor, kendisini geliştirmesi gerekiyor. Burası
güzel bir ortam, güzel bir zemin. Mutluyuz” 
diye konuştu.

16 yıl sonra gelen ayrılık

Zagreb'de 19-20 Haziran'da yapılacak 
Avrupa 7'li ragbi Trophy Serisi'nde Ukrayna,
Lüksemburg ve Çekya ile mücadele edecek
Büyük erkekler 7'li ragbi Milli Takımı, 
Burdur'daki kampını tamamladı. Türkiye ragbi
Federasyonu Başkanı Murat Pazan, "İnşallah ilk
etapta şampiyon olarak ikinci etaba avantajlı bir
şekilde çıkmanın planlarını yapıyoruz" dedi

Real Madrid ile 30 Haziran'da sona eren sözleşmesini yenileme görüşmelerinde anlaşma
sağlayamayan Sergio Ramos, 16 yıldır formasını giydiği ve kaptanlığını yaptığı takımdan ayrıldı

Ramil Guliyev, 
"Olimpiyatlara altın
madalya hedefiyle 
gidiyoruz. Benim yaşım da
artık geldi, tam zirve yaşı
ve zamanındayım. 
Tokyo’da en iyi dereceyi
yapmam gerekiyor." dedi
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D ünya şampiyonu milli atlet
Ramil Guliyev, yeni tip koro-
navirüs (Kovid-19) salgını ne-

deniyle 2021 yılına ertelenen 2020
Tokyo Olimpiyatları'nda dünyanın
en iyi sporcuları ile mücadele edece-
ğini ve orada kesinlikle altın madalya
kazanmak istediğini belirtti. Lon-
dra'da düzenlenen 2017 Dünya
Şampiyonası'nda 200 metre final ya-
rışında Türkiye'ye bu alanda ilk altın
madalyayı getiren isim olan milli
atlet Ramil Guliyev, ardından 2018
yılında Berlin'deki Avrupa Atletizm
Şampiyonası'nın 200 metre finalinde
Türkiye rekorlarını kırarak yine altın
madalyaya uzandı.
Başarı çizgisini sürekli yukarı taşıyan
Guliyev, bunların dışında katıldığı
ulusal ve uluslararası çok sayıda or-
ganizasyonda dereceler etmeyi ba-
şardı. Kariyerinde yeni bir başarı
eklemek için 2020 Tokyo Olimpiyat-
ları'na odaklanan Guliyev, ciddi ha-
zırlık dönemi geçirdiği
organizasyonda hem 200 metre ya-
rışında hem de bayrak yarışında
altın madalyaya uzanmak istiyor.
Guliyev,  yaptığı açıklamada, planla-
dıkları gibi olimpiyatlara kadar an-
trenmanlarını sıkı bir şekilde
sürdüreceklerini ve takım olarak
güzel bir hazırlık dönemi geçirdikle-
rini söyledi. Tokyo Olimpiyatları'na
tüm gücüyle ve ciddiyeti elden bırak-

madan hazırlandığını aktaran Guli-
yev, "Olimpiyatlara altın madalya
hedefi ile gidiyoruz. Benim yaşım da
artık geldi, tam zirve yaşı ve zama-
nındayım. Tokyo’da en iyi dereceyi
yapmam gerekiyor. İnşallah orada
pandeminin bu zor sürecinde ülke-
mizi en iyi şekilde temsil etmeye çalı-
şacağız" dedi.

Madalya için çalışacağım

Tokyo’da dünyanın en iyi atletleri ile
rakip olacağını dile getiren Guliyev,
şöyle devam etti:"Olimpiyatlar,
dünya şampiyonası gibi bir yarışma
değil. Onun için finale kalmanız
lazım. Finalde de her şey olabilir.
Tokyo'da altın madalyayı ülkemize
getirmek için her şeyi yapacağım.
Orada 200 metre yarışında yer ala-
cağım. Ondan sonra da takım ola-
rak bayrak yarışına katılacağız.

Umut ediyorum ki bayrakta da
güzel bir derece getirebiliriz. Takım
arkadaşlarım iyi durumdalar. Bura-
dan bir tık daha iyi koşacağız, olim-
piyatlara biraz daha zaman var.
Herkes formda girecek. Herkes
orada en iyi formunda koşacak.
Onun için daha iyi dereceleri bekli-
yoruz." Guliyev, olimpiyatlardaki
bayrak yarışında Jamaika ve ABD
gibi ülkelerin her yarışta çok iyi dere-
celer gösterdiğini anımsatarak,
"Olimpiyat finalinde her şey olabilir.
Bazı yarışlarda 8 takım starttan baş-
lıyor, finişi sadece dört takım geçebi-
liyor. Ancak milli takımımız çok iyi
durumda, çok güzel bir sezon geçiri-
yoruz. Erzurum'daki yarışlarda da
çok kota aldık. İnşallah atletizm
branşında en büyük takımla olimpi-
yatlara gideceğiz." değerlendirme-
sinde bulundu.

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu
Ryan Babel, sarı-kırmızılı ekibin
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme
turunda eşleştiği PSV'nin güçlü bir
rakip olduğunu kaydetti
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Yeni sezon hazırlıklarını Florya
Metin Oktay Tesisleri'nde sürdü-
ren Galatasaray'da yapılan an-
trenman öncesinde Babel,
GSTV'ye açıklamalarda bulundu.
Teknik adamın henüz belli olma-
dığına değinen Babel, "Yeni bir
hocamız olacak veya mevcut
hocamızla devam edeceğiz.
Ancak bizim öncelikli olarak bir
takım inşa etmemiz gerekiyor.
Bunun için de birkaç haftamız
var. Önümüzde önemli bir maç
olduğunu unutmamamız gereki-
yor." diye konuştu. Ülkesinin ta-
kımı olan PSV'yi değerlendiren
34 yaşındaki hücum oyuncusu,
"PSV, iyi bir takım. Her zaman
kupa almak için mücadele edi-
yorlar. Geçen sene alamadılar
ancak bunun için çok fazla istek-
leri var. Onun için zorlu bir maç
olacak." ifadelerini kullandı.
Ryan Babel, iki takımın avantaj
ve dezavantajlarıyla ilgili,
"Geçen sezona göre PSV'de de-
ğişiklikler oldu. Hocalarını değiş-
tirdiler. Kendisi Hollandalı değil

ve bundan dolayı farklı bir man-
talitede olacaklar. Genç oyuncu-
ları çok fazla. Onlar da
kendilerini göstermek isteyecek-
lerdir. iyi bir takımla karşılaşaca-
ğız. Bizim de buna karşılık iyi
hazırlanmamız gerekiyor." şek-
linde görüş belirtti. Ajax ve Li-
verpool formalarıyla PSV'ye
karşı iyi maçlar oynadığının ha-
tırlatılması üzerine Babel, "PSV
maçlarında güzel anılarım var.
Ancak bunlar uzun zaman önce
yaşandı. Şimdi farklı bir zaman-
dayız. Şimdiye odaklanmamız
lazım. Önümüzde hazırlanmak
için birkaç haftamız var." değer-
lendirmesinde bulundu. Babel,
Avrupa Futbol Şampiyonası'nda
mücadele eden Türk Milli Takımı
ile ilgili de "Türk Milli Takımı'na
iyi dileklerimi gönderiyorum.
Orada oynayan Galatasaraylı
takım arkadaşlarım var. Onlar da
sahaya çıkıp kendilerini göster-
meli. Kendilerine bol şansı dili-
yorum." diyerek sözlerini
tamamladı.

PSV değerlendirmesi
Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu
Ryan Babel, sarı-kırmızılı ekibin
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme
turunda eşleştiği PSV'nin güçlü bir
rakip olduğunu kaydetti
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Ara transferin son günü 500 bin
euro'ya kiralanan Gedson Fernan-
des, özellikle ligin final haftalarına
damgasını vurdu. Sözleşmesi
sona erince bonservisine sahip
Benfica'ya dönen Gedson'u Gala-
tasaray , tekrar kiralamak istiyor.
Fatih Terim'in, "Devam etmeli" ra-
porunu verdiği Portekizli orta
saha, 19 Haziran'da seçilecek yeni
yönetimin ilk mesai harcayacağı

transfer olacak.Ancak Portekiz'den
gelen haberler, sarı-kırmızılıların
Gedson Fernandes planını boza-
cağa benziyor. Benfica cephesi, 22
yaşındaki yıldızı kamp kadrosuna
dahil etti. 1998 doğumlu oyuncu-
nun sezon hazırlıklarındaki perfor-
mansına göre durumu belli
olacak. Portekizli yetkililer, ağustos
ayına kadar Gedson konusunda
Galatasaray'a cevap vermeyecek

ve yıldız oyuncuyu öncelikli ola-
rak kendi takımlarında değerlen-
dirmeye çalışacak. Başarılı orta
saha, hocası Jorge Jesus'un gö-
züne girerse Benfica'da devam
edecek. Aksi halde ağustos so-
nunda yine kiralanması gündeme
gelecek. Benfica tarafı, bu kez
G.Saray'ın ilgisini fırsata çevire-
cek ve daha yüksek bir kiralama
bedeli talep edecek.

A Milli Takım'ın, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci ma-
çında Galler'e 2-0 mağlup olduğu karşılaşma dış basında geniş yer buldu. Gareth
Bale'in performansına dikkat çekilen yorumlarda, yıldız futbolcunun etkili oyunuyla
Galler'in Bakü'de evinde gibi oynayan Türkiye'yi mağlup ettiği kaydedildi

Türkiye tel
tel döküldü!

Aslan'ın rotası  devre arasında kiralanan Gedson Fernandes'i
yeniden kiralamak. Benfica, Galatasaray'ın teklifini reddederek
22 yaşındaki oyuncuyu kamp kadrosuna davet etti. Cimbom,
Portekizli için ağustos ayında bir kez daha nabız yoklayacak

T ürkiye Futbol Federasyonu’nun
(TFF) Süper Lig kulüpleri için
2021-22 sezonuna yönelik 8+6

yabancı kuralını onaylamasının ardın-
dan Trabzonspor’da yönetim transfer
politikasında değişikliğe gidecek. Peres,
Edgar, Hugo, Trondsen, Flavio, Ham-
sik, Bakasetas, Nwakaeme, Diabate,
Gervinho, Ekuban, Djaniny ve bu hafta
açıklanması beklenen Koita transferi ile
birlikte yabancı oyuncu sayısı 13’e ula-
şacak bordo-mavililerin, mevcut şart-
lara göre bir yabancı oyuncu daha
transfer etme hakkı bulunuyor. Yeni se-
zonda şampiyonluk hedefleyen ve bu
doğrultuda iddialı bir kadro oluştur-
mayı planlayan Trabzonspor, Peres,
Gervinho, Hamsik ile Koita transferleri-
nin sonrasında forvet, solbek, stoper,
sağ kanat mevkilerini de güçlendirmek
istiyor ancak bir yabancı oyuncu trans-
fer hakkı kaldığı için önünde iki yol bu-
lunuyor. Karadeniz ekibi ya mevcut
kadrodan bazı yabancı isimler ile yolla-

rını ayıracak, ya da zorunlu olarak yerli
piyasasına yönelecek. Açıklanan ya-
bancı kuralı sonrası bordo-mavililerde
takımda düşünülmeyen Diabate ile ki-
ralık gönderilmesi planlanan Flavio’nun
yanı sıra Ekuban ile Djaniny istenen
teklif gelmesi durumunda takımdan ay-
rılmaları muhtemel oyuncular olarak
ön plana çıkıyor. Karadeniz ekibinde
Diabate ile Flavio’nun gönderilmesine
kesin gözüyle bakılırken, Ekuban ve
Djaniny’e de makul bir teklif gelmesi
durumunda bu oyuncuların transferine
de izin verilecek.

Yabancı golcü gelecek

Mevcut şartlarda yabancı transferi için
tek hamle şansı bulunan Trabzons-
por’un bu kontenjanı forvet hattı için
kullanacağı belirtildi. Mevcut kadrodaki
yabancı oyuncularla yollarını ayırama-
ması durumunda bordo-mavililerin ya-
bancı kontenjan hakkını forvet hattında
kaliteli bir oyuncu için kullanmayı plan-

ladığı öğrenildi. Bu noktada çalışmala-
rını sürdüren Trabzonspor’un Hamsik
transferi gibi ses getirecek kaliteli bir
isimle forvet hattını güçlendirme nokta-
sında girişimde bulunduğu ifade edildi.

Yerliler için sıkı çalışma

Trabzonspor yönetimi, transfer çalış-
malarında her ihtimali göz önünde bu-
lundurarak çok yönlü bir arayış
içerisine girdi. Bir yandan kadrodaki
bazı yabancı isimlerle yollarını ayır-
maya çalışan yönetim, diğer yandan da
yerli oyuncu piyasasında elini çabuk
tutmak istiyor. Karadeniz ekibinin özel-
likle sol bek ve sağ kanat için yerli
oyuncu piyasasında çalışmalarını hız-
landırdığı kaydedildi. Bu arada yerli
oyuncu piyasasında da arayışa geçen
Trabzonspor’un sol bek için Umut
Meraş, orta saha için Ceyhun Gülse-
lam ve sağ kanat için de Efecan Karaca
ile ilgilendiği, bu noktada da görüşme-
lerin devam ettiği iddia edildi.
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Süper Lig’de 8+6 yabancı kuralının onaylanmasının ardından Trabzonspor
hem iç hem de dış transferde çalışmalarına hız verdi. Bir yandan transfer
çalışmalarını sürdüren bordo-mavililer, diğer yandan da mevcut kadrodaki
bazı yabancı isimlerle yollarını ayırarak kontenjanda yer açmaya çalışacak

Öte yandan Trabzonspor Kulüp Başkanı
Ahmet Ağaoğlu da yabancı kuralına
ilişkin yaptığı açıklamada alınan bu
kararın hesaplarını ciddi şekilde
değiştirdiğini belirterek, “Yabancı kuralı
netleştikten sonra 19 yaşındaki bir oyun-
cuya talip olduk, 3 milyon 500 bin Euro

istediler. Kurala göre değerlendirmemizi
yeniden yapacağız. Ama görünen o ki
dördüncü transferimizin ardından
önümüzdeki süreç içerisinde 1 ya da 2
yabancı transfer daha sonra ülke içi yerli
transfere yönelmek gibi bir zorunlulukla
karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

Transfer piyasası değerlendi

EURO 2020'de Türkiye'nin A Gru-
bu'ndaki ikinci maçında dün akşam
Galler'e 2-0 mağlup olduğu maça, dış
basında geniş yer verildi. Azerbay-
can'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat
Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ar-
dından Galler kaptanı Gareth Ba-
le'den övgüyle bahsedilirken, Ada
basınında BBC Sports, "Galler'in yıl-
dızları parladı" başlığıyla verdiği ha-
berde, "30 bini aşkın Türkiye'yi
destekleyen taraftar, maçın bitiş dü-
düğünün ardından suskunluğa bürü-
nürken, Gallerli futbolcuların sevinç
çığlıkları duyuldu. Galler'in yıldızları
Gareth Bale ve Aaron Ramsey, bir kez
daha parladı" ifadelerini kullandı. Ha-
berde ayrıca Ramsey'in şu sözlerine
de yer verildi: "İkinci yarıda harika bir
karakter sergiledik ve galibiyeti so-
nuna kadar hak ettiğimizi düşünüyo-
rum. Şimdi kendimize harika bir fırsat
verdik, önümüzde önemli bir maç
daha var, şu anda iyi bir pozisyonda-
yız." The Guardian'da ise, "Kaptan
Bale, Galler'i zafere taşıdı" başlığı al-
tında, "Bale penaltıyı kaçırdı ancak
Ramsey ve Roberts'ın golleriyle Galler
3 puanı aldı" denildi; Galler Teknik
Direktörü Rob Page'in, yıldız oyuncu
Bale için "Onun iki asisti olmasaydı
bu oyunu kazanamazdık" sözleri kul-
lanıldı. Daily Mail de, "Gareth Bale'in
büyülü performansıyla Ramsey ve

Roberts'ın golleri galibiyeti getirdi"
değerlendirmesini yaptı, Galler’in
3’üncü olduğu EURO 2016’ya atıfta
bulunarak, şunu kaydetti:

Galler çok başka oynadı

Independent, "Galler, kaptan Bale'in
penaltı kaçırmasına rağmen Türkiye
karşısında 2-0 kazandı" diye maçı
okurlarına duyururken, The Sun ise
"Bale'in şok edici penaltı kaçırmasına
rağmen Ramsey ve Roberts ikilisi

golleriyle ejderhalara 3 puanı kaptı,
Ejderhalar, Bakü'de binlerce Türk 
taraftarıyla evinde gibi oynayan 
Türkiye'ye karşı galibiyete uzandı"
yorumunu yaptı. Alman basınında
ise Bild, "Süperstar Bale", Stern de,
"İki asist ve eksik bir penaltı. Türki-
ye'ye karşı oynanan oyunda, Galli
süperstar Gareth Bale'de deha ve de-
lilik bir kez daha birbirine yakındı"
ifadeleriyle yine Galler'in kaptanını
öne çıkardı.
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Sergen Yalçın imza atıyor
Sergen Yalçın, Beşiktaş yönetiminden uzun vadeli sözleşme ve tazminat
maddesi istemedi. 'Başarılı olduğum sürece zaten devam ederim' diyen
deneyimli hoca, "Uzun mukaveleyle kendimi korumaya ihtiyacım yok.
Beşiktaş ile aramda tazminat da söz konusu olamaz" ifadelerini kullandı
Beşiktaş 'ta yeni sözleşme için üst üste
görüşmelerin ardından anlaşmaya
varan Sergen Yalçın ile Başkan Ahmet
Nur Çebi ve Asbaşkan Emre Kocadağ,
yarın son kez bir zirve yapacak. Sonra-
sında deneyimli hocanın 16 milyon TL
ücret karşılığında 1 yıllık mukaveleye
imza atması bekleniyor. Yönetimle
maddi konuları en sona bırakan Yalçın,
kulübü zora düşürme ihtimali olan tüm
maddeleri elinin tersiyle itti. 48 yaşn-
daki hoca, "Başarılı olduğum sürece
zaten devam ederim. Uzun sözleşmeyle
kendimi korumaya ihtiyacım yok. Taz-
minat maddesi de istemem. Beşiktaş ile
aramda böyle bir şey söz konusu ola-
maz" ifadelerini kullandı. Sergen Yal-
çın, dün tatil yaptığı Çeşme'den
Bakü'ye giderek A Milli Futbol Takı-
mı'nın Galler maçını tribünden izledi. 

Ferhat ile yollar ayrıldı
Fraport TAV Antalyaspor, 5 yıldır kırmızı beyazlı takımda
forma giyen kaleci Ferhat Kaplan ile yollarını ayırdı.Süper
Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, kulübün sosyal
medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı,
"Teşekkürler Ferhat Kaplan. Kulübümüzün formasını 5 se-
zondur başarıyla taşıyan Ferhat Kaplan ile yollarımızı
ayırmış bulunmaktayız. Her iki taraf için hayırlı olmasını
diler, Ferhat Kaplan'a bundan sonraki kariyerinde gönül-
den başarılar dileriz." Kaleci Ferhat Kaplan, Fraport TAV
Antalyaspor formasıyla 70 maçta kaleyi korudu. Bu maç-
larda kalesinde 93 gol gören Ferhat Kaplan, 19 karşılaş-
mada da müsabakayı gol yemeden tamamladı.
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başakşehir’de
Güvenlik var

ali Sunal baba oluyor

Maltepe'de nihan akın fırtınaSı

adıyaManlı kovboy

bAşAkşeHir ilçe Milli Eğitim Müdürlü,
İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası kapsamında
bilinçli bir toplum oluşturmak için anlamlı
bir yarışma düzenledi. İlkokul ve ortaokul
öğrencilerinin katıldığı “Okulda, Evde, Her
Yerde İş Sağlığı ve Güvenliği” temalı resim
ve kısa video yarışmasında dereceye giren
öğrenciler, ödüllerini Başakşehir Emin
Saraç Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen
törenle aldı. Başakşehir’in gücünü kurum-
lar arasındaki güçlü bağdan aldığına işaret
eden Başakşehir Belediye Başkanı Yasin
Kartoğlu, “Bugün de Milli Eğitim Müdür-
lüğümüzle ortak bir projede buluştuk. Ço-
cuklarımıza küçük yaştan itibaren iş sağlığı
ve güvenliğinin önemini öğretmeye çalışı-
yoruz. Dereceye girenler başta olmak üzere
yaptıkları resimler ve çektikleri videolarla
yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi teb-

rik ediyorum.” diye konuştu. İlkokullar ara-
sında düzenlenen resim yarışmasında Fatih
Sultan Mehmet İlkokulu 4. sınıf öğrencisi
Ela Buğlem Ses birincilik ödülüne layık gö-
rüldü. Mehmet Yaren Gümeli İlkokulu 3.
sınıf öğrencisi Yusuf Meriç Akgün ikinci,
Emlak Konut Şehit Vedat Barceyci İlkokulu
2. sınıf öğrencisi Berna Fatma Şahin
üçüncü, Mehmet Yaren Gümeli İlkokulu 1.
Sınıf öğrencisi İnci Yağmur Üçer dördün-
cülük ödülünün sahibi oldu. Ortaokullar
arası düzenlenen kısa video yarışmasında
ise birincilik ödülü 2 öğrenciye verildi. Ba-
şakşehir Birey Ortaokulu öğrencisi Mus-
tafa Emir Yılmaz ödülünü Başakşehir
Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun,
Ahmet Kaytan ise ödülünü Başakşehir
Kaymakamı Uğur Turan’ın elinden aldı.
YAKUP TEZCAN

HAbertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine
göre; SHOW TV'nin sevilen programı 'Gül-
dür Güldür Show'un 'Aziz Bey'i Ali Sunal ve
yaklaşık 7 aylık hamile olan eşi Nazlı Kur-
banzade, sezonu Bodrum'da açtı. Önceki
gün Gölköy'de görüntülenen ve gazetecilerle
kısa süreli bir sohbet gerçekleştiren Sunal,
"Tatile henüz yeni geldik. Yaz bizim için in-
şallah güzel geçer" şeklinde konuştu. Geçti-
ğimiz aylarda tekrar bir kız çocukları
olacağının müjdesini veren çift, muhabirle-
rin, "Bir isim buldunuz mu?" sorusuna yanıt
verdi. Çift, konuyla ilgili, "Henüz ismine
karar veremedik. Kafamızda birkaç isim var
ancak net değil" ifadelerini kullandı. Kardeşi
Ezo Sunal'ın da geçtiğimiz aylarda kızı No-

va'yı kucağına alması ile ilgili konuşan Ali
Sunal, "Ezo gayet iyi. Bir minik kızımız daha
var, ona bakmakla meşgul" dedi.

Rahat bir anneyim

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda hakkında
bilinmeyenleri anlatan Nazlı Kurbanzade,
genel olarak düzenli ve programlı biri oldu-
ğunu belirtmişti. Kurbanzade, "Aslında 'An-
nelik ile birlikte hayatım başka bir yöne
evrildi' diyemem. Çocuklu hayatta da şartlar
elverdiği sürece bu şekilde devam etmeye ça-
lışıyorum. Kendimi çok daha panik ve pim-
pirikli sanıyordum ama Narin doğunca
kafamdakinden çok daha rahat bir anne ol-
duğumu anladım" diye konuşmuştu.

Sevilen güzel sanatçılardan Nihan Akın Mal-
tepe Piazza Avm'de  14 -21 Haziran tarihleri
arasında düzenlenen Alışveriş günlerinde 4 şar-
kılık mini bir konser verdi.  Sahnede izleyicileri
şarkılarıyla coşturan Nihan Akın, sevenleri ile
birlikte fotoğraf çekildi. Etkinlik boyunca güzel-
liği ile gözleri kamaştıran Nihan Akın mini etkin-
likte Beste Korkmaz ile de düet yaptı. Nihan
Akın ile Beste korkmaz pandemi sürecinde kon-
serlere gidemeyen seyircilere kısa bir konser 
havası yaşattılar. SEDAT SARIKAYA

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Karagüveç köyünde yaşayan ilkokul mezunu 56 yaşındaki Cumali
Ozan, çocukluğundan bu yana filmlerde ilgiyle izlediği kovboyların tarzını günlük yaşamına uyarladı

Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlü tarafından düzenlenen “Okulda,
Evde, Her Yerde İş Sağlığı ve Güvenliği” temalı resim ve kısa video
yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllerine kavuştu

SuMMit bahçeşehir
çocukları Mutlu etti
Summit Cafe Restoran'ın Bahçeşehir şubesi, çocuklar için
uçurtma şenliği düzenledi. İşletme sahibi Yıldırım Kaçan, 
çocukları mutlu etmek ve ailelerin güzel bir vakit geçirmesini
sağlamak amacıyla böyle bir etkinliğe imza attıklarını söyledi

Bahçeşehir 1. Kısım'da hizmet veren, Başakşe-
hir'in seçkin mekanları arasında yer alan Sum-
mit Cafe Restoran, bu kez çocukların yüzünü
güldürdü. Çocuklar için uçurtma şenliği dü-
zenleyen işletme çocukların keyifli bir vakit ge-
çirmesini sağlarken, ailelerin de yüzünü
güldürdü. Çok sayıda çocuğun katıldığı etkin-
liğe ilişkin konuşan işletme sahibi Yıldırım
Kaçan, “Biz Summit Bahçeşehir olarak her
zaman müşteri memnuniyetini önemsiyoruz.
Bugün de burada müşterilerimizi, çocukları-
mızı mutlu etmek, ortaya renkli bir görüntü çı-
karmak istedik. Pandemi döneminde hepimiz
kadar en çok da çocuklarımız sıkıldı. O nedenle
bugün onlarla güzel bir etkinliğe imza atmak
istedik. Öyle de yaptık. Gerçekten çok keyifli bir

şenlik oldu” diye konuştu. Uçurtma şenliğine
katılan vatandaşlar da Summit Bahçeşehir'e te-
şekkür ederek, “Ne kadar zamandır böyle güzel
etkinliklere şahit olmuyorduk. Bugün burada
hem şaşırdık hem de çok mutlu olduk” açıkla-
masında bulundu.

Çok güzel vakit geçirdik

Uçurtma şenliğinde çok güzel vakit geçirdiğini
söyleyen çocuklar ise benzer etkinliklerin çoğal-
ması dileğinde bulundu. Aileleriyle birlikte
uçurtma şenliğine katılmaktan mutluluk duy-
duğunu anlatan çocuklar, “Rengarenk uçurt-
malar uçurup güzel vakit geçirdik. Bunun
yanında çok güzel yemekler yedik. Harika bir
gün geçirdik” diyerek yaşadıkları sevinci anlattı.

MuhaSebecılıGı bıraktı
hayvancılıGa baSladı!

İstanbul'da çalışırken köyüne dönmeye karar veren muhasebeci Yüksel Taktak, 
Kastamonu'da bir akrabasıyla kurduğu çiftlikte büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapıyor

B ir otelde muhasebe müdürlüğü
yapan Yüksel Taktak, geçen yıl ka-
sımda yaklaşık 25 yıldır sürdür-

düğü işini bırakıp Ağlı ilçesi Selmanlı
köyünde hayvancılık yapmaya karar
verdi. Akrabası Muharrem Dinç ile kö-
yünde büyükbaş hayvan çiftliği kuran
Taktak, 60 hayvan alarak bakmaya baş-
ladı. Taktak, İstanbul'da doğup büyüdü-
ğünü söyledi. Anne ile babasının o
zamanlar hayvancılıktan, çiftçilikten para
kazanılmadığını düşünüp genç yaşta İs-
tanbul'a gittiğini anlatan Taktak, "Bizi İs-
tanbul'da büyüttün, çok güzel imkanlar
sundun diye babama çok dua ettim ama
sonra ona içten içe kızmaya başladım.
'Neden bizi buraya getirdin.' diye kızıyor-
dum. Pandemi, köye gelmem için bir fır-
sat oldu." dedi. Taktak, salgınla birlikte
büyük şehirlerde hayatın iyice zorlaştığını
vurgulayarak, "Aklıma köyüme dönmek
geldi. Köyümde amcazademiz daha önce
hayvancılık yapmıştı. Bana bazı fikirler
vermişti, aklıma yattı ve birlikte hayvancı-
lık yapmaya karar verdik. Bu işe 5-0 önde
başladım. Köyde evim var, anam babam
başımızda, ahırımız var." ifadelerini
kullandı.

Şehir hayatından yoruldum

Şehir hayatından yorulduğunu dile geti-
ren Taktak, şöyle devam etti: "İstan-

bul'daki korna sesinden, trafikten, her
şeyden kaçarak kurbanlık işine girdik. 1
Kasım'da hayvanlarımızı topladık. Ço-
banlığını, her şeyini kendimiz yapıyoruz.
Bu mesleğin duayenleri, 'Köyü olan kö-
yüne dönsün, 2 ineği, 30-40 tavuğu olan
asgari ücret kadar kazanır.' dedi, ben de
köyüme dönüş yaptım. Bana deseniz
'Bugün günlerden ne, ayın kaçı?', bir se-
ferde cevap veremem. İnsanlar terapi al-
maya gidiyor ama bana göre burası
terapi yeri. İmkanı olan köyüne dönsün.
Severek bu işi yapan para kazanır. 50 ya-
şından sonra köyüme döndüm, hayatımı
yaşıyorum. Oksijeni tüm bedenime kadar
yaşıyorum. Çok mutluyum. İstanbul'da
baktığım her yer gri, beton. Burada her
yer yeşil."

Gelecek burada

Taktak, "Kızım ve eşim İstanbul'da.

Eşim devlet memuru. Onları da buraya
almayı düşünüyorum. O da köy haya-
tını seviyor. Geleceğimizi burada görü-
yoruz." diye konuştu. Hayvancılık
yapmanın kendisini hiç yormadığını
anlatan Taktak, şunları kaydetti: "Saat
08.00'de kalkar, ahıra gelir, önce hayva-
nın altını temizlerim. Ardından mera-
mıza çıkar, hayvanları otlatırım. Akşam
saatlerine kadar yayılırlar. Akşam yem-
leri verilir, bakımı yapılır. Hayvanın pe-
şinde gezerken muhasebe müdürlüğü
yaptığım dönemler aklıma geliyor. O
zamanlar saat 09.00'da uyanamıyor-
dum. İşime giderdim ve insanlarla uğ-
raşmak beni çok yorardı. Burada
bunların hiçbiri yok. Keşke 10, 20 sene
önce köyüme dönseydim de çobanlık
yapsaydım. Karagümrük'te büyüdü-
ğüm için burada bana 'Karagümrüklü
çoban' diyorlar." 

HABER MERKEZİ

Muharrem Dinç ise birbirlerini teşvik
ederek bu işe başladıklarını belirterek,
"Asıl amacım örnek olmak, teşvik et-
mekti. İnsanların burada bu işin yapıl-
dığını görmesini istiyordum. Yüksel
kardeşimin gelmesi ve onunla üretiyor
olmamız daha güzel. Ülke ekonomisine
minicik de olsa bir katkımız var." dedi.

Ekonomiye katkımız var

AdıyAmAn'ın Besni ilçesine bağlı Karagü-
veç köyünde yaşayan "kovboy" lakaplı 56
yaşındaki Cumali Ozan, kovboy kıyafetleri
giyerek at sırtında geçirdiği zamanlarını gelir
kapısı haline getirdi. Küçük yaşlarından iti-
baren kovboy filmlerini ilgiyle izleyen Ozan,
zamanla film repliklerini günlük hayatta
kullanmaya başladı. Konuşmasında kov-
boyların tonlamalarına yer veren, jest ve mi-
miklerini yapan Ozan, kıyafetini de
tiplemesine uygun detaylarla süsledi. Çek-
tiği videoları sosyal medya hesaplarında
paylaşan ve beğeni toplamaya başlayan
Ozan, kendisine çuvaldan Kızılderili kıyafeti
hazırlayan arkadaşı Talip Şimşek ile ikili
oldu. Videolarla sosyal medyadan gelir elde
eden ikili, çeşitli etkinliklerde de sahne ala-
rak geçimlerini sağlıyorlar. Cumali Ozan,
küçük yaşlardan itibaren kovboylara olan
merakıyla herkesin ilgisini çektiğini söyledi.
Kovboyların jest ve mimiklerini ilk zamanlar
taklit etmeye çalıştığını ancak bunun artık
günlük konuşmasının bir parçası haline gel-
diğini dile getiren Ozan, "Artık köyümün
çevresinde hatta kentin büyük çoğunlu-
ğunda tanınıyorum. Beni görenler, 'Hoş gel-
din kovboy' diye sesleniyor, biliyorlar
filmlerle uğraştığımı. Filmleri, senaryoları
çok seviyorum. İlkokul mezunu olmama
rağmen onların resim ve karikatürlerini çizi-
yorum." dedi. Sabahın erken saatlerinde
atına binerek bahçeye gidip çay demlediğini
ve hayatını kovboylarınkine benzer hale ge-
tirmeye çalıştığını belirten Ozan, şöyle
devam etti: "Yakın arkadaşım Talip de bir
süredir bana eşlik ediyor. Kendi tasarladığı

Kızılderili kıyafetiyle benimle zaman geçiri-
yor. Birlikte videolar çekiyoruz. Bizi görenler
önce garipsediler ama daha sonra alıştılar.
Genelde kovboy kostümü giyiyorum ama
özel günler olunca da normal kıyafetlerimi
giyip hayatıma devam ediyorum."
Çuvaldan kıyafet yaptı

Kızılderili rolüyle Ozan'a eşlik eden Talip
Şimşek ise keyifli zaman geçirdiklerini akta-
rarak, "İnternette araştırma yaptım. Kos-
tüm tasarladım, burada bakkalda çay
satılan çuvalı alarak terzide kesip kendime
kostüm, tavukların kanatlarının tüyünde de
başlık yaptım. Bizleri izleyenlerin çok ho-
şuna gidiyor ve bizler de eğleniyoruz. İnşal-
lah daha güzel işler yaparız." diye konuştu.

Köy halkı ismiyle değil lakabıyla tanıyor
Cumali Ozan'ın komşularından Mehmet
Gürbüz ise Ozan'ı mahalledeki çoğu kişinin
ismiyle tanımadığını belirterek, şunları kay-
detti: "Cumali Ozan abimizi 'kovboy' olarak
biliyoruz. Yıllardır kendisi bizlerin neşe kay-
nağı, bizleri güldürüyor ve eğlendiriyor. Yeri
geliyor atına binerek kovboy taklitleri yapa-
rak, köyleri, ilçeyi geziyor. Kendisini çok se-
viyor ve beğeniyoruz. Kovboyumuz,
bizlerin neşe kaynağı, Allah yolunu açık
etsin. Cumali amcamız kendisi de kalbi de
güzel bir insan." Köylülerden Mehmet
Özbay da "Cumali Ozan'ı köyde herkes
kovboy olarak tanıyor, sürekli ata biner ve
kovboy taklitleri yapar. Önce çok şaşırmış-
tık ama şimdi alıştık." dedi.

Şehir hayatından yorulduğunu dile getiren Taktak, “İstanbul'daki korna 
sesinden, trafikten, her şeyden kaçarak kurbanlık işine girdik. 1 Kasım'da
hayvanlarımızı topladık. Çobanlığını, her şeyini kendimiz yapıyoruz. Bu
mesleğin duayenleri, 'Köyü olan köyüne dönsün, 2 ineği, 30-40 tavuğu olan
asgari ücret kadar kazanır.' dedi, ben de köyüme dönüş yaptım. Bana dese-
niz 'Bugün günlerden ne, ayın kaçı?', bir seferde cevap veremem” dedi.


