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sıralarında Fuat Akdeniz'in
kullandığı seramik yüklü kam-
yon yoğun yağış nedeniyle
yokuş aşağıya inerken sürücü-
sünün direksiyon hakimiyetini
kaybetmesiyle devrildi. Kaza-
dan sürücü yara almadan
kurtuldu. Kaza sırasında
yolda kimsenin olmaması

olası bir facianın önüne geçti.
Kamyon sürücüsü Fuat Akde-
niz “Rampa aşağıya inerken
yollar yağış nedeniyle ıslak ol-
duğu için araç kaydı. Böyle bir
kaza oldu. Araç ters döndü.
Kamyonda seramik vardı.
Yoldan araçlar geçiyordu ama
kimseye çarpmadım” dedi.
Devrilen kamyonun kaldırıl-
ması için çalışma başlatıldı. 
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Esenyurt Belediye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt, AK Par-

tili isimlerin kendisine yönelik eleştiri-
lerine sert cevaplar verdi. Kendisinin
iyi bir “yurtsever” olduğunu söyleyen
ve bu anlamda kendisini eleştirenlere
cevap veren Bozkurt, “Benim yurtse-
verliğimi kimse sorgulayamaz. Kim-
senin haddine değil. Hele hele sizin
gibi bu memleket için hiçbir şey yap-
mayınların hiç
haddine değil”
dedi. Esenyurt'ta
sosyal yardımla-
rın kesildiği yö-
nündeki iddiaları
da yalanlayan
Bozkurt, “Yar-
dımlar devam
ediyor” diye
konuştu.
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BOZKURT ÇOK SERT

İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Ekrem İmamoğlu,

CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı 
olduğu dönemde İstanbul'a dair
kaygılarını 10 sene önce DAMGA
İmtiyaz Sahibi Mehmet Mert'in
Kanal 9'da sunduğu Mertçe Söyleşi-
ler programında dile getirmiş ve
önemli konulara parmak basmıştı.
İmamoğlu raylı sistemden nüfusa
kadar birçok konuya değinerek İs-
tanbul'a dair sorunları ve dertleri an-
latmıştı. Mertçe Söyleşiler'de şehrin

sorunlarına yönelik değerlendirmele-
rinde kilit noktalara parmak basarak
uyarılarda bulunan İmamoğlu'nun 
o gün söylediği sözlerin ardından
bugün İstanbul'un birçok sorunu
aynı şekilde devam ederken raylı sis-
temin getirilebilmesi için çalışmalar
var. O günlerde “AVM'ler Türkiye'nin
sorunu olacaktır. Biz o hangarlara,
ben hangar diyorum, boşuna büyük
yatırımlar yapıyoruz” bu cümleyi
kuran İmamoğlu'nun çok da yanıl-
madığını görülebiliyor.
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AVM’LERE HANGAR DiYORUM

10 yıl önce İstanbul'daki en
büyük sorunun gelir adalet-

sizliği olduğunu anlatan İmamoğ-
lu'nun bu tespitine bakıldığında da
bugün gelir adaletsizliğinin daha
ciddi bir yoğunluğa ulaştığı görülü-
yor. İmamoğlu konu hakkında
şöyle konuşmuştu; “Biz çocuklu-
ğumuzdaki ilköğretim kitapları-
nızda kendine yeten ülkelerden biri
olduğumuzu gururla söylüyorduk.
Bugün kendine yetmeyi bırak,
bütün gıdasal ihtiyaçlarmızı ithal

eder hale geldik. Çiftçimiz zor 
durumda. Tarlalar ve araziler boş.
Tarım konuşulmuyor.Devlet bugün
verdiği yardımdan fazlasını alıyor.
Türkiye'nin yüzde 17.1'i yoksulluk
sınırlarının altında. Bunlar ciddi 
veriler. Yüzde 80'i ise milli gelirin
yüzde 5.6'sını paylaşıyor. Gelir
adaletsizliği var.” diyerek ülkenin
durumunu ortaya koymuştu.”
İmamoğlu’nun bu tespitleri sonu-
rası, kendisi için “Yorulmarı hala
güncel” demesek olmaz. I SAYFA 9
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GELiR ADALETSiZLiĞi HALA VAR

Benim yurtseverliğimi
kimse sorgulayamaz
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,
koronavirüs aşısı konusunda

Türkiye'nin büyük bir atılım içinde 
olduğunu söyledi. Koca, “Aşı progra-
mında yer alan 18 yaş üstü nüfusun
yüzde 50'sinin tam doz veya ilk doz
aşısı tamamlanmış durumda. 
Program, kısa sürede, beklediğiniz 
başarıya ulaşacak. Aşısı henüz yapıl-
mayanların sayısında geri sayım baş-
ladı. 40 milyonuncu doza ulaştık. 
206 ülke arasında, doz olarak en 
yüksek sayıda aşıyı yapan dokuzuncu

ülkeyiz. Sağlık
personelimiz gün
oluyor dakikada
6.000 kişiye aşı
hizmeti veriyor.
İmkânlarımız
büyük, dayanış-
mamız yüksek.
Sonuçlar sürpriz
değil” diye 
konuştu.
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40 MİLYON DOZA GELDİK

Aşıda ciddi bir
hızlanma var
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Fahrettin Koca

CHP Genel Başkan Yardımcısı
Seyit Torun, Kanal İstanbul'a

ilişkin önemli mesajler verdi. Torun,
“Kanal İstanbul' projesini eleştiren
CHP'li Torun, “İktidar cenahından
yapılan açıklamaları ülkemiz adına
üzülerek takip ediyoruz. Artık öyle bir
noktaya geldiler ki bu ucube projeyi
savunmak için akla mantığa sığma-
yan açıklamalar yapıyorlar. Öyle ki
'Kanal İstanbul müsilajı bitirecek' di-
yecek kadar aciz hale geliyorlar. Mille-

tin aklıyla alay
ediyorlar. Açıkça
söylüyorum; zır-
vayı fikir sanan-
lardan bu ülkeye
fayda gelmez.
Öte yandan daha
projenin maliye-
tini bile hesapla-
yamıyorlar” dedi.
I SAYFA 7
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YILMADIK YILMAYIZ

Kanal İstanbul’un
hep karşısındayız

Seyit Torun

Memleket Partisi Genel Başkanı
Muharrem İnce, “Siyasi parti

genel başkanlarına, cumhurbaşkanlığı
aday adaylarına sesleniyorum. Gelin,
istediğiniz televizyon kanalında tartı-
şalım” dedi. İnce, “29 günde 52 ilde
teşkilatlarımızı kurduk. İnşallah se-
çimlerde birinci olacağız. Biz buna
inanıyoruz. Muhalefeti de iktidarı da
yerlerinden edeceğiz. Eski Türkiye’de
güzel bir adet vardı. Televizyona çıkıp

tartışıyorlardı.
Şimdi cumhur-
başkanlığı aday
adaylarını televiz-
yona davet 
ediyorum. 
Türkiye’nin 
sorunları var, bu
sorunları tartışa-
lım. Bekliyorum”
diye konuştu.
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İNCE'DEN DAVET

Gelin istediğiniz
yerde tartışalım

Muharrem İnce

İBB Başkanı İmamoğlu, 
10 yıl önce CHP Beylikdüzü İlçe

Başkanı olduğu yıllarda, o dönem
Kanal 9'da yayınlanan Mertçe

Söyleşiler isimli programa katılmış
ve Mehmet Mert'e, İstanbul'a dair

kaygılarını anlatmıştı. O günlerden
bugünlere İstanbul'un fotoğrafını

çeken İmamoğlu,  “AVM'ler
Türkiye'nin sorunu olacaktır. Ben

buralara alışveriş merkezi de değil
hangar diyorum” ifadeleri

kullanmıştı

TAM ON YIL ONCE
BUGUNLERI GORDU!

ISLAK YOLU DiKKATE ALMADI

ÇARESiZ BABANIN FERYADINI DUYUN

Kemal D. Bozkurt

Karacaköy Mahallesi'ni ziyaret
eden Çatalca Belediye Başkanı

Mesut Üner, mahalleye yeni bir 
meydan yapılacağının müjdesini
verdi. Burada devam eden çalışmalar
hakkında da konuşan Üner, “Pazar
alanı çalışmalarımız aralıksız sürüyor.
Mahallemizdeki camimizin tadilatını
yaparken, etrafında peyzaj çalışmaları
yapacağız. Aynı zamanda lokasyonda
bulunan çay bahçesinde de 
tadilat yapıyoruz” dedi.
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ÜNER, MÜJDE VERDİ

Karacaköy’e
meydan sözü

Şişli'de yokuş aşağıya inerken sürücüsünün
direksiyon hakimiyetini kaybettiği seramik
yüklü kamyon devrildi. Kamyon şoförü kazayı
yara almadan atlatırken, yoldan kimsenin
geçmemesi olası bir facianın önüne geçti

Bunlar ne biçim evlat!

ALLAH KURTARDI
DESEK YERiDiR!

ALLAH KURTARDI
DESEK YERiDiR!

ALLAH KURTARDI
DESEK YERiDiR!

ALLAH KURTARDI
DESEK YERiDiR!

ALLAH KURTARDI
DESEK YERiDiR!

ALLAH KURTARDI
DESEK YERiDiR!

ALLAH KURTARDI
DESEK YERiDiR!

Eyüpsultan'da yaşayan Ayşe Korucu
(75) kendisini ve birlikte yaşadığı 
zihinsel engelli oğlu Deniz Korucu’yu
(49) dolandırdıkları iddiasıyla, 
2 çocuğu hakkında savcılığa suç 
duyurusunda bulundu. I SAYFA 10

Babalar Günü'ne 1 gün kala, otizmli kızıyla tek başına yaşam mücadelesi veren baba Burhan
Gündüz'ün hikayesi yürek dağlayacak cinsten. Kızına hem babalık hem de annelik yapan ve

maddi sıkıntılar çeken Gündüz'ün feryadına karşılık hayırseverlerden yardım bekleniyor

AY SONUNU GETiREMiYORUM
Kızıyla birlikte hayata tutunmaya çalışan
Burhan Gündüz, eşi tarafından terk edildi-

ğini belirterek bugünlerde kızıyla beraber ciddi
bir mücadele verdiğini anlattı. Maddi sıkıntılar
yaşadığını ve ciddi zorluklar çektiğini anlatan
Gündüz, “Benim şu an 2200 TL gelirim var ve
bunun sadece faturaları, kirası 1500 TL buluyor.

Geriye 700 – 800 TL kalıyor. Bu para bize yetmi-
yor, mümkün değil yetmiyor. Ben ay sonunu 
getiremiyorum bu parayla. Bu durum otizmli bir
çocuk büyütürken daha zorlaşıyor. Kendi başıma
olsam belki dert etmem ama şartların olumsuz-
luğu zorluyor. Bunu nereye kadar götürebilirim
onu da bilmiyorum” dedi. I SAYFA 9
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Cengiz devri
sona eriyor

Galatasaray Kulübü Başkanı 
Mustafa Cengiz, yaklaşık 3,5 yıl

süren görevini bugün seçilecek yönetime
devredecek. Cengiz'in 3 buçuk yıllık yöne-
tim karnesini sizin için çıkardık. I SAYFA 15
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POSTACILAR 
ARTIK SCOOTER’A

BİNECEK
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil
Karaismailoğlu, PTT AŞ'nin 

“Dağıtım Hizmetlerinde Elektrikli Scooter
Kullanımı” törenine katıldı. Karaismailoğlu,
“Toplumların ulaşım konusundaki ihtiyaç
ve beklentilerinde yeni eğilimler ortaya 
çıkıyor. Biz de Ulaştırma ve Altyapı Bakan-
lığı olarak, doğaya duyarlılığımızı yansıtan
uygulamalar geliştirmeye, hayatı kolaylaş-
tıran bu döneme entegrasyonumuzu hızla
tamamlıyoruz” dedi. I SAYFA 8
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 10 yıl önce CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı olduğu dönem 
Damga Gazetesi İmtiyaz sahibi Mehmet Mert'e konuşarak, İstanbul'a dair kaygılarını dile getirmişti

MUCİZE

ESERİ YARA

ALMADI

İstanbul aşıda rekora gidiyor
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya,
twitter hesabından paylaş-

tığı bir mesajla, “16 Haziran günü
İstanbul'da aşı olanların sayısı 324
bin 456 oldu. Bu bir rekor ama
şimdilik. Çünkü bugün yeni bir
rekor geliyor. Hedefimiz; 35 yaş
üstü nüfusumuzu en geç 3 hafta
içinde aşılamak” dedi. I SAYFA 4
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Berkin Elvan'ın öldürülmesine
ilişkin sürdürülen dava Çağla-

yan'daki İstanbul Adliyesi 17. Ağır
Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanık
polis Fatih Dalgalı hakkında kasten
öldürme suçundan 16 yıl 8 ay hapis
cezası verildi. Dalgalı tutuklanmadı,
hakkında yurt dışı çıkış yasağı adli
kontrol tedbiri uygulandı. Sanık Dal-
galı, cezası Yargıtay tarafından ona-
nırsa cezaevine girecek. Elvan ailesi
ise karara tepki gösterdi.
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BERKİN ELVAN KARARI

Sanık polise 16 yıl
8 ay hapis cezası

Ölüme ramak kala!
Fatih'te kırmızı ışıkta geçtiği
iddia edilen otomobil, motosik-

lete çarptı. Motosiklet sürücüsü ağır
yaralandı. I SAYFA 3
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ALLAH KURTARDI
DESEK YERiDiR!
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Mehmet Mert'in 10 yıl öncesine ait ve bugün çok ses getirecek 
söyleşisini Youtube üzerinden bu linkle; https://www.youtube.com/watch?v=bRRN7LCcs4k izleyebilirsiniz.



T ürk Nefroloji Derneği Genel Sekre-
teri, Hacettepe Üniversitesi İç Has-
talıkları Anabilim Dalı Öğretim

Üyesi Prof. Dr. Mustafa Arıcı, DHA'ya yap-
tığı açıklamada, böbrek hastalığının kolay
bir hastalık olmadığını söyledi. Arıcı, hasta-
nın en büyük gücünün hayata tutunma
gücü olduğunu belirterek, hastanın hayata
tutunması ile hastalıkla mücadeleyi çok
daha iyi ve başarılı götürebileceğini kaydetti.
'Böbrek Hastasıyım, Hayata Bağlıyım' slo-
ganı ile farkındalık çalışmaları düzenledikle-
rini de ifade eden Arıcı, "Gerçekleştirdiğimiz
kampanyanın da temel amacı bu. Ailesiyle,
arkadaşlarıyla, çocuklarıyla, mahallesiyle ne
kadar etkileşim içerisinde bulunursa bir
böbrek hastası hayata ne kadar tutunursa
tedavi süreci de o kadar başarılı gider" dedi.
Kronik böbrek hastalığının hem dünyada
hem Türkiye'de erişkin nüfusun neredeyse
her 8-10 kişisinden birini etkileyen önemli
bir sağlık sorunu olduğunu belirten Arıcı,
"Niye bu kadar salgın diye sorarsanız; şeker
hastalığı, şişmanlık, hipertansiyon, sağlıksız
beslenme ve hareketsizlik hepsi böbrek has-
talığına yol açan önemli risk faktörleri. Şiş-
manlık, hareketsizlik ne yazık ki
günümüzün, modern çağın önemli sorunla-
rıdır. Bunun için de kişiler eğer böbreklerini
önemsiyorlarsa bu açıdan şişmanlıkla ve
şeker hastalığı olmaması için mücadele et-
meleri gerekir. Eğer şeker hastalığı teşhisi
alırlarsa da yılda en az 1 kez böbrek fonksi-
yonlarına, kan ve idrar tetkiklerine baktırma-
ları, şekerin bağlı böbrek hastalığı
yaratmaması için de çok erken dönemde iyi
bir şeker tedavisiyle böbreklerini korumaları
önemli hale geliyor. Buna çok dikkat etmele-
rini ısrarla vurguluyoruz" diye konuştu.

10 milyon insan habersiz

Arıcı, Türkiye'de 15 milyonun üstünde böb-
rek hastası, 70 bine yakın da diyaliz hastası-
nın bulunduğunu söyleyerek, şöyle
konuştu: "Yani bunlar böbreği artık son
noktaya gelmiş ve böbreği hiç çalışmadığı

için diyalizle yaşama tutunan kişiler. Yine
neredeyse 20 bine yakın böbrek nakli hasta-
mız var. Bütün bu rakamlar da buz dağının
ucu gibi. Bunlar artık bizim son noktaya
gelmiş hastalarımız. Halbuki böbrek hasta-
lığının erken evrelerinde çok fazla hastamız
var. Yani 10 milyon kişi böbrek hastalığının
erken evrelerinde ama hiç haberleri yok.
Çünkü hiçbir şikâyet yapmıyor. Hastalığın
şikayet yapmamasını ısrarla vurguluyorum.
Bu dönemde ancak kan ve idrar tetkiki ile
böbrek hastalığının farkında olabilirler.
'Herkes koşup baktırsın' demek doğru değil;
hayır herkes koşup baktırmasın. Ama şeker
hastaları, tansiyon hastaları, 65 yaş üstü
hastalar, kalp ve damar hastaları, uzun süre
tedavi alan başka bir hastalık nedeniyle ilaç
kullanan hastalar, uzun süre antibiyotik,
ağrı kesici kullanıyorsunuz baktırmanız fay-
dalı olacaktır. Kanser nedeniyle kemoterapi
alan hastaların da böbrek fonksiyonlarına
düzenli bakılması oldukça önemlidir. Bir de
ailede böbrek hastalığı varsa yani kişinin
annesi ya da babası veya bir kardeşi böbrek
hastasıysa bakılması gereklidir. Çünkü böb-
rek hastalığı ailesel özellik taşımaktadır. O
aile fertlerinin de kan ve idrar tetkiklerine
baktırarak eğer varsa böbrek hastalığının

yakalanması gerekir."

Ölüm riski artıyor

Dünya genelinde yapılan istatistiklerde her
yıl 2,5 milyon insanın böbrek hastalığına
bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetti-
ğini ifade eden Arıcı, şunları söyledi:
"Covid-19 salgınında dünya genelinde şu
ana kadar 1 yılda 3 milyona yakın insan
öldü. Halbuki her yıl bu sayıya yakın böbrek
hastası böbrek hastalığı nedeniyle de haya-
tını kaybediyor. Bizim salgın dediğimiz bu.
Böbrek hastaları hastalık kategorileri açısın-
dan Kovid-19 enfeksiyonu için en yüksek
riskli gruplardan bir tanesini teşkil ediyor.
Burada hastanın yaşlı olması da çok
önemli. Ama bir insan hem yaşlı hem de
böbrek hastasıysa Kovid-19 kaynaklı ölüm
riski çok artıyor. Onun için bu hastalarımızı
ısrarla korumamız lazım. Böbrek hastaları
her tür enfeksiyon için yüksek risk altında-
dırlar. Sadece Kovid-19 enfeksiyonu demi-
yorum. Herhangi bir enfeksiyon olabilir bu.
Grip, zatürre, idrar yolu enfeksiyonu olabilir.
Kişinin böbrek sağlığı yerinde değilse, enfek-
siyon daha şiddetli seyreder. Biz bunu böb-
rek hastalarımıza yıllarca ısrarla
söylemişizdir. Bu nedenle de böbrek hasta-

larının kendilerini enfeksiyondan korumaları
için aşılanmalarını ısrarla vurgulamışızdır."
DHA
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BOBREK HASTALARI
ICIN KORONA UYARISI

Türk Nefroloji Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr.
Mustafa Arıcı, Kovid-19 salgınında dünya genelinde şu
ana kadar 3 milyona yakın insanın öldüğünü
anımsatarak, "Halbuki her yıl bu sayıya yakın böbrek
hastası, böbrek hastalığı nedeniyle de hayatını 
kaybediyor. Böbrek hastaları hastalık kategorileri
açısından Kovid-19 enfeksiyonu için en yüksek riskli
gruplardan bir tanesini teşkil ediyor” dedi ÇocuKlarDa ve zaman zaman yetişkin-

ler de dahi görülen tırnak yemek bir dürtü
kontrol bozukluğu olarak tanımlanıyor. Ye-

tişkinler ve çocuklar genellikle stres durumu anında
tırnak yeme eğilimi gösteriyor. DoktorTakvimi.com
uzmanlarından Uzm. Kl. Psk. Nermin Erdoğan, bu
durumun kaynağının travma, değişimlere adapte
olamama, korku, istismar, değersizlik, güvensizlik,
aile içi çatışmalar gibi birçok sorun olabileceğine
dikkat çekiyor. Tırnak yemenin göz ardı edilmemesi
gereken bir durum olduğunun altını çizen Uzm. Kl.
Psk. Erdoğan, “Bu durumu alışkanlık, taklit, dikkat
çekme gibi görerek basite indirger, önemsemezseniz,
sonrasında başka birçok sorunla karşılaşabilirsiniz.
Tırnak yeme durumu daha şiddetli ve bazen patolo-
jik sebeplerle kendini gösterebilir” diyor.

Anne ve babanın çatışması neden olabilir

DoktorTakvimi.com uzmanlarından Uzm. Kl. Psk.
Nermin Erdoğan, tırnak yiyen çocuklara kızmanın,
öfkelenmenin, toplulukta küçük duruma düşürme-
nin ya da cezalandırmanın yapılmaması gereken
davranışların başında geldiğinin altını çiziyor. Sü-
rece çözüm aramak için kaygı ve strese sebep olan
durumu ortadan kaldırmanın çok daha önemli bir
adım olacağını anlatan Uzm. Kl. Psk. Erdoğan, söz-
lerini şöyle sürdürüyor: “Tırnak yeme sorununu
çözmek için kişiyi bu davranışa iten sağlıksız süreç-
leri iyileştirmek büyük bir önem taşır ve daha sağlıklı
çözümlerin bulunmasını sağlar. Okul dönemi içeri-
sinde tırnak yeme davranışı gösteren çocukla ilgili
öğretmenlerinden bilgi almakta faydalı olabilir. Ço-
cuklar okulda sorunlar yaşayabilir ve bunu gizleme
eğiliminde de olabilirler. Çocukların arkadaşlarıyla
çatışmaları, uyumsuz davranışları, stres faktörleri de
okul süreci ile ilişkili olarak sağlıksız tepkilere neden
olabilir. Çocuktan alınamayan sağlıklı yanıtlar, öğ-
retmen işbirliği ile gözlemlenebilir.”

100 hastadan
4'ünü kaybettik 
Arıcı, dernek olarak Türkiye'de ilk vaka
açıklandığında böbrek hastası olup hasta-
neye Kovid-19 nedeniyle yatan hastaların
analizlerini yaptıklarını söyleyerek, "Bin
200'ün üzerinde insanın verilerini toplayıp
değerlendirdiğimizde şunu gördük. Hasta-
nede yatan Kovid-19 enfeksiyonu olan has-
talarda yüzde 4 oranında ölüm oranımız
vardı. Hastaneye yatan her 100 hastadan 4
hastayı kaybettik. Ama kişinin böbrek fonk-
siyonu bozuksa, yüzde 28 kaybettik. Çalış-
mamızda 100 tane yaşlı böbrek hastasının
ölüm oranı yüzde 28 gibi bulundu. Yani her
100 hastamızdan 28'ini hastaneye yattıkla-
rında Kovid-19 nedeniyle kaybettik. Yani
böbreği bozuk olarak yatan hastalarımızın
neredeyse 4'te 1'i Kovid-19 enfeksiyonu ne-
deniyle hayatını kaybetti. Diyaliz hastala-
rında bu oran yüzde 16'ydı. Sağlıklı bir
bireye göre diyaliz hastalarının ölüm oranı
4 kattı. Biz ısrarla böbrek ve diyaliz hastala-
rının aşılamada öncelikli olmasını da istiyo-
ruz. Bu hastalar yaştan bağımsız olarak aşı
için öncelikli olmalıdır" dedi.

Cilt tedavisindeCilt tedavisindeCilt tedavisindeCilt tedavisindeCilt tedavisindeCilt tedavisindeCilt tedavisindeCilt tedavisinde
çare çok
Dermatoloji Uzmanı Dr. Hande Ulusal, pandemi sürecinde artan kaygı ve
stresin, akne, yaşlanma gibi cilt problemlerini tetiklediğini söyledi. Dr.
Ulusal, “Cilt problemleriyle mücadelede yeni nesil tedaviler daha iyi
sonuç veriyor. Günümüzde yeni trend, cilt gençleştirmeden leke tedavisine
pek çok sorunun çözümünde yararlanılan lazer ve ışık sistemleridir “dedi

Dermatoloji Uzmanı Dr.
Hande Ulusal, vücudu bariyer
gibi sararak dış etkenlere karşı

koruyan cildin, yaşlanma ve genetik özel-
liklerden beslenme alışkanlıklarına,
güneş, nem, soğuk hava gibi çevresel un-
surlardan kişinin duygu durumuna
kadar uzanan pek çok faktörden etkilen-
diğini dile getirerek, tedavi yöntemlerine
ilişkin bilgi verdi. Stresin cilt problemleri-
nin en yaygın nedenleri arasında yer aldı-
ğını söyleyen Dr. Ulusal, özellikle salgın
sürecinde gerek özel gerekse profesyonel
yaşamda artan stresin, başta akne olmak
üzere cilt sağlığı ve kalitesini olumsuz et-
kileyen problemleri beraberinde getirdi-
ğine dikkat çekti.  Dr. Ulusal, “Cildimiz
hem ruhsal hem fiziksel durumumuzun
aynası gibidir. Yoğun kaygı ve stres al-
tında geçirdiğimiz salgın sürecinde cildi-
mizin tepki vermesi gayet doğal. Ancak
günümüzde bunların hiçbiri, geri dö-

nüşü olmayan problemler değil ve ko-
layca tedavi edilebilir” diye konuştu.

Stres direk yüze vuruyor

Stresin özellikle yüzdeki cilt sorunlarını
tetiklediğini söyleyen Dr. Hande Ulusal,
“Yüz, stres altında alarm veren cildimi-
zin en hassas bölgesidir. Duygu duru-
mumuzu yüzümüzle yansıtır,
yüzümüzde bulunan 60 kasın 17’sini gü-
lümsemek, 43’ünü kaş çatmak için kulla-
nırız. Stres altındayken de istemsizce
yüzümüzün kasıldığını, kaşlarımızın ça-
tıldığını fark ettiğimiz olur. Bu gibi du-
rumlar yüzde çizgilerin artmasına ve
yüzde yaşlanma belirtilerinin görülme-
sine neden olabilir. Stres, hormon denge-
sini de bozar ve ciltteki yağ bezlerinin
daha fazla sebum üretmesine neden
olur.  Bu da yağlanma ve akne oluşuma
yol açar, uzun vadede cilt yapısının bo-
zulması gibi sorunları beraberinde geti-

rir” ifadelerini kullandı.

Yaşam şekli cildi etkiliyor

Pandemi sürecinde gelişen cilt problem-
lerinde yalnızca stresin etkili olmadığını
da vurgulayan Dr. Hande Ulusal, “Zi-
hinsel yorgunluk, sigara kullanımı gibi
kötü alışkanlıklara yönelme, beslenme
düzenine dikkat etmeme, kısıtlamalar-
dan dolayı cildin yeteri kadar gün ışığına
maruz kalamaması, ruhsal çöküntülerin
kişisel bakım rutinlerine gösterilen özeni
azaltması gibi pek çok etken hem cildin
yaşlanmasını hızlandırabilir hem de akne
ve lekelenme gibi problemler doğurabilir.
Bu nedenle tedaviye başlamadan önce
problemin kaynağını belirlemek ve gün-
lük hayatı iyileştirmeye yönelik adımlar
atmak çok önemli. Böylece hem tercih
edilecek tedavinin etkinliğinin artırılması,
hem de problemin tekrarlanmasının
önüne geçilmesi mümkün” dedi. DHA

Cilt problemleriyle mücadelede yeni nesil tedavile-
rin geleneksel tedavi yöntemlerine kıyasla çok
daha iyi sonuç verdiğini belirten Dr. Hande Ulusal,
cilt gençleştirmeden leke tedavisine pek çok soru-
nun çözümünde lazer ve ışık sistemlerinden yarar-
lanıldığını belirtti. Dr. Ulusal, “Lazerler ve ışık
sistemleri; cildin tonunu, dokusunu ve görünü-
münü iyileştirmek için yüksek konsantrasyonda
ışık enerjisi ışınları kullanır. Böylece ince çizgi
veya kırışıklıklar en aza indirilebilir, daha dengeli
cilt tonu için kahverengi lekeler, kızarıklık veya
renk değişiklikleri tedavi edilebilir, cilt sıkılaştırıla-
bilir, kolajen üretimi teşvik edilebilir, akne veya
cerrahi yara izleri yok edilebilir. Günümüzde en et-
kili yöntem ise BBL (geniş bant ışığı) olarak da ad-
landırılan yoğun atımlı lazer yönetimidir. Bu
tedavinin amacı, pigmentasyonu yani ciltteki renk
problemlerini tedavi etmek ve cildi gençleştirmek-
tir. Bu sayede güneş hasarı, hiper-pigmentasyon
(ciltteki koyuluklar), yaşlılık lekeleri ve çiller,
örümcek damarları, kızarıklıklar, vasküler lezyonlar
ve doku sorunlarının önüne geçilebilir” diye 
konuştu.

Yeni yöntemler neler?

Cilt tedavisinde

Tırnak yemek
ciddi bir hastalık 
DoktorTakvimi.com uzmanlarından Uzm.
Kl. Psk. Nermin Erdoğan, sıklıkla çocuklarda
görülen tırnak yeme davranışının göz ardı
edilmemesi gereken önemli bir hastalık
olduğunu söylüyor. Uzm. Kl. Psk. Nermin
Erdoğan tırnak yeme hastalığından
kurtulmanın yollarını anlatıyor

Korona yüzünden evlere kapanmamış
olsaydık konser sezonu açılmış olacaktı,
bizler de sahnede görmeyi istediğimiz sa-

natçılar için bilet kovalıyor olacaktık. Büyükşehir-
lerdeysek yaşadığımız yerdeki mekanlara gelen
sanatçıları izleyecek, küçük şehirlerdeysek sevdiği-
miz sanatçıların ya da grupların turne takvimlerini
heyecanla takip edecektik. Fakat ne yazık ki son
bir yıldır bir araya gelip aynı şarkılarda eğlenmeyi
ya da hüzünlenmeyi unuttuk, yüzlerce kişinin eşlik
ettiği şarkılarda birlik olmayı özledik. Peki, bizler
izleyiciler/dinleyiciler olarak bu özlemi yaşarken
işin mutfağındaki kişiler neler yaşadı, neleri öz-
ledi? Sanatçı menajeri, proje koordinatörü, avukat
Burcu Mutlugil yeni kitabı Çözün İpleri Sabahın
Sahibine Gidiyoruz’da işte tam da bu gözle, işin
mutfağındaki kişiler açısından korona hayatımıza
girmeden önce yaşananları tüm samimiyetiyle an-
latıyor. Mutlugil kuliste, sahnede, turnede gördük-
leri; sokaktan, şehirden gözlemleri ve bazen de
seçimlerden dönme dolap hikâyeleriyle hayatın
tam içinden anekdotlar aktardığı kitabında hayatı-
mız bu kadar değişmeden önce olanlara yakın
planda bakmamızı sağlıyor.

Kitap sizi bekliyor

Kitapta Zülfü Livaneli’den Soner Sarıkabadayı’ya,
Nebil Özgentürk’ten Gizem Özdilli’ye pek çok ta-
nıdık isimle karşılaşmanın yanı sıra Göcek’ten Pa-
ris’e, Kadıköy’den Kars’a pek çok farklı
coğrafyaya uzanacak kimi zaman bir lunapark ne-
şesini kimi zaman da uzakta kalmanın, ayrılığın
hüznünü içinizde hissedeceksiniz. Burcu Mutlu-
gil’in Çözün İpleri Sabahın Sahibine Gidiyoruz
adlı kitabı Destek Yayınları etiketiyle kitabevi rafla-
rındaki yerini aldı.

Korona varken
neyi özledik?



3GÜNCEL 19 HAZİRAN 2021 CUMARTESİwww.gazetedamga.com.tr

İ ddiaya göre Rodem Bingöl
isimli müzisyen, Tanıl Can
Taylan isimli müzisyeni

yumruklayarak darp etti. Darp
raporu alan gönüllü müzisyen
Taylan, meslektaşından şikayetçi
oldu. Olay, geçtiğimiz Çarşamba
gün saat 11.40 da Üsküdar- Emi-
nönü seferini gerçekleştiren şehir
hatları vapurunda meydana
geldi. İddiaya göre müzisyen
Rodem Bingöl isimli şahıs, va-
purda gönüllü müzisyen olarak
keman çalan Tanıl Can Taylan'ın
vapurda müzik yapmasını engel-
ledi. İkili arasında vapurdaki yer
yüzünden tartışma çıktı. Tartışma
alevlenerek kavgaya dönüştü.
Rodem Bingöl isimli şahıs yolcu-
ların vapurda olduğu sırada
keman çalan Tanıl Can Taylana
yumruklar atarak darp etti.
Kavga nedeniyle yaralanan Tanıl
Can Taylan, ambulansla Hasta-
neye kaldırıldı. Hastanede tedavi
olan Tanıl Can Taylan darp ra-
poru alarak Rodem Bingöl isimli
şahıstan şikayetçi oldu. Yaşanan
olaydan dolayı fiziksel ve manevi
olarak yıprandığını ifade eden
Tanıl Can Taylan, şiddete sessiz
kalarak ve gönüllü müzisyenler
ile ilgilenilmediğini belirterek
Şehir Hatları A.Ş yetkililerine
tepki gösterdi.

Burnuma yumruk geldi

Şehit hatları vapurunda yaşadığı
dehşet dolu dakikaları anlayan
Kemancı Tanıl Can Taylan,
“Olay, geçtiğimiz Çarşamba
günü Üsküdar, Eminönü hat-
tında meydana geldi. Benim mü-
ziğimi çalacakken, sıra nedeniyle
bir kişiyle münakaşa yaşadık.
Beklemediğim bir anda burnuma
bir yumruk darbesi geldi. Ardın-

dan kulağıma bir darbe aldım.
İnsanlar araya girdiler, şahıs
daha sonra beni ciddi şekilde Ka-
dıköy'e gel bakalım diye tehditler
savurdu. Sorun para kazanma
hırsıyla ortaya çıkıyor. Bir yerlere
zorbalıkla yerleşerek para kazan-
mak istiyor” diye konuştu.

Bu devlette hukuk var

Yaşanan saldırı sonrası darp ra-
poru alarak şikayetçi olan Can
Taylan, “Olaydan sonra darp ra-
porumuzu aldık. Polis tutanakları
tutuldu. Zorbalıkla, insan dışı
davranışlarla kendisine yer edin-
meye çalışmasın, çünkü bu dev-
lette hukuk var ve bizde
hakkımızı ararız. Müzisyen arka-
daşlar kurallara riayet etsin, eski
sistemimiz geri gelsin. Birlik,
düzen ve adalet olsun. Bu şekilde
nereye gideceğini bilmiyoruz.
Müzisyenler olarak endişeliyiz”
dedi.

Nuriş Kardeşler operasyonu
büyükçekmece Cumhuri-
yet Başsavcılığı'nın talima-
tıyla, İstanbul Emniyet

Müdürlüğü Organize Suçlarla Müca-
dele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamuo-
yunda Karagümrük Çetesi, Nuriş
Kardeşler ya da Ergin Kardeşler olarak
bilinen, liderliğini cezaevinde bulunan
Nuri Ergin'in yaptığı suç örgütüne yö-

nelik İstanbul merkezli 4 ilde operasyon
düzenlemişti. Fatih Karagümrük Spor
Kulübü'nün eski başkanı Yaşar Ecim'in
silahla yaralanması olayı sonrası başla-
tıldığı belirtilen soruşturma kapsa-
mında, Nuri Ergin'in de aralarında
bulunduğu 27 kişi hakkında yakalama
kararının çıkarılmasının ardından daha
önce yapılan teknik ve fiziki takip ile be-

lirlenen 53 adrese eş zamanlı baskınlar
yapıldı. Özel harekat polislerinin de
destek verdiği operasyonda 19 şüpheli
gözaltına alındı. Adreslerde yapılan ara-
malarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 21
fişek, kılıç, kama ve balta ele geçirildi. 19
şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlü-
ğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye
sevk edildi.

'Nuriş Kardeşler' organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına
alınan 19 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı
Şehir Hatları vapurlarında gönüllü
müzisyenler arasında yer kavgası çıktı

Vapur kaVGası

Feci bir kaza!

kAzA, gece yarısı 19 Mayıs Ma-
hallesi Piyalepaşa Bulvarı'nda bu-
lunan bir akaryakıt istasyonunda

yaşandı. Sıracevizler Caddesi'nden Piyale-
paşa Bulvarı istikametine dönüş yapan
Sezai Kor'un kullandığı 34 YSJ 14 plakalı
motosiklet, sürücünün kontrolü kaybetmesi
üzerine akaryakıt istasyonunun girişindeki
kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle savru-
lan motosiklet akaryakıt istasyonunda park
halinde bulunan 34 SF 0167 plakalı yakıt
tankerinin altına girdi. Kazada motosiklet
sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay ye-
rine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Tankerin
altından çıkarılan Kor, sağlık görevlilerinin
ilk müdahalesinin ardından Okmeydanı
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastane-
si'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte
yandan, kaza anı ise saniye saniye akaryakıt
istasyonundaki güvenlik kamerasına yan-
sıdı. Görüntüde, çarpma sonrası hızla sav-
rulan motosikletin tankerin altına girdiği
görülüyor.

Şişli'de sürücüsünün kontrolü kaybettiği
motosiklet virajı alamayınca önce
kaldırıma çarptı ardından akaryakıt 
istasyonunda park halinde bulunan yakıt
tankerinin altına girdi. Motosiklet
sürücüsünün yaralandığı kaza anı 
güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücünün
alkollü olduğu iddia edildi

Tanıl Can Tay-
lan konuşma-
sının sonunda,
“Şehir Hatları
vapurlarında
herkes kendi
başına buyruk
oldu. Ben bu
durumdan
muzdarip
oldum. Şehir
hatları yetkili-
lerinden kimse
bizimle ileti-
şime geçmi-
yor. Israrla
aradığımız,
ulaşmaya ça-
lıştığımız halde
iletişime geçe-
medik. Biraz
anlayış bekli-
yoruz.” diye
konuştu.

Yetkililere
ulaşamıyoruz
Yetkililere
ulaşamıyoruz
Yetkililere
ulaşamıyoruz
Yetkililere
ulaşamıyoruz
Yetkililere
ulaşamıyoruz
Yetkililere
ulaşamıyoruz
Yetkililere
ulaşamıyoruz
Yetkililere
ulaşamıyoruz
Yetkililere
ulaşamıyoruz

2018-2019-2020 YILLARI BİRLEŞTİRİLMİŞ 
OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

S.s. Büyükçekmece esnaf ve sanatkarlar kredi ve  kefalet kooperatifimizin 2018-2019-2020
yılları birleştirilmiş olağan genel kurulu, 28 Temmuz 2021 çarşamba günü saat:11.00 de E-
5 karayolu üzeri mimarsinan kavşağı tuna plaza kat:1 büyükçekmece/istanbul adresinde
bulunan kristal davet düğün salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 
toplanılacaktır.
Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 04 Ağustos 2021 çarşamba günü aynı yer ve aynı
saatte aynı gündem maddeleri ile tekrar edilecektir.
S.s.Büyükçekmece esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifi yönetim kurulu
G ü n d e m :
1. Yoklama ve açılış,
2. Saygı duruşu ve istiklal marşı,
3. Genel kurul başkanlık divanının seçilmesi,
4. 2018-2019-2020 yıllarına ait yönetim kurulu yıllık çalışma raporları ile denetim kurulu
raporlarının okunması,
5. 2018-2019-2020 yıllarına ait bilanço ve gelir-gider tablolarının okunması,
6. Okunan raporların ve hesapların müzakere edilerek kabul veya reddi hakkında karar
alınması,
7. Yönetim ve denetim kurullarının ayrı ayrı ibrası,
8. İstanbul ili,esenyurt ilçesi 2718 ada,8 parsel ,çınar mahallesi 1447 .SOKAK No:9 da:9
sayılı kooperatifimize ait taşınmazın 100.000,00(yüzbin) tl'den az olmamak şartı ile satış
kararının alınması,
9. 14 kasım 2018 tarih ve 2018/09 sayılı teskomb genelgesi kapsamında gecikme faiz ora-

nının %20 ye düşürülerek uygulanmasının genel kurulun onayına sunulması,
10. 13 temmuz 2020 tarih ve 2020/17 sayılı teskomb genelgesi çerçevesinde 13 temmuz
2020-31 ağustos 2020 tarihleri arasında uygulanan takipteki alacakların yeniden yapılandı-
rılması kapsamında yapılandırılan alacakların genel kurulun bilgi ve onayına sunulması, 17
mart 2021 tarih ve 2021-07 sayılı teskomb genelgesi çerçevesinde 18 mart 2021-30 nisan
2021 tarihleri arasında uygulanan daha sonra 29 nisan 2021 tarih ve 08 sayılı genelgeyle
uygulama  tarihi 31 temmuz 2021'e kadar uzatılan takipteki alacakların yeniden yapılandı-
rılması kapsamında yapılandırılan alacakların genel kurulun bilgi ve onayına sunulması,
11. Kooperatif anasözleşmesinin 66'ncı maddesi değişikliğinin görüşülerek karara 
bağlanması,
12. 2021-2022 ve 2023 yılları olağan genel kurullarının birleştirilerek 2024 yılında yapılması
hususunun görüşülerek karara bağlanması,
13. Yönetim kurulu seçimi(3 yıl için  5 asil, 5 yedek üye seçilecektir).
14. Denetim kurulu seçimi(3 yıl için 2(iki) asil, 2(iki) yedek üye seçilecektir).
15. Bölge birliği temsilcilerinin seçimi (3 yıl için 3 asil,3 yedek üye seçilecektir).
16. 2021-2022 ve 2023 yılları tahmini bütçelerinin ayrı ayrı görüşülerek karara bağlanması,
17. Yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerine 2021,2022 ve 2023 yıllarında ödenecek
aylık ücret ve huzur hakları ile yolluklarının belirlenmesi,
18. Dilek ve temenniler,
19. Kapanış.   

Ölüme ramak kala!
Fatih'te kırmızı ışıkta geçtiği
iddia edilen otomobil, 
motosiklete çarptı. Kazada
motosiklet yaklaşık 200
metre savrularak paramparça
olurken, motosiklet sürücüsü
ağır yaralandı

kAzA, gece saat 22.45
sıralarında yaşandı. Sü-
rücüsünün ismi öğreni-

lemeyen 34 KY 6142 plakalı
otomobil Macar Kardeşler Cad-
desi'nde ilerlediği sırada iddiaya
göre kırmızı ışık ihlali yaptı. Bu sı-
rada otomobil, Horhor Cadde-
si'nden yolun karşısına geçmeye
çalışan A. A.'nın (34) kullandığı

16 GN 568 plakalı motosiklete
çarptı. Çarpmanın etkisiyle moto-
siklet yaklaşık 200 metre ileriye
savrularak paramparça olurken,
motosiklet sürücüsü A. A., yara-
landı. Kazayı gören çevredeki va-
tandaşlar bir yandan yardıma
koşarken bir yandan da durumu
polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri,

A. A.'yı ilk müdahalenin ardından
hastaneye kaldırdı. Motosiklet sü-
rücüsünün durumunun ağır ol-
duğu öğrenildi. Yolda önlem alan
polis ekipleri de, kazayı yara al-
madan atlatan otomobildeki 2 ki-
şiyi emniyete götürdü. Polis,
kazaya neden olan otomobildeki
2 kişiden hangisinin sürücü oldu-
ğunu araştırıyor.

Tartıştıkları
adamı
Öldürdü

esenyurt'tA 2 kişi arasında
çıkan tartışma, tekme ve yum-
ruklu saldırıya dönüştü. 3 kişi-

nin, bir kişiyi tekme-tokat dövmesi
güvenlik kamerasına yansıdı. Esenyurt
Bağlarçeşmesi'nde, yabancı uyruklu 2
kişi, bir marketin önünde tartışmaya
başladı. Sözlü tartışma, kısa sürede
kavgaya dönüştü. Çevredekilerin de ka-
tılmasıyla kavga büyüdü. 3 kişi, bir ki-
şiyi aralarına alıp, yumruk ve tekmelerle
dövdü. Saldırganlardan biri, eline aldığı
soğanı dövülen adamın başına vurdu.
Vatandaşların müdahalesiyle son bulan
kavga, bir iş yerinin güvenlik kamera-
sına yansıdı.

Trafik kazası 1 can aldı
Ümraniye'de, bacağından silahla yaralı olan sürücü, park halindeki kamyona çarptı. Ambulansla
hastaneye kaldırılan ve çok kan kaybettiği belirtilen sürücü Durdu Ertürk, hayatını kaybetti

OlAy dün saat 16.00 sı-
ralarında Ümraniye
Necip Fazıl Mahallesi

Hamza Yerlikaya Bulvarı'nda mey-
dana geldi. Durdu Ertürk, kullan-
dığı 34 DZB 113 plakalı
otomobilin direksiyon hakimiyetini
kaybederek, kamyona çarptı. İhbar
üzerine olay yerine sağlık ve polis
ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri
kanaması olan sürücünün bacağın-
dan silahla yaralandığını belirledi.
Nabzı zayıflayan sürücüye ilk mü-
dahale olay yerinde yapıldı. Bir

süre kalp masajı yapılan sürücü
Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve
Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü Ertürk hastanede yapılan

müdahaleye rağmen hayatını kay-
betti. Ertürk'ün cenazesi otopsi iş-
lemleri için İstanbul Adli Tıp
Kurumu'na gönderilirken, polis

ekipleri olayla ilgili geniş çaplı
inceleme başlattı. Kaza yapan
otomobil ise çekiciyle yediemin
otoparkına kaldırıldı. Olay yerin-
deki bir kişi, "Bir ses duyduk,
dükkanımızda oturuyorduk. Dı-
şarı çıktık. Baktığımızda araba-
nın sert bir şekilde kamyonun
lastik kısmına vurduğunu gör-
dük" dedi.

22 FETÖ'cü
gözaltında

İstAnbul'dA FE-
TÖ'ye yönelik düzenle-
nen operasyonda 22

şüpheli gözaltına alındı. İstanbul
Emniyet Müdürlüğü Mali Suç-
larla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, FETÖ'ye yönelik sabah
saatlerinde eş zamanlı operasyon
düzenlendi. Haklarında yakalama
kararı çıkarılan 27 şüpheliden 22'si
gözaltına alındı. Şüpheliler İstan-
bul Emniyetine götürüldü. Şüphe-
lilerin polisteki işlemleri sürdüğü
öğrenildi.

Gasp çetesi
çökertildi

ArnAvutköy'de bir
esnafı silahla tehdit
edip, 200 bin lirasını

şantajla gasbeden 5 şüpheli yaka-
landı. Arnavutköy'de Ü.A., isimli
esnaf 10 Haziran Perşembe günü
polise giderek, işyerinde çalışan
D.B. isimli kadının eşi S.N. ve ak-
rabası olan M.Ö. ile iş yerine gele-
rek kendisinden tehditle 50 bin lira
aldıklarını söyledi. Ü.A., daha
sonra da şüphelilerin kendisine
Sarıyer'de ormanlık alana götüre-
rek silah zoruyla 150 bin lira değe-
rinde senet imzalattı.



A ğzından NAMUS salyaları akıtan
namussuzlar, bunlar her yerde kar-
şımıza çıkabilir. Gönüllü namus

bekçileri. Mahallenin namusu ondan soru-
lur. Gözleri kulakları milletin kapısında 
penceresindedir. Bilmezler ki en büyük 
namussuzluk karakter namussuzluğudur.
“Siz namusu o kadar çok kadınlara yükledi-
niz ki çevrenizdeki namussuz erkekleri 
görmediniz.”

Boğaziçili Üniversite öğrencileri bunlar
için şarkı yapsa şöyle olurdu:

Namus bekçisi misin
Vay vay
Namuslu musun

Vay vay
Sorunlu musun
Vay vay
Akıllı mısın
Vay vay
“İnsanlar ne kadar namuslu olurlarsa,

başkalarının namuslarından da okadar zor
kuşku duyarlar.” 

Cicero
Bu namuslu görünen namussuzlar zayıf

karakterli, hastalıklı tiplerdir. Güçlü, havalı
görünmek isterler hep, üstenci üstenci kül-
hanbeyi tavırlarla zayıf karaktersiz yapıla-
rını gizlemeye çalışırlar. Karşısındaki güçlü,
zengin, itibarlıysa doksan derece değişir. 

Yaranmak yaltaklanmak
için her olmazı oldurup kural-
ları yıkmaktan çekinmez. Dilerim bu insan-
ların karşısına hep güçlü insanlar çıksın
eğer ki çaresiz eli mahkum, sesini çıkartma-
yacak muhtaç bir insana denk gelirse Allah
o insana yardım etsin. Her tür zorbalığı ve
şiddeti gösterebilir. İçindeki canavar birden
bire ortaya çıkar. Sanki şapkasından tavşan
çıkartıyormuşçasına büyük bir zevkle çıkar-
tır içindeki hastalıklı kişiliği. Manzara şöy-
ledir; avını kıstırmış gözlerinden ateş,
ağzından salya akan kin ve nefretle gücünü

kanıtlamaya çalışarak aç kurt gibi avının
korkmuş, zayıf, merhamet bekleyen gözle-
rinden daha da zevk alarak dişlerini geçir-
mek için sabırsızlanır. Vay be der nasıl da
güçlüyüm, şuna bak nasıl da merhamet dile-
niyor, nasıl da muhtaç diye düşünerek haz-
zın doruklarına varır. Bir tür orgazm yaşar.
Bazen de çantada keklik diye gördüğü avı-
nın korkusuzca dimdik durduğunu gördü-
ğünde ise çıldırır, kimyası bozulur. Kendinin
bile tanıyamayacağı bir canavar haline 
dönüşür. Her tür terbiyesizliği hakareti 
yapmaktan hiç çekinmez. Karşısındaki ona
posta koyan bir kadınsa hele de zeki, aklını
kullanabilen, sezgileri kuvvetli bir kadınsa
iyice çıldırır. Acizliği, yalanları ortaya çıkar,
nasıl saldıracağını şaşırır. Böyle insanları
fark ettiğimizde hayatımızdan çok uzaklara
fırlatalım. Heeeyt herkes haddini bilsin na-

raları atan bu yaratık bize zarar vermek
için hiç bir fırsatı kaçırmaz.

“Hile yapan yalan söyleyen, ama görü-
nüşte saygınmış gibi davranan adam. O 
aslında kendisinin namussuz olduğunu 
biliyor başkaları onu namuslu sandığı için
çevreden bir saygı topluyor. Oradan kendine
elden düşme bir öz saygı çıkarıyor. “

Güzel, vicdanlı, karakterli insanlara 
çıksın yolumuz. 

İnsan insan dedikleri
İnsan nedir şimdi bildim
Can, can deyu söylerlerdi
Bu can nedir şimdi bildim
Muhiddin de, hakk kadir
Görünür her şeyde hazır 
Ayan nedir pinhan nedir 
Nişan nedir şimdi bildim
Muhyiddin Abdal

“Kim namus ve ahlak şövalyeliği yapıyorsa bilin ki
en namussuz o'dur” Friedrich Nietzsche
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V ali Ali Yerlikaya, tarihi Kapalı
Çarşı'ya bugün bir ziyaret gerçek-
leştirerek, esnafın aşılanması ça-

lışmalarını yerinde inceledi. Ziyareti
sırasında Yerlikaya'ya İstanbul İl Sağlık
Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve
Halk Sağlığı Başkanı Dr. Abdullah Emre
Güner de eşlik etti. Vali Yerlikaya, ziyare-
tin sırasında bir açıklama yaparak,  Kapa-
lıçarşı ve çevresinde yaklaşık 40 bin
çalışanın bulunduğuna dikkat çekerek,
"Kapalıçarşı, İstanbul'da turistlerin en çok
ziyaret ettiği yer. Bugün çarşıda özel bir
gün yaşanıyor. İstanbul'da ve Türkiye'de
Kovid-19 aşısıyla ilgili çok yoğun, tarihi
bir aşılama hizmeti var. Bugün itibarıyla
35 yaş ve üstü vatandaşlar aşılanmaya
başlandı. Aşılama hizmetinde tüm kamu
ve özel hastanelerin, üniversitelerin ve
ASM'lerin görev alıyor. Aşı, Kovid-19 sal-
gınıyla mücadelede en büyük gücümüz.
İstanbul'da birinci doz aşı, bu saat itiba-
rıyla Sağlık Müdürümüzün bana verdiği
rakam 4,5 milyonu geçti. 2 milyon 300
bin noktasına gelen ikinci doz aşı var.
Toplamda 6 milyon 800 bin rakamına
ulaşmış vaziyetteyiz. Bir yenilik daha,
'Ben bugün aşı olabilir miyim?' randevu
istediğiniz zaman gün içinde aşıya erişe-
bileceksiniz. Kendimize bu şekilde güve-
niyoruz ve sistemimizi arkadaşlarımız
ona göre dizayn ettiler. Bakın 500 bin ran-
devu açacak düzeye geldik şu anda, dile
kolay yarım milyon. Bunun adımlarını da
3-4 günden beri veriyoruz. Bugün hedefi-
miz, inşallah 400 bin rakamına belki yak-
laşacağız, belki aşacağız. 35 yaş üstünde
sistemin açtığı hedef nüfus 9 milyon. Bu
performansla gidersek sizlerin teveccühü,
heyecanı ve bizim de sizleri bir an önce
aşılamayla ilgili heyecanımız el birliği

yaptığı zaman göreceksiniz, biz 2-3 hafta
içerisinde bu hedef rakama çok rahat bir
şekilde ulaşacağız, buna inanıyorum. İs-
tanbul olarak aşıya göstermiş olduğunuz
yoğun teveccüh bizleri son derece mem-
nun ediyor. 39 ilçemizde bugün 1 milyon
300 bin büyüğümüzün aşılama oranı
yüzde 87 oldu, bunu başardılar. Temenni-

miz o ki 65 yaş üzerindeki büyüklerimizde
başardığımız gibi 35 yaş üstü ve Bakanlı-
ğımız zamanı geldiğinde onu da açıklaya-
cak, 18 yaş ve üstünde inşallah daha
büyük oranı birlikte başaracağız" dedi. 

Bu bir rekor ama şimdilik

Yerlikaya akşam saatlerinde ise twitter he-

sabından bir mesaj paylaşarak aşılamada
rekor kırıldığını belirtti. Yerlikaya mesa-
jında, "16 Haziran günü İstanbul'da aşı
olanların sayısı 324 bin 456 oldu. Bu bir
rekor ama şimdilik. Çünkü bugün yeni bir
rekor geliyor. Hedefimiz; 35 yaş üstü nü-
fusumuzu en geç 3 hafta içinde aşılamak"
dedi. DHA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Ülkemizde acil dönüştürmemiz
gereken 1,5 milyon konutumuz olduğunu ortaya koymuştur. Bu konutla-
rın 300 bini ise İstanbul'da yer alıyor. Bakanlık olarak bugün İstanbul'da,
126 bin konutu dönüştürüyoruz" açıklamalarında bulundu
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'Üskü-
dar'da Büyük Dönüşüm 5000 Yeni Konut Projesi'
kentsel dönüşüm programın katıldı.  Törene Bakan
Kurum'un yanısıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, TOKİ
Başkanı Ömer Bulut ve Üsküdar Belediye Başkanı
Hilmi Türkmen de katıldı. Dar gelirliler için 15 bin
sosyal konut yaptıklarını söyleyen Bakan Kurum, "500
iş yerinin inşaatları yükselirken, başka bir yerde vatan-
daşlarımızın mülkiyet problemlerini çözüyoruz. Bir
yandan İstanbul'a 6 milyon metrekarelik alanda 40
millet bahçesi yapıyoruz. Yine Validebağ Korusu için
bakanlığımız ve Üsküdar Belediyesi ile pazartesi günü
itibariyle çalışmalara başlıyoruz. Yaklaşık 50 milyon
TL'lik bir yatırım olacak" dedi. Bakan Kurum,  "Üni-
versitelerimiz, bilim insanlarımız ve bakanlığımız; şu
an, ülkemizde acil dönüştürmemiz gereken 1,5 milyon
konutumuz olduğunu ortaya koydu. Bu konutların 300

bini ise İstanbul'da yer alıyor. Acilen bu 300 bin ko-
nutu dönüştürmeliyiz. Bakanlık olarak bugün İstan-
bul'da, 126 bin konutun dönüşüm sürecini başlattık"
diye konuştu. 

47 dükkan teslim edeceğiz

Üsküdar'da yeni 5 bin konutluk proje hakkında bilgi
veren Bakan Kurum, "2018 yılında Çamlıca Camii'nin
batısında bulunan 180 bin metrekarelik bir alanı riskli
alan ilan etmiştik. Hemen çalışmalarımızı başlattık;
Kirazlıtepe ve Ferah mahallerindeki projemizde top-
lam bin 876 konut, 142 dükkân yapıyoruz. Bu alanda
TOKİ eliyle yürüttüğümüz çalışmalarımız tüm hızıyla
devam ediyor. İnşallah bu yıl Eylül ayında 504 konutu-
muzu ve 47 dükkânımızı önümüzdeki yılın sonuna
kadar da kalan bin 372 konut ve 95 dükkânımızı Üskü-
darlı kardeşlerimize teslim edeceğiz" dedi. DHA

Hızlı bir dönüşüm var

İstanbul Valisi Ali Yerli-
kaya, twitter hesabından

paylaştığı bir mesajla, "16
Haziran günü İstanbul'da

aşı olanların sayısı 324 bin
456 oldu. Bu bir rekor ama

şimdilik. Çünkü bugün
yeni bir rekor geliyor. 

Hedefimiz; 35 yaş üstü nü-
fusumuzu en geç 3 hafta

içinde aşılamak" dedi

Melika FAKI

melikefaki@gmail.com

SÖZ YAŞAMIN

ISTANBUL’DA
ASI REKORU

Medya takip kurumu Ajans Press, sinema ile alakalı
basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Dijital basın
arşivinden derlenen bilgilere göre geçen yıldan bu-
güne sinema ile alakalı basında çıkan haber adedi 61
bin 706 olarak görüldü. Aynı dönem içinde sadece si-
nema salonları ile alakalı çıkan haber adedi ise 2 bin
580 oldu. Haber içerikleri arasında sinemaların
Kovid-19 tedbirleri içerisinde kapanması ve bazı si-
nema filmlerinin gösteriminin ertelenmesi yer aldı. Ti-
yatro ile alakalı çıkan haber adedi de 61 bin 935
olarak belirlendi. Kurumun Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, sinema,
tiyatro, opera, bale, orkestra, koro ve topluluk istatis-
tikleri belli oldu. Böylelikle pandemi süreciyle birlikte
bu tür etkinliklerin büyük oranda azaldığı kaydedildi.
Özellikle sinema seyirci sayısı büyük oranda düşüş
yaşarken, 2020 yılında sinema seyircisinin 2019 yılına
oranla yüzde 69,5 azaldığı kaydedildi. Bunun yanı
sıra tiyatro seyirci sayısı yüzde 43,1 azalırken, opera
ve bale seyirci sayısının yüzde 20,5 azaldığı saptandı.

İStanbul'da FETÖ'nün Bylock, Ablalar ve Eğitim
Kurumları soruşturmaları kapsamında aranması olan
ve gaybubet evlerinde gizlenen firari 9 şüpheliye yöne-
lik düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda,
örgüt lideri Fetullah Gülen'e ait çok sayıda yeni kayda
alınan, örgüt mensuplarını motive etmek amacıyla ko-
nuşmalarının ve örgütle mücadele eden kamu görevli-
lerine yönelik "Beddua" videoları ve ses kayıtlarının
bulunduğu ortaya çıktı. Dönemin İstanbul Organize
Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç'ın eşi
olan "Mukaddes" kod adlı N.A.' nın da aralarında bu-
lunduğu 3 kişi tutuklandı.  İstanbul Emniyet Müdür-
lüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve
İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Bylock, Ablalar
ve Eğitim Kurumları soruşturmaları kapsamında
aranması olan ve gaybubet evlerinde gizlenen firari 9
kişiye yönelik 11 Haziran Cuma günü düzenlenen eş
zamanlı operasyonun detayları ortaya çıktı. Polis ekip-
lerince 10 hücre evi ve bir iş yerinde yapılan arama-
larda örgüt mensuplarına dağıtılmak üzere Türk lirası,
dolar ve Euro cinsi toplam 750 bin lira para, çok sa-
yıda hediyelik market alışveriş kartları, 1 adet 'F' serisi
1 dolar, FETÖ Terör Örgütü elebaşına ait kitaplar,
sohbet kasetleri ve dijital materyaller ele geçirildi.

Materyallar incelendi

Hücre evlerinde yapılan operasyonlarda ele geçirilen
dijital materyallerin incelemesinde, örgüt elebaşı Fetul-
lah Gülen'e ait çok sayıda yeni kayda alınmış örgüt
mensuplarını motive etmek amacıyla konuşmalarının
ve örgütle mücadele eden kamu görevlilerine yönelik
"Beddua" videoları ve ses kayıtlarının bulunduğu or-
taya çıktı.  Bylock yazışmalarında örgüt mensuplarının
bir araya geldiği, kamp yerlerine FETÖ terör örgütü
elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitap isimlerinin verildiği,
örgütün yayın organlarından olan Samanyolu Televiz-
yonu'nun Genel Yayın Yönetmeni Hidayet Karaca' nın
örgüt mensuplarını "17-25 Aralık operasyonlarını
yapan polislerin" yargılandıkları Çağlayan Adliyesi'nde
destek amaçlı eylem yapmaya yönlendirdiği
belirlendi.  Ayrıca ABD'de Türkiye aleyhine sürekli ka-

ralama kampanyaları
içerisinde yer alan
örgüt lideri Fetullah
Gülen'in manevi oğlu
olan Enes Kanter'in
paylaşımlarına destek
verilmesi yönünde tali-
matlar verildiğine dair
yazışmaların bulun-
duğu tespit edildi.

Sinema 
seyircisi azaldı

FETÖ'nün şifreleri

Pandemiyle sosyal faaliyetlere de büyük
oranda kısıtlama gelirken, 2020 yılında
sinema seyircisinin 2019 yılına oranla
yüzde 69,5 azaldığı kaydedildi

Sanal
aşklar acı
gerçekler

‘Sanal Aşkın Gerçek Acısı’ ismli roma-
nında günümüzün yaşanan sanal aşkla-
rını ele aldığını söyleyen Erkan Ünlü,
"Sanal dünyada insanlar hiç tanımadık-
ları insanlarda hayallerindeki aşkı arıyor.
Mutluluğu hayal ederken yaşanan büyük
mutsuzluğu bu romanımda anlatmak is-
tedim" dedi. Çocukluk yıllarından itibaren
yazarlığa ilgi duyduğunu belirten Erkan
Ünlü, "İlk olarak yazdığım şiirleri bir kitap

haline getirmeye karar verdim ve şiir kita-
bım Mavi Mühür'ü Luna Yayınevi'nden
çıkardım. Ardından ise gerçek bir hayat
öyküsünden esinlendiğim ‘Leyla’ adlı ro-
manı çıkardım. Leyla romanının ikinci
baskısından elde edilecek tüm geliri sos-
yal farkındalık projelerine bağışlayarak
okuyucuya minnetimi göstermek istedim.
Luna Yayınevi'ne ve Zeynep Bora'ya des-
tekleri için teşekkür ederim" diye konuştu.

Vali Yerlikaya, ziyaretin sırasında bir açıklama yaparak,  Kapalıçarşı ve çevresinde yaklaşık 40 bin çalışanın bulunduğuna
dikkat çekerek, "Kapalıçarşı, İstanbul'da turistlerin en çok ziyaret ettiği yer. Bugün çarşıda özel bir gün yaşanıyor. 
İstanbul'da ve Türkiye'de Kovid-19 aşısıyla ilgili çok yoğun, tarihi bir aşılama hizmeti var” şeklinde konuştu.

Murat
Kurum



İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB)
Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün, Ma-
latya Merkez, Hekimhan, Arguvan ve

Arapgir’e yaptığı ziyaretlerin bir benzerini,
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde gerçekleş-
tirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli
Ağbaba ve beraberlerindeki heyetle birlikte
sabah saatlerinde Malatya’dan hareket
eden İmamoğlu, yol boyunca yerleşim nok-
talarında, vatandaşların sevgi gösterileriyle
karşılaştı, onlardan gelen farklı sorunları
dinledi. Malatya’ya 10 kilometre uzaklıktaki
Haçova Köyü’nde İmamoğlu’nu karşılayan
vatandaşlar, bölgelerinde açılmak istenen
taş ve mermer ocaklarına karşı yürüttükleri
mücadeleyi anlattı. Vatandaşlar sorunlarını,
“Kayısı bahçelerimiz, üzüm bağlarımız ol-
masından dolayı hepimiz tepki gösteriyo-
ruz. Ama bir türlü hükümete sesimizi
duyuramıyoruz. Bundan dolayı sizlerden
destek istiyoruz. Köyümüz; taş ocaklarına,
mermer ocaklarına peşkeş çekilmesin. Top-
rağımız verimli. Arıcılık yapıyor, Malat-
ya’nın en meşhur kayısısını burada
yetiştiriyoruz” sözleriyle dile getirdi. İma-
moğlu’nun Haçovalılara yanıtı şöyle oldu
“Doğa tahribatlarına karşı her yerde, bütün
arkadaşlarımız mücadele veriyorlar. Biz de
bu koruyucu duygunuza, gerçekten derin
saygı duyuyoruz. Elimizden ne gelir, bile-

meyiz; ama duyurulmasında, size katkı
sunmayı elbette isteriz. İnşallah başarılı
oluruz. Çünkü, malum bu tahribatın en de-
rinini şu an İstanbul yaşıyor ve yaşamak
üzere. Ona da engel olmak için mücadele
veriyoruz biliyorsunuz. Memleketimizi
Allah korusun diyelim” oldu. 

İmamoğlu'nu size getirdim

Yaklaşık 1,5 saatlik bir yolculuğun ardın-
dan Gölbaşı’na ulaşan heyeti, coşkulu bir
kalabalık karşıladı. Ziyarette sırasıyla; Göl-
başı Belediye Başkanı İskender Yıldırım,
CHP Adıyaman milletvekili Abdurrahman
Tutdere ve CHP Genel Başkan Yardımcısı
Veli Ağbaba birer konuşma yaptı. CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun
seçim döneminde, “Gölbaşı’nda İskender
Başkan, İstanbul’da da Ekrem İmamoğlu
kazanacak. Ben de Ekrem İmamoğlu’nu
size getireceğim” sözü verdiğini anımsatan
Ağbaba, “Genel Başkan’ımızın vekaletiyle
İmamoğlu’nu size getirdim” diye konuştu.

Her yerden sorumluyum

Ağbaba, Tutdere ve Yıldırım’ın konuşmala-
rının kendisine ayrı sorumluluklar yükledi-
ğini belirten İmamoğlu, “Tabi Türkiye’nin
her noktasına dokunmak zorunda olan bir
şehirdir İstanbul. İstanbul iyi işler yaparsa,

memleket de çok iyi olur. Onun için ben
kendimi, 16 milyon İstanbulluya sorumlu
hissediyorum; ama ben, kendimi memleke-
tin her yerine sorumlu hissediyorum, Göl-
başı’na da. Seçim döneminde Genel
Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu size bir söz
vermiş; ‘Ekrem İmamoğlu kazanacak ve
buraya gelecek, sizlerle beraber de güzel
işler yapacak’ demiş. Ben, bugün çok mut-
luyum. Bugün burada Genel Başkan’ımın
sözünü yerine getiriyorum; ne mutlu bana”
ifadelerini kullandı.

İnsan ayırmak yanlış

Gölbaşı’na İstanbul’da yaşayan Adıya-
manlıların da selamını, coşkusunu ve sevgi-
sini getirdiğini söyleyen İmamoğlu, “Bir
dahaki sefere Adıyaman’a geleceğiz. Adıya-
man’ın tamamını dolaşacağız. Bu toprak-
larda, belediyelerimizin her birisine katkı
sunmak istiyoruz. Bugün, CHP’li bir bele-
diye başkanımızın misafiriyiz. Ama biliniz
ki; kapımızı kim çalarsa, bizden kim destek
isterse, başımızın üstünde yeri var. Birileri
gibi, biz bakmayız o partiliymiş, bu partiliy-
miş bakmayız. Çünkü benim makamım da
milletin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de
milletin, o bildiğiniz bütün makamlar mille-
tin. O makamlar sizin. Kimseye mülk değil”
dedi. Türkiye’yi yoran konulardan birinin

de “insan ayırmak” olduğuna vurgu yapan
İmamoğlu, şöyle devam etti: “Partisine bak,
insan ayırt et; inancına bak, insan ayırt et;
ırkına bak, insan ayırt et... Usandık, bıktık,
bunaldık; olmaz böyle bir şey. Şu güzel in-
sanlarımıza bakıyorum. Herkes burada.
Allah aşkına, hepinizin gözüne kurban. He-
pinizin vicdanına kurban. Şu insanların bi-
rini diğerinden ayıranlardan bu memlekete
hayır olmaz. Bu ülkenin her insanını eşitle-
mek zorundayız. Gencimiz iş bulacak, değil
mi? İlla ona torpil mi lazım? Liyakat kaza-
nacak artık. Benim çok yakın tanıdığım bir
genç ile şuradan herhangi bir genç, -Ekrem
İmamoğlu olarak söylüyorum- vicdanımda
tamamen eşittir. Ve bu memleketin en do-
ğusundan, en batısına, en güneyinden, en
kuzeyine her yurttaşımız eşittir. 84 milyon
insanımızın kazanması için çalışacağız.”

Onur KARAKOÇ

onrkarakoc75@gmail.com

KElAMdAn KAlEME
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1- Kitap okuma oranı %1'i geçmez...

B u ülkelerde insanlar yatırımlarını kendile-
rine değil, lüks hayata ve lüks yaşama ya-
parlar. Kendi fikir dünyalarını

önemsemezler. Kitap ve okumanın onların hayatında
yeri yoktur. Hatta teknolojiyi hayatının tam merke-
zine alırlar fakat kitap okumayı onlar  angarya, boş
iş olarak görürler. Toplumun kitap okuyup bilgi ve
fikir sahibi olmasını kesinlikle istemezler. Çünkü
okuyan toplumlar kendi iradesi ve aklıyla hareket
ederler. 

2- Toplumda düşünme ve sorgulama yoktur...
Genellikle biat kültürü olan toplumlardır. Söyle-

neni direk kabul ederler, araştırma, görüş alma gibi
huyları yoktur. Farklı düşünen , olayları farklı bakış
açısıyla değerlendiren kişileri dinlemek yerine onları
dışlarlar hatta kategorize edip hakaret ederler. 

Netice olarak düşünmeyen, sorgulamayan top-
lumlarda (gerileyen ülkelerde) ehliyet ve liyakatten
söz edilemez. 

3- Bilim ve sanat ile ilgili haber göremezsiniz...
Bilim'in bu toplumlar için hiçbir kıymeti yoktur.

Futbol'a olan ilginin yüzde biri bile bilim'e verilmez.
Sanat ise onlara çok uzaktır. Sanat'a ve sanatçı'ya
kıymet vermezler. 

4- Dini ve milli duygular suistimal edilir...
Akılcılığı, realiteyi bir kenara bırakıp sadece ge-

lenekler ve mahalle baskısıyla yapılan inanç ve de-
ğerleri ölümüne yaşarlar. Dinlerin ahlaklı birey,
ahlaklı toplumlar inşa etmeyi söylediği halde onlar
bağnaz, dar görüşlü olurlar. Hiçbir zaman çağa ve
çağın gerektirdiği konjektöre göre hareket 
edemezler. 

Milli duygular ise bu toplumlarda yapılan haksız-
lıkların, hukuksuzlukların ve yanlışların üzerini ört-
mek için kullanılan araçlardan biridir. 

5- Yöneticiler zenginleştikçe, halk yoksullaşır...
Gelir dağılımında eşitsizlik günden güne ilerler-

ken halka her zaman kanaat ve şükür üzerinden me-
sajlar verilir. Diğer taraftan halkın emeği ve hakkı
olanı  ise bir avuç insan hunharca israf eder. 

6- Okullarda verilen eğitim semboliktir...
Bu ülkelerde çocuklar okumak için okumaz, ile-

riki hayatlarında daha iyi şartlarda yaşamak için
okurlar. Okuyarak sevdiği alanlarda çalışma yap-
mak ve o alana katkı sağlamak için değil, o alanda
unvan almak için okurlar. 

Geri kalmış ülkelerde eğitim ezberci ve dar ba-
kışla öğretilir. Çok yönlü bireyler yetiştirmezler. Bu-
nunda en büyük nedeni ise eğitimli bireylerin
yetişmesi, ehliyet ve liyakat sahibi olmayan makam
sahiplerini tedirgin etmelerindendir. 

7- Adalet, gücü elinde bulunduranın yanında ola-
madığınız takdirde tecelli etmez... 

Bu toplumlarda güçlülerin adaleti işler. İstediği-
niz kadar haklı olun, güçlü ve nüfuz sahibi değilse-
niz adalet size uğramaz. Genellikle adalet sözleri
miting meydanlarında söylenir. 

8- Ahmak insanların kolayca ünlü olduğunu 
görürsünüz...

Bilim insanı ve ilim insanın değeri hiç bilinmez.
Hiçbir başarısı olmayan sadece fiziksel bedenleri
üzerinden piyar yapan ve bunun dışında hiçbir
meziyeti olmayanlar popüler olurlar. 

9- Sürekli magazin konuşulur...
Toplumsal meseleler yerine falanca ne marka kı-

yafet giymiş, filanca hangi marka arabaya binmiş ,
öteki kiminle aşk yaşamış gibi gibi haberlerin ardı
arkası kesilmez.

10- Üretenler den daha fazla tüketenler gösteriş
yapar...

Bu toplumlarda enteresan olan bir şeyde üreten-
lerin mütevazı, tüketenlerin ise reklam ve gösteriş
peşinde koşmalarıdır. 

Üreten insanlar daha sade yaşarlar. Dolayısıyla
bilgide ve teknoloji de yarışırlar. Ama geri kalmış
ülkeler ise lüks yaşam ve ihtişam da yarışırlar. Ve
bu durumu meşrulaştırmak içinde itibar kavramını
kullanırlar.

Gelişmeye çalışırken 
gerileyen ülkelerin 10 hali

Malatya’dan Adıyaman
Gölbaşı’na hareket eden

İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu’nun yolu,

Haçova Köyü’nde kesildi.
İmamoğlu’nu karşılayan

vatandaşlar, bölgelerinde
açılmak istenen taş ve

mermer ocaklarına 
karşı yürüttükleri 

mücadeleyi anlattı, 
İBB Başkanı’ndan

kendilerine “ses” olmasını
istedi. İmamoğlu’nun
köylülere destek verdi

“Bu ülkenin çocuklarına baktığımda ge-
leceği görüyorum” diyen İmamoğlu,
“Burası Mezopotamya. Burası Anadolu.
Burası medeniyetlerin beşiği. Dünyada
medeniyet yok iken, burada vardı. Böyle
bir toprağın nimetini, hep birlikte gele-
ceğe taşımalıyız. Güzel insanlarımız;
sakın aramıza nifak sokmaya çalışan-
lara aldanmayın. Sakın birilerini kötüle-
yerek oy kazanmak isteyenlere
aldırmayın. Kulağınızı tıkayın. Kötü konu-
şanların, kötü sözlerin sahiplerine ait ol-
duğunu unutmayın. Yüzünüzü, bağrınızı,
zihninizi güzel sözlere çevirin. Güzel dili
dinleyin. Projeleri dinleyin, iş üretenleri
dinleyin. İş yapmak isteyenleri engelle-
yenleri dinlemeyin. Onlara kulaklarınızı
tıkayın. Hele hele kendi çıkarları için de-
ğerleri kullanan inancı ve milli değerleri-
mizi kullananlara kulağınızı tıkayın. Milli
değerler, hepimizin. Kimseye ait değil.
Kimse inanç değerleri üzerinden, milli
değerler üzerinden siyaset yapmaya, oy
devşirmeye kalkmasın. Yeni bir gelecek,
yeni bir süreç başlıyor. Bu değişime
hazır olun. İstanbul’da hayat çok güzel
oluyor, çok güzel şeyler geliyor. Unutma-
yın ki memlekette de Türkiye’mizde de
her şey çok güzel olacak. Sizin inancı-
nıza kurban olayım” dedi. Heyet, konuş-
maların ardından Gölbaşı Belediyesi’ne
bir ziyaret gerçekleştirdi.

Nifak tohumuna
izin vermeyiz

koyLuLErE tam
dEstEk vErdI

İBB fabrika kuruyor
İBB, İstanbulluların sağlıklı ve ucuz ekmek tüketebilmesi için ülkenin en büyük ekşi mayalı
ekmek fabrikasını kuruyor. Hadımköy bölgesinde inşa edilen fabrikada günde 800 bin ila 
1 milyon arasında ekmek üretilebilecek. Fabrikanın birinci etabı 2021 yılı sonunda hizmete 
girecek. Bisküvi ve glütensiz ürün üretimini sağlayacak ikinci etap ise 2022 yılı başında açılacak

istanbuL Büyükşehir Belediyesi iştiraki
Halk Ekmek (İHE), kurulduğu 1978 yılından
bu yana ucuz ve sağlıklı ekmek üretmeye

devam ediyor. Kartal/Cevizli, Eyüp/Edirnekapı ve Sul-
tangazi/Cebeci fabrikaları olmak üzere üç fabrikasında

el değmeden üretim yapan İHE, üretim kapasitesini ar-
tırmak ve mevcut ürün çeşitlerine yenilerini eklemek
üzere Hadımköy’de yeni bir fabrika inşa ediyor. Toplam
78 bin metrekare alan üzerinde kurulan tesis, Türki-
ye’nin en büyük ekşi mayalı ekmek üretim kapasitesine
sahip fabrikası olacak. Ürünleri taze ve donuk şekilde
piyasaya sunulacak yeni fabrikada, ekşi mayalı ekmeğin
yanısıra; normal, paketli çeşit ekmekler ile bisküvi ve
glütensiz ürünler de üretilebilecek.  
Geniş üretim imkanı sağlayacak fabrikada 12 adet 50
tonluk, 6 adet 20 tonluk toplam 18 adet un silosu bulu-
nuyor. Silolarda 720 ton un stoklanabiliyor. Tesiste,
özel dizayn edilmiş 16 adet çift cidarlı paslanmaz tank-
lar kullanılıyor. 36 saatlik ekşi maya fermantasyonu
sonrası 1 saate kadar kazan fermantasyonu ve 4 saate
kadar da son fermantasyon yapılarak besleyici, hazmı
kolay geleneksel ekmekler üretilebilecek. Öte yandan
İHE Hadımköy Fabrikası, olası bir afet durumunda 24
saat çalışabilecek şekilde dizayn edildi. Tesisin birinci
etabının 2021 yılının sonunda, bisküvi ve glütensiz
ürünlerin üretileceği ikinci etabın ise 2022 yılının başı
itibariyle tamamlanması planlanıyor.  
MÜGE YÜCETÜRK

Esnek çalışma

sürEcEk
Esnek çalışma modeli artık her işveren ile çalışanın
hayatında önemli bir konuma geçti. TÜBİTAK’ın
desteğiyle İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından
yürütülen “Esnek Çalışma Yönetim Sistemi
Geliştirme Projesi” kapsamında yapılan araştırma
sonuçlarında, yeni normalleşme dönemiyle çalışma
şekillerinin değişkenlik gösterdiği vurgulandı

Yeni normaLLeşme dönemiyle çalışma
hayatı da değişmeye başladı. Her yaştan
çalışanın sosyalleşme alanı olarak gördüğü

çalışma yerleri, pandeminin etkisiyle değişime girdi.
Salgın döneminde oldukça popüler olan esnek ça-
lışma modeli sosyalleşmenin de çok büyük bir ihtiyaç
olduğunu ortaya çıkardı. Bu süreçte iş toplantıları dı-
şında da sosyal amaçlı çevrim içi aktivitelerin sayısı
arttırıldı. Özellikle üst yönetim ve çalışanın bağlı ol-
duğu yöneticiler etkili iletişim yoluyla belirsizlik hissini
azalttı. Esnek çalışma uygulamaları; çalışanların fizik-
sel sağlığı ve psikolojik iyi oluşu, çalışan bağlılığı, çalı-
şan ve organizasyon verimliliği, iş sürekliliği, işveren
markası ve itibarı gibi hem işveren hem de çalışan açı-
sından olumlu katkıları sundu. 

27 kurumdan yönetici katıldı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Örgütsel Psikoloji Yüksek
Lisans Program Direktörü Doç. Dr. İdil Işık tarafın-
dan yürütülen “Esnek Çalışma Yönetim Sistemi Ge-
liştirme Projesi” kapsamında yapılan araştırmada,
Karşılaştırmalı İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uygu-
lama ve Araştırma Merkez Müdürü Prof. Dr. Kübra
Doğan Yenisey ve İşletme Fakültesi Öğr. Üyesi Doç.
Dr. Deniz Kantur ise araştırmacı olarak görev aldı.
TÜBİTAK’ın destek verdiği projede zaman ve/veya
mekân esnekliğiyle çalışma yönetim standartlarını
geliştirerek, Türkiye iş yaşamına bir uygulama mo-
deli ve rehberi sunmak hedeflendi. Projenin tüm
fazlarında toplam 81 özel sektör ve kamu kurumu
ile sektörel sivil toplum örgütü katılımcı oldu. Proje-
nin nitel fazında 27 kurumdan 53 üst düzey yönetici
ile derinlemesine, yarı yapılandırılmış, çevrim içi (on-
line) mülakatlar gerçekleştirildi. Mülakatlara toplam
26 insan kaynakları yöneticisi ve 27 operasyondan so-
rumlu yönetici katıldı. Akaryakıt, gaz, üretim, enerji,
metal, ilaç, kimya, kozmetik, havacılık, seyahat, tu-

Lüleburgaz çalışıyor
LüLeburgaz Belediyesi’nin kentin kuzeyin-
den gelen trafiği direkt Edirne Caddesi’ne
bağlayacak ve Tarihi Taş Köprü’nün kurtulu-

şunda önemli bir yeri olacak olan alternatif yolda, Su ve
Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından 1,5 kilometrelik
yağmur suyu hattı çalışması başlatıldı. Lüleburgaz Bele-
diyesi’nin kent trafiğini rahatlatmak için geçtiğimiz yıl
yapımına başladığı alternatif yolda çalışmalar tüm hı-
zıyla devam ediyor. Tamamlandığında Pınarhisar’dan
gelen sürücüleri doğrudan Edirne Caddesi’ne bağlaya-
rak kentin kuzey bölümündeki trafiği önemli ölçüde ra-
hatlatacak olan alternatif yolda yağmur suyu hattı
çalışması başlatıldı. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
ekiplerince gerçekleştirilen 1.5 kilometre uzunluğundaki
hat çalışmasının hemen ardından kanalizasyon hattı ya-
pımına başlanacak. Konuyla ilgili açıklamalarda bulu-
nan Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü personeli Caner
Yaşa, “Su ve Kanali-
zasyon Müdürlüğü
olarak burada yağ-
mur suyunu alabil-
memiz için öncelikli
olarak yağmur suyu
hattı çalışmasına
başladık. 1.5 kilo-
metre uzunluğun-
daki bir çalışma
olacak” dedi. 
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OnİkİşubaT ilçesinde yaşayan 31 yaşın-
daki bir çocuk annesi Esra Yuvayapan, 3 yıl
önce sosyal medyada gördüğü dekoratif

çiçek işinden etkilenerek üretim yapmaya karar verdi.
Dekoratif çiçek tasarımlarını profesyonelce yapmak
için araştırmalarda bulunan Yuvayapan, daha sonra
İstanbul'a giderek Rusya'dan gelen özel bir ekipten
eğitim aldı. Eğitimler sonucu evinde ürettiği dekoratif
çiçekleri sosyal medya aracılığıyla satan Yuvayapan,
bir süre sonra yurt dışına ihracat yapan tedarikçi fir-
malardan sipariş almaya başladı. Salgın döneminde
taleplerin artmasıyla geçen yıl eşinin dükkanının bir
bölümünü atölyeye dönüştüren Yuvayapan, ürettiği
dekoratif çiçekleri tedarikçi firmalar aracılığıyla Al-
manya, Fransa, Hollanda, Rusya, Azerbaycan ve
Türkmenistan'ın da aralarında bulunduğu 10 ülkeye
ihraç ediyor. KOSGEB desteğiyle aldığı kesim maki-
nesiyle siparişleri yetiştirmeye çalışan Yuvayapan,
meslek lisesinde eğitim gören 10 öğrenciye de iş im-
kanı sundu.

İletişime geçtik

Yuvayapan, kendisine yardımcı olan ablasıyla yapay
çiçek tasarımında 3 yılda önemli mesafeler kat ettikle-
rini, salgın döneminde işlerinin büyümesi sonucu yurt
dışından siparişler aldıklarını söyledi. Yapay çiçekte
dünya piyasasının merkezinin Çin olduğunu, salgın
sürecinde buradan Türkiye'ye ürün girişinin olmama-
sını bir fırsat olarak değerlendirdiklerini ifade eden
Yuvayapan, "Dedik ki Türkiye'de bu açığı kapatama-
yız ama bir deneyelim. Çin'den alım yapan birkaç top-
tancıyla iletişime geçtik. Yaptığım numuneleri
götürerek sundum. Yurt dışı bağlantılarını bu şekilde
kazandık." dedi. El emeği göz nuru ürünlerinin otel,
lobi, iş merkezleri, kuaför salonları gibi birçok yerde
kullanıldığını belirten Yuvayapan, şunları kaydetti:
"Toptancılar bizimle iletişime geçtiklerinde öncelikle
adet sayıları yükseldi. Mesela biz haftada 100 çiçek çı-
karıyorduk. Bizden bin, 2 bin tane çiçek istemeye baş-
ladılar. Biz buna karşılık verebilmek için öncelikle
kendimize güvenip kendimizi büyüttük sonra ekibi-
mizi güçlendirdik. Taleplere yetişemedik, bir anda. Biz
bambaşka bir dünyanın içine girdik. 7-8 müşteriye
aynı anda çiçek vermeye başladık. Bu çiçeklerin türev-
lerini, daha fazla renklerini, daha fazla çeşitlerini iste-
meye başladılar. Buna oturduk kafa yorduk, kendimizi
geliştirdik aslında. Bu aşamalara geldik, şu an 10 ül-
keye ihracat yapıyoruz. İlk müşterimiz Almanya. Al-
manya'ya yüklü ihracatlar yapıyoruz. Hollanda,
Azerbaycan, Rusya ve özellikle Türki cumhuriyetlere
ihracat yapıyoruz. Toptancı ve tedarikçi firma aracılı-
ğıyla adını bilmediğimiz birçok ülkeye ürünlerimiz gi-
diyor. Birçok internet sitesinde de ürünlerimizi
görüyoruz. Bu bizi mutlu ediyor."

Örnek bir
kadın girişimci
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İş zekası çözümleri ala-
nında faaliyet gösteren
yerli teknoloji şirketi BI

Technology, 8 uzman-
lık merkezi bulunan,

veri ve analitik ekosis-
temlerinden Komtaş

bünyesine katıldı

K omtaş'ın veri yönetim ve yöneti-
şimi, veri ambarı, ileri analitik,
yapay zeka, güvenlik analitiği,

risk analitiği gibi birçok alanda sunduğu
uçtan uca teknoloji, çözüm ve hizmetle-
rin arasına, BI Technology’nin iş zekası
çözümlerinin de eklendiği duyuruldu.
Konuya ilişkin açıklamada bulunan
Komtaş Yönetim Kurulu Başkanı ve
Genel Müdürü Yüksel Çomak, “İs ̧
dünyasının degĭsȩn kosu̧lları ve
günümüzün ihtiyaçları göz önüne alın-
dıgı̆nda, dijital dönüşümü veri ve anali-
tik ekseninde yönetmek isteyen
şirketlerin artık uçtan uca tüm hizmetleri
tek noktadan temin etmeyi tercih ettiğini
görüyoruz. Bu noktada iş zekası ala-

nında 20 yılın üzerinde saha deneyimi
bulunan BI Technology, Komtaş ekosis-
teminde yer alan veri, analitik ve yapay
zeka çözümlerinin tamamlayıcı bir par-
çası olarak, tamamen son kullanıcı ara
yüzlerine odaklı bir deneyimle pazara
çıkıyor. BI Technology’nin Komtas ̧ eko-
sistemine katılması ağırlıklı finans, gü-
venlik, sigorta, sağlık, perakende, üretim,
telekomünikasyon, medya, kamu, ulaşım
ve BT sektörlerindeki müşterilerimize
daha güçlü bir ekiple ve bütünsel bir
yaklası̧mla hizmet sunulmasının önünü
açacak” dedi. BI Technology Yönetim
Kurulu Başkanı Ruhver Barengi ise “Ku-
ruluşumuzdan bu yana pazarda oluştur-
duğumuz iş ortakları ekosistemiyle

birlikte hareket ediyoruz. Komtaş’ın
DNA’sına çok uygun olan bu çalışma
şekli, aynı zamanda operasyonel ve stra-
tejik anlamda da tamamlayıcı olacak.

Analitik çözümler

BI Technology’yi bünyelerine katarak di-
jital dönüşüm yolculuğunda veri ve ana-
litik ekseninde uçtan uca hizmet
sağlayan bir yapı haline geldiklerine de
değinen Çomak şu ifadeleri kullandı:
“Bu yaklaşımla özel sektör ve kamuda
operasyonel verimliliği optimize etmeye,
maliyetleri azaltmaya, riskleri en aza in-
dirmeye ve rekabet avantajını yükselt-
meye yönelik çözümler kurguluyoruz.
Her müşterinin ihtiyacı farklı olduğu için

çözümlerimizi ihtiyacı en iyi karşılayacak
şekilde her şirkete özel olarak tasarlama
imkanımız bulunuyor. Bu noktada en
doğru teknolojiyi seçip, müşterimizin
bugün içinde bulunduğu durumun öte-
sine geçerek, gelecekteki ihtiyaçlarını da
kapsayacak stratejik bir bakış açısıyla
hareket ediyoruz. Bu hamleyle 220 çalı-
şan ve yüzlerce müşteriden oluşan bir
portföyle daha sağlıklı ve hızlı büyüyece-
ğimizi görüyoruz. Müşterilerimiz, BI
Technology’nin Komtaş ekosistemine
dahil olmasıyla iş zekası, veri, analitik ve
yapay zeka alanlarında en yetkin kadro,
ürün çeşitliliği ve çözüm yelpazesi sunan
bir ekiple çalışma olanağına sahip ola-
cak” ifadelerini kullandı.” DHA

Kentsel dönüşüm fırtınası
Kentsel dönüşüm tüm hızıyla devam ediyor, bugün yalnızca İstanbul’da 118 bin 500 konut için dönüşüm çalışması sürüyor. Bu
süreçte eşya depolarına talebin arttığını söyleyen Depo Palas CEO’su Ulaş Gümüşoğlu, “Eşyaların profesyonel ve güvenli bir or-
tamda muhafaza edildiğinden ve daha da önemlisi sigortalandığından emin olunmalı” diyerek fırsatçılara karşı uyarıda bulundu

Türkİye genelinde afet riski
taşıyan binalar, 2012’den bu
yana kentsel dönüşüm kapsa-

mında yenileniyor. Özellikle olası büyük
bir depremin beklendiği İstanbul’da ise
çalışmalar her geçen gün hız kazanıyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından
yapılan açıklamaya göre, yalnızca İstan-
bul’da 118 bin 500 konut için dönüşüm
çalışmaları sürüyor. Bu durum, haliha-
zırda ikamet ettiği evden geçici olarak ta-
şınması gereken vatandaşın eşya
depolama ihtiyacını da artırıyor. Genel-
likle kısa bir süre içerisinde çözüm bu-
lunması gereken bu ihtiyacın zaman
zaman fırsatçılara kapı araladığına dik-
kat çeken Depo Palas CEO’su Ulaş Gü-
müşoğlu, “Tamamlanması bina başına
yaklaşık 1-2 yıl süren kentsel dönüşüm
çalışmalarının sonunda, eşyaların kulla-
nıma hazır ve hasarsız bir şekilde depo-
landığı yerden teslim alınması gerekiyor.
Bu noktada hizmet alınacak eşya depola-
rının seçiminde eşyaların profesyonel ve
güvenli bir ortamda muhafaza edildiğin-
den ve daha da önemlisi sigortalandığın-
dan emin olunmalı” uyarısında bulundu.

Ciddi zararlar olabilir

Yanlış seçimler geri dönüşü olmayan
maddi ve manevi zararlara neden olabili-
yor Vatandaşın daha güvenli konutlara

sahip olma umuduyla çıktığı yolda ted-
birsiz davranarak zaman zaman büyük
kayıplarla karşı karşıya kalabildiğini be-
lirten Ulaş Gümüşoğlu, "Bu süreçte bi-
nasını terk eden ve kiraya çıkan haneler,
tüm eşyalarını taşımak yerine belli bir
kısmını depolara emanet ediyor. Aynı şe-
kilde tüm eşyalarını depolamak ve bu sü-

reci yazlığında veya yakınlarının yanında
geçirmek isteyenler de oluyor. Her iki
şartta da vatandaş, umutla tamamlan-
masını beklediği bu sürecin sonunda eski
düzenine olabildiğince çabuk dönmek is-
tiyor. Ne var ki iyi araştırılmadan yapılan
seçimler, eşyaların kaybolması, nem gibi
dış etkenlerden zarar görmesi veya depo-

daki güvenlik açıklarından kaynaklı su
basması, yangın gibi nedenlerle vatan-
daşı geri dönüşü olmayan maddi ve
manevi zararlarla karşı karşıya bırakıyor”
dedi.

Süreç güvence altında

Depo Palas olarak geliştirdikleri eşya de-
polama sistemiyle mağduriyetlerin
önüne geçtiklerine de değinen Ulaş Gü-
müşoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “İs-
tanbul’da 3 farklı lokasyondaki
depolama tesisimizde oluşturduğumuz
ve Depo Oda adını verdiğimiz sistem
kapsamında eşyaları listeli olarak söz-
leşme karşılığında teslim alıyor ve kulla-
nıcılara ait bağımsız odalarda saklıyoruz.
Taşınma öncesinde istenilen anda eşya-
lara ulaşabilme olanağı sunarken, eşyala-
rın adrese teslimine kadarki tüm süreci
nakliye ve depolama sigorta poliçeleriyle
güvence altına alıyoruz. Depolarımızda
7/24 kamera kayıtlı özel güvenlik sistem-
leri, güvenlik merkezlerine bağlı alarm
sistemleri, yangın dedektörleri, ultrasonik
haşere kovucular ve nem alıcı cihazlar
bulunuyor. Eşyaları depomuzda kaldığı
müddetçe evlerden alındığı ambalajlarla
muhafaza ediyoruz. Taşıma esnasında
hasarlanan eşya olursa, sigorta şirketi ta-
rafından tespit edilen hasarın bedeli kar-
şılanıyor” diye konuştu.

Aronya ihracata katkı verecek
İl Tarım ve Orman Müdürü
Mehmet Aksoy, Türkiye'de
en çok aronya meyvesinin

yetiştirildiği ilin Kırklareli olduğunu
söyledi. Aronya bitkisinin Kırklareli ik-
limine uygun olduğunu belirten Aksoy,
aronya meyvesinin antioksidan özelliği
dolayısıyla değerli olduğunu vurgula-
yarak "Özellikle şeker hastalığı ve diğer
hastalıklar için faydalı bir bitki. Aro-
ması şurup olarak kullanılıyor. Pasta
ve gıda sektöründe çalışmaları var."
dedi. Aronya meyvesine coğrafi işaret
alınması için çalışmalar yaptıklarını
anlatan Aksoy, Türkiye'nin yakın bir
süre sonra aronya ithal eden konum-

dan ihraç edebilen konuma doğru iler-
leyeceğini ifade etti. Aksoy, şunları kay-
detti: "Üreticilerimiz bizden gerekli
desteği alıyorlar. Atıl durumda olan
buğday, arpa, çeltik tarımına yani stra-
tejik ürünlere uygun olmayan alan-
larda aronya meyvesi yetiştirilmesini
tavsiye ediyoruz. İnşallah ülkemize
büyük bir katma değer sağlayacak. Şu
anda 250 dekar ekili alanımız var.
Bunu 1250 dekara kadar çıkarmayı dü-
şünüyoruz. Alternatif ürün olarak diki-
len aronyanın bu yıl Rusya'da bir
firmaya meyve suyu yapılması için ilk
ihracatı gerçekleştirilecek. Üreticiler ta-
rafından üretilen aronyanın diğer Av-

rupa ülkelerine gönderilmesi için de
görüşmeler sürüyor. Öte yandan Tica-
ret Borsamızda ihracat için soğuk hava
deposu oluşturuldu. Burada saklana-
cak süper meyve, bağlantılar kurul-
dukça ihraç edilecek. Kısa sürede pek
çok pazar açılacağını düşünüyoruz."
Aronya meyvesinde pazar sıkıntının
yaşanmadığını belirten Aksoy, "Dolayı-
sıyla ekim dikim yapamadığımız alan-
larda tavsiye edeceğimiz, az masraflı,
bakımı az olan bitki türleri bunlar."
diye konuştu. Üzümsü meyvelerin girdi
maliyetlerinin düşük olduğunu vurgu-
layan Aksoy, aronyada da dördüncü
seneden sonra kar oranının ciddi an-

lamda arttığını sözlerine ekledi. Vize il-
çesinin Soğucak köyünde 32 dönüm-
lük kıraç arazide aronya üreten avukat
Sezgin Çakan ise aronyanın diğer
ürünlere göre çok daha fazla getirisi
olduğunu belirtti. Kıraç topraklarda
tarım yapmak isteyenlere aronya mey-
vesini öneren Çakan, şunları kaydetti:
"32 dönüm alanda 12 bin fidan ekili
bahçemde geçen sene hasadımızı yap-
tık ve yaklaşık 3 ton meyve aldık. Bu
sene 15-20 ton meyve elde etmeyi bek-
liyorum. Avukatlık mesleğime devam
ediyorum. Bunun yanında tarımla da
uğraşarak üretime katkım olsun diye
bu işe başladım. Gayet de başarılı ol-
duğumu düşünüyorum. Keyif alıyo-
rum bu işten. Doğa ile olmak çok
hoşuma gidiyor. Hafta içi avukatlık,
hafta sonu da çiftçilik yapıyorum."

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteğiyle yoğun olarak Vize, Demirköy ve Kofçaz
ilçelerinde son 3 yılda 250 dekar kıraç alan, aronya meyvesi ile tarıma kazandırıldı

Kahramanmaraşlı kadın girişimci,
merakı nedeniyle başladığı dekoratif
çiçek tasarımı işinde 10 ülkeye ihracat
yapmanın gururunu yaşıyor
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TwiTTeR hesabından paylaşımda bu-
lunan Bahçeli, "HDP binasına saldırı
emri verenler, kapalı devre faaliyet
içinde olanlar, alacakaranlık ortam-
dan nemalananlar, el ovuşturanlar,
eylemin rotasını çizenler, kamçılanan
toplumsal gerginliği kırılma noktasına
kadar bükmeyi amaçlayanlar tespit,
teşhir ve tecziye edilmelidir" ifadelerini
kullandı. Bahçeli açıklamasında, "İna-
nıyorum ki, Kürt kökenli kardeşlerim
oynanan oyuna ve kurulan tuzağa
düşmeyeceklerdir" diye belirtti.
Bahçeli şunları söyledi: "Toplumsal
huzur ve iç barış ortamımızı sabote
etmek isteyen karanlık emeller bu defa
İzmir’de sahneye çıkmıştır. Türki-
ye’nin karışmasını; etnik, ideolojik ve
siyasi fay hatlarının kırılarak fitne
depremlerinin oluşmasını hedefleyen
iç ve dış provokasyonlar devreye alın-
mıştır. Suçluların menfur eliyle, so-
kakların melun izbeliğinde hıyanet ve
husumet arayışına çıkan mihraklar
bugün İzmir’de ateşle oynamaya kal-
kışmışlardır. Bu haliyle HDP’nin
İzmir il binasına yapılan saldırı kanlı
bir prova, toplumun sinir uçlarını test
eden kalleş bir tertiptir.
Bu vahim olayın içyüzü mutlaka de-
şifre edilmeli, önü ve arkası aydınlatıl-
malıdır. HDP’li yöneticilerin, Halk
Tv’nin program akışını planlayan ve
tahrikleri canlı tutan kişilerin sahip ol-
dukları bilgi, belge ve bulguları derhal
adli ve emniyet birimlerine ulaştırma-
ları şarttır. Saldırı gerçekleştikten
hemen sonra, elinde tuttuğu silahı ve
bozkurt işaretiyle fotoğrafları servis
edilen saldırganın kararlılıkla üstüne
gidilmeli, bağ ve bağlantıları, irtibat ve
ilişki ağları hiçbir tavsamaya meydan
vermeden araştırılmalı ve açığa çıka-
rılmalıdır. Bundan sonraki soruş-
turma ve kovuşturma safhalarının her
aşamasına özel izin alarak katılmala-
rını beklediğimiz HDP’li ve CHP’li
yöneticiler, konuyu istismar eden ga-
zeteci ve televizyoncular ne biliyor-
larsa anlatmalı ve gerçeğin ortaya
çıkışına sonuna kadar hizmet etmeli-
dir. Hasbelkader veya planlı bir senar-
yonun çerçevesinde bozkurt işareti
yaparak sosyal medyadan yayımlayan
bir cani üzerinden Milliyetçi Hareket
Partisi’ni suçlamaya, töhmet altında 

bırakmaya, hatta yargısız infaz et-
meye hiç kimsenin harcı olmadığı gibi
hakkı da, haddi de yoktur.
Katilin daha önceden çektirdiği fotoğ-
raflarının birden bire nasıl tedavüle
sokulduğu, buna kimlerin önayak ol-
duğu, meselenin hangi odaklar vasıta-
sıyla Türk-Kürt ihtilafına taşınmak
istendiği adaletin başlıca konusu ol-
malıdır. İnanıyorum ki, Kürt kökenli
kardeşlerim oynanan oyuna ve kuru-
lan tuzağa düşmeyeceklerdir.

Türkiye sokakta bulunmadı

MHP’yi sokağa çekmeye çalışanlar,
kavgayla ve kaotik hadiselerle muha-
taplık kurmasına çabalayanlar asla
başarılı olamayacak Türkiye düşman-
larıdır. Bozkurt yapan ellerin temiz,
kalplerin de vatan ve millet aşkıyla
çarpması fikri ve siyasi namusumu-
zun gereğidir. Bugünkü hassas or-
tamda herkesin duyarlı ve düşünceli
hareket etmesi özellikle temennimdir.

Sağlık çalışanıyken istifaen ayrılmış
kirli şahsı gerekçe gösterip Milliyetçi-
Ülkücü Hareket’i ithama tevessül
etmek milli birlik ve kardeşliğe 
tehlikeli şekilde tahammülsüzlüktür.
Milliyetçi Hareket Partisi’nin şerefli
mücadelesi; hukuk, demokrasi ve si-
yasi ilkeleriyle sınırlıdır. Bunun dı-
şında hiçbir alan, saha ve zeminde
davamızın ve dava arkadaşlarımızın
anılması, bulunması, herhangi bir ça-
tışmanın faili olması ihtimalen bile
olsa söz konusu değildir. HDP bina-
sına saldırı emri verenler, kapalı devre
faaliyet içinde olanlar, alacakaranlık
ortamdan nemalananlar, el ovuştu-
ranlar, eylemin rotasını çizenler, kam-
çılanan toplumsal gerginliği kırılma
noktasına kadar bükmeyi amaçlayan-
lar tespit, teşhir ve tecziye edilmelidir.
Türkiye sokakta bulunmamıştır, sokak
aralarında cirit atan casus ve hainlere
teslim edilmeyecektir. Milliyetçi 
Hareket Partisi buna yeminlidir."

MHP’den tepki gösterdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Gaziantep'te
yarın başlayacak Belediye Başkanları Çalıştayı'nda,
2019 yerel seçimlerinin üzerinden geçen 2 yılı detaylı
olarak masaya yatıracaklarını ve önlerindeki 3 yılın
yol haritasını büyük ölçüde belirleyeceklerini söyledi

C HP Genel Başkan
Yardımcısı Torun, Gazian-
tep'te yarın yapılacak Belediye

Başkanları Çalıştayı öncesi basın açık-
laması düzenledi. Milletvekilleri, ko-
misyon üyeleri ve partililerin hazır
bulunduğu toplantıda CHP'li Torun,
HDP'nin İzmir'deki binasında gerçek-
leştirilen, 1 kişinin hayatını kaybettiği
silahlı saldırıyı lanetlediğini söyledi.
CHP olarak, Genel Başkan Kemal Kı-
lıçdaroğlu başkanlığında, tüm belediye
başkanlarıyla Gaziantep’te bir araya
geleceklerini anlatan Seyit Torun, 2019
yerel seçimlerinin üzerinden geçen 2
yılı masaya detaylı yatıracaklarını ve
önlerindeki 3 yılın yol haritasını da
büyük ölçüde belirleyeceklerini vurgu-
ladı. Torun, parti olarak temel amaçla-
rının, belediyelerinin başarılı
hizmetlerini artırmak ve vatandaşın
derdine derman olmak olduğunu belir-
terek, şunları söyledi: "Çalıştay progra-
mımız yarın sabah sayın genel
başkanımızın açılış konuşmasıyla baş-
layacak ardından belediye başkanları-
mız, yerel hizmetleri ilgilendiren farklı
konu başlıklarında atölye çalışmalarına
katılacak. Pazar günü ise alanında
uzman isimlerin bilgi ve değerlendir-
melerini aktaracağı bir panel düzenle-
necek. Yine pazar günü farklı proje

uygulamaları üzerine belediye başkan-
larımıza fikir verici sunumlar yapılacak.
Özetlemek gerekirse bu çalıştayımızda
2019 yerel seçimlerinin üzerinden
geçen 2 yılı detaylı olarak masaya yatı-
racağız ve önümüzdeki 3 yılın yol hari-
tasını da büyük ölçüde belirleyeceğiz.
CHP olarak temel amacımız, belediye-
lerimizin başarılı hizmetlerini artırmak
ve bir vatandaşımızın daha derdine
derman olmaktır."

Yılmadık yılmayız

'Kanal İstanbul' projesini eleştiren
CHP'li Torun, "İktidar cenahından yapı-
lan açıklamaları ülkemiz adına üzülerek
takip ediyoruz. Artık öyle bir noktaya
geldiler ki bu ucube projeyi savunmak
için akla mantığa sığmayan açıklamalar
yapıyorlar. Öyle ki 'Kanal İstanbul müsi-
lajı bitirecek' diyecek kadar aciz hale geli-
yorlar. Milletin aklıyla alay ediyorlar.
Açıkça söylüyorum; zırvayı fikir sanan-
lardan bu ülkeye fayda gelmez. Öte yan-
dan daha projenin maliyetini bile
hesaplayamıyorlar. Erdoğan 'Projenin
maliyeti 75 milyar lira' derken, kendi
ulaştırma bakanı çıkıp '123 milyar' diyor.
Kendi bakanı Erdoğan’ı, Erdoğan kendi
bakanını yalanlıyor çünkü onlar projenin
maliyetinin değil rantının peşindeler.
Genel başkanımız açıkladı, biz bir kez
daha tekrarlıyoruz. İktidara geldiği-
mizde bu projenin içinde yer alan hiç-

bir şirketin parasını ödemeyeceğiz. Biz
Ankara’yı satanlardan, İstanbul’a iha-
net edenlerden olmadık, olmayacağız.
Bu mesaj; milletimizin helal oylarıyla
seçilen belediye başkanlarımızın onurlu
mücadelesinin mesajıdır. Vatandaşları-
mız emin olsun. Bu iktidarın çıkardığı
hiçbir engel belediyelerimizi yolundan
çeviremedi, bundan sonra da çevireme-
yecek. Ne yaparlarsa yapsınlar yılma-
dık, yılmayacağız. Bir milim

eğilmeyecek, bir santim geri adım at-
mayacağız. CHP'li belediye başkanları,
önümüzdeki 3 yılda birlik ve beraberlik
içinde, milletin hayrına çalışmaya
devam edecek. Biz yerel seçimlerde 
pek çok kentimizde vatandaşı canından
bezdiren bir zihniyete son verdik. İnşal-
lah ilk genel seçimde de ülkenin dört
bir yanına karabasan gibi çöken bu ikti-
darın saltanatına da son vereceğiz" 
diye konuştu. 

NERGİS DEMİRKAYA

CHP YOL HARITASI
BELIRLEYECEK SEYİT

TORUN
ANLATTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP İzmir il binasına O.G. adlı şahıs tarafından yapılan
silahlı saldırıda Deniz Poyraz'ın yaşamını yitirmesi üzerine açıklamalarda bulundu

Jandarmadan
cevap geldi!

Köylülere baskın

Jandarma Genel Komutanlığı, Yeniçağ yazarı
Orhan Uğuroğlu'nun, köşesinde bahsettiği
"Jandarma Genel Komutanlığı’nın ihalesi
Oğuzhan Asiltürk'ün yeğeninin şirketine 
verildi" iddiası üzerine açıklama yaptı
JandaRma Genel Komu-
tanlığından yapılan yazılı
açıklamada, "İçişleri Bakan-
lığına bağlı Jandarma Genel
Komutanlığı İstihbarat
Daire Başkanlığının yaptığı
bir ihale kısa süre önce so-
nuçlandı. Bu ihaleyi yaklaşık
10 yıldır MRD Bilişim Şir-
keti kazanıyordu ki son iha-
leyi de 3,8 milyon dolar
vererek kazandı. Ancak ne
olduysa oldu… Süleyman
Soylu'nun İçişleri Bakanlığı,
ihaleyi kazanmasına rağmen
MRD Bilişim Şirketini diska-
lifiye etti" şeklindeki iddiala-
rın yer aldığı belirtildi. Bahsi
geçen ihalenin jandarma is-
tihbaratının teknik altyapı
donanım güncellemesi için
üç yılda bir düzenli yapıldığı
ifade edilen açıklamada,
2020 yılı Kasım ayında yapı-
lan ihaleye katılması ama-
cıyla 9 firmaya davetiye
mektubu gönderildiği, ihale
günü istekli 7 firmanın iha-
leye iştirak ettiği bildirildi.
Açıklamada şunlar kayde-
dildi: "Teknik şartnameye
göre yapılan kontroller neti-
cesinde ihale şartlarını karşı-
layan, aralarında MRD
Bilişim Şirketi ve Forte Bili-
şim Şirketinin de olduğu 4
firma ile ihale sürecine
devam edilmiştir. İhalenin
devamında fiyat iyileştiril-
mesi kapsamında açık ek-
siltme usulüne geçilerek
firmalardan fiyat tekliflerini

düşürmeleri istenmiştir. Açık
eksiltmenin 28’inci turunda
diğer firmaların ihaleden çe-
kilmesiyle 3 milyon 780 bin
ABD doları ile en iyi teklif
veren MRD Bilişim Şirketi
ihaleyi kazanmıştır. Aka-
binde aynı firma ile yapılan
pazarlık sonucunda ihale 2
milyon 430 bin 714,26 dolar
tutar karşılığında MRD Bili-
şim Şirketinde kalmıştır.
Sonuç olarak, 4 Aralık 2020
tarihinde MRD Bilişim Şir-
keti ile sözleşme imzalanmış,
Forte Bilişim Şirketi ile her-
hangi bir anlaşma imzalan-
mamıştır. Köşe yazısı ve
haberlerde iddia edildiği gibi
İçişleri Bakanlığınca MRD
Bilişim Şirketinin diskalifiye
edilmesi ve ihalenin Forte
Bilişim Şirketine verilmesi
gibi bir husus kesinlikle söz
konusu olmayıp iddia edilen
hususlar tamamen asılsız ve
iftira niteliğindedir." Söz 
konusu asılsız iddiaların
Jandarma Genel Komutan-
lığınca gerçekleştirilen 
ihalelerde usulsüzlük yapılı-
yormuş izlenimi yaratmak,
bu vesileyle kamuoyunu 
yanıltmak ve kamuoyu 
nezdinde Komutanlığın say-
gınlığına gölge düşürmek
maksadıyla yazıldığının de-
ğerlendirildiği vurgulanan
açıklamada, "Bu asılsız id-
diaları ileri sürenler hak-
kında gerekli yasal işlemler
başlatılacaktır." dedi.

Rize İkizdere'de taş ocağı
yapımına karşı direnen köy-
lülerin mücadelesi devam
ederken jandarma köylülere
yönelik ev baskınlarına baş-
ladı. Direnen köylülerden
Dursun Baş'ın evine jan-
darma baskını yapıldı. Avu-
kat Yakup Okumuşoğlu,
jandarma baskınında yaşa-
nanların görüntülerini sosyal
medya hesabından paylaştı.
Baş’ın gözaltına alınması sı-
rasında ise eşi Pervin Baş'ın
çığlıklar atarak fenalaştığı
görüldü. Okumuşoğlu, gö-
rüntüleri, "İkizdere de ev ara-
ması ve göz altı! Müvekkil
Dursun Baş adamdır! Ona
başka bir şey yapışmaz!
Ama eşinin haksızlığa karşı
çığlığı burada.. Sonsuza
kadar kulağınızda kalsın!
Dert olsun!" ifadeleriyle pay-

laştı. CHP Rize İl Başkanı
Saltuk Deniz de gözaltındaki
Dursun Baş'ın sağlık kont-
rolü için İkizdere Hastane-
sine getirildiğini ve hastane
önünde beklediklerini du-
yurdu. Dursun Baş, dün
İkizdere’deki eylemler sıra-
sında "sokağa çıkma yasa-
sını ihlal ettiği" bahanesiyle
kendisine kesilen para ceza-
sını protesto eden bir video
yayınlamıştı.



U laştırma ve Altyapı Bakanı Adil
Karaismailoğlu, PTT AŞ'nin "Da-
ğıtım Hizmetlerinde Elektrikli

Scooter Kullanımı" törenine katıldı, Dijital-
leşmeyi ve mobiliteyi tüm iş alanlarında 
yaygınlaştırmayı ve hızlandırmayı amaçla-
dıklarını belirten Karaismailoğlu, "Toplum-
ların ulaşım konusundaki ihtiyaç ve
beklentilerinde yeni eğilimler ortaya çıkıyor.
Biz de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ola-
rak, doğaya duyarlılığımızı yansıtan uygula-
malar geliştirmeye, hayatı kolaylaştıran bu
döneme entegrasyonumuzu hızla tamamla-

mak için önemli projeleri hayata geçiriyo-
ruz. İstanbul'da bugünden itibaren PTT da-
ğıtım görevlileri teslimatlarını çevreci ulaşım
aracı olan elektrikli skuter ile yapacaklar"
ifadelerini kullandı. Bakan Karaismailoğlu,
şehirlerde ortalama hızları saatte 25 kilo-
metre olan elektrikli ve elektriksiz mikro ha-
reketlilik araçlarını artık daha fazla
gördüklerini belirterek "Trafik sıkışıklığı ve
otopark sorunlarının önüne geçmesinin
yanı sıra karbon açısından çevre dostu sis-
temler olan mikro hareketlilik araçları, gü-
rültüsüz olmalarıyla da kent hayatına

konfor katıyorlar. Ulaştırma ve Altyapı Ba-
kanlığı olarak, bu gerçekten hareketle oluş-
turduğumuz sistemler, mevzuat
düzenlemelerimiz ve teşvik politikalarımız
ile vatandaşımızın yaşam kalitesini artır-
maya, ruhsal ve bedensel sağlığını destekle-
meye, çevre dostu bu sistemleri ülkemize
kazandırmaya büyük önem veriyoruz. Hiz-
metlerimizin en güzel örneklerinden biri de
PTT'mizin elektrikli scooter kullanımına
başlaması ve yaygınlaştırması olacaktır.
Posta ve Telgraf Teşkilatımızın, dağıtım hiz-
metlerinde attığı bu önemli adım da ifade

ettiğim çevre
odaklı hizmet
anlayışımızın
bir ürünüdür.
PTT'miz,
çevreci uygu-
lamalarının
sayısını artır-
makta ve bu
alandaki has-
sasiyetini
somut uygu-
lamalarla or-
taya
koymaktadır.
Pilot çalış-
ması İstanbul
ilimizde baş-
layacak olan
uygulama-

nın, vatandaşlarımız tarafından memnuni-
yetle karşılanacağına ve kısa süre içerisinde
diğer illerimizi kapsayacak şekilde yaygınla-
şacağına inanıyoruz" dedi.

Hızlı çalışacağız

Karaismailoğlu, şehirleri birbirine bağlayan
altyapı yatırımları ile vatandaşlara istihdam
sağlarken; ticaretten turizme, bilişimden lo-
jistiğe, tarımdan sanayiye pek çok sektörü
yeni fırsatlarla buluşturduklarını vurgu-
ladı.  Karaismailoğlu, "Çevreci, yeni ürün -
hizmet modelleri geliştirerek milletimizin
kullanımına sunuyoruz. Tüm bu yatırımları
hayata geçirirken kamu ve özel sektör olarak
dünyanın yaşadığı teknolojik değişimi ya-
kından izliyor, çağın hızına ayak uyduruyo-
ruz. Hukuki düzenlemeleri de aynı hızla
devreye alıyoruz. Yenilikçi, esnek ve çevreci
uygulamalarla, vatandaşımızın hayatını ko-
laylaştırmak ve istihdam gücümüzün ça-
lışma koşullarını iyileştirmek için var
gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.

100 ADET SCOOTER İLE 
BAŞLAYACAK

Pilot uygulama bugünden itibaren İstan-
bul'da 100 adet scooter ile başlayacak.  PTT
A.Ş.'de çalışan Postacılar dağıtımlarını ger-
çekleştirirken elektrikli scooter kullanacak.
Törenin ardından Bakan Karaismailoğlu,
PTT A.Ş .Genel Müdürü Hakan Gülten ile
Acıbadem Posta İşleme Merkezi'ni gezdi.
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Fenerbahçe Üniversitesi Yazılım lisans yenileme ihalesi işi için Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönet-
meliği ‘nin 16. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer al-
maktadır:
1-İdarenin
Fenerbahçe Üniversitesi
a) Adresi :Atatürk Mah. Ertuğrul Gazi Sk. Ataşehir Bulvarı 

Metropol İstanbul E Blok Ataşehir İstanbul
b) Telefon ve faks numarası :0 216 910 19 07
c) Elektronik posta adresi :sartname@fbu.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:www.fbu.edu.tr
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı (teknik şartnamede belirtilmiştir.)

: 1.Veeam bacup V-VASENT-VS-P01 ARDO 2adet  2.Veam 
bacup V-VASENT-VS-POPAR-OO 8adet  3.Veeam bacup 
V-VASENT-VS-POPMR-OO 8adet 4.Fortıgate 600E 1adet  
5.Fortiaralyzer VM 1adet 6.Fortisiem 1 adet 7.Forcepoın DLP 
ESESPT-1-CLA2-X-R 1adet  8.Forcepoın DLP -DLPSIP-1-CPI2-
X-R 1 adet 9.Mıcrosoft Windows 42F-00177 -260 adet 
10.Mıcrosoft  Windows W06-01838 5 adet

b) Yapılacağı yer : Fenerbahçe Üniversitesi Ataşehir Yerleşkesi
c) Süresi :-
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer : Fenerbahçe Üniversitesi, Atatürk Mah. Ertuğrul Gazi 

Sok. Ataşehir Bulvarı Metropol İstanbul E Blok Ataşehir/ İstanbul
b) Tarihi ve saati :28.06.2021 Pazartesi Günü Saat 11:00
c) Doküman Bilgisi : İhale dokümanı (İdari Şartname, Teknik Şartname, Taslak 

Teklif Formu), idarenin 1. Maddede belirtilen adresinde görülebilir. 
Teklif verilebilmesi için dokümanın satın alınması zorunludur. 
Doküman posta yoluyla veya internet üzerinden satılmaz, bedeli 
ihale adı belirtilerek idari şartnamede belirtilen banka hesabına 
yatırılıp dekontu Mali İşler Direktörlüğüne ibraz edilerek satın 
alınabilir. Doküman Bedeli 100,00 TL (Yüz Türk lirası).

e) Teminat : Geçici ve Kesin Teminat alınmayacaktır.
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yöneti-

mindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Ga-
zetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu
hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
b) İdari şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.                                  
c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname
ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
d) İsteklilerin, son tebligat adreslerini gösteren Vergi Levhasının bulunması,
e) Referans listesi 
5-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6-Teklifler, ihale günü saat 10:00 ‘a kadar Fenerbahçe Üniversitesi, Atatürk Mah. Ertuğrul Gazi Sokak Ataşehir
Bulvarı Metropol İstanbul E Blok Ataşehir/İstanbul adresine kapalı zarf içinde kaşe ve imzalı olarak elden teslim
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1395628)

İHALE İLANI
Fenerbahçe Üniversitesi

Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanı 

Adil Karaismailoğlu, 
"İstanbul'da bugünden

itibaren PTT dağıtım
görevlileri teslimatlarını
çevreci ulaşım aracı olan

elektrikli scooter ile 
yapacaklar" dedi

Bak postacı
gelıyor!
Bak postacı
gelıyor!
Bak postacı
gelıyor!
Bak postacı
gelıyor!
Bak postacı
gelıyor!
Bak postacı
gelıyor!
Bak postacı
gelıyor!
Bak postacı
gelıyor!

ortak akıl
toplantısı

WORLdeF ile Horoz Lojistik’in iş
birliği ile düzenlenen E-İhracat Ortak
Akıl Toplantısı, ihracat ve e-ihracat

ekosisteminin önemli isimlerini bir araya getirdi.
E-ihracatın artması için yapılması gereken strate-
jik konular özelinde düzenlenen ortak akıl top-
lantısı programında; e-ihracat, sınır ötesi e-ticaret
ve mikro ihracat gündemine ilişkin konular de-
ğerlendirildi. Türkiye İş Bankası’nın ana iş ortak-
lığı ile düzenlenen toplantıda e-ihracat, sınır ötesi
e-ticaret ve mikro ihracat konuları değerlendirildi;
ekosistemin sorunları ve geleceği ile ilgili bazı tav-
siyelerde ve öngörülerde bulunuldu. Ayrıca, şir-
ketlerin ve devlet kurumlarının yapması
gerekenler; e-ihracatta yeni kurallara göre ortaya
çıkan ihtiyaçlar ve hedefler gibi başlıklar ele
alındı.

Stratejik konular konuşuldu

Toplantıda ekosistemin önemli isimleri, e-ihraca-
tın nasıl yapılacağından ziyade nasıl şekillenece-
ğine odaklandı. Ayrıca; Türkiye'nin e-ihracatını
artırmak için nasıl bir strateji izlenmelidir; e-ihra-
cat ekosistemi nasıl oluşmalıdır; kısa, orta ve
uzun vadede hedefler neler olmalıdır; Türkiye bir
e-ihracat merkezi olabilir mi; Çin uygun bir
örnek midir gibi sorulara cevap arandı. Toplantı-
nın ‘beyin fırtınası’ oturumunda ise e-ihracatta
başarı için mevzuat, gümrük, lojistik, banka, fi-
nans, ödeme ve arayüz gibi alanlarda değiştiril-
mesi gerekenler tartışıldı.

İstanbul Kent Üniversitesi ve Engelsiz
Eğitim Vakfı tarafından ortaklaşa 

düzenlenen Pandemi Yaşama Engel 
Değil isimli fotoğraf yarışması sonuçlandı.

Jüri oylaması sonucunda Nevzat Turgay 
Işıkgöz birinci, Murat İbranoğlu ikinci,

Emine Toprak ise üçüncü oldu
Pandemi dönemindeki
olumsuz şartlara rağmen
yaşama sevincini konu

alan Pandemi Yaşama Engel Değil
fotoğraf yarışmasına ulusal dü-
zeyde 390 fotoğrafçı, 2 bine yakın
eseri ile katıldı. Kazanan yarışmacı-
ların belli olduğu ödül töreni 12
Haziran tarihinde çevrim içi gerçek-
leşti. Jüri oylaması sonucunda Nev-
zat Turgay Işıkgöz birinci, Murat
İbranoğlu ikinci, Emine Toprak ise
üçüncü oldu. Ödül töreninde konu-
şan İstanbul Kent Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. M. Necmettin ATSÜ,
kamuoyunun dikkatini bu tarz
sanat faaliyetleri ile çekmeninin
önemine değinerek, yarışmaya katı-

lan fotoğraf sanatçılarını tebrik etti.
Prof. Atsü, “Değerli seçici kurul
üyelerimiz uzun saatler süren titiz
bir çalışmayla fotoğrafları değerlen-
direrek en iyilerini seçmeye çalıştı.
Emeklerinden ötürü hepsine şük-
ranlarımı sunuyorum. Bu yarışma
ile toplumsal hafızaya önemli bir
miras bırakmış olduk. Önümüzdeki
yıllarda farklı temalarda yarışmalar
gerçekleştirmeyi, ödül töreni ve
sergi açılışını üniversitemizde yüz
yüze yapmayı ümit ediyorum” dedi.
Yarışmanın yürütücülüğünü yapan
İstanbul Kent Üniversitesi Çocuk
Gelişimi Bölüm Başkanı Prof. Dr.
Dilara Özer ise pandemi sürecinde
en fazla engellenmişlik duygusunun

deneyimlendiğini belirterek şunları
söyledi; “Dışarı çıkmak, yürümek,
arkadaşlarımızla buluşmak, okula
gitmek, spor yapmak gibi alışkın ol-
duğumuz yaşantılar karşısına pan-
demi engeli çıktı. Büyük kısıtlılıklar
ve engellenmişlik duygusu içinde de
olsak yaşam devam ediyor. Hem de
içinde barındırdığı tüm güzellikle-
riyle öğrenerek, gelişerek, insanın
insana ihtiyacını deneyimleyerek.
Biz de bu amaçla fotoğraf sanatı
yolu ile pandemi sürecinde her şeye
rağmen yaşamın devamlılığına ve
güzelliklerine dikkat çekmek ama-
cıyla böyle bir yarışma gerçekleştir-
dik. Tüm katılımcılara teşekkür
ederim.”

pandemi
yaşama

engel değil

portal çalışması tamam
Bilgi teknolojisi alanında
2000 yılından itibaren dijital
tabanlı çözümler üreten, Al-

bayrak grubu şirketlerinden AlBil,
‘Çiftçi Portal’ı geliştirdiğini açıkladı.
Türk mühendisler tarafından geliştirilen
‘Çiftçi Portalı’ Projesi’nin 2021 Kam-
panya Dönemi ile Erzincan ve Erzurum
çiftçilerinin kullanımına açıldığı belir-
tildi. Yine Albayrak grubu bünyesindeki
Sukkar markasıyla üretim yapan Erzu-
rum ve Erzincan Şeker Fabrikaları'na
pancar tedarik eden çiftçilerin bu portal
ile işlerini kolaylaştıracak bilgi akışına
rahatça erişebilecekleri ifade edildi.
Proje hakkında bilgi veren Albayrak
grubu Yönetim Bilişim Sistemleri Mü-
dürü Erdem Ezim, "Çiftçilerimiz portal
uygulaması üzerinden fabrikalarımıza
teslim ettikleri pancar miktarı, fire
oranı, polar oranı, küspe alımları,
küspe kart bakiyeleri, avans-hak ediş
tutarı ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)
uygulamamız ile ölçülen tarla bilgile-
rine detaylı olarak erişebilecek. Çiftçi
Portalı; çiftçilerimiz ile Sukkar Şeker

arasında gerçek zamanlı veri paylaşımı
ve ortak haberleşme ile şeffaflık sağla-
yarak, çiftçilerin kurumumuza duyduğu
güven duygusunu daha da arttıracaktır"
dedi.

Köprü görevi üstlenecek

Sukkar Şeker Üretim A.Ş. genel Müdür
Vekili Necati Karavaizoğlu ise şunları
söyledi: “geçmiş dönemlerde alışılmış
göz firesi uygulamasını kaldırıp her çift-
çinin firesini birebir belirleme ve tarla-
dan ürününü alıp Erzurum ve Erzincan
fabrikalarına taşıyarak iş yükünü ve
zahmetini en aza indirdiğimiz gibi şimdi
de verilere sağlıklı, doğru ve güvenilir
bir şekilde ulaşmalarının önünü açan
teknik yenilikle buluşturuyoruz. Çiftçile-
rimize kolaylık sağlayacak bu çalışma
hem fabrika ve üreticinin arasında
köprü oluşmasına hem de ilk defa bu
kadar kapsamlı ve kolay bilgi paylaşı-
mını sağlamaktadır emeği geçen başta
Albil Merkezi Hizmetler A.Ş olmak
üzere herkesi tebrik ediyor, hayırlı ol-
masını temenni ediyorum.”

Bak postacı
gelıyor!
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E dirth Wharton ‘un ’’ Yanlış düşünebilir, yanlış 
anlayabilir, veya yanlış yapabilirsin; ama yanlış
hissedemezsin’’  sözü bugünlerde tam da biz sağ-

lık kurumlarında çalışanları anlatıyor. Ek ödeme yönet-
meliği yıllardır çalışanları mağdur ederken pandemiyle
beraber düzene girer en azından hak mağduriyetlerinin
birkaçı çözüme ulaşır derken her sabah pandoranın ku-
tusunu yeni bir mağduriyetle açıyoruz. İşte bunun için
yanlış hissetmiyor  her geçen gün daha çok üzülüyoruz. 

Son yayınlanan ek ödeme uygulama esaslarına göre
katsayılar yine bir kesimi onure ederken bir kesimi ise
dışlamıştır. Sağlık Hizmetleri Sınıfına mahsuplaşma
kaldırılırken  EKOPS  sistemiyle aylardır mağduriyet
yaşatılan personel grubu olan 926 sayılı personel kanu-
nuna tabi personele ait açılan kutu bile bu konu hak-
kında eğitim verilmeyen mutemetlerin her birinin
değişik yorumlamasına neden olmuştur. Aynı işi yapan
ve pandemi de en ön safta yer alan Aile Sağlığı Merkez-
lerindeki personel ek ödeme alamazken ,filyasyon eki-
bindeki tabiplerin bir kısmı tabip dışı personel ise bu ek
ödeme katsayıları yayınlana kadar ya az ödeme almış ya
da hiç almamıştır. Hastaneden hastaneye bile ödeme
farklılıkları göze çarparken, Covid 19 mücadelesinde
doktorundan hemşiresine, teknisyeninden teknikerine,
hasta kabul personelinden veri hazırlama kontrol işlet-
menine, yardımcı hizmetler sınıfına, güvenlik persone-
line, temizlik personeline kadar herkes görev almış;
görev ve sorumluluğunun bilincinde görev yapmış ve
yapmaya da devam etmektedir. Ama yıllardır düzenlene-
meyen ek ödeme yönetmeliği nedeniyle bu pandemi dö-
neminde bile çözüm üretilen bir çalışma yapılmamıştır.

Hastanelerde çalışan personeller mesailerini tamam-
ladıktan sonra  nöbetçi personeller  hizmete kesintisiz
olarak devam etmektedir. Aynı odada ya da aynı klinikte
çalışan Sağlık Hizmetleri Sınıfı personele mahsuplaşma
yapılmazken, Genel İdari Hizmetler Sınıfı, Teknik Hiz-
metler Sınıfı ve Yardımcı Hizmetler Sınıflarına mahsup-
laşma ile (puan yüksek olsa da) ek ödeme tekamül
etmemiştir. Bu durum maalesef iş barışını olumsuz 
etkilemiş; moral ve motivasyonu bozmuştur.

Sağlık kurumu çalışanları Covid ile mücadelede hep
ön safta oldukları gibi, esnek mesai yapamamalarına
rağmen ek ödemelerde mağduriyet yaşamış bulunmak-
tadır. Bazı hastaneler 669 sayılı KHK ile Sağlık Bakan-
lığına devrolan sağlık astsubaylarına ek ödeme yaparken
bazı hastanelerde ise sağlık astsubaylarının ek ödeme al-

maya hakkı olmadığı beyan edilmiştir.
Oysa ki; pandemi döneminde tavandan ödeme yapılacağı
defalarca söylenen ek ödemelerden yararlanmaları  ge-
rekirken bugüne kadar yararlandırılmamışlardır.  Bu ya-
şanan durumun ise; sağlık çalışanlarına verilmek istenen
moral motivasyon kaynağına yani asli amacına aykırılık
sergilediğini ve hukuka aykırılık teşkil ettiği açıktır. Ne-
tice itibariyle; Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yap-
makta olan personelin ek ödeme hesaplamasının nasıl
yapıldığının , ek ödeme kapsamının ve meslek grupla-
rına göre en yüksek ve en düşük ek ödeme miktarlarının
ve ek ödeme almayan sınıflar için esnek mesai uygula-
masının getirilmesi gibi  çözüm önerilerinin kurumlara
bildirilmesine  ayrıca 669 sayılı KHK ile geçen astsu-
bayların ek ödeme alıp alamayacağına dair net görüşe
ihtiyaç vardır. Uygulamadaki farklılıklar  çalışanları
yormuştur.

Sorunların bir diğeri de Ramazan Bayramı dolayı-
sıyla kamu çalışanlarına idari izin verilirken, yani kamu
çalışanlarının aylık çalışma süreleri 21 saat düşerken 24
saat nöbet usulü çalışan sağlık kurumu çalışanların me-
saisinin diğer memurlara göre 21 saat daha fazla oldu-
ğunu ve karşılığı olan izin ya da ücretin kendilerine
verilmemesi üzücüdür. Diğer kamu kuruluşlarında esnek
mesai yaptığı bir dönemde çalışma saatleri  10:00-
16:00 olduğu sürelerde bile sağlık kurumu çalışanları
normal mesai saatlerinin devam ettiği karşılığında ise
ücret ve izin almaması sağlık kurum çalışanlarını 
yıpratmıştır.  Devlet büyüklerimiz tarafından gerekli 
düzenleme yapılmasını  beklenmektedir. Bu pandemi 
döneminde ne alkış ne de haklarınız ödenmez kelimeleri
artık bizler için seçim meydanlarında söylenip 
yapılmayanların arasına girdi maalesef .

Kıssadan hisse  yazımızı büyüklerimizin kulağımıza
küpe sözüyle bitirelim isterseniz. Kuş yaşarken karınca-
ları yer ama kuş ölünce onu yiyen karıncalardır. Zaman
ve koşullar her an değişebilir. Bu nedenle etrafınızdaki
hiçbir şeyi değersizleştirmeyin. Bugün gücünüz olabilir
ama unutmayın .Zaman hepimizden çok daha güçlü!
Bilin ki bir ağaç bir milyon kibrit yapar ama bir kibrit
milyonlarca ağacı yakmaya yeter. Öyleyse iyi ol! 
İyi yap! Emek verenin emeğinin karşılığını alabildiği
günleri görmek dileğiyle. Sağlıcakla dostça kalın….

İ stanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Ekrem İmamoğlu,
CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı

olduğu dönemde İstanbul'a dair
kaygılarını 10 sene önce DAMGA
İmtiyaz Sahibi Mehmet Mert'in
Kanal 9'da sunduğu Mertçe Söyleşi-
ler programında dile getirmiş ve
önemli konulara parmak basmıştı.
İmamoğlu raylı sistemden nüfusa
kdar birçok konuya değinerek İstan-
bul'a dair sorunları ve dertleri anlat-
mıştı. CHP Beylikdüzü İlçe
Başkanlığı'ından sonra Beylikdüzü
Belediye Başkanı olarak seçilen ve şu
an İstanbul Büyükşehr Belediye Baş-
kanlığı koltuğunda oturan Ekrem
İmamoğlu, 10 yıl önce katıldığı
Mertçe Söyleşiler'de şehrin sorunla-
rına yönelik değerlendirmelerinde
kilit noktalara parmak basarak uya-
rılarda bulunmuştu. İmamoğlu'nun
o gün söylediği sözlerin ardından
bugün İstanbul'un birçok sorunu
aynı şekilde devam ederken raylı sis-
temin getirilebilmesi için çalışmalar
var.

AVM değil hangar

2011 yılında yayınlanan programda
alışverişmerkezlerinin büyük bir
sorun olacağını ve bunun sadece ilçe
ile kalmayıp şehrin tamamını etkile-
yeceğını ifade eden İmamoğlu şun-
ları söylemişti; “AVM'ler Türkiye'nin
sorunu olacaktır. Avrupa ve gelişmiş
birçok ülkeyi gezdiğimizde şunu gö-
rüyoruz. Yurttaş sokakta geziyor.
Sokakta, caddede dolaşıyor. Havayı
teneffsüs ediyor. Biz de o hangar-
lara, ben hangar diyorum, suni ha-

vayı vererek sadece alışveriş kültü-
rünü benim marketim, benim terzim
gibi aidiyeti kaybetmenin farklı sos-
yolojik sorunları vardır”

Konutlaşmada büyük hatalar
yapılıyor

Mehmet Mert'in İstanbul'da çok sa-
yıda rezidans yapılmasın ilişkin ola-
rak sorduğu; “Bu rezidanslar nereye
kadar? Bunca rezidansa ihtiyaç var
mı yoksa bir furya mı? AVM'deki
gibi bunu da hata olarak mı görü-
yorsunuz?” sorusunu yanıtlayan
İmamoğlu; “Açılımı geniş ve mesleki
bir soru. Bu işin yaşamsal alanları ve
hayatı etkilediğine göre o zaman si-
yaseti de ilgilendiriyor. Büyük hata
yapılıyor.  Şehrin konutlaşma süre-
cinde İBB Başkanı'nın bir açıklaması
vardı. Kentin yeni yerleşim alanla-
rına doğru yaygınlaştırılacağını, şeh-
rin tarihsel dokusunun korunacağını,
merkezde kümeleşen yoğun yapılaş-
mayı tüm ile yayacaklarını ve bunu
da raylı sistemle destekleyeceklerini
söylemişti. Tam tersi gerçekleşti ve
yapıldı. İstanbul'un göbeğinde, Ata-
köy'de, Şişli'de, Maslak'ta burada ne
yapılacak dediğimiz yerde yoğunluk
yaşatıldı. Bunun bedelini İstanbul en
ağır şekilde ödeyecek. Beylikdüzü
gibi ilçeler bu konuda en masum
olanları. Bunlar ulaşımla desteklen-
meliydi ama olmadı. Yoğunluk dağı-
tılmalıydı” ifadelerini kullanmıştı.

Metro çalışmaları başladı

Geçtiğimiz ay Beylikdüzü'ne daha
önce dile getirdiği ve tespitlerde bu-
lunduğu raylı sistemin de müjdesini
veren İBB Belediye Başkanı Ekrem
İmamoğlu, geçtiğimiz yıllarda nü-

fusu hızla artan 3.5 milyon kişinin
yaşadığı beş ilçeden geçecek olan
yaklaşık 25.5 kilometre uzunluktaki
İncirli-Sefaköy-Beylikdüzü metro
hattı projesinin bir bölümünün fi-
nansmanı için EBRD ile görüştükle-
rini söyleyerek; "Hattın
finansmanını konuşuyoruz. Hattı
ikiye bölerek yapmayı da hedefleye-
biliriz diye bir altyapı çalışmamız
var. Şu anda EBRD ile bu süreci ko-
nuşuyoruz ve maliyetleri üzerinden
mali desteklenmesini konuşuyoruz.
Hat 11.5 ve 14 km'den oluşan iki
etaptan oluşacak" demişti.

İstanbul'u bekleyen tehlike

“Bakın İstanbul'u bekleyen birçok
tehlike var” diyerek 3. köprüye
vurgu yapan Ekrem İmamoğlu;
“Bunu biz siyasal zeminde ve CHP
bünyesinde ki benim de buna kat-
kım vardır, şehir plancılarının ha-
zırladığı paneli sayın genel
başkanımız, ilçe belediye başkan-
ları, ilçe başkanları ve meeclis üye-
leri toplantısında Silivri'de bize
anlatıldı ve çok acı sonuçlar doğu-
racğaını, 10-15 yıl içerisinde şehir
nüfusunun 23-24 milyonlara tırma-
nacağını, şehir plancıları, mimarlar
odası ve mühendisler odası net
söylüyor. Bu sıkıntıyı yaşatmaya
kimsenin hakkı yok. Nüfusun art-
ması yönündeki değerlendirme-
sinde göçü engellemenin kilit rol
oynayacağını anlatan İmamoğlu;
“İstanbul belli bir su havzası, at-
mosferi ve doğasıyla belli bir nüfusa
hizmet edebilir. Aksine göçöü engel-
lemeliyiz. Türkiye'nin farklı sorun-
ları var.  Bunların altını çizmek
lazım. sözlerini sarf etmişti.

Hem anne hem baba!

KIZININ
kendi başına
bir şeyler

yapabilmesi için eği-
tim almaya ihtiyacı ol-
duğunu dile getiren
baba; “ Ecrin’le bir-
likte yalnız mücadele-
miz toplam olarak 6

yılın üzerinde. 6 yıldır annesi yok ya-
nında. Bu süre içinde bir kez olsun
aramadı. Muhtemelen bir hayat
kurdu kendine. Evlenmiş ve çocuğu
olmuş olabilir. Ama bunlar Ecrin’i
görmesine engel olmamalıydı. Ev-
lenmemiş olsaydı belki kızını arar
mıydı, bilemiyorum? Biz onun nerde
bilmiyoruz o da bizim nerde olduğu-
muzu bilmez. Ecrin’e bakmak iste-
medi açıkçası ve ben Ecrin’i onun
elinden kurtardım desek yeridir.
Anne durumu kabullenemedi ve ba-
şaramadı çekti gitti. Dönem dönem
annemin Ecrin’e baktığı ve çalıştığım
zamanlar oldu. Çalışmak zorunda
olduğum dönemler yeni düzen kur-
maya adapte olduğumuz dönemler.
Annem 3 ay – 5ay bakıyordu. Yatılı
olarak İstanbul’da gelip çalışıyor ve
tekrar Samsun’a dönüyordum. Her
şeyi idare etmek zorundaydım.
Nasıl? Hem annemi babamı idare
etmek zorundaydım çocuğa baktık-
ları için onlara da yükümlüydüm ve
diğer taraftan da Ecrin’in durumu.
Yani kötü bir döngünün içerisinde-
yim”  dedi.
Koronavirüs büyük zarar verdi

Koronavirüs döneminin kendisine
büyük zarar verdiğini anlatan Gün-
düz; “En son pandemiden önceydi
ve Samsun’a döndüğümde Ecrin 70
kilo olmuştu. O zaman gördüm ki
Ecrin’in durumu kötü. Altına kaçırı-
yor,  evde serbest dolaşıyor ve davra-
nış problemlerinin arttığı durumlar.
Bilen bilir çok kötü o haller. Ecrin’i
öyle görünce kabul edemedim, ka-
bullenemedim durumunu. Bir şeyler
yapmam lazımdı bir şekilde. Ev ka-
labalıktı evden çıkarmam lazımdı
Ecrin’i. Derken öyle çıktık, sonrası
bu yanlış kazanımlar ve davranış bo-
zuklukları düzelsin diye çabalamaya
başladım ve elimden geleni yaptım.
Son 1 yılda da 13 kilo verdi kızım.
Sağlıklı beslenmesi için elimden gel-
diğince dikkat ettim. Şu an bir dü-
zene oturdu diyebilirim ama bundan
sonrası için eğitime ihtiyacı var.
Daha ilerisi için Ecrin’in daha rahat

kendi başına bir şeyler yapabilmesi
için eğitim alması şart. Pandemi sü-
recin çok büyük darbe verdi bu an-
lamda bize. Eğitimler çok aksadı,
evde çok kaldık, dışarı çıkamadık.
Dışarıya çıkma konusunda istisna
grubundaydık ama Ecrin’in bağışık-
lık sistemi zayıf olduğu için korona
olmasını önlemek adına dikkat
etmek zorundaydım. Şu zamana
kadar ne ben ne de Ecrin korona vi-
rüsüne yakalanmadık. Benim zaten
virüsü kapmam demek bizim için
çıkmazların olduğu sokağa girmek
olurdu. Korona olmadık ama Covit-
19 varlığıyla başlı başına zarar verdi.
Ecrin epey geriledi. Otizm ertelene-
mez, eğitime ihtiyaç var diyoruz her
zaman ama bu konuda hep arka
planda kaldık, sesimizi duyan ol-
madı” ifadelerini kullandı.
Ay sonunu getiremiyorum

Ay sonunu getiremediğini de kayde-
den Gündüz;” Benim şu an 2200
TL gelirim var ve bunun sadece fa-
turaları, kirası 1500 TL buluyor. Ge-
riye 700 – 800 TL kalıyor. Bu para
bize yetmiyor, mümkün değil yetmi-
yor. Ben ay sonunu getiremiyorum
bu parayla. Bu durum otizmli bir
çocuk büyütürken daha zorlaşıyor.
Kendi başıma olsam belki dert
etmem ama şartların olumsuzluğu
zorluyor. Bunu nereye kadar götüre-
bilirim onu da bilmiyorum. Esenyurt
Belediyesi’nden 100 TL gıda destek
parası alıyorum. Bir şeyler yetiyor da
ben yetinmiyorum bununla gibi bir
durum söz konusu değil. Yetmiyor
çünkü gerçek bu! İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi’ne başvuru yaptım.
Büyükşehir Belediyesi 4 ay bana
dönüş yapmadı. Aradım sonunda
ne oldu diye, “ evet olumlu sonuç-
landı ama yardım için kaynak şu
anda olmadığı için size geri dönüş
bu sebeple yapılmamış” dendi, dedi.

Aylık rehabilitasyon merkezinde 8
saat eğitim desteği var. Bu çok yeter-
siz, haftanın sadece iki günü 45 da-
kika eğitim, bu neye yeter. Normal
dediğiniz çocuğa bile günde 6 saat
ders veriliyorken özel gereksinimleri
olan bir çocuğa kalkıp haftada 2 saat
ders hakkı verilmesi çok saçma yani.
Kaynaştırmaya da gidiyordu Ecrin
evet ama pandemiden dolayı 1,5 yıl-
dır kaynaştırma da almıyor. Özetle
1,5 yıldır bir arkadaşı yok, akraba
yok, çocuk getireyim kaynaştırayım
desem yok yani. Bu zaman içinde
sadece benimle çocuk, hiçbir sosyal
faaliyeti yok. Bir tek dışarı yürüyüş-
leri var, parka götürüyor tâbi ama
ondan da sıkıldı çocuk. Bir çocuk
düşünün, “parka gitmek istemiyo-
rum” der mi? Ama diyor çünkü bıktı
bu anlamsız rutinden çocuk ve çok
zarar gördü” dedi.
Kendimi erteliyorum

Kendini sürekli ertelemek zorunda
olduğunu anlatan baba, “Kendi bi-
reysel ihtiyaçlarım hiç umurumda
değil artık. Ben zaten kendimi ertele-
dim. Hayatımı devamlı erteliyorum.
Bu zarar veriyor mu? Elbette ki veri-
yor ve biliyorum ki ilerde bunun za-
rarlarını çekeceğim ama
yapabileceğim hiçbir şey yok ki ! Ko-
şullar biraz rahatlayabilsin diye
oraya telefon açıyorum buraya tele-
fon ediyorum ama bir cevap alamı-
yorum. Çocuğu rahatlıkla
bırakabileceğim, bir iki saat bireysel
vakit geçireyim diyeceğim bir kurum
yok. Güvenilir bir kurum olsa gözü-
müz arkada kalmasa ve çocuklar
sosyalleşse iyi olur ama yok. Bunu
sadece benim çocuğum için söyle-
miyorum, sosyal yaşamı unutmuş
birçok aile var. Hem çocuklar hem
de aile için iyileştirici çözümler geti-
rilse iyi olurdu. Ama maalesef bun-
lar yok” diye konuştu.

İyi ol iyi yap o zaman
saygı görürsün Özlem Tekin AKARKEN

SAĞLIKÇININ GÖZÜNDEN

ozlemakarken@hotmail.comİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 10 yıl önce CHP Beylikdüzü İlçe
Başkanı olduğu dönem Damga Gazetesi İmtiyaz sahibi Mehmet

Mert'e konuşarak, İstanbul'a dair kaygılarını dile getirmişti

AVM’LER BUYUK
SORUN OLACAK
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 10 yıl önce CHP Beylikdüzü İlçe
Başkanı olduğu yıllarda, o dönem Kanal 9'da yayınlanan Mertçe Söyleşiler isimli prog-
rama katılmış ve Mehmet Mert'e, İstanbul'a dair kaygılarını anlatmıştı. O günlerde de 
İstanbul'un ciddi sorunları olduğuna tanık olmamızı sağlayan söyleşi de İmamoğlu'nun
“büyük sorun” dediği ayrıntı ise AVM'ler oldu. İmamoğlu, “AVM'ler Türkiye'nin sorunu
olacaktır. Ben buralara alışveriş merkezi de değil hangar diyorum” ifadeleri kullanmıştı

MEHMET MERT

Ekonomi ve yoksulluk
Milyonlarca kişinin yaşadığı Türkiye'de ekonomi, fakirlik ve
tarım sorunu olduğunu ifade eden İmamoğlu; “Biz çocukluğu-
muzdaki ilköğretim kitaplarınızda kendine yeten ülkelerden biri
olduğumuzu gururla söylüyorduk. Bugün kendine yetmeyi
bırak, bütün gıdasal ihtiyaçlarmızı ithal eder hale geldik. Çiftçi-
miz zor durumda. Tarlalar ve araziler boş. Tarım konuşulmuyor.
Devlet bugün verdiği yardımdan fazlasını alıyor. Türkiye'nin
yüzde 17.1'i yoksulluk sınırlarının altında. Bunlar ciddi veriler.
Yüzde 80'i ise milli gelirin yüzde 5.6'sını paylaşıyor. Gelir adalet-
sizliği var.” diyerek ülkenin durumunu ortaya koymuştu.

Ailelerin bilinçlenmesi gerektiğini de kaydeden Gündüz şöyle ko-
nuştu: “Normal çocuklar diye adlandırılan çocuklar bizim çocuk-
lardan nasıl kaçıyorlar. Çocuklar bilmiyor belki ama peki ya
aileleri? Aileler büyük etken ve çok bilinçsiz aileler. Herkese diyorum
kimse başıma gelmez demesin. Türkiye’de sadece raporlu yedi yüz
bin çocuk var ve her 64 çocuktan bir tanesi artık otizmli doğuyor.
Aileleri bilinçlendirmek lazım. Toplum olarak bu konuda sınıfta
kaldık maalesef ki ! Geçtiğimiz günlerde ekonomi üzerinden değer-
lendirmeler yapan bir profesör, ünvan sahibi birinin çirkin değerlen-

dirmesi yanı sıra komedi programında Otizmli bir çocuğa deli den-
diğini gördük. Bu hakaret, tamamen hakaret. Para aldığınız için
özel hissediyorsunuz gibi bir zihniyete ne söyleyebilirsiniz ki? Ken-
dini geliştirememiş bireyler bu ünvan sahibi kişiler ne yazık ki!
Rahat rahat koltuklarında oturup, geçim sıkıntısı çekmeden haya-
tını devam ettiren bir profesörün sizi anlamasını, empati yapmasını
bekleyemezsiniz. Evinin eşyalarının Ahbap Platformu tarafından
verilen ve şimdi yenilere ihtiyacı olan öte taraftan evindeki çamaşır
makinesinin ev sahibine ait olduğu benin , “ev sahibi makineyi is-
terse, ne olacak?” duygularımı ne bilsin o profesör, onun tuzu kuru.
O ünvana yazık diyorum. Dışarda yaşadığım sıkıntıları bilmez Ec-
rin’in dışarıya çıkarken gelişim gösterdiği için bazı davranış prob-
lemlerinin dışarıya çıkmanıza bile engel olduğunu bilmez ama
uzaktan konuşur böyleleri. Şu dönem Ecrin’in dışarda üzerini aç-
ması ile ilgili davranış problemlerimiz var.”

ZAYİ
Uludağ VD 7590002391 nolu ve B-492173 ile başlayan

B-492212 ile biten sevk irsaliyelerimiz kaybolmuştur.
Hükümsüzdür. Sekamsan Kağıtçılık San. ve Tic. Ltd. Şti.

DİLEK
BOZKURT

ÖZEL HABER

Toplum olarak sınıfta kaldık

Yalnız başına otizmli kızını büyüten Burhan Gündüz; kızına hem annelik hem de babalık
yapıyor. Eski eşinin evi terk etmesiyle tek başına mücadeleye giren Gündüz, pandemi sürecinde
yaşadıkları zorlukların arttığını ve kızına bakmak zorunda olduğu için çalışmadığından aldığı
bakım maaşı ile geçinemediğini, ay sonunu bile getiremediğini dile getirdi
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Sınavda bol bol gülümseyin

Bu yıl 2 milyon 700 bin adayın başvur-
duğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı
(YKS) için geri sayım başladı. Sınava ha-
zırlanan öğrenciler heyecanla 26 ve 27
Haziran’ı bekliyor. Geçen yıl pandemi
gölgesinde sınava hazırlanan ve 2020
YKS’de birinci olan Uğur Okulları me-
zunu Halid Oğuz Serçe, eğitimine Bahçe-
şehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde
devam ediyor. Çok çalışmak kadar zihni
dinlendirmenin de önemli olduğunu be-
lirten Serçe, “Azim ve kararlılıkla çalışa-
rak, öğretmenlerimin kesintisiz desteğiyle
bu başarıyı elde ettim” dedi. Dinlenmenin
önemine dikkat çeken Serçe sınava nasıl
hazırlandığını şöyle anlattı: “Sınav tarihi
yaklaştıkça stres artıyor. Sınava çok az za-
manın kaldığı şu günlerde bile tüm öğren-
cilerin düzenli olarak kendilerine zaman
ayırmalarını tavsiye ederim. Bunu yapar-
ken gerçekten dinlendiklerinden emin ol-
sunlar. Dizi izlerken TYT Matematik
düşünmek daha iyi matematik netleri
yapmanızı sağlamaz, tam anlamıyla din-
lenip rahatlamanıza engel olur. Tabii den-
geyi kaçırmamak çok mühim. Ben geçen
sene haziran ayında günde 11 saat ders
çalışıp iki saat oyun oynardım. Ders çalı-
şırken gerçekten çalışıyor olduktan sonra
günde iki saat oyun oynamanın kimseye
zararı olmaz.”

Kendine güvenen deneme çözsün

Kalan sürede adaylara bol bol deneme sı-
navı çözmelerini öneren Serçe, “Kendine
güvenenler günde iki deneme sınavı bile
çözebilir. Çünkü deneme çözmek hem kı-
yıda köşede kalan eksikleri görmeyi hem
de zaman yönetimini öğrenmeyi sağlar.
Sınavı ne kadar simüle ederseniz sınav
anındaki stresinizi kontrol etmek o kadar
kolaylaşacaktır. Sınav sizin için ne kadar
tanıdıksa kendinizi o kadar rahat hisse-
dersiniz. Bu yüzden deneme çözme işini
olabildiğince gerçek sınava yaklaştır-

makta fayda var. Ayrıca günlük rutinler
oluşturulmalı ve bu düzen sınav günü de
bozulmamalı. Uzmanların da dediği gibi
her gün aynı saatte kalkıp, kahvaltı yap-
mak gibi” diye konuştu.

Maske altında gülümseyin

Sınav sırasında stresi azaltacak tüyolar da
veren Serçe “Örneğin ben sınavın başla-
masına 40 dakika kala salona girip yerime
oturmuştum. Sonra da sınav başlayana
kadar maskenin altından gülümseyip sağı
solu izlemiştim. Gülümsemek insan zih-
nini rahatlatıyor. Ayrıca sınav salonuna
olan yabancılıktan kurtulmak da çok
önemli. Bir de sınav sırasında odağınızı
kaybettiğinizi veya paniklediğinizi hissetti-
ğiniz anlarda kafanızı kitapçıktan kaldırıp
doğrudan karşıya bakmak zihninizi to-
parlamanıza yardım edecektir” diye ko-

nuştu. Bu yıl 2 milyon 700 bin adayın
başvurduğu Yükseköğretim Kurumları
Sınavı (YKS) için geri sayım başladı. Sı-
nava hazırlanan öğrenciler heyecanla 26
ve 27 Haziran’ı bekliyor. Geçen yıl pan-
demi gölgesinde sınava hazırlanan ve
2020 YKS’de birinci olan Uğur Okulları
mezunu Halid Oğuz Serçe, eğitimine
Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bö-
lümü’nde devam ediyor. Çok çalışmak
kadar zihni dinlendirmenin de önemli ol-
duğunu belirten Serçe, “Azim ve kararlı-
lıkla çalışarak, öğretmenlerimin kesintisiz
desteğiyle bu başarıyı elde ettim” dedi.
Dinlenmenin önemine dikkat çeken Serçe
sınava nasıl hazırlandığını şöyle anlattı:
“Sınav tarihi yaklaştıkça stres artıyor. Sı-
nava çok az zamanın kaldığı şu günlerde
bile tüm öğrencilerin düzenli olarak ken-
dilerine zaman ayırmalarını tavsiye ede-

rim. Bunu yaparken gerçekten dinlendik-
lerinden emin olsunlar. Dizi izlerken TYT
Matematik düşünmek daha iyi matema-
tik netleri yapmanızı sağlamaz, tam anla-
mıyla dinlenip rahatlamanıza engel olur.
Tabii dengeyi kaçırmamak çok mühim.
Ben geçen sene haziran ayında günde 11
saat ders çalışıp iki saat oyun oynardım.
Ders çalışırken gerçekten çalışıyor olduk-
tan sonra günde iki saat oyun oynamanın
kimseye zararı olmaz.”

Kendine güvenen deneme çözsün

Kalan sürede adaylara bol bol deneme sı-
navı çözmelerini öneren Serçe, “Kendine
güvenenler günde iki deneme sınavı bile
çözebilir. Çünkü deneme çözmek hem kı-
yıda köşede kalan eksikleri görmeyi hem
de zaman yönetimini öğrenmeyi sağlar.
Sınavı ne kadar simüle ederseniz sınav
anındaki stresinizi kontrol etmek o kadar
kolaylaşacaktır. Sınav sizin için ne kadar
tanıdıksa kendinizi o kadar rahat hisse-
dersiniz. Bu yüzden deneme çözme işini
olabildiğince gerçek sınava yaklaştır-
makta fayda var. Ayrıca günlük rutinler
oluşturulmalı ve bu düzen sınav günü de
bozulmamalı. Uzmanların da dediği gibi
her gün aynı saatte kalkıp, kahvaltı yap-
mak gibi” diye konuştu.

Maske altında gülümseyin

Sınav sırasında stresi azaltacak tüyolar da
veren Serçe “Örneğin ben sınavın başla-
masına 40 dakika kala salona girip yerime
oturmuştum. Sonra da sınav başlayana
kadar maskenin altından gülümseyip sağı
solu izlemiştim. Gülümsemek insan zih-
nini rahatlatıyor. Ayrıca sınav salonuna
olan yabancılıktan kurtulmak da çok
önemli. Bir de sınav sırasında odağınızı
kaybettiğinizi veya paniklediğinizi hissetti-
ğiniz anlarda kafanızı kitapçıktan kaldırıp
doğrudan karşıya bakmak zihninizi topar-
lamanıza yardım edecektir” diye konuştu.

Keşan ilçesinde serbest muhasebeci ve mali mü-
şavir olan Gürkan Sezgin, düzensiz beslenme ve
hareketsizlik nedeniyle 165 kiloya ulaştı. Aşırı kilo-
ları nedeniyle bazı sağlık sorunları yaşayan ve kızı
İlkim Deniz ile dışarıda vakit geçirmekte zorlanan
Sezgin, geçen yıl Ekim ayında İstanbul'daki özel
bir hastanede tüp mide ameliyatı oldu. Ameliyat
sonrası spor yapıp düzenli beslenen ve aracına
binmeyi bırakıp işe bisikletle gidip gelen Sezgin, 9
ayda 71 kilo verdi. Gürkan Sezgin, kızı İlkim Deniz
ile dışarıda rahat vakit geçiremediği için bu kararı
verdiğini belirterek, "Çıkış noktam, kızımla çok
fazla sağlıklı vakit geçirememek oldu. Yazlıkta kı-
zımı tramboline götürüyordum. Yazlığımızla,
trambolin arasında 100 metrelik bir mesafe vardı.
Ama ben bu 100 metreyi yürüdüğümde ve kızım
trambolinde vakit geçirdiği sırada onu beklerken
dizlerim uyuşuyordu. Ben de götürmek istemiyor-
dum. Bir süre sonra kızım 'baba tramboline gide-
lim' demek yerine 'dede tramboline gidelim'
demeye başladı. Bu da bir baba olarak beni mut-
suz ettiği için kilolardan kurtulmanın zamanı gel-
diğine iyice ikna oldum. Şimdi kızımı tramboline
ben götürüyorum. Hatta bisikletime bir çocuk kol-
tuğu taktırdım. Artık her gün işten eve gidince, kı-
zımla çıkarak bisikletle turluyoruz" dedi.

Bisiklet arkadaşım oldu

İstanbul'da ameliyat olduğunu ifade eden Sezgin,
"Ameliyat olduktan 7-8 saat sonra ayağa kalktım,
destek almadan yürüyebiliyordum. Ağrılı ve acılı
bir ameliyat olmadı. İlk 15 gün çorbayla beslen-
dim. Çorbayı bile süzerek içtim. İkinci 15 günlük
süreçte taneli çorbayla da beslenmeye, yumurta ve
peynir yemeye de başladım. Bu süreçte bol sıvı tü-
kettim. İlk 1 aydan sonra da çatalla ezebildiğim
tüm besinleri tüketmeye başladım. İlk 2 ay gaz
yapan asitli yiyecek ve içeceklerden uzak durdum.
2 aydan sonra sağlık bir insanın yememesi gereken
şeyler dışında her şeyi yemeye başladım. Bunun
yanında tabii spor da önemli. Ameliyattan 15 gün
sonra kendime bisiklet aldım. O günden beri yağ-
murlu, karlı bir hava olmadığı sürece işe bisikletle
gidip geldim. Hayatımın tamamını bisiklete en-
tegre ettim. Artık arabayı hanım kullanıyor. Ben
çok mecbur kalmadıkça arabaya binmiyorum, bi-
sikletle gideceğim yere gidiyorum" diye konuştu. 

Rus Donanmasının Karadeniz filosuna ait 2
savaş gemisi peş peşe İstanbul Boğazı'ndan geçe-
rek Marmara Denizi'ne açıldı. Gemilerin geçişle-
rine sahil güvenlik botları eşlik etti. Rus
Donanması Karadeniz filosuna ait RFS 121
Borda numaralı 'Moskva' isimli roket kruvazörü
Karadeniz'den saat 07.00 sıralarından İstanbul
Boğazı'na giriş yaptı. 186 metre uzunluğundaki
dev savaş gemisinin hemen ardından yine Karade-
niz filosuna ait RFS 490 Borda numaralı  'Amiral
Essen' boğaza giriş yaptı. Yaklaşık yarım saatte 15
Temmuz Şehitler Köprüsü altına ulaşan roket kru-
vazörünün güvertesinde çok sayıda askerin kıyıyı
izlediği görüldü. Savaş gemilerinin ön ve arka bö-
lümlerinde silahlı askerlerin nöbet tuttuğu göz-
lendi. Gemilerin İstanbul Boğazı'ndan geçişine çok
sayıda sahil güvenlik botu da eşlik etti. Yaklaşık bir
saatte boğaz geçişini peş peşe tamamlayan savaş
gemileri Marmara Denizi'ne açıldı.

Geçen yıl yapılan YKS’de Türkiye birincisi olan Halid Oğuz Serçe, sınava girecek adaylara, “Bol bol deneme çözün.
Çalışırken dinlenmeyi unutmayın. Sınavda gülümsemenin gücünden faydalanın. Sınav başlayana kadar maskenin
altından gülümseyip, sağı solu izlemiştim. Gülümsemek insanın zihnini rahatlatıyor” önerisinde bulundu

Edirne'de obeziteyle mücadele eden
Gürkan Sezgin (40), kızı İlkim Deniz (5)
ile daha fazla sosyalleşebilmek amacıyla
tüp mide ameliyatı ve sonrasında spor ve
düzenli beslenmeyle 9 ayda 71 kilo ver-
erek 165 kilodan, 94 kiloya indi

Eyüpsultan'da yaşayan
Ayşe Korucu (75) kendi-
sini ve birlikte yaşadığı
zihinsel engelli oğlu Deniz
Korucu’yu (49) dolandır-
dıkları iddiasıyla, 2 ço-
cuğu hakkında savcılığa
suç duyurusunda bulundu
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A yşe Korucu ile 3 çocuğuna, eşinin

ölümü üzerine bir dükkan ile 2
daire miras kaldı. Ancak anne Ayşe

Korucu, çocukları Yeliz Akgün ve Cengiz
Korucu'nun, dükkan ile daireleri üzerle-
rini geçirip, kendisi ile birlikte yaşadığı zi-
hinsel engelli oğlu Deniz Korucu'yu
dolandırdığını öne sürdü. Anne Korucu, 2
çocuğu hakkında avukatı aracılığıyla İs-
tanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na "nite-
likli dolandırıcılık" suçundan suç
duyurusunda bulundu. Anne Ayşe Ko-
rucu, "Yavrularım, 'Sen uğraşma vekale-
tini bize ver, biz hemen hallederiz' deyip,
beni notere götürdü. Mirası emaneten
üzerlerine geçirdiler. Deniz’in boşanma
davası vardı, sonuçlandı. Sonra miras
hakkımızı geri istedik. Hepsinde gözüm
yok bu yaştan sonra ama Deniz için isti-
yorum. Çünkü onun bir evi olsun, Darü-
laceze'ye verir, kendine baktırır. Onu
emekli yaptırdım, maaş alıyor. Ben onun

için yaşıyorum. Yeliz ve Cengiz’e, mirası
tekrar bölüşelim dedim. 'Sen para düşü-
nüyorsun' dediler. Ben bu yaştan sonra
parayı ne yapayım? Onlar Deniz'imi dü-
şünmeyince mecbur kaldım. İnsanının ev-
ladı böyle olur mu? Dünya benim için
onlar. Deniz'im beni çok dinler, daha beni
bir gün kırmadı. Düştüğümde bana o
bakar" dedi. Korucu, kızı Yeliz’in kendi-
sinden şu an oturduğu ev için kira istedi-
ğini de iddia etti.Deniz Korucu da
"Kardeşlerim beni dolandırdı. Beni iste-
mediler, kovdular. Ben hakkımı istiyorum.
Annemin hakkını da benim hakkımı da
yediler" diye konuştu.

Miras dışı bırakıldılar

Ayşe Korucu'nun avukatı Neslihan Me-
mişoğlu ise yaşananları şöyle anlattı;
"Eyüpsultan’da merkezi konumda iki
daire ve bir dükkan sahibiler. Babaların-
dan kalan miras. Deniz Bey’in geçmişte,

dava çekişmeli ve maddi manevi tazminat
istemli boşanma davası oldu. Deniz, eşi
ve eşinin ailesiyle sorunlar yaşadı. Bunları
öne sürerek kardeşleri Yeliz ve Cengiz,
Tapu Müdürlüğü'ne gidiyorlar, anne ve
kardeşlerinin hisselerini kendi üzerlerine
alıyorlar. Şu an müvekkillerimin üzerine
hiçbir şey kayıtlı değil. Kardeşler, işi oldu
bittiye getiriyorlar. Deniz’in boşanma da-
vası bitiyor ve çocuğunun velayetini alı-
yor. Anne Ayşe Korucu diyor ki; 'Artık
tapuları düzeltelim, bu gerçek bir satış
değil, sizin üzerinizde emanet olan bir
şey.'  Çocukları ise sürekli oyalıyor, 'Hayır
biz vermeyiz' diyorlar. Daha sonra da an-
nelerine, 'Senin aklın gidip geliyor, De-
niz’in hala zihinsel engeli var' diye
söylüyorlar. Biz de İstanbul 2. Asliye
Hukuk Mahkemesi’ne karşılıksız verilen
taşınmazların tekrardan müvekkillerime
iade edilmesi ve miras payının iade edil-
mesi için tapu tescil iptal davası açtık.

Mahkeme taşınmazlara tedbir koydu."

Vicdansızlık

"Biz evlat olarak gelip annelerinden özür
dileyecekler, haklarını teslim edecekler
diye beklerken bunlar avukat tutuyor"
diyen avukat Memişoğlu, "Avukat  bir
cevap dilekçesi veriyor. Diyor 
ki; 'Biz bu malları sattık.'  Biz de dolandı-
rıldığımızı anladık.  İstanbul Cumhuriyet
Başsavcılığı’na 'nitelikli dolandırıcılık' su-
çundan dilekçe verdim. Anne ve oğlu,
miras dışı bırakılmıştır. Benim müvekkille-
rimin biri yaşlı, diğeri zihinsel engelli.
Anne ve oğlu her gün sabaha kadar ağlı-
yor. Annelerini öldürecekler kahırların-
dan. Bu genç de annesi ölünce ortada
kalır. Deniz’in bir yavrusu var. Onu da ye-
timhaneye verirler, böyle bir tezgah kur-
muşlar. Yeliz Akgün ve Cengiz Korucu ise
haklarındaki tüm iddiaları reddettiklerini
belirttiler.

Kızı için kilo verdi

Boğaz’dan savaş
gemileri geçti

Kefalin boyu uzadı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri
Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Akkuş, son 20
yılda alınan önlemler sayesinde dana önce 18 san-
tim olan inci kefali boyunun şu an ortalama 22
santimetreye ulaştığı belirterek, "Doğal kaynakları
korursak dünyaya örnek olacak şekilde bir balıkçı-
lık faaliyeti yürütmemiz mümkün" dedi. Van Gö-
lü'ndeki tek balık türü olan inci kefali, üreme
dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri ara-
sında tatlı sulara göç ediyor. Gölün tuzlu ve sodalı
sularından çıkarak yumurtalarını bırakmak için ne-
hirlere akın eden balıklar önlerine çıkan engelleri
adeta uçarcasına geçiyor. Milyonlarca balığın bu
mücadelesi ise şölene dönüşüyor ve bu şölen her
yıl binlerce kişi tarafından ilgiyle izleniyor. 



P akistan Dışişleri Bakanı Şah Mah-
mud Kureyşi, verdiği röportajda, Af-
ganistan'da barış sürecine ilişkin,

"Oldukça kritik bir süreç. İlerleme olursa
barış olabilir, istikrar olabilir ve bölge, barış
sürecinin sonucundan toplu olarak faydala-
nacaktır." dedi. Herhangi bir anlaşma ve si-
yasi uzlaşmaya varılmazsa, herkesin
isteyeceği son şey olan Afganistan'da bir iç
savaş korkusunun altını çizen Kureyşi, Ka-
tar'ın başkenti Doha’da başlayan sürecin İs-
tanbul konferansı ile mantıklı bir sonuca
varması gerektiğini vurguladı. Dışişleri Ba-
kanı Kureyşi, "büyüyen" Pakistan-Türkiye sa-
vunma iş birliğinden de söz ederek, iki
ülkenin ortak girişimlerde bulunup teknoloji
transferi yapabileceğini söyledi. 2008 - 2011
yılları arasında da Dışişleri Bakanı olarak
görev yapan Kureyşi, Ağustos 2018'den beri
yine aynı görevi yürütüyor.

Afgan barış süreci

ÜSayın Dışişleri Bakanı, vakit ayırdığınız
için çok teşekkürler, İstanbul'a hoş geldiniz,
Türkiye ve Afganistan dışişleri dakanları ile
üçlü görüşmelerde bir araya geldiniz. Afga-
nistan için bir anlaşmaya, belki de kalıcı bir
çözüm için bir konferansa yakın olduğumuzu
biliyoruz. Şu anda hangi süreçteyiz? Riskler
ve aynı zamanda kazançlar nedir? Yakın za-
manda bir anlaşmaya varılacağını düşünüyor
musunuz?
Riskler ve aynı zamanda kazanılacak çok şey
var. İlerleme olursa barış olabilir, istikrar ola-
bilir ve bölge, barış sürecinin sonucundan
fayda sağlayacak. Ve herkes barıştan istifade
eder. Riskler yüksek, siyasi bir çözüm ol-
mazsa, 90'lara geri dönme korkusu, Afganis-
tan'ın iç savaşa girme korkusu akıllara geliyor
ve bu, istediğimiz son şey. Bu Pakistan'ın iste-
diği son şey, çünkü Pakistan, Afganistan'daki
istikrarsız ortam nedeniyle çok büyük bir
bedel ödedi. Çok büyük bir insani bedel ve
ekonomik bedel ödedik. Bu yüzden istikrarlı,
barışçıl bir Afganistan'ın, Pakistan'ın çıkarına

olduğunu düşünüyoruz.

ÜJeopolitik rekabeti düşündüğümüzde, Pa-
kistan ve Afganistan, Çin’in Kuşak ve Yol Gi-
rişimi, Amerikan ve Rusya çıkarlarıyla ilgili
konuların merkezindeler ve sizin de belirttiği-
niz gibi bölgesel güçler. Sizce bu çatışan çı-
karlar konuya yardımcı olabilir mi yoksa
daha da kötüleştirebilir mi? Jeopolitik açıdan
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Kureyşi: Pakistan'ın jeopolitik konumu
önemli. Pakistan'ın ekonomik faaliyet yarat-
mak için bu durumdan ve ekonomik faaliye-
tin merkezi olan Çin ile Pakistan arasında
inşa edilen bu Ekonomik Koridordan yarar-
lanabileceğini düşünüyoruz. Bu önemli pro-
jenin tamamlanmasıyla Pakistan'ın,
Afganistan ve Orta Asya Cumhuriyetleri gibi
denize kıyısı olmayan ülkelere büyük bir fırsat
sağlayacağını düşünüyoruz. Bir limana giden
en kısa yola sahip olmanın avantajını düşü-
nün ve bu ticari faaliyetlerini artıracaktır. İs-
tihdam yaratılacak ve aynı zamanda
Ekonomik Koridor boyunca özel ekonomik
bölgeler oluşturacağız. Sonuç olarak, bu böl-
gesel rekabet ortamının karşılıklı avantaja
dönüştürülebileceğini düşünüyoruz. Herke-
sin kazançlı çıkması için bir kazan-kazan du-
rumu yaratmak istiyoruz. Çin, Rusya, Orta
Asya Cumhuriyetleri ve bütün bölge bundan
faydalanıyor ve bu sadece bölgeyle sınırlı
değil. Batı ülkeleri, ABD, Avrupa Birliği, bu
alanlara yatırım yapmakla ilgilenen herkes
bundan faydalanır. Bunu memnuniyetle kar-
şılayacağız. Dolayısıyla bu rekabet, karşılıklı
avantajlı bir konuma dönüştürülebilir.

ÜABD'nin çekilmesi konusunda ne düşünü-
yorsunuz? Bunun duruma yardımcı olaca-
ğını düşünüyor musunuz ve tüm taraflar,
istikrarın herkesin çıkarına olduğu yönündeki
ifadenizi anlıyor mu?
ABD sonunda bir karar aldı. Bildiğiniz gibi,
önceki yönetim geri çekilmeyi açıklamıştı ve
bir tarih vermişti. ABD askerlerinin 1 Mayıs'a

kadar geri çekile-
ceğini duyur-
muştu. Taliban'a
verilen bilgi
buydu. Şimdi,
bu yeni Biden
yönetimi, lojistik
nedenlerden
ötürü - ve emi-
nim bazı yü-
kümlülükler var
- önceki taah-
hüde bağlı kal-
dıklarını ve geri
çekilebilecekleri
sonucuna var-
dıklarını söylü-
yorlar. Bir karar
aldılar. Tarih ver-
diler. Süreç 1
Mayıs'ta başla-
yacak ve 11
Eylül 2021'e
kadar tamamla-
mayı planlıyor-
lar. Bu Taliban'ın
müzakere sıra-
sında önemli ta-
leplerinden
biriydi. Taliban,
yabancı kuvvet-
lerin Afganis-
tan'dan çıktığını
görmek istedi-

ğini söylemişti. Onlara göre bu, barış sürecini
kolaylaştırırdı. Amerikalılar bu talebi kabul
etti ve umarım, önlerine çıkan yeni fırsatın
farkına vararak Taliban bu sürece dahil ol-
maya devam edecek. Onları barış sürecine
dahil olmaya devam etmeleri konusunda ke-
sinlikle teşvik edeceğiz, Biliyorsunuz, onları
Doha’da başlayan ve İstanbul Konferansı
yoluyla mantıksal bir sonuca varması gere-
ken sürece devam etmeye teşvik ediyoruz.

ÜBu konferansla ilgili ayrıntıya girersek, bu
yaklaşan konferansta ana konular nelerdir?
Sizce tarafların aşması gereken temel engel
veya sorun nedir?
Kararlar Afganlar tarafından alınmalı ve me-
seleler onlar tarafından çözülmeli. Afganis-
tan'daki Taliban ve Afganların, etnik
grupların oturması ve yeni durum konu-
sunda uzlaşmaları gerekiyor. Onlarca yıldır
bu çatışmanın içinde oldular ve görünürde
bir son da yok. Askeri bir çözüm olsaydı
bunu elde ederlerdi. Pakistan, anlaşmazlığa
askeri bir çözüm olmadığını savundu. Her
zaman müzakere edilmiş bir siyasi çözümü
savunduk. Bugün bölgenin ve dünyanın
genel olarak bu sonuca varmasından ve bu
noktada birleşmesinden dolayı mutluyuz.
Yani burada altın bir fırsat olduğunu düşü-

nüyoruz. Afganlar bu fırsatı değerlendirmeli,
oturmalı ve kendi aralarında nasıl bir ana-
yasa istediklerine karar vermelidir. Nasıl bir
siyasi düzen istiyorlar? Barışı nasıl müzakere
etmek istiyorlar? Komşular olarak bizler
ancak yardım edebilir, bunu kolaylaştırabili-
riz. Bu konuda karar veremeyiz. Pakistan, ka-
rara ve müzakerelerin sonucuna, gerçekleşen
Afganlar arası müzakerelere saygı duyacağı-
mız konusunda çok net bir tutum aldı. Tüm
taraflardan yapıcı olmaya bağlı kalmalarını
ve Doha'da elde ettiklerini geliştirmelerini is-
tiyoruz. Ancak bunu bozmak isteyenlerin ol-
duğunu da biliyoruz. Afganistan'da bunu
bozmak isteyenler var. Savaş ekonomisinden
yararlanan bazı unsurlar var. Bundan milyar-
lar kazandılar. Afganistan'ın dışında, Afgan
topraklarının kendi ulusal hedefleri için kulla-
nılması amacıyla ülkenin istikrarsız kalmasını
isteyenler var. Bu yüzden, bunu bozmak iste-
yenlerin olduğunu bilerek, kaçırılmaması ge-

reken büyük bir fırsat olduğunu da kabul
ediyoruz.

İslamofobi, yasa dışı göç

ÜTürkiye-Pakistan ilişkilerine değinirsek, bi-
liyorsunuz iki ülke son zamanlarda birbirine
çok yakın. Türkiye'ye yakın zamanda cum-
hurbaşkanlığı düzeyinde bir ziyaret bekleye-
bilir miyiz?
Nereden başlayayım, Türkiye ile çok özel bir
ilişkimiz var. Her zaman sıcak, samimi, kar-
deşçe olmuştur. İyi günde kötü günde birbiri-
mizin yanında olduk. Keşmirlilerin davasında
destek oldukları ve Cammu Keşmir anlaş-
mazlığında çok net bir pozisyon aldıkları için
Türkiye'ye ve liderliğine özellikle müteşekki-
rim. Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdo-
ğan'ın karşı karşıya olduğumuz yeni bir sorun
olan İslamofobi konusundaki görüşlerinin,
Başbakan İmran Han'ın görüşlerine çok
yakın olmasından dolayı mutluyum. Peygam-
ber Efendimizi, Kur'an-ı Kerim'i ve İslam'ın
diğer sembollerini karalayan faaliyetler yürü-
tüyorlar ve bunu çok incitici buluyoruz.
İran'ın bu konuyla ilgili bir yaklaşımı var ve
ben Tahran'daydım ve bunu Dışişleri Bakanı
Cevad Zarif ile görüştüm ve o da aynı fikirde.
Bunu kardeşim Mevlüt Çavuşoğlu ile görüş-

tüm ve o da aynı düşüncede. Bu konuyu En-
donezya Dışişleri Bakanı (Retno Marsudi) ile
görüşmek istiyorum, onun fikrini almak isti-
yorum. Ramazan ayında, Başbakan İmran
Han'a Suudi Arabistan ziyaretinde eşlik etti-
ğimde, bu konuyu Suudi Arabistan Dışişleri
Bakanı ile ele almak niyetindeyim. Öyle ki
önemli Müslüman ülkelerin ümmet içinde bir
fikir birliği oluşturarak, İslamofobi meselesi-
nin nasıl çözüleceği konusunda Batı ile görü-
şebilir.

ÜYasa dışı göç konusuna gelirsek?
Evet, bunu tartıştık. Dışişleri Bakanı (Mevlüt
Çavuşoğlu) ile yaptığım ikili görüşmede bunu
ele aldık. Ama o konuya girmeden önce, üst
düzey bir ziyaret olasılığının olup olmadığını
sordunuz. Evet bir tane var. Cumhurbaşkanı
Erdoğan Şubat 2020'de Pakistan'dayken Tür-
kiye ile Pakistan arasında yeni bir çerçeve an-
laşması imzalandı ve bu yeni çerçeve
anlaşması, Türkiye ile Pakistan'ın ekonomik
entegrasyonunu geliştirmek, ikili ticareti teşvik
etmek ve her iki taraftaki yatırımlar için bir
mekanizma sağlıyor. Bu, yeni bir ilişkinin ni-
teliğini belirledi. Mükemmel siyasi ilişkileri-
miz oldu, ancak ekonomik ilişkilerimiz
mükemmel siyasi ilişkilerimizle uyuşmuyor.
Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi
toplantısı gerçekleşecek ve Başbakan İmran
Han bu konferans için Türkiye'ye ziyarette
bulunacak ve umarım bu konuda ilerleyece-
ğiz. Yasa dışı göçe geri dönersek, bu bir so-
rundur.

ÜBu Afganistan konusuyla da ilgili mi?
Evet, rahatsız edici bir durum varsa insanlar
bundan yararlanır. Türkiye Dışişleri Bakanı
İslamabad'da iken ve ben burada, İstan-
bul'dayken tartışılan bir konu ve her ikimiz de
buna bütüncül bir yaklaşım benimsemeye
karar verdik. Bu konuyu ele almak için başka
ortaklara ihtiyacımız var. Afganistan'a ihtiya-
cımız var; İran da katılmalı ve bizimle otur-
malı ve bu yasa dışı göç tehdidiyle nasıl başa
çıkacağımızı bulmalıyız. Yasal seçenekler var
mı? Varsa bunlar nelerdir? Yasa dışı göçü
nasıl kontrol ederiz? Türkiye'ye seyahat eden
ve Avrupa'ya gitmek isteyen ekonomik göç-
menleri nasıl kontrol ederiz ve neden olduk-
ları ufak tefek rahatsızlıktan bahsederken
buna değinmemiz gerekiyor. Ve umarım bir
yolunu buluruz.

ÜGüvenlik konularında ortaklık var mı?
Kesinlikle ve beklenenden daha iyi gidiyor. İyi
bir savunma iş birliğimiz var ve gelişiyor. Pa-
kistan ve Türkiye'nin pek çok alanda iş birliği
yapabileceğini düşünüyorum. Ortak girişim-
ler kurabiliriz. Biliyorsunuz, teknoloji transfe-
rinden Türkiye'nin yoksun bırakıldığını,
Pakistan'ın teknolojilerden mahrum kaldığını
gördük. Bu bizim hakkımız. Yani üzerinde
toplu olarak çalışacağız ve çalışıyoruz. İşlerin
nasıl ilerlediğini görmek çok cesaret verici.

Hindistan-Pakistan ilişkileri

ÜHindistan ve Pakistan ilişkileri hakkında
Keşmir konusunda bir soru. Son zamanlarda
Hindistan ile Pakistan arasında Modi'nin
mektubuyla bir tür yumuşama oldu ama
şimdi işler değişti. Son dönemdeki aksilikler-
den sonra yumuşama dönemi artık bitti diye-
bilir miyiz?
Bildiğiniz gibi, Hindistan'la çözülmemiş so-
runlar var; bunlardan biri de Keşmir. Siachen
de diğeri. Sir Creek üçüncü konu. Su meselesi
de dördüncü büyük sorundur. Ve başka küçük
sorunlar da var. Bunları nasıl çözeriz? Ben
ilerlemenin tek mantıklı yolunun diyalog ol-
duğu görüşündeyim. İki baskın komşuyuz.
Savaşa girmeyi göze alamayız, biliyorsunuz,
bu intihar gibi bir şey olur ve hiçbir makul kişi
bu tür bir politikayı savunmayacaktır. Bu yüz-
den oturmalıyız ve konuşmalıyız. Kimler gö-
rüşmelerden kaçtı, kimler çekildi, kapsamlı
diyaloğu kim askıya aldı? Bunu yapan Hin-
distan, Pakistan değil. Pakistan her zaman
(sorunların çözümü konusunda) istekli oldu-
ğunu söylemiştir. Dünyanın her yerinden
dostlarımız bizimle ve Hindistan ile temasa
geçtiklerinde ve üçüncü tarafla ilgili kimin te-
reddütlü olduğunu ifade etti. Kesinlikle Pakis-
tan değil. Son zamanlarda Hint tarafı şartları
ve ortamı bozan bazı eylemlerde bulundu.
Uluslararası hukuka karşı durdular. BM Gü-
venlik Konseyi kararlarını ihlal ettiler.
Cammu ve Keşmir'de yapmaya çalıştıkları
demografik yeniden yapılandırma Dördüncü
Cenevre Sözleşmesi'nin açık bir ihlalidir. Pa-
kistan'ın ciddi çekinceleri var. BM Genel Se-
kreteri'ne, Güvenlik Konseyi Başkanı'na
birkaç mektup yazdım. Onları Hindistan’ın
sorumsuz hareketleri konusunda haberdar
etmek istedim. Hindistan'ın 5 Ağustos
2019'da açıkladığı önlemlerle Güney Asya'nın
istikrarını ve barışını riske atması konusunda
bilgilendirdim. Bunu söyledikten sonra, son
zamanlarda olumlu dediğim ve her iki tarafın
da birbiriyle temas halinde olduğu bir gelişme
oldu. Hint Askeri Operasyonlar Genel Mü-
dürü, Pakistan’ın genel müdürüyle bir gö-
rüşme yaptı ve bu konuşmanın sonucu,
kontrol hattındaki ateşkese ilişkin yeniden bir
taahhüt oldu. Her iki tarafta da masum ha-
yatlar kaybediliyor, her iki tarafta Keşmirliler
yaralanıyor, öldürülüyor, sakatlanıyor. Pakis-
tan bunu asla istemedi. Bu nedenle, yeniden
taahhütle ilgilendiklerini ifade ettiklerinde,
bunu memnuniyetle karşıladık. Keşmirliler
bunu memnuniyetle karşıladı. Ve bu benim
görüşüme göre gerilimi düşürdü. Hindistan
Başbakanı Narendra Modi, milli günümüzde
Başbakan'a iyi niyet mesajı gönderdi. Başba-
kan da olumlu cevap verdi. Bu konuda bir
değer yargısına varmak için henüz çok erken.
Hindistan 5 Ağustos 2019'da aldığı kararlar-
dan bazılarını yeniden değerlendirmek konu-
sunda istekliyse, Pakistan oturup
farklılıklarımızı konuşmaktan ve bir diyalog
yoluyla çözülmemiş sorunları çözmekten çok
mutlu olacaktır.  HABER MERKEZİ
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keşke kristal bir
küre olsaydı

Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, Afgan barış sürecinde riskler
ve aynı zamanda kazanılacak çok şeyin olduğunu ve barış için
bu altın fırsatın değerlendirilmesi gerektiğini söyledi

Pakistan
barış 

istiyor

ÜTeşekkürler, son soru. Afganistan,
Keşmir ve genel olarak bölgeyi düşünür-
sek, gelecek birkaç ay için en kötü durum
ve en iyi durum senaryolarınız nelerdir?
Keşke bakacak ve size cevaplar verecek
bir kristal küre olsaydı. En iyiyi umut et-
meli, en kötüsüne hazırlanmalıyız. İyim-
serim. Her şeye olumlu bakıyorum. İster
Hindistan'la olan sorunlarımız, ister Af-
ganistan'daki sorunlar olsun, bunlara
olumlu ve yapıcı bir şekilde bakıyoruz.
Çünkü barış istiyoruz, istikrar istiyoruz.
Bu bölge, gelişmiş bölgesel ticaret, yatı-
rımlar yoluyla fayda sağlar ve böylece az
gelişme, yoksulluk, yetersiz beslenme gibi
konuları ele alabileceğiz.
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Emektar oyuncu Serap
Aksoy, "Hem iyi yönet-
menlerle, hem de Rutkay
Aziz, Fikret Kuşkan, Zuhal
Olcay, Haluk Bilginer gibi
Türk sinemasına adını altın
harflerle yazdıracak çok iyi
aktörlerle çalıştım" dedi
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T iyatro, sinema ve dizi oyuncusu Serap
Aksoy, bugüne kadar 20'den fazla film
ve dizide rol almanın gururunu yaşı-

yor. İş adamı bir baba ve ev hanımı annesinin
çocukluk yıllarında kendisine verdiği destekle
İstanbul Devlet Konservatuvarı Balesi Orta
Bölümünü bitiren 56 yaşındaki Aksoy, Münih
Müzik Akademisi'nde Bale Yüksek eğitimi
aldı. Bir süre dünyanın çeşitli ülkelerinde bale
eğitimine devam eden Aksoy, İstanbul Devlet
Opera ve Balesinde profesyonel olarak dans
etti, çeşitli müzikallerde de yer aldı. Aksoy,
Atilla İlhan'ın yazdığı, 1983'de TRT'de yayınla-
nan Hüseyin Karakaş'ın yönettiği "Kartallar
Yüksek Uçar" adlı dram macera türündeki di-
zide "Mebrure Karabulut" karakteriyle Sadri
Alışık, Can Gürzap gibi oyuncularla oynadı.
Daha sonra Atıf Yılmaz'ın yönetmenliğinde
Şener Şen'le oynadığı 1986 yapımı "Değirmen"
filmiyle sinemaya atılan Aksoy, TRT ve özel
kanallardaki "Hatırla sevgili", "Aşka sürgün",
"Yaprak dökümü", "Kantodan Tangoya" gibi
bilinen projelerde de rol aldı.1992'de Zuhal
Olcay ve Haluk Bilginer ile oynadığı "İki
Kadın" isimli filmde, 29. Antalya Film Şenli-
ği'nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu",
"Uluslararası En İyi Kadın Oyuncu" ve "Türki-
ye'de Yılın En İyi Kadın Oyuncu" ödüllerini de

alan sanatçı, "C Blok", "Piano Piano Bacaksız"
ve "Yer Demir Gök Bakır" filmlerinde de başrol
oynadı.Aksoy, TRT'de başlayarak uzun yıllar
televizyon programcılığı, sunuculuk ve yapım-
cılık yaptı, üniversitelerde de drama dersleri
verdi. Yaşamını bir süredir Bodrum ilçesinde
sürdüren oyuncu, Eskiçeşme Mahallesi'ndeki
evinin kapısını açtı.

Türkiye sınıf atladı

Bodrum'un tabiatı, tarihi güzellikleri ve ikli-
minden çok etkilendiğini, burada ev alarak yaz
kış yaşamaya karar verdiğini belirten Aksoy,
Kovid-19 nedeniyle zamanını hep okuyup,
araştırıp ve spor yaparak geçirdiğini söyledi.
Salgın nedeniyle bazı projeleri geri çevirmek
durumunda kaldığını ifade eden Aksoy, gele-
cek süreçte üretmeye devam edeceğini belirtti.
Türkiye'de televizyon dünyasında uluslararası
standartlarda kaliteli işler yapıldığına da dik-
kati çeken Aksoy, dizi sektörünün çok ilerledi-
ğini ve geliştiğini kaydetti.

Yılmaz Güney özlemi

Başarılı projelerin dünyanın birçok yerindeki
televizyonlarda yer aldığına değinen oyuncu,
kendi projelerini, yeni nesil oyuncuların çalış-
malarını şu sözlerle anlattı: "Ben ilk sinema fil-

mimi 1986'da Şener Şen ile çekmiştim. Bu
benim için çok büyük bir deneyimdi. Hem iyi
yönetmenlerle, hem de Rutkay Aziz, Fikret
Kuşkan, Zuhal Olcay, Haluk Bilginer gibi Türk
sinemasına adını altın harflerle yazdıracak çok
iyi aktörlerle çalıştım. İnsan bir zaman sonra
artık çok seçici olmaya başlıyor. Ama yeni ne-
silde çok değer verdiğim ve ilgi duyduğum
oyuncular var. Zaten hiç kendilerini tanıma-
sam da ekranda görünce bir şekilde onlara
ulaşıp duygularımı iletmeyi seviyorum. Kendi-
sini çok iyi geliştiren hatta iki dil bilen oyuncu-
larımız var." Türk dizilerinin uluslararası
mecralarda yer bulması gurur verici olduğunu
vurgulayan Aksoy, "Bu sektörde çok önemli
anılar biriktirdim. Ama bir pişmanlığım var o
da 1975'deki Yılmaz Güney'in 'Arkadaş' fil-
minde rol alamayışım. Çünkü o zaman bale
eğitimi alıyordum yurt dışındaydım ve haya-
tım çok yorucu geçiyordu. Benim bir reklam
filmindeki yüzüm Yılmaz Güney'in çok ilgisini
çekmişti. İlk sinema teklifini ondan almıştım.
Şimdiki aklımla 'Keşke Yılmaz Güney'in se-
tinde bulunsaydım ve o rolü alsaydım.' dedi-
ğim pişmanlığım var." Aksoy, salgın dönemini
evinde araştırma, izleme ve bol bol okumayla
geçirdiğini belirterek, sanat hayatını her alanda
sürdürmeye devam edeceğini ifade etti.

KENTmerkezinin 8 kilo-
metre kuzeybatısında yer
alan ve tarihi boyunca

birçok medeniyete ev sahipliği
yapan Sille Mahallesi, her köşe-
sinde Roma, Bizans, Anadolu Sel-
çuklu, Karamanoğlu Beyliği ve
Osmanlı Devleti’nin izlerini taşıyor.
Rum köyü olarak da bilinen ma-
hallede testi ustalarının sonuncusu
olan Yaşar Bulut, 450 yıldır atölye
olarak kullanıldığı belirtilen mağa-
rada, uzun yıllardır toprağa şekil
veriyor. Çömlek atölyesinde, 10
yaşlarında başladığı mesleğinde
yıllarca çıraklık ve kalfalık yapan
Yaşar Bulut, “İlkokul bittikten
sonra başladığım testi çömlek sa-
natını sürdürüyorum. Böylesine ta-
rihi bir yerde toprağa şekil vermek
bize zevk veriyor. Bu mesleği öğret-
tiğim çok insan oldu. Ama devam
edip, bir atölye çalıştıran olmadı.

Öğrenciler geliyor, heves ediyorlar,
bir şeyler yapıyorlar ama yetişen
yok. Gençler, bu mesleği biraz kirli
görüyor. Ellerim çamur olur, üstüm
kirlenir diyorlar, başka mesleklere
yöneliyorlar. Halbuki yurt dışından
bu işlere büyük talep var. Ben de
bir zamanlar İngiltere’ye çömlek
gönderdim. Bir oğlum var ama o
da testi ve çömlek ustalığını öğren-
medi” diye konuştu.

Gurur duyuyorum

Birçok kişiye çömlek yapımını öğ-
rettiğini, ancak kendisinden sonra
bu mesleği sürdürenin çıkmadığını
söyleyen Bulut, üniversiteli çıra-
ğıyla çalışmaktan mutlu olduğunu
belirterek, “Çırağım Zehra ile 3 yıl-
dır çalışıyoruz. Zehra, bu sanata
çok hevesli. Farklı ürünler tasarlı-
yor. Okulda genelde kalıp ürünlerle
çalışmışlar ama burada kendini ge-

liştirdi. Bir gencin böyle istekli ol-
ması beni çok sevindiriyor. Onunla
gurur duyuyorum” dedi.

Bu sanat devam edecek

Tarih ve coğrafyaya çok ilgi duydu-
ğunu anlatan Bulut, “Eğer okusay-
dım bir üniversiteye hoc olurdum
diye düşünüyorum. Küçük yaş-
larda çarka oturunca hevesim kal-
madı. Ama kitap okumayı
seviyorum. Bu sanata hevesli olan
varsa yardımcı olurum. Çünkü bu
sanat yok olsun istemiyorum. İn-
sanların bu tür toprak ürünleri kul-
lanmasını da tavsiye ediyorum.
Bayramlar hariç her gün gelip bu-
rada çalışıyorum. Burada çalışmak
bana çok iyi geliyor. Çalışınca vü-
cudum rahatlıyor ve huzur buluyo-
rum. Ömrüm el verdiği müddetçe
bu sanatı devam ettirmek istiyo-
rum” ifadelerini kullandı. DHA

Yerli R&B ve pop sahnesine hızlı
bir giriş yapmaya hazırlanan huner,
ilk single'ı “ihan-etler” ile solo kari-
yerinin adımlarını atıyor. “İhanet-
ler”, Kerem Akdağ ve Harun
İyicil'den oluşan Flytones'un so-
und'uyla ve huner'in indie'den sonra
yetkinliğini ispat ettiği R&B vokalle-
riyle dikkat çekiyor. İlk single çalış-
masının hikayesini anlatan huner,
“İhanetler’i 2019 sonlarında işten
eve dönerken arabada köprü trafi-
ğinde yazmaya başladım. Aklımda
bazı sözler ve melodiler dolanıp du-
ruyordu, eve geçtiğimde gitarı alıp
şarkıyı yazmaya başladım. O sırada
Sepya isimli grubum da devam edi-
yordu ancak ben bu şarkının
Sepya’nın tarzının çok dışında ola-
bileceğini görmüştüm. O an solo
kariyerimin ilk adımını attığımı dü-
şünüyorum“ dedi. Müzikseverler
için yaz boyunca sürprizlere devam
edeceğini söyleyen huner, yerli
R&B'nin bir diğer iyi ismiyle imza
attığı single’larını da yaz döne-
minde müzikseverle-rin beğenisine
sunacağını belirterek, şöyle ko-
nuştu: “Halihazırda birçok şarkım
var. Bu şarkıların prodüksiyonu ve
yazımında Türkçe R&B'nin öncü

isimlerinden biriyle çalışıyorum. Bu
yaz sound anlamında daha Soul ve
R&B tonlarına kayan parçalarımla
sürprizlerime devam edeceğim.
Modern R&B alanında müzik yap-
mak benim hayalimdi, bunu ger-
çekleştirmek için yola çıktığım için

çok mutluyum. Hayalim Türkiye’ye
Türkçe R&B müziği biraz daha
sevdirmek, bu alanda yeni bir yol
açmak ve bana cesaret veren örnek
aldığım müzisyenler gibi ben de bu
yolda ilerlemek isteyen başka sanat-
çılara ilham olabilmek istiyorum.”

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca,
Fransa ve ABD'den gönüllü iade
alınan pişmiş toprak kadın figürini
ile erkek figürin başı, 2 adet pişmiş
toprak çömlek ve Anadolu kökenli 2
adet amfora (testi) Türkiye'ye geti-
rildi. Bakanlıktan yapılan açıkla-
mada, Türkiye'ye gönüllü olarak
Dinçer Denis Erke tarafından iade
edilen 1 adet pişmiş toprak kadın fi-
gürini ile 1 adet erkek figürin başı
Fransa'dan Türkiye'ye
getirildi. Eserler, 7 Haziran'da An-
kara Anadolu Medeniyetleri Müze-
si'ne teslim edildi. İki eserin, Paris'te
faaliyet gösteren müzayede evinden
2016 yılında satın alındığı saptandı.
Kadın figürin ile erkek figürin
başı Orta Tunç Çağı II (M.Ö.
1800-1600) dönemine tarihlendiri-
lirken, elleri göğsünde ve ayakta
duran yassı formlu kadın figürinin,
Anadolu'da, Doğu Kilikya, Amik
Ovası ve Güneydoğu Anadolu
(Fırat Nehri'nin batısı) bölgesinde

yayılım gösterdiği belirtildi. ABD
Arizona Doğal Tarih Müzesine
1986 yılında bağışlanan iki adet piş-
miş toprak çömlek ise  Anadolu kö-
kenli olmaları nedeniyle Türkiye'ye
iade edildi. ABD'de Los Angeles
Başkonsolosluğu tarafından teslim
alınan kültür varlıkları, diplomatik
kargo yoluyla getirilerek bugün An-
kara Anadolu Medeniyetleri Müze-
sinde muhafaza altına alındı. Su
altı buluntusu olan çömlekler, Geç
Roma ve Bizans Dönemlerinde kul-
lanılan çift kulplu kaplar. Su altında
ele geçen bu tip çömleklerin gemile-
rin mutfaklarında kullanıldıkları be-
lirlendi.

Gönüllü iade alınan amfomalar

2 amfora (testi) ise yine ABD'den
iade alındı. Diego'da yaşayan bir
kişi, Los Angeles Başkonsoloslu-
ğuyla irtibata geçerek Anadolu kö-
kenli iki amforayı Türkiye'ye iade
etmek istediğini bildirdi. ABD'den

teslim alınan ve diplomatik kargo
yoluyla Türkiye'ye getirilen kültür
varlıkları bugün aynı müzede mu-
hafaza altına alındı. İki kulplu kap
anlamında kullanılan amfora, geniş
karınlı, sivri dipli veya geniş kaideli
olarak antik çağlarda değişik tip ve
form içeren pişmiş toprak kaplar-
dan. Sıvı ürünlerin yanında, tahıl,
balık, bal, incir gibi besinlerin de
saklanmasında veya taşınmasında
kullanılmışlar.

Çömlek işinde büyük bir usta
Konya'daFrig, Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ev sahipliği yapan 5 bin yıllık Sille
Mahallesi’nde çömlek ve testi ustası Yaşar Bulut (71), 450 yıllık atölyede, sanatını, üniversite
öğrencisi çırağına öğretiyor. Toprağa, 58 yılı aşkın süredir şekil veren Bulut, “Gençler bu
mesleği kirli görüyor. Elleri çamur olur, kıyafetleri kirlenir diye yapmıyorlar. Zehra’yla 3 yıldır
çalışıyoruz. Bir gencin böyle istekli olması beni mutlu ediyor. Onunla gurur duyuyorum” dedi

Müzikseverlerin ilk olarak İstanbullu indie-pop ekibi Sepya ile tanıdığı ve kariyerine günümüzde solo
olarak devam huner’in ilk single’i müziksever-lerle buluşuyor. Söz ve müziği huner’e, prodüksiyonu
ise Flytones’a ait “İhanetler” adlı single, 19 Haziran’da tüm dijital platformlarda yayında olacak

Zehra örnek olsun
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bö-
lümü 3’üncü sınıf öğrencisi Zehra
Mine Büyüktermiyeci ise, “3 yıldır
Yaşar ustamın yanında çıraklık yapı-
yorum. Okul dışında bütün zamanımı
burada geçiriyorum. Burada çırak
olmak herkesin ulaşamayacağı, benim
de hayatımdaki en büyük şanslarım-
dan birisi diyebilirim. Bu atölyede in-

sanları tanımayı öğrendim. Yaşar usta,
ilk tanıdığımda çok sert biriydi. Önce
beni kabul etmedi. ‘Gelsin bir gün uğ-
raşsın, hevesini alsın’ dedi. Ama ben
buraya başladıktan sonra birbirimize
ısındık. Burada dede torun gibi olduk.
Meslek sırlarını bile bana anlatır. Bu-
rada çalıştığım süre boyunca sakin kal-
mayı öğrendim. Toprağın bana
öğrettiği en büyük şey de budur” dedi.

Bu şarkıyı kaçırmayın

Tarihi eserler yurda döndü
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FıBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası C
Grubu'nda mücadele eden A Kadın Milli Ta-
kımı, ilk maçında karşılaştığı Slovenya'ya 72-
47'lik skorla kaybetti. Milliler grubundaki
ikinci maçında yarın Bosna Hersek ile karşı-
laşacak. Mücadele TSİ 13.00'te başlayacak.
Fransa'nın Strasbourg kentinde oynanan mü-
sabakaya Ay-yıldızlılar Olcay Çakır Turgut,

Pelin Derya Bilgiç, Meltem Yıldızhan, Tuğçe
Canıtez ve Kuanitra Holingsvorth beşiyle
başladı. Milliler, Slovenya karşısında ilk yarıyı
36-27 geride tamamladı. A Kadın Milli Takı-
mı'nda Kuanitra Holingsvorth 16, Olcay
Çakır Turgut 8 ve Pelin Derya Bilgiç 7 sayı
kaydetti. Slovenya'da ise Eva Lisec 17 sayıyla
mücadeleyi noktaladı.

sArı kırmızılı kulübün tam 3 kez kiralık olarak
kadrosuna kattığı Henry Onyekuru’nun önceliği
kariyerine G.Saray’da devam etmek. G.Saray’ın
4 milyon 350 bin Euro’luk satın alma opsiyo-
nunu kullanmadığı Nijeryalı futbolcuyu kadroda
düşünmeyen Monaco da elinden çıkarmak isti-
yor.Menajeri vasıtası ile Fransız idarecilerle gö-
rüşen Onyekuru, G.Sray’da kalmak istediğini
ifade ederek kırmızılı kulüpteki belirsizlikler ne-
deniyle 2 hafta süre talep etti. Kulüpte yarınki
seçim sonrasında yeni başkan ve akabinde tek-
nik direktörünün belli olması ile birlikte Onyeku-
ru’nun durumu da netleşecek. Sözleşmesi
bitmesine rağmen tatilde de G.Saray eşofman-
ları ile antrenman yapan Onyekuru paylaşımları
ile mesajını verirken sarı kırmızılı takımda kal-
mak için kendisine gelen teklifleri de dondurdu.
‘Önce G.Saray’ diyerek durumunun netleşme-
sini bekleyen Onyekuru, Olympiakos’un teklif-
line de henüz yanıt vermedi.  DHA

M ısır kulübü Zamalek'in eski yö-
neticisi ve eski teknik direktörü-
nün Mostafa Mohamed

konusunda üst üste yaptığı açıklamalar,
Galatasaray cephesinde kafa karıştırıyor...
Sarı-Kırmızılılar, geçen sezonun devre ara-
sında 23 yaşındaki forveti 1.5yıllığına kira-
lamış, aynı zamanda 2021 yılı sonuna
kadar geçerli olmak üzere, 4 milyon dolar-
lık satın alma opsiyonunu da sözleşmeye
koydurmuştu. Yeni yönetimin bu opsiyonu
kullanması bekleniyor. Ancak Mısır cephe-
sinden gelen iddialara göre, Galatasaray'ın
bu parayı ödemesine gerek kalmayabilir.

Galatasaray belgeyi öğrenirse...

Zamalek'in eski hocası Mido, Mohamed'in
Galatasaray'a gitmeden önce kulübüyle 2
yıllık yeni kontrat imzaladığını hatırlata-
rak,"Zamalek İcra Komitesi'nin eski üyele-
rinden İbrahim Abdullah, komite başkanı
Abdeel Aziz'in tavsiyesi üzerine sözleşmeyi
aldı ve evine götürdü. Ashraf Sobi'nin bu
olaydan sorumlu kişiye dair soruşturma
açmasını talep ediyorum. Mostafa Moha-
med'in sözleşmesini İbrahim Abdullah aldı
ve evine götürdü. Aynı zamanda kayıp
süsü veriyor. Bu nedenle sözleşme belgele-
nemeyecek. Galatasaray sözleşmede neler
olduğunu bilirse, oyuncunun kiralık sözleş-
mesinin sona ermesinin ardından transfer
bonservissiz gerçekleşecek" dedi.

O imza artık geçersiz bir belge

Konunun muhatabı olan eski yönetici İb-
rahim Abdullah, sözleşmede bir sorun ol-
duğunu kabul ederken,"Mostafa
Mohamed, Zamalek ile sözleşme uzattı,
ancak boş mukaveleye imza attı. Yeni söz-
leşme sonrası alacağı yıllık ücrete dair
onunla anlaşamamıştık. Alacağı miktarı
artırmak istedi. Biz de eski maaşını kendi-
sine teklif ettik. Galatasaray'a gitmeden
önce boş mukaveleye imza attı ve öyle gitti.
Resmiliği yok. Mohamed'in Mısır'a yapa-
cağı ilk ziyarette sözleşmenin belgelenmesi
bekleniyor. Ancak sözleşmenin taahhüt sü-
resi doldu ve şu anda o imza geçersiz bir
belge" diye konuştu.

Basketbolda da
hüsranı yaşadık

Galatasaray'ın 

4 milyon 

Dolar ödemesi
halinde 

bonservisini

alacağı Mostafa

Mohamed
hakkında, 
eski kulübü 

Zamalek'ten 

ilginç iddialar 

ortaya atıldı.

Genç golcünün,

Mısır kulübüyle
yaptığı

sözleşmenin

geçersiz olduğu

ileri sürülüyor

Fenerbahçe’de teknik 
direktör arayışları devam 
ederken Başkan Ali Koç’un,
önemli isimlerin Türkiye’de
çalışmayı kabul etmediği 
bilgisini verip, “Kimse
gelmek istemiyor” dediği
öğrenildi

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fe-
nerbahçe ’de Başkan Ali koç son durum
hakkında bilgi verdi. Başkan koç’un Faruk
Ilgaz Tesisleri’nde Yüksek Divan kurulu
üyeleriyle bir araya gelerek son durumu
anlattığı öğrenildi. 
Fenerbahçe Başkanı’nın hoca çalışmaları-
nın devam ettiğini ama birçok önemli tek-
nik adamın Türkiye’ye gelmek istemediğini
söylediği kaydedildi. Başkan Ali koç’un,
“Bu zamana kadar birçok isimle görüştük.
Birçok önemli teknik direktör Türkiye’de
çalışmak istemediğini iletti. kimse gelmek
istemiyor. Çalışmalarımız devam ediyor. Şu
anda 3 tane aday var. 
Bu 3 aday ile artık son görüşmeleri yapıp
karar vereceğiz. “ dediği bildirildi.Ali
koç’un 25-26 Haziran’daki seçimden sonra

teknik direktör duyurusunu yapacaklarını
belirterek, “etik açıdan da düşündüğü-
müzde teknik direktör açıklamasını seçim-
den sonra yapmak istiyoruz. Seçim sonucu
resmen açıklandıktan sonra. kongreden
birkaç gün önceye kadar anlaşma olur
ama açıklama daha sonra olacak” ifadele-
rini kullandığı kaydedildi.

Artık hoca bekleniyor

Teknik direktör kararını bekleyen Fener-
bahçe’de artık gözler seçime çevrildi. nor-
mal şartlarda haziran ayının 3. haftasında
hocayı açıklamayı uman sarı-lacivertliler,
seçim sonrasını da hesaba katıyor. 25-26
Haziran’da gerçekleşecek kongre sonra-
sında yeni teknik direktörün artık netleş-

mesi bekleniyor. Çünkü sarı-lacivertli takı-
mın artık yeni sezon çalışmalarını ve kamp
programını planlaması gerekiyor. Şu anda
sarı-lacivertlilerde Samandıra’daki teknik
ekibe dair hiçbir kesin plan bulunmuyor. 

Marco Silva iddiası

Brezilya basınında, Fenerbahçe’nin Marco
Silva ile ilgilendiği haberleri yazılmaya
devam ediyor. Internacional ekibiyle de gö-
rüşen 43 yaşındaki çalıştırıcının bir yandan
sarı-lacivertlilerle de temas halinde olduğu
belirtiliyor. 
Portekizli teknik adamın kısa süre içinde
resmi bir karar alacağı kaydedilirken, Fe-
nerbahçe’nin görüşmelerde yer aldığı vur-
gulanıyor.
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Cimbom 
sıkı çalışıyor

Tatilde çalışmaları Galatasaray eşofmanları ile
yaparak net mesaj veren Henry Onyekuru
yeni başkan ve teknik adamın kendisi ile ilgili
kararına göre rotasını çizecek

GAlAtAsArAy, 2021-2022 sezonu hazırlıkla-
rına bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti.
Sarı kırmızılılar, Florya Metin Oktay Tesisle-
ri’nde günün ilk antrenmanı sabah gerçekleşti.
Sabah idmanında kuvvet çalışmaları üzerinde
duruldu. Günün saat 17.00’de başlayan antren-
manına ise ısınma hareketleri ile başlandı. Daha
sonra teknik pas çalışmaları gerçekleştirildi. Ana
bölümde hedefsiz ve hedefsiz dar alan oyunları
oynandı. Antrenman, soğuma hareketlerinin ar-
dından tamamlandı. Yeni sözleşme imzalayan
Emre Taşdemir ve Ömer Bayram, yeni sezon
hazırlıklarında yer aldı. Sezon sonu Türkiye 21
Yaş Altı Milli Takımı’na davet edilen Yunus
Akgün ise sağlık kontrolünden geçtikten sonra
takıma katıldı. Sarı kırmızılılar, yeni sezon çalış-
malarına yarın yapacağı çift antrenmanla
devam edecek.

Milli takım
umut arıyor

A Millî Futbol Takımı, İsviçre ile 20 Haziran
Pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarına
başladı. Ay-Yıldızlılar antrenmanını, Azerbay-
can ekibi Neftçi Bakü'nün maçlarına ev sahipliği
yapan Bakcell Arena'da yaptı. Galler maçında
ilk 11'de başlayan oyuncular otelde kalarak yeni-
leme çalışması gerçekleştirdi. Teknik direktör
Şenol Güneş yönetimindeki idmanda ısınma
hareketlerinin ardından 5'e 2 ve dar alanda kont-
rol pas çalışması yapıldı. Antrenman yarım sa-
hada iki devreli çift kale maç ile devam etti. Son
bölümde kanat orta organizasyonu ve şut çalış-
ması gerçekleştirildi. Yaklaşık 75 dakika süren
idmanı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı
Nihat Özdemir, TFF Başkan Vekili Yılmaz Bü-
yükaydın, İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop,
TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, A
Milli Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Selim Soydan, TFF Genel Sekreteri Kadir Kar-
daş ile A Millî Takım eski teknik direktörlerinden
Fethi Demircan da takip etti. 
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Öncelikle birinci santrfor ve sol bek
alınacak. Devamında alternatif ola-
bilecek stoper ile kanat oyuncusu dü-
şünülüyor. Uğurcan’ın satılması
durumunda ise kaleye 1 numaralı
aday Başakşehir’den Mert Günok.
Teknik direktör Abdullah Avcı, eski
oyuncusu Mert ile şimdiden sözleşti.

TFF’nin 8+6 şeklinde açıkladığı ya-
bancı kararının kesinleşmesinin ar-
dından Trabzonspor ’un transfer
planı adeta alt-üst oldu. Normalde
forvet ve sol beke yabancı takviyesi
düşünen Bordo-Mavililer, duruma
göre bir de kanat alacaktı. Ancak ilk
11’de 3 yerli oynatma mecburiyeti
olduğu için sol beke artık yerli
oyuncu alınması planlanıyor. Bordo-
Mavililer’de Uğurcan satılsa bile ka-
leci yine Türk olacak. Berat Özdemir
ile Abdülkadir Ömür, ilk11’deyeri ga-
ranti gibi gözüken isimler.

Yönetim ve hoca zirve 
yapacak

Göreve geldikten sonra transfer ça-
lışmalarında kilit rol oynayan teknik
direktör Abdullah Avcı, yönetim ile
sürekli temas halinde. Yabancı kura-
lının kesinleşmesinin ardından Avcı
ile yöneticiler detaylı bir transfer zir-
vesi gerçekleştirecek. Yabancı olarak
sadece forvete isim düşünülürken,
diğer takviyeler yerli olacak. Bu ko-
nuda her bölge için bol alternatifli
yeni bir liste yapılacak. 

Orta saha transferi Fenerbahçe ’nin
öncelikleri arasında değildi. Ancak
Ozan Tufan ve İrfan Can Kahveci’ye
Avrupa’dan taliplerin çıkması, So-
sa’nın ise ayrılma ihtimalinin bulun-
ması nedeniyle yönetim şimdiden
hazırlıklara başladı. İlk aday olarak
da Okay Yokuşlu belirlendi. 27 yaşın-
daki futbolcu için Sarı-Lacivertliler
şimdilik beklemede. Yönetim, şu
anda Milli Takım ile EURO 2020’de
ter döken yıldız futbolcunun ilgisinin
dağılmaması adına kendisiyle görüş-
mek için turnuva sonrasını bekliyor.

İlk teklif 4 milyon Euro

Fenerbahçe, adı Galatasaray ile de
anılan Okay için kulübü Celta Vigo ile
görüşmelere ise kısa sürede başla-
mayı hedefliyor. Eğer Ozan ya da

İrfan satılırsa, buradan gelecek para-
nın bir bölümü ile başarılı oyuncunun
bonservisinin alınması muhtemel.
Sarı-Lacivertliler’in pazarlık masasına
4 milyon Euro’luk teklifle oturması
bekleniyor. Yabancı futbolcu kuralın-
daki değişiklik, Okay’ın yıllardır Av-
rupa tecrübesinin olması ve kalitesi;
yıldız futbolcunun 1 numaralı hedef
olmasını sağladı.

West Brom’da göz doldurdu

Okay Yokuşlu, geçtiğimiz sezonun
ikinci yarısını Premier Lig’de West
Bromwich’te kiralık olarak geçirdi.27
yaşındaki futbolcu, 16 maça çıktı,
performansıyla takımın en iyilerinden
biri oldu. West Brom, ligden düştüğü
için yıldız orta saha oyuncusunun
bonservisini alma hayali suya düştü.

Göztepe formasıyla geride kalan sezonda 40 maçın tamamında forma giyen, 9 gol 12
asistle oynayan kanat oyuncusu Halil Akbunar'la Galatasaray arasında prensip anlaşması
sağlandı. Terim göreve gelirse, yeni yönetim Göztepe'ye resmi transfer teklifi sunacak

Halil akbunar
florya’ya mı?

Sağ bek (Bruno Peres), kanat (Gervinho), orta 
saha (Hamsik) ve forvete (Koita) transfer yapan
Trabzonspor, 4 bölgeye daha takviye düşünüyor

Ozan ve İrfan’a taliplerin çıkması, Sosa’nın ayrılma ih-
timali Fenerbahçe’yi harekete geçirdi. Sarı-Lacivertli-
ler, Celta Vigo’dan ayrılmak isteyen Okay Yokuşlu’yu
ilk aday olarak belirledi. Yıldız futbolcu şu anda Milli
Takım ile EURO 2020’de. Yönetim, Okay ile görüşmek
için turnuvanın bitmesini bekleyecek. Ancak kulübü
Celta ile pazarlıklara hemen başlanacağı öğrenildi

Sarı-kırmızılı kulüpte 20 Ocak 2018'de 100.
dönem yönetiminin belirlendiği olağan-
üstü seçimli genel kurulda mevcut başkan

Dursun Özbek ile yarışan Cengiz, bin 623'e
karşı bin 703 oy alarak Galatasaray'ın 37. baş-
kanı oldu. Göreve gelir gelmez finansal fair-play
ile ilgili sorunlarla mücadele eden ve UEFA ile
sık görüşmeler gerçekleştiren Mustafa Cengiz
yönetimi, sezon sonunda futbolda Süper Lig
şampiyonluğu yaşadı. Sarı-kırmızılı kulüp,
kadın basketbolda da FIBA Avrupa Kupası'nı
kazandı. Ocak ayındaki seçimden önce normal
zamanında olağan genel kurula gitme sözü
veren Mustafa Cengiz, Mayıs 2018'de olağan
seçimli genel kurulda bir kez daha başkanlık
mücadelesi verdi. Kurul listesinde birçok deği-
şiklik yapan Cengiz, 2 bin 525 ol alarak Dursun
Özbek, Ozan Korkut ve Ali Fatinoğlu'nu geride
bırakarak 101. dönem başkanlığına seçildi. Gir-
diği ikinci seçimde güvenoyu alan Cengiz baş-
kanlığındaki Galatasaray, 2018-2019
sezonunda futbolda üst üste 2. kez şampiyon-
luğa ulaştı. Aynı sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı
ve TFF Süper Kupa'yı da alan sarı-kırmızılılar,
önemli bir başarıya imza attı. Cengiz döne-
minde Galatasaray Kadın Voleybol Takımı
2017-2018 sezonunda CEV Şampiyonlar Li-
gi'nde dördüncü, bu sezon ise CEV Kupası'nda
ikinci oldu. Futbolda alınan kupalara rağmen
futbol dışı branşlarda başarısız olunması, özel-
likle bu sezon erkek basketbolda küme düşmek-
ten son haftalarda kurtulmaları nedeniyle
Mustafa Cengiz yönetimi büyük eleştirilere
maruz kaldı.

Futbolda tek teknik direktör

Mustafa Cengiz, bin 246 gün süren başkanlığı
döneminde futbolda sadece Fatih Terim ile ça-
lıştı. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, Dursun
Özbek döneminde Aralık 2017'de 4. kez göreve
getirilen Fatih Terim ile çalışmaya devam etti.
Galatasaray, bu sürede futbolda 4 kupa ka-
zandı. Cengiz, başkanlığı döneminde birçok kez
sorun yaşadığı ve kamuoyu önünde polemiklere
girdiği Terim ile görev süresinin son bölümünde
yola devam etmeme kararı aldı. Mustafa Cen-
giz, sezonun bitmesi ve seçime gidilmesinden

dolayı yeni bir teknik adamla anlaşmadı.

İbrasızlık ve mahkeme süreçleri

Mustafa Cengiz, 2019'daki mali genel kurulda
idari açıdan ibra edilmemesi nedeniyle uzun süre
davalarla uğraşmak zorunda kaldı. Yaptığı açıkla-
malar, üye alımı süreçlerinde yaşananlar gibi bir-
çok olaydan dolayı bazı üyelerin tepkisini çeken
Mustafa Cengiz, 2019'da düzenlenen ve tartış-
malı geçen mali genel kurulda idari açıdan ibra
edilmedi. Tüzük gereği seçime gitmesi gereken ve
yeniden aday olamayacak Mustafa Cengiz ile
bazı yöneticiler, konuyu mahkemeye taşıdı. Yürüt-
meyi durdurma kararı aldırarak seçimi erteleyen
Cengiz yönetimi, sonrasındaki davalar sonu-
cunda da ibrasızlığı iptal ettirdi. Yönetim kurulu,
davaları kazansa da kulüp içindeki eleştirilerden
kurtulamadı.

Riva ve Florya projeleri

Galatasaray Kulübünün Riva ve Florya'daki
arazilerinin değerlendirilmesi için Dursun
Özbek döneminde başlayan projeler, Mustafa
Cengiz döneminde de devam etti. Riva arazisi-
nin değerlendirilmesi için inşaat süreci başlar-
ken, Florya'nın değerlendirilmesi için gereken
Kemerburgaz'da yeni tesisin inşa edilmesi ise
gecikti. Bu nedenle Florya arazisinin durumu
yeniden yapılandırıldı. Kemerburgaz'da kulübe
tahsis edilen arazideki maden ruhsatını elinden
bulunduran kişinin tahliye etmemesinden do-
layı ayrı bir mahkeme süreci başladı. Uzun
süren uğraşlar sonunda açılan davalar kazanı-
lırken, inşaat süreci yeni gelecek yönetim döne-
minde başlayabilecek. Mustafa Cengiz yönetimi
ayrıca Galatasaray Adası ile ilgili mahkeme sü-
reçlerinde de sona yaklaştı.

Transferde yaklaşık 20 milyon avro kar 

Galatasaray Kulübü, Mustafa Cengiz yöneti-
minde futbolcu alım satımlarda yaklaşık 20 mil-
yon avro kar elde etti. UEFA ile finansal fair play
anlaşması imzalayan Galatasaray, transferde elde
ettiğinden fazla bonservis harcaması yapamadı.
Sarı-kırmızılılar, Cengiz döneminde 40'a yakın
futbolcu transfer ederken, 30'a yakın oyuncuyla
da yollarını ayırdı. Galatasaray, söz konusu oyun-

culardan yaklaşık 60 milyon avro gelir elde etti.
Sarı-kırmızılılar, bonservis ücreti olarak 40 milyon
avro harcadı. Cengiz döneminde Galatasaray,
Badou Ndiaye'den 16 milyon, Ozan Kabak'tan
11 milyon, Garry Rodrigues'ten 9 milyon, Bafe-
timbi Gomis'ten 6 milyon, Fernando Reges'ten
4,5 milyon, Luis Pedro Cavanda'dan 2,4 milyon,
Maicon'dan 1,7 milyon, Lionel Carole'dan 750
bin avro bonservis geliri elde etti. Galatasaray,
Mbaye Diagne'nin farklı takımlara kiralanmasın-
dan yaklaşık 5 milyon avro, Ryan Babel'in kira-
lanmasından 1,5 milyon, Kostas Mitroglou'ndan
ise 1,25 milyon avro kazandı. Cengiz döneminde
Mbaye Diagne'ye 13 milyon, Christian Luyinda-
ma'ya 8 milyon, Emre Akbaba  ve Marcao'ya 4'er
milyon, Yuto Nagatomo'ya 2,5 milyon, Valentine
Ozornwafor'a 300 bin avro bonservis ücreti
ödendi. Galatasaray, Mustafa Muhammed,
Henry Onyekuru, Jean-Michael Seri, Florin An-
done, Mario Lemina, Emre Mor, Steven
N'Zonzi, Marcelo Saracchi'nin kiralanması için 7
milyon avroyu bulan kiralama ücreti verdi.

Erkek basketbolda kriz

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, 2020-2021
sezonunda sıkıntılı bir süreç geçirdi.
Mustafa Cengiz döneminde başarılı bir grafik
sergileyemeyen sarı-kırmızılı ekip, ING Basketbol
Süper Ligi'nde bu sezon kümede kalma mücade-
lesi verdi. Sezona Ertuğrul Erdoğan yönetiminde
giren Galatasaray, Avrupa'ya erkan veda edilmesi
ve kötü gidişin ardından Ömer Uğurata'ya ema-
net edildi. Çok sayıda yabancı oyuncu transfer
edilmesine rağmen sezon boyunca küme düşme
hattında bulunan Galatasaray'da son olarak
Ekrem Memnun göreve getirildi. Ekrem Mem-
nun yönetiminde çıkış yakalayan sarı-kırmızılılar,
normal sezonunun bitimine 1 maç kala ligde kal-
mayı garantiledi.

Ciddi sağlık sorunları yaşadı

Mustafa Cengiz, başkanlığının son 1 yıllık bölü-
münde ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele etti.
2020 yılının ilk aylarında rahatsızlığı ortaya çıkan
Mustafa Cengiz, beyninden ve midesinden bir
dizi operasyon geçirdi. Cengiz, bu süreçte uzun
süre tedavi gördü.

Yeni sezonda sahada aynı anda en fazla 8 yabancı
oynayabilecek olması nedeniyle, takımlar yerli
transferine ağırlık vermeye başladı. Bu konuda
adımlar atan kulüplerden biri de Galatasaray .
Sarı-Kırmızılılar, sakatlığı gerekçe gösterilerek
EURO 2020 öncesi Milli Takım kadrosundan çı-
karılan Halil Akbunar'ı gözüne kestirdi. Geride
kalan sezondaki 40 maçın tamamında forma
giyen Göztepe 'nin 27 yaşındaki kaptanı Halil, 9
gol 12 asistlik performansıyla göz kamaştırdı. Sol
ayaklı olan ve genellikle sağ açıkta görev yapan
Halil Akbunar, özellikle Fatih Terim'in transfer lis-
tesinde en üst sıralarda yer alıyor.

1 yıllık kontratı var

Mevcut Galatasaray Yönetimi'nin de tecrübeli
futbolcuyla bir görüşme yaptığı ve prensip anlaş-
masına vardığı öğrenildi. Halil, Fatih Terim'in ye-
niden teknik direktörlük koltuğuna oturması
halinde Galatasaray'a imza atmaya hazırlanıyor.
Kulübüyle 1 yıl daha kontratı bulunan Akbunar
için, yeni seçilecek Galatasaray Yönetimi, Gözte-
pe'ye resmi teklifte bulunacak.

Mert trabzon’a gidiyor

Okay Yokuşlu iddiası var

Mustafa
Cengız’ın
karnesı
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yaklaşık
3,5 yıl süren görevini bugün seçilecek yönetime devrede-
cek. İşte Cengiz'in üç buçuk yıllık yönetiminin karnesi
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dağ tepe gezip
aşı yaptılar

Horasan İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde
görevli pratisyen hekim Dr. Emine
Uğur, hemşire Elif Özkan, Selcan
Paçal ve Emre Arslan ile vatandaş-
ların koronavirüs aşılarını yapmak
üzere, şoför Mahmut Özdemir yö-
netimindeki mobil araçla 12 kilo-
metre uzaklıktaki Kırkgözeler
köyüne gitti. Köy muhtarı Taha
Küçük, cami hoparlöründen yaptığı
anonsla sağlık ekibinin aşı yapmak
için köye geldiğini duyurdu. Ekip,
konukevi önüne kurulan masada iş-
lemlerini yaptığı vatandaşlara aşıla-
rını uyguladı. Köyün çobanları
Fettah Sakık ile Ercan Çiftçi'nin ol-
madığını gören Dr. Emine Uğur,
muhtardan kendilerini onların ya-
nına götürmesini istedi. Araçlarına
binen sağlık ekibi, engebeli alanları
ise yürüyerek aşıp çobanlara ulaştı.

Büyük bir duygu seli yaşadık

Bir ağacın gölgesinde otururken
kendilerine doğru gelen sağlık eki-
bini gören çobanlar hem şaşırdı
hem de duygulandı. Evli ve 4 çocuk
babası Ercan Çiftçi, Iğdırlı oldukla-
rını ve Kırkgözeler’e çobanlık yap-
mak için geldiklerini söyledi. Gün
boyu dağda sürünün başında ol-
duklarından sağlık ocağına gideme-
diklerini belirten Çiftçi, "Bu
hastalığa karşı aşı olmak istiyorduk
ama günümüz dağlarda geçtiği için
sağlık kuruluşlarına gitme imkanı-
mız yoktu. Sağ olsun, gelip bizi
dağın başında da olsak buldular,
duygulandık. Allah devletimize
zeval vermesin. Sağlık çalışanları-
mızı kaza ve belalardan korusun"

diye konuştu. Dr. Emine Uğur ise,
"Bize bağlı köylere giderek vatan-
daşların koronavirüs aşılarını yapı-
yoruz. Köyde iki çobanın da
yaşadığını ancak yaylada hayvanları
otlattıklarını öğrendik. Köydeki ça-
lışmamızı tamamladıktan sonra
aracın gittiği yere kadar araçla son-
rasında da biraz yürüyerek onlara
ulaştık. Amacımız, aşılanmayan bir
tek vatandaş bile bırakmamak. Her-
kes aşılansın, bir an önce istediğimiz
sayıya ulaşıp bu hastalığı bitirmek
istiyoruz" diye konuştu.

35 yaş üstü herkes aşılandı

Horasan İlçe Sağlık Müdürlü-
ğü'nün hizmet verdiği 96 köy oldu-
ğunu belirten hemşire Selcan Paçal,
"Gereken her yere ulaşmaya çalışı-
yoruz. En uzak köye kadar gidip
aşıları yapıyoruz. Onlar gelmese
veya gelemese de imkanlarımızı de-
ğerlendirip ayaklarına kadar gidip
aşılarını yapıyoruz" dedi.Kırkgöze-
ler’in Horasan’ın en büyük köylerin-
den biri olduğunu söyleyen muhtar
Taha Küçük ise "Köyümüz 200
hane ve 2 bin 500 nüfusa sahip.
Allah, devletimizden, Cumhurbaş-
kanımızdan, Sağlık Bakanımızdan
ve sağlık çalışanlarından razı olsun.
Sağlık ekibi 35 yaş üstü herkesi aşı-
ladı. Köyün çobanları yayladaydı.
Doktor hanım ve ekibi benden on-
ları çobanların bulunduğu yere gö-
türmemi istedi. Çobanların olduğu
yere gittik ve onların da aşılarını
yaptılar. Kendilerini takdir ettim. İs-
teseler bu kadar zahmeti çekmeden
geri dönebilirlerdi" dedi. 

Erzurum'un Horasan ilçesi Kırkgözeler köyünde çobanlık
yapan Fettah Sakık (52) ile Ercan Çiftçi'nin (46) koronavi-
rüs aşısı, sürüyü otlattıkları yaylada uygulandı. Hayvanları
otlatırken karşılarında sağlık ekibini gören çobanlardan
Ercan Çiftçi, "Günüm dağlarda geçtiği için sağlık kuruluşla-
rına gitme imkanımız yoktu. Sağ olsunlar, onlar gelip dağın
başında bizi buldular, çok duygulandık" dedi

covid-19 aşısı için
hatıra fotoğrafı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde vatandaşlar, İlçe Sağlık Müdürlüğü bahçesinde hazır-
lanan ‘Covid-19 aşısı hatırası’ yazılı afişin önünde aşı olup, fotoğraf çektirdi. Kartepe
İlçe Sağlık Müdürü Harun Arslan farkındalık oluşturmak için hazırlattıkları afiş al-
tında insanların aşı yaptırırken ve yaptırdıktan sonra fotoğraf çekildiklerini söyledi
Kartepe İlçe Sağlık Müdürlüğü bahçesinde kuru-
lan çadırlarda vatandaşlara aşı yapılıyor. Aynı za-
manda aşı yapılan yerlere asılan ‘Covid-19 aşısı
hatırası’ yazılı afişler dikkat çekiyor. Aşı olan va-
tandaşlar aşı hatırası olsun diye afişlerin önle-
rinde fotoğraflar çekiliyor. Afişin ilgi gördüğünü
söyleyen Kartepe İlçe Sağlık Müdürü Harun
Arslan, “Aşılama çalışmalarımız son hızıyla
devam etmekte. İnsanlar aşı yaptırırken herkesin
fotoğraf çekildiğini gördüm. İnsanlarda bir hatıra
olsun diye geçmişten esinlenerek böyle bir Covid
hatırası diye bir afiş hazırlattık. İnsanlar aşı yaptı-
rırken veya aşıdan sonra fotoğraf çekiliyor. İnsan-
lar sosyal medyada görünce ‘Hadi biz de aşı
yaptıralım’ diyerek gelenler oluyor. Gerçek ma-
nada insanlar üzerinde beklemediğimiz kadar bir
farkındalık oluşturdu” dedi. Yaptırdığı aşı sonra-
sında hatıra fotoğrafı çekildiğini söyleyen Tuncay
Şahin, “Aşımızı olduk ve herkesin aşı olmasını
tavsiye ediyorum. Hatıra kalsın diye aşı afişin
önünde fotoğraf çektirdim. Yıllar sonra hatırası
kalsın. Herkes aşısını olsun” diye konuştu.

Kemerdere Caddesi’nde kurulan ve Cumartesi Pazarı olarak bilinen bölgede
yapımına başlanan kapalı pazar projesi her yönüyle fark yaratacak

T oplamda 10.600 metrekare alana 3 kat
olarak olacak şekilde yapılacak olan
kapalı pazar tesisi, sosyal donatı alan-

ları, otoparkı, asansör ve yürüyen merdiven-
leri ile ferah bir ortamda alışveriş yapma
imkanı sağlayacak. Büyükçekmece Belediye-
si’nce yaptırılan Kemerdere Caddesi Kapalı
Semt Pazarı’nın inşaatı tüm hızıyla devam
ederken, tesisin Eylül ayında hizmete gir-
mesi bekleniyor. Pazar yeri inşaatının denet-
leyen Büyükçekmece Belediye Başkan
Yardımcıları Ömer Kazancı, Dr. Evren Kılcı,
Muzaffer Cive ve belediye teknik ekibi çalış-
maları yerinde inceledi. Kemerdere Caddesi

Kapalı Semt Pazarı Projesi hakkında açık-
lama yapan Belediye Başkan Yardımcısı
Ömer Kazancı şunları söyledi: ‘’Bugün Bü-
yükçekmece’mize yeni bir projenin katılı-
mıyla ilgili kontrole geldik. Fen işleri, imar,
emlak istimlak ve belediyemizin teknik bi-
rimleri burada. Büyükçekmece’ye yeni, mo-
dern bir kapalı pazar kazandırıyoruz.
Yaklaşık 4 ay içinde bitecek ve hizmete açıla-
cak. Bu kapalı pazar sayesinde soğukta, yağ-
murda, çamurda, sokakta tezgahını açmakta
olan esnafımız çok rahat bir ortamda koru-
naklı bir şekilde faaliyetine devam edecek.
Yine vatandaşlarımız da soğuktan, yağmur-
dan, çamurdan etkilenmeden hijyenik şart-
larda alışveriş yapma imkanı bulacak. Pazar

yaklaşık 840 tezgahtan oluşacak. Hem teks-
til hem de gıda ürünlerinin olduğu bir pazar.
Vatandaşlarımız geldiğinde bütün ihtiyaçla-
rını karşılayacak şekilde bir modern pazar
projesini hayata geçiriyoruz. Büyükçekmece
birkaç tane daha yeni kapalı modern pazar
tesisine kavuşacaktır.”

Örnek bir proje

2 bodrum 1 zemin kat olmak üzere 3 katlı
inşa edilen pazar projesinde 840 sabit pazar
tezganının hizmet vereceği tesiste 100 araç-
lık otopark, bay ve bayan tuvaletleri, bay ve
bayan mescitleri, bebek bakım odası buluna-
cak. Pazarda ayrıca kafeterya, fırın, butik
dükkanlar ve oto yıkama olacak.

TAYLAN DAŞDÖĞEN

Bağcılarlı minikler
madalyayı istiyor
Bağcılar Belediyesi Spor Kulübü yüzücüleri (21-23
Haziran 2021) tarihleri arasında düzenlenecek olan
09-10 Yaşı Ulusal Gelişim Projesi Yarışlarında kulaç
atacak.  İstanbul Anadolu Yakası Burhan Felek
Yüzme Havuzu’nda düzenlenecek yarışlarda Bağcı-
lar’ı, Yüzme Hocası Adem Zengin’in refakatinde,
Bağcılar Belediyesi Spor Kulübü’nün 5’i kız, 4’ü erkek
olmak üzere toplam 9 sporcusu temsil edecek. Basket-
bol, futbol, okçuluk ve atletizm olmak üzere birçok
alanda sportif faaliyetlere destek verdiklerini ifade
eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı,
yüzme branşını 2 yıl önce faaliyete geçirdiklerini kay-
detti. Çağırıcı, bu branşta şu an 17 sporcuları oldu-
ğunu belirtti. Çağırıcı, “Sportif faaliyetlerde başarılı
neticelere ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Özellikle
engelli atletlerimiz katıldıkları ulusal ve uluslararası
yarışmalardan madalyalarla dönüyorlar. İnşallah,
yüzme sporunda da hak ettiğimiz seviyelere ulaşaca-
ğız. Bu amaçla ilçemize kapalı yüzme havuzları ka-
zandırmaya devam ediyoruz. Şu an 10 kapalı yüzme
havuzu hizmet veriyor. Öğrencilerimiz beden eğitimi
derslerini havuzlarımızda yapıyor. İnşallah, ilçemiz-
den geleceğin milli yüzücüleri çıkacak” diye konuştu. 
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Bağcılar Belediyesi Spor Kulübü’nün 9 minik yüzücüsü, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından
düzenlenen, “09-10 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Yarışlarında” madalya için kulaç atacak.

MARMARA Denizi'ni etkisi altına alan müsilaj (deniz
salyası), dağıldıktan günler sonra özellikle balıkçı barına-
ğında olmak üzere Tekirdağ sahilinde tekrar görüldü.
Marmara Denizi'ni aylardır etkisi altına alan müsilajla il-
gili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 'Marmara Denizi

Eylem Planı'nı kapsamında temizlik çalışması sürüyor. Te-
kirdağ kıyılarında yapılan çalışma ve yağış ile rüzgarın da
etkisiyle müsilajdan temizlenen Tekirdağ sahilleri, bugün
yeniden müsilajla kaplandı. Merkez Süleymanpaşa ilçe-
sinde bulunan balıkçı barınağında da müsilaj görülürken, 

küçük tekneler denize açılamadı. Süleymanpaşa Su Ürün-
leri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, "34 gün
rüzgarlı havayla salya dediğimiz kaykay açığa sürüklendi.
Dünden bu yana lodosun esmesiyle beraber salya tekrar
limanımıza giriş yaptı. Bu akşamdan itibaren yağmurun
yağmasıyla ve havanın karaya esmesiyle beraber tekrar li-
manımızı terk edecek ama bu bitmiş değildir, zamanla
olacak inşallah. Bir süre sonra tamamen bitmesini ümit
ediyoruz" açıklamalarında bulundu.

Tekirdağ yine sıkınTıya girdi


