
Olay, Fatih Ali Kuşçu Mahallesi
Fatih Caddesi'nde meydana

geldi. İSKİ ekiplerinin yaptığı kanal 
çalışması sonrasında, bir apartmanın
bitişiğindeki kaldırımın altında bulu-
nan elektrik kabloları, şiddetli şekilde
patladı. Patlamanın etkisiyle kaldırıma
bitişik bulunan yarı bodrum dairenin
salon duvarı kısmen yıkılırken, kalorifer
petekleri yerinden fırladı. Dairede 

kiracı olarak yaşayan Doğan çifti, 
4 yaşındaki oğulları ve 6 aylık kızlarıyla
ölümden döndü.  Ailenin şikayeti üze-
rine gelen İSKİ ekipleri, patlamanın 
olduğu bölgeyi onardı. Öğretmen çiftin
iddiasına göre ise yapılan çalışma 
yetersiz kaldı. Ailenin çilesi bununla da
bitmedi.15 Haziran'da şiddetli yağış
nedeniyle patlamanın olduğu nokta-
dan evi su bastı. I SAYFA 4
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Jeofizik uzmanı Dr. Oğuz
Gündoğdu, Kartal'da 

kaydedilen son depremin sığ yer 
hareketi olduğunu, herhangi bir dep-
rem için öncü veya artçı olmadığını
söyledi. Gündoğdu, “Yerin sıkışması
sonucu enerji boşalmasından kaynak-
lanan bir olay. Arkası da gelmedi”
dedi. Gündoğdu,
“Kırılmayı bekle-
diğimiz merkezin
Silivri, Kumbur-
gaz olacağını
düşünüyoruz.
Bu düşünceyi
değiştiren bir 
gelişme yok”
diye konuştu.  
I SAYFA 5
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SIĞ BİR YER HAREKETİ

İstanbul Anadolu 
Yakası'nda meydana

gelen 3.9 şiddetindeki depre-
min ardından Pendik Kay-
narca Mahallesi Çamdalı
Sokak içerisinde bulunan 4
katlı binada kolonlar çatladı.
Binada yaşayanlar  tahliye
edildi. Binanın yaklaşık 40 yıl-
lık olduğu belirtildi. Bazı daire
sahiplerinin binanın durumu-
nun iyi olduğunu söylemesi

dikkat çekti. Depremin ardın-
dan Güngören'de de 4 katlı
bir binada çatlaklar oluştu.
Boşaltılan bina mühürlenir-
ken, dairelerden birinin balko-
nunun çöktüğü görüldü. Bina
sakini Muammer Erdem,
“Dün akşam zabıta ekipleri
geldi. Binanın depreme 
elverişli olmadığını söylediler.
Buradaki kişiler otellere
yerleştirildi” diye konuştu. 
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HALA SAĞLAM OLDUĞUNU 
SAVUNANLAR VAR!

Küçücük bir dep-
remde bazı binalarda

çatlaklar oluşmasının ardın-
dan gözler yeniden büyük
Marmara depremi ve kentsel
dönüşüme çevrildi. Yıllar-
dan beri kentsel dönüşüme
vurgu yapılmasına
rağmen, istenilen sevi-
yeye gelinemediğini
vurgulayan vatandaş-
lar, “Ölümden daha
nkötü ne olabilir?”
diyerek tehlikeye dikkat

çekti. Sık sık İstanbul'da 
dönüşmesi gereken 300 bin
bina olduğunu ifade eden
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Murat Kurum'a, elini çabuk
tutması çağrısı yapıldı. İBB
Başkanı Ekrem İmamoğ-

lu'nun seçim sürecinde
“İstanbul'un en önemli
önceliği depremdir”
açıklamasına da dikkat
çekilerek, yetkililerin 
inisiyatif alması talep
edildi. I SAYFA 5
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GÖZLER BAKAN KURUM VE 
iMAMOĞLU’NDA 

Kartal depremi
ne artçı ne öncü!

CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu, Sezgin Baran Kork-

maz’ın Avusturya’da tutuklanmasıyla 
ilgili de açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, 
“Sezgin Baran Korkmaz gibi birisi yargıyı
istediği gibi kullanıyorsa arkasında ciddi
bir güç vardır. Burada konuşması gereken
en tepedeki kişidir. Bu kişinin sesi bile
çıkmıyor” dedi. Kılıçdaroğlu, “Savcılar 
yasadışı işlemler konusunda harekete 
geçmiyorsa o ülkede adalet yoktur” diye
konuştu. I SAYFA 7
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İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu, “Ülkemize çöreklenmeye

çalışan 14 tane uluslararası mafya 
liderini Türk polisinin paketleyip 
sahiplerine iade etmesinden, kimlerin
rahatsız olduğunu elbette ki biliyoruz.
Yurtdışına kaçan o hain FETÖ’cüle-
rin hâlâ bu ülkede bir 15 Temmuz ha-

yali kurduklarını
biliyoruz. Bu mil-
letin kardeşliğini
bir fitne ateşiyle
yakabilmek için
nasıl tezgahlar
kurduklarını,
hangi yalanları
servis ettiklerini
biliyoruz” dedi. 
I SAYFA 7
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14 MAFYA LİDERİ GÖNDERİLDİ

Mafya babalarını
paket yaptık!
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Süleyman Soylu

İstanbul’da meydana gelen
depremin ardından iktidara

yüklenen Gelecek Partisi Genel
Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Bugün
yaşadığımız deprem dolayısıyla bir
kez daha uyarıyorum. Deprem fay
hatları açısından büyük bir tehlikedir.
Hep beraber Kanal İstanbul’a karşı
direnmek zorundayız” dedi. Kanal
eleştirisini sürüden Davutoğlu,

“Çevre kirliliği ve
Marmara 
Denizi'ndeki 
müsilaj ile bir-
likte ortaya 
çıkan kirlilik
açısından büyük
tehlikedir. Her
açıdan büyük
tehlikedir” diye
konuştu. 
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DAVUTOĞLU UYARDI

Kanal İstanbul 
depremi tetikler!

Ahmet Davutoğlu

Türkiye'nin Viyana 
Büyükelçisi Ozan Ceyhun,

Avusturya'da tutuklanan Sezgin
Baran Korkmaz'ın Avusturya'da göz-
altına alınmasıyla ilgili, “İade işlem-
leri için süreci 19 Haziran tarihiyle
başlatmış durumdayız” açıklamasını
yaptı. Ceyhun, “Söz konusu şahıs
dün, 19 Haziran günü Viyana’dan

takriben 260 
kilometre uzak-
lıkta bir kasa-
bada gözaltına
alındı. Ve kendisi
akşama doğru
Viyana’ya geti-
rildi. Hakim kar-
şısına çıkmayı
beklemektedir”
bilgisini verdi. 
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TÜRKİYE’YE GETİRİLİYOR

Korkmaz’ın iade 
süreci başladı

Sezgin B. Korkmaz

İstanbul’da meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki 
deprem sonrası Pendik’te 4 katlı bir binada derin
çatlaklar oluştu. Bina anında tahliye edildi. 
Depremin ardından bir çatlak bina haberi de
Güngören’den geldi. Çatlaklar oluşan 4 katlı bina
boşaltılarak, mühürlendi. Küçücük bir depremde
binaların çatlaması, olası büyük bir depremin olması
durumunda yaşanacak facianın boyutunu gözler
önüne serdi. Bir türlü hız kazanmayan kentsel
dönüşüm yeniden gündeme geldi

ÇOCUKLARIYLA BiRLiKTE ÖLÜMDEN DÖNDÜ

ASILAMADA 
HEDEF 18 YAS

Oğuz Gündoğdu

Aile Hekimliği Çalışanları Sen-
dikası (AHESEN) Başkanı Dr.

Gürsel Özer, Sağlık Bakanlığı sistemi
üzerinden Aile Sağlığı Merkezleri’ne
(ASM) aşı randevularının verilmesi-
nin yarattığı yoğunluğa tepki göstere-
rek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya
çağrıda bulundu. Özer, “Eşitlik istiyo-
ruz. Adalet istiyoruz. Yok sayılmayı
kabul etmiyor ve sizi göreve davet edi-
yoruz. Pandemi
mücadelesi diyo-
ruz, sabrediyo-
ruz. Elimizden
gelenin fazlasını
yapıyoruz. Yapa-
cağız. Ancak yok
sayılmayı ve eşit-
sizliği asla kabul
etmiyoruz”
dedi. I SAYFA 9
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KOCA’YA SİTEM DOLU MEKTUP

Yok sayılmayı
kabul etmiyoruz

Gürsel Özer

Galatasaray'ın yeni başkanı
Burak Elmas, teknik direktör

Fatih Terim'in bugün takımın başında
olacağını açıkladı. Sosyal medya he-
sabından paylaşım yapan Elmas,
“Hocamızla görüştük, yarın sabah ta-
kımının başında, evimiz Florya'da id-
manlara başlayacak. Galatasaray'ın
teknik direktörü Galatasaraylı Fatih
Terim'dir. Maz-
bata, mukavele,
ve seremoni ile
kaybedecek 
1 dakikamız bile
yok. Yapacak
çok işimiz var ve
birlikte çok şey
başaracağız” 
ifadelerini 
kullandı. 
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YENİ BAŞKAN’DAN AÇIKLAMA

Galatasaray’ın 
hocası Terim’dir

Burak Elmas

Fatih’te İSKİ’nin kanal çalışmasında zarar gören elektrik
kabloları patlayarak yarı bodrum kat olan evin duvarını yıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Babalar Günü’ buluşma-
sında 81 ilden gençlerin sorularını yanıtladı. Erdoğan,

“Aşı karşıtlarına veya olmak istemeyenlere nasıl çağrıda bulun-
mak istersiniz?” sorusuna, “Şu anda rakam 40 milyona

ulaşıyor. Bu iyi bir yükseliş. Şimdi 30 yaş sınırıyla alakalı
olduğu için bu daha da artacak. Biz bir taraftan çalışı-

yoruz, siz de çalışacaksınız. Bu oranı artırmamız
lazım. Annelerimizi, babalarımızı ikna etmemiz
lazım” dedi. Erdoğan, “Elimizde aşımız da
var. Burada hedef 18 yaş” açıklamasını yaptı. 
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Recep Tayyip Erdoğan

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa
Futbol Şampiyonası'nın üçüncü ve

son maçında İsviçre'ye 3-1 yenilerek or-
ganizasyona veda etti. Çıktığı 3 maçtan
da mağlubiyetle ayrılan milliler, bu so-
nuçlarla beraber grubu da 0 puanla ta-

mamlayarak, tarihin en kötü turnuva
sonuçlarından bir tanesine imza attı.
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EN TEPEDEKi 
KONUŞMUYOR

Kemal Kılıçdaroğlu

EKREM 
HACIHASANOĞLU

HABER

DÖNÜŞÜMÜN ÖNÜNDEKi 
ENGELLER KALDIRILMALI
Birkaç saniye süren hafif şiddetli deprem, onlarca insanın yaşadığı evlerde
derin çatlaklar oluşturdu. Bu depremin uyarı mahiyetinde algılanması 
gerektiğinin altını çizen uzmanlar, “Deprem öldürmez bina öldürür” gerçeğine
dikkat çekti. Binlerce canı kurtarması düşünülen kentsel dönüşüm konusunda
gözler Bakan Kurum ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çevrildi. 

DAHA NEYİ BEKLİYORSUNUZ? 
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iSKi DUVAR 
YIKTI!

BUrUK BABAlAr GÜNÜ 
Edirnekapı Şehitliği'nde
Babalar Günü'nde duy-

gusal anlar yaşandı. Şehit olan
evlatlarını ziyarete gelen 
babalar, çocukla-
rının mezarlarına
su döktü, dualar
etti.  Hakkari'de
2011 yılında şehit
olan Piyade Er
Ercan Doğrukar-

tal'ın babası Coşkun Doğru-
kartal acısının hala taze oldu-
ğunu dile getirerek, “O bize
gelemiyor, biz ona geldik. Acısı

büyük. Yapacak
bir şey yok. Allah
devletimize, mil-
letimize zeval
vermesin” diye
konuştu. 
I SAYFA 8
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201 NAAŞ YENiDEN
DEFNEDİLECEK!
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kemençe resitali
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HABERİN
DEVAMI 
SAYFA 
4’TE

SAYFA 8’DE

SAĞLIĞINIZ iÇiN
10 GÜZEL BESiN

HABERİN DEVAMI SAYFA 2’DE

201 NAAŞ YENiDEN
DEFNEDİLECEK!

Ekin Uzunlar’dan
kemençe resitali

Kocaman 
bir hayal

KırıKlığı



ÖZELLİKLE 5 yaş altındaki çocuklarda görü-
len, nedeni tam olarak açıklanamayan 
PFAPA sendromunun, tekrarlayan ateş, ağız 
içinde lezyonlar, farenjit ve boyunda lenf 
bezlerinin büyümesiyle ortaya çıktığını belir-
ten Dr. Öğr. Üyesi Öznur Yılmaz Gondal ai-
leleri uyardı. Gondal, “Yapılan birkaç 
çalışmada, D vitamini eksikliğinin PFAPA 

sendromuyla ilişkili olabileceğini ortaya koy-
muştur” dedi. Belli aralıklarla tekrarlayan 
ateş, ağız içinde aftöz lezyonlar, farenjit ve 
boyunda lenf bezlerinin büyümesi ile seyre-
den, özellikle 5 yaş altı çocuklarda görülen, 
nedeni tam olarak açıklanamamış periyodik 
ateş sendromu PFAPA ile ilgili bilgi veren 
Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk 

Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. 
Öğr. Üyesi Öznur Yılmaz Gondal, “Orta-
lama başlangıç yaşı 2,5 yaştır. Ateş, 3-5 gün 
sürebilir ve genellikle 38,5-39 santigrat de-
rece arası seyreder. Aftlar her atakta görül-
meyebilir. Bademcikler üzerinde iltihap 
odakları olabilir fakat boğazda A grubu 
beta-hemolitik streptokoklar izole edilemez. 

Birçok hasta, viral veya bakteriyel üst solu-
num yolu enfeksiyonu tanısı alarak tedavi 
edilir, bu yüzden PFAPA tanısı gecikebilir 
veya atlanabilir” diye konuştu.

VÜCUDUN sağlıklı ve zinde olması için 
günlük yaşantımızın bir parçası haline gel-
mesi gereken spor, tüm faydalarına rağ-

men Covid-19 enfeksiyonu sonrası kuralına 
uyulmadığında hayati riske neden olabiliyor! Acıba-
dem Taksim Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. 
Murat Turfan “Antrenmanlara başlamadan önce ki-
şinin günlük yaşam aktivitelerini rahatça tamamla-
yabilmesi ve aşırı yorgunluk ya da nefes darlığı gibi 
şikayetleri olmadan 500 metreyi rahatça yürüyebil-
mesi gerekiyor.” diyor. Peki Covid-19 enfeksiyonun-
dan sonra spora başlamak için en doğru zaman 
hangisi? Yeniden ağır antrenmanlara başlamadan 
önce neler yapmalı?  

2 hafta ara verilmeli! 

Covid-19 enfeksiyonundan sonra güvenli bir şekilde 
egzersize başlamak sadece profesyonel sporcular 
için değil amatörler ve fiziksel aktiviteye önem ve-
renler için de dikkatle atılması gereken bir adım. 
Çünkü bu virüsün belirtileri arasında miyokardit adı 
verilen ağır seyredebilen kalp kası iltihaplanması, 
kalpte ritim problemleri ve hızlı başlayan kalp yet-
mezliği gibi tablolar yer alıyor. Pandeminin ilk gün-
lerinden itibaren gözlemlenen bu duruma 
değinen Acıbadem Taksim Hastanesi Kardiyoloji Uz-
manı Doç. Dr. Murat Turfan, kalp kası hasarını gös-
teren belirtilerin hastalığın kötüye gittiğine işaret 
ettiğini ve vakaların yüzde 8-17’sinde kalp tutulumu 
olduğunu belirterek “Covid-19 geçiren sporcularda 
ve kişilerde bu enfeksiyonun net bir şekilde kontrol 
edilmesinden önce egzersize yeniden başlamak 
erken oluyor. Çünkü hastalığın evriminin ve potansi-
yel uzun vadeli kalp ve akciğer komplikasyonlarının 
daha iyi açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Öte yan-
dan egzersiz eğitiminin, kardiyovasküler rahatsızlık-
ların gelişiminin önlenmesine katkıda 
bulunabileceğini unutmamalıyız” diyor.  
Kalp tutulumu olmayan ve belirti göstermeden 
Covid-19 geçiren sporcuların 2 hafta spordan uzak 
kalması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Murat Tur-
fan, “Hastalık belirtisi gösterenlerde bu süre iyileş-
menin ardından 4 haftayı bulabilir.  
Her iki durumda da iyileşme döneminin sonunda 
kalp tutulumunun olmadığına dair olumlu sonuçlar 
varsa kişi yeniden egzersizlere, antrenman  
programlarına dönebilir.” diyor. 

Ağır antrenman öncesi tetkik şart 

Covid-19 öyle bir virüs ki enfeksiyon geçirildikten 
sonra belirti göstermeyen kalp kası hasarına yol 
açabiliyor. Bu nedenle özellikle ağır antrenmanlara 
başlayacak olanların bazı kan testleri, EKG, maksi-
mal egzersiz testi gibi yöntemlerle değerlendiril-
mesi gerekiyor. Kalp kası iltihabı tanısı alınması 
halinde hastalığın ciddiyetine göre spordan 3-6 ay 
uzak durulması şart.  
Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Turfan “Antren-
manlara geri dönmeden önce kişinin günlük yaşam 
aktivitelerini rahatlıkla yapabilmesi, aşırı yorgunluk 
ya da nefes darlığı olmadan 500 metre yürüyebil-
mesi gibi noktalara dikkat edilmeli. Ayrıca kalp atış 
hızı, egzersizin zorluk derecesi, uyku, stres, yorgun-
luk ve kas ağrısı gibi noktalar da iyi değerlendiril-
meli. Aşırı yorgunluk gibi bir durum çıkarsa kişi 
hemen dinlenmeye çekilmeli ve en az 24 saat 
dinlenmeli.” diyor. 

Egzersize geçişin beş aşaması 

Kişinin sağlığına tam olarak kavuşmasının ardından 
egzersizlerini de programlayabileceğini kaydeden 
Doç. Dr. Murat Turfan, spora dönüşün beş aşama-
sını şöyle sıralıyor: 
1. Aşama: Egzersize yeniden başlandığında en az iki 
gün, günde 15 dakika veya daha az süreyle yürüme, 
koşu, sabit bisiklet gibi hafif aktiviteler yapılabilir. 
Egzersizin yoğunluğu maksimum kalp atış hızının 
yüzde 70'inden fazla olmamalı. Yaşınızı 220’den çı-
kararak maksimum kalp hızınızı bulabilirsiniz. Örne-
ğin, 35 yaşındaysanız Covid-19 sonrası yapacağınız 
ilk egzersizde kalp atış hızınız 130’un altında olmalı. 
Bu ilk aşamada direnç antrenmanı yapılmamalı. 
2. Aşama: Üçüncü gün 30 dakika ya da daha az sü-
reyle basit egzersizler yapılabilir. Egzersiz yoğun-
luğu maksimum kalp atış hızının yüzde 80'inden 
fazla olmamalı. 
3. Aşama: Dördüncü gün yürüyüş ya da basit egzer-
siz sürenizi 45 dakikaya çıkabilirsiniz. Karmaşık eg-
zersizlere geçebilirsiniz. Maksimum kalp atış 
hızınızın yüzde 80'inden fazla olmayan yoğunlukta, 
hafif direnç antrenmanı yapabilirsiniz. 
4. Aşama: Beşinci ve altıncı gün bir saat boyunca 
normal egzersiz yapabilirsiniz. Yoğunluk maksimum 
kalp atış hızının yüzde 80'inden fazla olmamalı. 
5. Aşama: Yedinci günde tam aktivitelerinize geri 
dönebilirsiniz.
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Spora başlamadan 
önce 4 kurala uyun 

Beslenme ve Diyet Uzmanı Roksi Menase, Covid sonrası vücut direncini artıran 10 besini ve Covid  
negatife dönse de dikkat edilmesi gereken 5 kuralı anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu

SAGLIGINIZ ICIN  
10 GUZEL BESIN

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Turfan, 
sporu günlük yaşam alışkanlığı haline  
getiren ancak Covid-19 enfeksiyonu  

nedeniyle ara vermek zorunda kalanlara, 
yeniden spora başlamadan önce uyulması 
gereken kuralları anlattı, önemli uyarılar 

ve önerilerde bulundu 

 
 

Yüzyılın salgın hastalığı Covid-19’dan 
korunmak için maske, sosyal mesafe ve 
temizlik kurallarına uymak kadar sağ-
lıklı beslenerek güçlü bir bağışıklığa 
sahip olmak da büyük önem taşıyor. 
Tüm bu önlemlere rağmen Covid enfek-
siyonuna yakalanıp iyileşenlerin de 
‘Covid-19’u atlattım’ diye düşünmeyip, 
iyileştikten sonra da sağlıklı beslenmeye 
dikkat etmeleri gerekiyor. Acıbadem 
Maslak Hastanesi Beslenme ve Diyet 
Uzmanı Roksi Menase “Covid-19 en-
feksiyonu geçirip iyileşseniz de virüse 
tekrardan yakalanabilme ihtimaliniz var; 

ayrıca vücudunuz hastalık sonrası bir 
toparlanma süreci yaşar. Bağışıklığınızı 
güçlü tutmak ve toparlanmaya destek 
olmak için vücudunuzun ihtiyacınız 
olan vitamin, mineralleri karşılamalısı-
nız. Bazı besinler diğerlerine göre daha 
fazla vitamin, mineral ve antioksidan 
içeriyor. Covid sonrası dönemde de bu 
besinleri mutlaka günlük rutininize ekle-
menizde fayda var.” diyor. Beslenme ve 
Diyet Uzmanı Roksi Menase, Covid 
sonrası vücut direncini artıran 10 besini 
ve Covid negatife dönse de dikkat edil-
mesi gereken 5 kuralı anlattı, önemli 
uyarılar ve önerilerde bulundu.  

Nar antioksidan deposu 

Nar mevsim meyveleri arasında antiok-
sidan gücü oldukça baskın bir meyve. 
İçerisindeki polifenoller sayesinde hücre 
hasarını azaltıyor. Bunun yanında has-
talık sürecinde oluşan inflamasyonu 
azaltmaya yardımcı oluyor. Narı yarıya 
bölüp salatalarınıza ekleyebilir veya 
ikindi vakti ara öğün olarak yoğurdunu-
zun içerisine ekleyebilirsiniz. Eğer ke-
moterapi tedavisi görüyorsanız nar 
tüketmek sizin için sakıncalı olabilir. 

Turunçgiller bir başka 

Turunçgil ailesinden limon, portakal ve 
mandalina C vitamininden zengin ol-
maları sebebiyle mutlaka tüketilmesi ge-
rekenlerden. Bu meyveler, C vitamini ve 
antioksidan içeriği ile serbest radikallerle 
savaşıyor ve bağışıklık sisteminizi güç-
lendiriyor. Ayrıca turunçgillerin içerisin-
deki hesperidin ve apigenin gibi 
flavonoidler beyin sağlığını koruyarak 
nörodejeneratif bozuklukları önlüyor. 
Her gün 1 limonu salatanıza ekler ve 1 
adet portakal tüketirseniz günlük C vita-
mini ihtiyacınızı takviyeye gerek kalma-
dan karşılayabilirsiniz. 

Yumurta mutlaka yiyin 

Yumurta kaliteli bir protein kaynağı ve 
ihtiyacımız olan tüm amino asitleri bir 
arada bulunduran bir besin. Yumurta 
Covid-19 geçirdikten sonra hücre hasa-
rını toparlamak için artan protein ihtiya-
cınıza destek olur. Vücudunuzdaki iyi 
kolesterolü artırarak kalp sağlığınızı 

korur. Yumurtayı kahvaltıda haşlanmış 
olarak veya öğlen yemeğinizin yerine 
omlet şeklinde tüketebilirsiniz. 

Balık omega kaynağı  

Kaliteli protein kaynaklarından balık 
güçlü bir bağışıklık için günlük beslen-
menizde yer alması gereken bir besin. 
İyot, protein ve sağlıklı yağ içeriğiyle vü-
cudunuz için oldukça faydalı. Haftada 1 
tüketeceğiniz balık; inme ve kalp krizi 
geçirme riskini azaltıyor. Önemli bir 
nokta balığın pişirme yöntemi. Kı-
zartma işlemi balığın yağ oranını artırı-
yor ve sağlıklı besin içeriğini azaltıyor. 
Balığı pişirirken mutlaka haşlama, ız-
gara veya fırında yöntemleri kullanıl-
malı. 

Brokoli çok faydalı 

Beslenme ve Diyet Uzmanı Roksi Me-
nase “Brokoli; koyu yeşil renkli bir sebze 
olmasıyla vitamin deposu olduğunu 
gösteriyor. C vitamini, K vitamini ve bi-
yoaktif bileşikler içermesiyle bağışıklık 
sisteminizi güçlendiriyor, inflamasyonu 
azaltıyor. Zengin lif içeriği kalp-damar 
sağlığınızı koruyor. Aynı zamanda sindi-
rimi kolaylaştırarak, kabızlık problemin-
den koruyor. Lahanagiller ailesinden 
olan lahana ve brüksel lahanasını da tü-
ketmeyi ihmal etmeyin. Eğer fazla gaz 
şikayeti yaşıyorsanız brokoli tüketiminizi 
sınırlandırabilirsiniz” diyor. 

Havuç kan şekerine birebir  

Havuç; koyu turuncu rengini betakaro-
ten adında çok değerli bir antioksidan-
dan alıyor. Bu antioksidan bağışıklık 
sistemimizi güçlendiriyor. Fakat bunun 
yanı sıra A vitamini, K vitamini, potas-
yum içeriğiyle kan akışını düzenliyor. 
Tansiyon problemi olan kişileri olumlu 
etkiliyor. 'Havuç çok şekerli' demeyin. 
Eğer kan şekeri çok yüksek seyreden bir 
diyabet hastası değilseniz havucu mut-
laka salatalarınıza, yemeklerinize ekleyin 
veya ara öğünlerde tatlı isteklerinizi bas-
tırmak için 1-2 adet tüketin. 

Zencefil çayı için 

Zencefil, gingerol adında inflamasyonu 
azaltıcı güçlü bir bileşiğe sahip olmasıyla 

oldukça sağlıklı bir besin. Bağışıklık güç-
lendirici etkisinin yanı sıra mide bulantısı 
sıkıntılarına iyi geliyor. Bakteri ve virüs-
lere karşı koyarak hasta olma riskinizi az-
altıyor. Covid-19 sırasında veya 
sonrasında mide bulantısı yaşıyorsanız 
zencefil çayı tüketmeyi deneyebilirsiniz. 

Bal kahvaltıda olmalı 

Bal, doğal olduğu takdirde içerisinde 
çok değerli antioksidanlara sahip bir 
besin. Hastalık sırasında oluşan öksü-
rük semptomlarını azaltıyor ve uyku ka-
litesini artırıyor. Covid-19 sonrası hala 
öksürük semptomları yaşıyorsanız 
günde 1 tatlı kaşığı bal tüketmeyi dene-
yebilirsiniz. Bunun yanı sıra tatlı bir 
besin olmasıyla paketli gıda tercih etmek 
yerine sağlıklı bir besin ile bu ihtiyacınızı 
karşılayabiliyorsunuz. Tüketirken müm-
kün olduğunca işlenmiş olmasından ka-
çınmak ve toksik madde oluşumunu 
engellemek adına yüksek ısıya maruz bı-
rakmamak gerekiyor. Ayrıca 1 yaş altı 
bebeklere bal verilmemeli. 

Badem en güzel çerez 

Badem, bolca E vitamini, magnezyum 
ve lif içeriyor. İçerisindeki sağlıklı yağlar 
kötü kolesterolü düşürerek kalp sağlığı-
nızı güçlendiriyor. Ayrıca E vitamini gibi 
güçlü antioksidanlar sayesinde bağışık-
lık sisteminizi destekliyor. Uyku bozuk-
luğu yaşıyorsanız badem 
tüketebilirsiniz, bademin uykuyu düzen-
leyici etkisi bulunuyor. Badem tüketirken 
dikkat etmeniz gereken bir özellik çiğ ol-
ması, kavrulmuş bademler yüksek tuz ve 
yağ içeriği ile fazla tüketiminde kilo ar-
tışı ve kolesterol yüksekliğine sebep ola-
biliyor.   

Su olmadan asla 

Beslenme ve Diyet Uzmanı Roksi 
Menase “Su tüketimi hayatın her evre-
sinde olduğu gibi Covid-19 virüsü ile mü-
cadelede ve iyileştikten sonra da oldukça 
önemli. Ateş ve enfeksiyon ile vücudunu-
zun kaybettiği suyu geri koymak gerekiyor. 
Bu nedenle toparlanma evresinde su tü-
ketmek çok önemli. Günde en az 8-10 
bardak su tüketin. Sıvı desteği olması 
adına çorba ve bitki çayları tüketebilirsiniz.

ZEYNEP VURAL 

• Her renkten besin tüketmeye 
devam edilmeli. 
• Dengeli beslenmeli. 
• Yeterli protein tüketilmeli. 
• Bol bol su tüketmeli. 
• İşlenmiş gıdalardan, şekerli, gazlı 
içeceklerden ve paketli hazır gıda-
lardan uzak durulmalı.

Dikkat! Covid  
negatife dönse de;  

Çocuklar için D vitamini şart



A cı olay, 19 Haziran 2019 günü, 
Eyüpsultan'da yaşandı. Onur Efe 
Bağlan, evinin önündeki parkta oy-

narken aydınlatma direğindeki kaçak elektrik 
akımına kapılıp, hayatını kaybetti. İstanbul 
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen so-
ruşturma sonunda aydınlatma direklerinin 
bakımından sorumlu Kadir Seyrek ve işçi 
Selçuk Altunsoy hakkında "Taksirle ölüme 
neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar 
hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddiana-
mede 2 sanığın ifadelerinin suçtan kurtul-
maya yönelik olduğu, bu nedenle itibar 
edilemeyeceği ve 2 sanığın gerekli önlemleri 
almamaları nedeniyle Onur Efe Bağlan'ın 
ölümüne sebebiyet verdikleri ifade edildi. Alı-
nan bilirkişi raporunda da Kadir Seyrek de-
netleme yapmadığı için asli kusurlu, işçi 
Selçuk Altunsoy tali kusurlu bulundu. İstan-
bul 48. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan 
yargılama sonuna sanıklardan Kadir Seyrek, 
"taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl 6 
ay, Selçuk Altunsoy da 1 yıl 8 ay hapis ceza-
sına çarptırıldı. Mahkeme, cezaları, sanıkla-
rın yargılama sürecindeki pişmanlık 
nedeniyle adli para cezasına çevirdi. Kadir 
Seyrek'in 27 bin 300 lira, Selçuk Altunsoy'un 
ise 18 bin 150 lira adli para cezası ödemesine 

karar verildi. 
Karara isyan eden anne Birten Bağlan, olay 
günü yaşananları şöyle anlattı: "Saat 15.30 
gibi Onur'la  parka çıktık, oynamak istiyordu. 
Saat 19.30'a kadar birlikteydik, sonra ben eve 
döndüm ama sürekli balkondan bakıyor-
dum. Gelmek istemedi, daha fazla oynamak 
istedi. Saat 20.30 gibi seslendim balkondan; 
'Onur artık yeter hani eve dön' diye, 'Anne ne 
olur beş dakika daha oynayayım' dedi. Son 
sözü bu oldu. Sonra tekrar balkondan baktı-
ğımda Onur'un elinin direkte olduğunu gör-
düm, yerde yüzüstü yatıyordu. Bağırdım, 
tepki vermeyince daha yüksek sesle çığlık atar 
gibi bağırdım, bu sefer insanlar da telaşlandı 
çığlık, kıyamet koşarak merdivenlerden 
indim. Gittiğimde direkten elini çekmişlerdi, 
yüzüstü yatıyordu ben onu çevirdim. Hiçbir 
tepki vermedi, sonra birileri kalp masajı 
yaptı. Ambulansa koydular götürdüler, 45 
dakika hastanede uğraşıldı, doktorlar çok uğ-
raştılar ama maalesef hayata dönmedi 
oğlum." 

Adalet istiyoruz 

Anne Bağlan "Mahkememiz sonuçlandı ve 
suçlulara 2-3 yıl ceza verildi. Bu kadar az ce-
zayla ve ardından para cezasına çevrilmesiyle 

dışarıda gezmelerini hazmedemiyorum.  Ço-
cuğum toprağın altında, onlar dışarıda gezi-
yorlar. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. 
Adalet Bakanlığı'na da sesleniyorum. Suçlu-
lar cezasını en ağır şekilde çeksin, çünkü bir 
can gitti, bir evlat yok. O bizim her şeyimizdi, 
tek sevincimizdi. Mahkememizin sonunda 
karşı tarafın avukatı şöyle bir söz söyledi, bu 
beni çok incitti; 'O gün yağmur yağmıştı ve 
ailenin burada ihmali var.' Bu ülkede ilk defa 
mı yağmur yağıyor? Yıllardır o direk orada, 
bugüne kadar böyle bir şey yaşanmadı. Bir 
çocuğun parkta başına ne gelebilir? Ya düşer 
bacağı yaralanır ya kolunu incitir ya da başka 
bir şey olur, ama elektrik direğinin akımına 
kapılarak ölmek ne demek?" dedi. 

İnsanlık büyük bir çocuğu kaybetti 

Baba Murat Bağlan ise "İşteydim. Büyük 
oğlum aradı, kardeşine elektrik çarptığını 
söyledi. Hızlı bir şekilde gittim. Ambulansa 
koyduk oğlumu hastaneye ulaştık. Ben bir 
evlat kaybettim ama insanlık çok büyük bir 
çocuğu kaybetti. Ben hayatımda bu kadar 
merhamet sahibi bir insan tanımadım. Bu 
kadar iyi yürekli bir insan tanımadım. Oğlum 
her gün beslenmesiyle okula giderdi, cebinde 
harçlığı olurdu yine de eve aç gelirdi. Bir gün 

çektik kenara sebebini sorduk. O zaman zor-
layınca en sonunda açıkladı. 'Bir arkadaşım 
var durumu yok beslenme de getiremiyor 
onunla paylaşıyorum' dedi. Ben herkesten , 
kimin gücü yetiyorsa adaletin sağlanmasını 
istiyorum. Benim adalete güvenmekten 
başka çarem yok. Sadece yardım istiyorum . 
Evlatlarımızın sonu böyle olmamalı" diye ko-
nuştu. 

Aile perişan oldu 

Ailenin avukatı Göksenin İnan şunları ifade 
etti: "Onur Efe'nin ölümüne ilişkin yürütülen 
soruşturma kapsamında parktaki elektrik iş-
lerinden sorumlu iki kişi hakkında "Taksirle 
öldürme" suçundan iddianame düzenlenmiş 
ve yapılan yargılamada da kişilerin mahku-
miyetine karar verilmiştir. Ancak dosya kap-
samındaki raporlarda ağır ihmaller olduğu, 
denetimin yerine getirilmediği, basit önlem-
lerle söz konusu olayın önlenebileceği açıkça 
yer verilmesine rağmen mahkumiyette alt sı-
nırdan hüküm verilmesi ve başka sorumlula-
rın olup olmadığının değerlendirilmedi. 
Dosyada alt sınırdan ceza verilmesi ailenin 
üzüntüsüne üzüntü katmış ve maalesef ada-
lete olan güvençlerini de sarsmıştır. Karara 
karşı istinafa başvurduk." DHA 

KORONAVİRÜS nedeniyle alınan tedbirler de 
2021 yılında, kumar oynayanları engelleye-
medi. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü tarafın-
dan gizli faailiyet gösteren bazıları bilgisayar 
üzerinden sanal tombala oynatan 164 kumar-
haneye baskın yapıldı. Ahlak ve Kumar Büro 

Amirliği tarafından yapılan baskınlarda, 4 
rulet, 156 elektronik kumar makinesi ve kumar 
oynatmakta kullanılan 441 bilgisayar ele geçi-
rildi. Baskınlarda yapılan aramalarda 3 adet 
ruhsatsız tabanca bulundu. 
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kumar 

makinesi bulunduran 188 şüpheli hakkında 
adli işlem yaptı. Kumar oynayan şüphelilere, 
Kabahatlar Kanunu ve Umumi Hıfzıssıha Ka-
nunu uyarınca 2 milyon 915 bin 117 lira idari 
para cezası kesildi .Baskınlarda hakkında 
yasal işlem yapılan sayısı toplam 659 oldu. 

KAZA dün saat 18.30 sıralarında Pınar 
Mahallesi, Sarıyer Caddesi üzerinde mey-
dana geldi. İddiaya göre, Emirhan A.'nın 
kullandığı 34 DVD 745 plakalı motosiklet 
kavşağa yaklaştığı sırada kendisine kır-
mızı ışık yanmasına rağmen durmayarak 
kavşağı geçmek istedi. Bu sırada kendi-
sine yeşil ışık yandığı için kavşağa giren 
16 TE 714 plakalı kamyonete çarptı. Çarp-
manın etkisiyle motosiklet sürücüsü Emir-
han A. yola savruldu.Kazayı görenler 
motosiklet sürücüsünün yardımına koşar-
ken, sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık 
ekipleri Emirhan A.'ya müdahale ederken, 
çevredekiler motosikleti çekerek yolun ke-
narına aldı. Yaralı Emirhan A. olay yerinde 

yapılan ilk müdahalesinin ardından Ok-
meydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 
kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayı 
gören Ünal Özkan Cevri, "Araç ışıklar tam 
yanmadan karşıya geçmeye çalıştı. Moto-
sikletli de geçerken vurup sürükledi. Biz 
de hemen yardımına koştuk. Araba kırmı-
zıda geçti o da kazaya neden oldu. Burası 
kontrolsüz olduğu için ters dönüşler yapılı-
yor buradan. Yapıldığı zaman da kazalar 
oluyor. Kamera sistemi yok burada. Bun-
dan dolayı da her gün kaza oluyor. Bunun 
önüne geçmeleri lazım" şeklinde konuştu. 

Belki de yirminci kaza 

Bu bölgede çok fazla kaza olduğunu 

söyleyen Ömer Cin ise;  
"Motosiklet kırmızıda geçerek bu arabaya 
çarptı benim gördüğüm. Konu ile alakalı 
gördüğüm bu ama bu bölgede daha önce 
ölümlü kazalar da oldu.  
Bir kadının öldüğünü biliyorum. Birçok 
kez aynı bölgede kaza olmuştur. Keskin 
bir viraj olduğundan dolayı, karşıdan kar-
şıya geçmek isteyenler üstten gelen ara-
baları göremiyor. O bayan da karşıya 
geçmek isterken araba çarpmıştı. Bu 
kadar kazaya rağmen herhangi bir önlem 
alındığını görmedim. Aynı bölgede bu 
belki de hatırladığım yirminci kaza" şek-
linde konuştu. Kaza ile ilgili soruşturma 
devam ediyor. DHA 

6 ayda 164 gizli kumarhane ortaya çıkardı 
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Yol ortasında can pazarı 

ÇEKMEKÖY'DE pizzacı-
nın kasasından para 
çalan bir kişi işyerinin 

çalışanı tarafından yakalanıp, po-
lise teslim edildi. Şüphelinin piz-
zacıya gelip, parayı çaldıktan 
sonra kaçması ve iş yeri çalışanı 
tarafından motorla peşinden gi-
derek yakalayıp polise teslim 
etme anları güvenlik kamerala-
rına yansıdı. Olay, 16 Haziran 
Çarşamba günü saat 19.30'da 
Çekmeköy'de bulunan bir pizza-
cıda meydana geldi. Edinilen bil-
giye göre; H.İ.Ü., (37) 
 Çekmeköy Alemdağ Mahallesi 
Saray Caddesi'nde üzerinde piz-
zacının önüne geldi. Dükkândan 
içeriye giren H.İ.Ü. kasada bulu-
nan 130 lirayı çalarak kaçmaya 
başladı. Bu sırada işyeri çalışanı 
bir kişi kasadan para çalan şüp-
helinin kaçtığı yöne doğru moto-
ruyla, H.İ.Ü.'nün peşine takıldı. 
İşyeri çalışanı, cadde üzerinde bir 
süre hırsızı kovaladıktan sonra 
yakaladı. H.İ.Ü. yakaladıktan 
sonra polise haber veren işyeri 
çalışanları gelen ekiplere teslim 
etti. H.İ.Ü., "Hırsızlık" başta 
olmak üzere 21 suç kaydı bulun-
duğu tespit edilirken, polisteki iş-
lemleri tamamlanan adliyeye sevk 
edildi. H.İ.Ü. tutuklanarak ceza-
evine gönderildi.

Hırsız  
kovalamacası 

SANCAKTEPE'DE 
Kuzey Marmara Oto-
yolu'nda yağışlı hava 

nedeniyle sürücüsünün direksi-
yon hakimiyetini kaybettiği oto-
mobil bariyerlere çarptı. Yaralı 
kadın sürücü, ambulansla hasta-
neye kaldırıldı. Kaza, Kuzey Mar-
mara Otoyolu Sancaktepe mevki 
Ankara istikametinde dün mey-
dana geldi. İddiaya göre, yağışlı 
hava nedeniyle Canan Göztepe 
Doğan'ın direksiyon hakimiyetini 
kaybettiği otomobil bariyerlere 
çarptı. Sürüklenen otomobil yak-
laşık 250 metre ilerisinde dura-
bildi. İhbar üzerine olay yerine 
jandarma ve sağlık ekipleri sevk 
edildi. Sağlık ekipleri kazada ya-
ralanan sürücü Canan Göztepe 
Doğan'ı ambulansta ilk müdaha-
lesinin ardından Sancaktepe 
Şehit Profesör Dr. İlhan Varank 
Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Jandarma ve Otoyolu 
sorumlu personelleri tarafından 
otomobil çekici yardımıyla  
yoldan kaldırdı.  

Korkunç bir 
kaza 

KÜÇÜKÇEKMECE, 
D-100 Karayolu An-
kara istikametinde bir 

otomobil alev alev yandı. Yanan 
otomobil itfaiye ekipleri tarafın-
dan söndürülürken, yangın anları 
çevredekilerin cep telefonu kame-
ralarına yansıdı.  
D-100 Karayolu Küçükçekmece 
kesimi Sefaköy mevkii Ankara is-
tikametinde seyreden bir otomo-
bilde, henüz belirlenemeyen bir 
nedenden yangın çıktı. 

Seyir halinde 
alev aldı 

İstanbul polisi, 2021 yılının ilk 6 ayında yapıtığı baskınlarda 164 gizli kumarhane ortaya çıkardı. Sanal kumarların 
da oynandığı kumarhanerhanelerde çok sayıda rulet ile elektronik kumar aleti ele geçirildi. Kumarhane işleten ve 

kumar oynayan toplam 659 şüpheliye yasal işlem yapılarak, yaklaşık 3 milyon liralık ceza kesildi

BOYLE ADALET MI OLUR! 
Eyüpsultan'da oynadığı parkta aydınlatma direğindeki kaçak elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 10 yaşındaki Onur Efe 
Bağlan'ın ölümünde ihmalleri olduğu gerekçesiyle yargılanan Kadir Seyrek ve Selçuk Altunsoy'a verilen hapis cezaları yargılama 
sırasında gösterdileri 'pişmanlık' nedeniyle para cezasına çevrildi. Oğlu gözleri önünde ölen anne Birten Bağlan “Dışarıda gezme-
lerini hazmedemiyorum” derken, baba Murat Bağlan, “Evlatlarımızın sonu böyle olmamalı” diye konuştu

Sarıyer'de ışıklı kavşaktan geçmeye çalışan motosikletle kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı



O lay, 15 Nisan akşamı, Fatih
Ali Kuşçu Mahallesi Fatih
Caddesi'nde meydana geldi.

İSKİ ekiplerinin yaptığı kanal çalışması
sonrasında, bir apartmanın bitişiğin-
deki kaldırımın altında bulunan elek-
trik kabloları, şiddetli şekilde patladı.
Patlamanın etkisiyle kaldırıma bitişik
bulunan yarı bodrum dairenin salon
duvarı kısmen yıkılırken, kalorifer pe-
tekleri yerinden fırladı. Dairede kiracı
olarak yaşayan Doğan çifti, 4 yaşın-
daki oğulları ve 6 aylık kızlarıyla ölüm-
den döndü.

Evi iki kez su bastı

Ailenin şikayeti üzerine gelen İSKİ
ekipleri, patlamanın olduğu bölgeyi
onardı. Öğretmen çiftin iddiasına göre
ise, yapılan çalışma yetersiz kaldı.
Doğan ailesi, temizlik ve onarım çalış-
malarından yaklaşık 2 hafta sonra ev-
lerine döndü. Fakat ailenin çilesi
bununla da bitmedi.15 Haziran'da şid-
detli yağış nedeniyle patlamanın ol-
duğu noktadan evi su bastı. Zor
durumda kalan öğretmen aile, tekrar İSKİ ve İBB Beyaz
Masa'ya ulaşarak, şikayet formu oluşturdu. Görevliler yeni-
den çalışma başlattı. Çalışma yapılan alanda, 18 Haziran
günü yağan yağmur nedeniyle ikinci kez su baskını yaşandı.
31 yaşındaki öğretmen Mizan Safa Doğan ve eşi, bir yan-
dan eşyalarını kurtarıp, evdeki suyu tahliye etmeye çalışır-
ken, diğer taraftan çocuklarını sakinleştirmeye çabaladı.
Doğan ailesi, su basan evden eşyalarını kurtarmaya ve evi
boşaltmaya çalışırken, dün İSKİ ekipleri, yeniden detaylı bir
çalışma yaptı. Doğan ailesi maddi -manevi mağdur olduk-
larını, yapılan çalışmaların yetersiz olduğunu savundu.

Kameralara yansıdı

Güvenlik kamerası görüntülerinde elektrik kablolarının pat-
lama anı görüntülendi. Patlamanın hemen sonrasında çeki-
len cep telefonu görüntülerinde ise evin salonun savaşa
alanına döndüğü görülüyor. Yerinde fırlayan kalorifer peteği
ve dağılan tuğlalar görüntülere yansıyor. Yine cep telefonu

görüntülerinde, patlamanın meydana
geldiği kaldırımın üzerinin kapatıldığı
yerden, evin yağmurdan sonra da su
aldığı görüldü. Evin iki kez sular altında
kalması da görüntülere yansıdı.    

Sesimizi duymuyorlar

Yaşadıklarını Demirören Haber Ajan-
sı'na anlatan Öğretmen Mizan Safa
Doğan, "Mahallemizde İSKİ'nin yap-
tığı kanal çalışması sonrasında elektrik
hatlarına zarar verildi. Büyük bir pat-
lama gerçekleşti. Sonrasında evimin
duvarı yıkıldı, merkezi kalorifer siste-
minde yıkılma oldu ve evimi su bastı.
Kalorifer petekleri yerinden fırladı. Ço-
cuklarım ölüm tehlikesi geçirdi. Bu, 15
Nisan'da olmuştu. İSKİ patlamanın
gerçekleştiği yerde onarım çalışması
yaptı. Sonrasında 15 Haziran'da sa-
dece onarımın yapıldığı yerden tekrar
su baskını yaşadık evimize. Patlama ol-
madı ama bütün eşyalarımız zarar
gördü. İlk olayda da, ikinci olayda da
evimiz kullanılamaz durumda olduğu
için çocuklarımızla sokakta kaldık. Ak-

rabalara sığınmak zorunda kaldık, maddi ve manevi zararı-
mız oldu. İSKİ geldi, yine basit bir müdahale yaptı. Yine
uyarılarımıza rağmen, 'Bu iş tekrarlar, güzel bir şekilde ya-
palım' dememize rağmen basit bir müdahale yapıldı. Son-
rasında evimizi yine kendi imkanlarımızla temizledik,
evimize yerleştik. Ertesi yağmurda, yine sadece onarımın
yapıldığı yerden sanki evin içinde bir dere aktı. Bu olaylar
gerçekleşirken bir yandan suyu tahliye etmeye çalışıyoruz,
bir yandan çocukların psikolojisini kontrol etmeye çalışıyo-
ruz. 4 yaşındaki oğlum, 6 aylık kızım var. Büyük çocuğum
eve girmek istemiyor şu an, son su baskınında kulaklarını
kapatarak, gezdi. Yağmur gördüğünde korkuyor, duvarlara
yaklaşamıyor. Maddi, manevi çok büyük kayıplarımız var.
Biz kiracıyız, son baskından sonra, ev bulmadan, bakma-
dan evden çıkmak zorunda kaldık. Şu an yetkililerde sesi-
mizi duymuyor. Bir şekilde ulaşmaya çalışıyoruz, yapılan
müdahaleler yetersiz. Maddi, manevi, biz İSKİ marifetiyle
rezil, rüsva olduk" dedi. DHA
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Fatih'te İSKİ'nin kanal çalışmasında zarar
gören elektrik kabloları patlayarak yarı 
bodrum kat olan evin duvarını yıktı. 
Kiracı olarak yaşayan öğretmen çiftin 
2 çocuklarıyla ölümden döndüğü ev, 
patlamada açılan çukur düzgün
kapatılmadığı için yağan yağmurla da 
2 kez sular altında kaldı. Öğretmen çift, 
biri 6 aylık diğeri 4 yaşında olan 2 çocuğuyla
evden taşınmaya hazırlanıyor

F ARKINDA olmalıyız... Küresel yeni
bir siyaset mekanizması sahneye sü-
rüldü... ABD’den bahsediyorum...

ABD Başkanı Joe Biden göreve geldikten 5
ay sonra ilk kez dış gezisine çıktı... ‘Amerika
döndü’ sloganıyla Avrupa’ya geldi... Biden,
G7 ve NATO liderler zirvesine katıldı...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de
başbaşa bir görüşme yaptı... AB yöneticile-
riyle de biraraya geldi... Rusya Cumhurbaş-
kanı Vladimir Putin’le de 16 Haziran'da
Cenevre'de diyalogdan ziyade monolog ola-
rak nitelenen bir görüşme yaptı... 

* * * *
Başkan Biden, gezi öncesi 6 Haziran’da

Washington Post gazetesinde yazdığı maka-
lede, gezinin ipuçlarını vermişti aslında...
Makalede ‘.... Amerika Birleşik Devletleri
dünyaya güçlü bir konumdan liderlik etmeli-

dir... Ticaret ve teknoloji ile ilgili 21. Yüzyı-
lın kurallarını Çin'in veya başka birinin değil,
piyasa demokrasilerinin yazmasını sağla-
maya odaklanacağız... Dünyanın önde gelen
demokrasileri, daha dayanıklı ve küresel kal-
kınmayı destekleyen fiziksel, dijital ve sağlık
altyapısını yükseltmek için Çin'e karşı yüksek
standartlı bir alternatif sunacak...’ Veya
benzer cümleler var...

* * * *
Geçen Çarşamba akşamı akşamı Tür-

kiye’den dostlarla zoom üzerinden felesefi
konularda sohbet ediyorduk... Bir Profesör
dostumuz sohbette ‘İnsan bir olay karşısında
normal koşullarda ‘niçin’ ve ‘nasıl’ sorusunu
birlikte sorar... ‘Niçin’ genellikle kuramsal
bir bakışı gerektirir, bir amaca yönelik ol-
mayı da öngörür... ‘Nasıl’ın cevabı ise tektir
ve neden-sonuç bağlantılı bir işleyişin ortaya

konulmasıyla verilebilir’ diyordu...
Başkan Biden,gezisi ile ilgili ‘Niçin’ soru-
sunu da kendi cevaplamıştı... Amaç, Çin’e
karşı batıda birlik oluşturmak... Hatta Batılı
müttefikleriyle Çin'e karşı soğuk savaş baş-
latmak da denilebilir belki...

* * * *
Çin lideri Xi Jinping, 2013'te Kazakis-

tan'da İpek Yolu’nu dünyaya duyurmuştu.
100'den fazla ülkeyi içine alacaktı bitince...
Yeni bir dünya kurulacak, güneş Çin'den yük-
selecekti. Ulaşım, enerji ağları, telekomüni-
kasyon gibi yatırımlar vardı. Bu proje dünya
nüfusunun yüzde 64’ü, karaların yüzde 40’ı
bilinen enerjinin yüzde 75’ini kapsı-

yordu...  Geriye de bir şey kalmıyordu
zaten... ABD tehlikenin farkındaydı... Baş-
kan Biden Çin'e birlikte karşı koymak isti-
yordu ama Avrupa net değildi... Avrupa,
ABD ile olduğu kadar Çin ile de birlikte yü-
rüyorlardı... Ama ABD'nin Çin’i kontrol
etme isteği net... Gezi bunu daha da netleş-
tirmeyi amaçlıyordu sanırım...

* * * *
ABD Başkanı Joe Biden, G7 zirvesine ka-

tıldıktan sonra Kraliçe II. Elizabeth ile de
görüştü... Kraliçe, salgının başlamasından
bu yana Windsor Kalesi'nde
yaşıyordu... Biden, oraya gitti... Görüşmeden
sonra gazetecilerin sorusu üzerine ‘Kraliçe
II. Elizabeth ile çaylarımızı yudumlarken
Çin'den Xi Jinping ve Rusya'dan Vladimir
Putin hakkında sorular sordu. Uzun bir ko-
nuşma yaptık’ diyerek Çin ve Rusya konu-
sunu dolaylı vurguladı.... 95 yaşındaki
Kraliçe, 13 ABD Başkanı ile tanışmış, Ro-
nald Reagan ile ata binmiş, Gerald Ford ile

dans etmiş, George W. Bush ile beyzbol ma-
çına gitmiş biriydi... Çin ve Rusya liderleri
hakkında da bilgisi olmaması imkansız...
ABD Başkanı Biden, Çin ve Rusya konu-
sunda İngiltere’nin ABD’nin yanında olduğu
mesajını vermiş olabilir mi...  Hani halk ara-
sında ‘İyi mi, kötü mü bilemem ama seni
sordu’ dedikleri gibi...

* * * *
Başkan Biden, eski başkan Donald Trump

döneminde yaşanan gerilimi yatıştırmayı da
hedefliyor...  Çin’e karşı birlik oluşturmak
için ABD'nin yeniden NATO ve Avrupalı
müttefikleriyle yakın işbirliği kuracağı mesa-
jını verdi... Ama bunları nasıl
yapacak... Profesör dostumuzun sohbette
işaret ettiği  ‘nasıl’ sorusunun cevabını tam
vermedi henüz... ‘Nasıl’ın cevabı ise neden-
sonuç bağlantılı bir işleyişin ortaya konulma-
sıyla verilebilir... Dünya ABD’nin yeni siyaset
mekanizmasını nasıl çalıştıracağını dikkatle
takip ediyor...

Küresel yeni bir dönem başlıyor

kAblOlAr PATlADI
DUVArlAr yIkIlDI

MADENİ YAĞ ALIMI
KARTAL BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ VE İŞLETME İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

MADENİ YAĞ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile
ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılıı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2021/329787
1-İdarenin
a) Adresi : YUKARI MAHALLE BELEDİYE CADDESİ 

NO:6 (SATINALMA BİRİMİ) KARTAL/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2162805262 - 2162805263
c) Elektronik Posta Adresi : saadetkun@kartal.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Muhtelif araç ve iş makinelerinde kullanılmak üzere 

10 kalem madeni yağ alımı.Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan 
ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : Madeni yağların teslim adresi Esentepe Mahallesi Kocatepe 
Caddesi No:11 Kartal/İstanbul adresinde bulunan Destek
Hizmetleri ve İşletme İştirakler Müdürlüğüne bağlı 
olan Ulaşım Şefliği olacaktır. 

c) Teslim tarihi : İşin teslim süresi sözleşme imzalanmasından itibaren 
10 takvim günüdür. Teslimat mesai saatleri içersinde 
saat: 10:00 ila 14:30 saatleri arasında yapılacaktır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Kartal Belediye Başkanlığı/Destek Hizmetleri ve 

İşletme İştirakler Müdürlüğü/Satınalma Birimi 
b) Tarihi ve saati : 28.06.2021 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve 
Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve
açıklamaları içeren doküman: 
Talep edilen ürünler için teknik şartnamede belirtilen belge ve sertifikalar ürün tesliminde sunulacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kartal Belediye Başkanlığı/Destek Hizmetleri ve İşletme İştirakler 
Müdürlüğü/Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı
için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır. 

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de     Basın: (1390591)

Halit Çelİkbudak
damgaweb@gmail.com

hcelikbudak@gmail.com

Öğretmen Mizan Safa Doğan, patla-
manın olduğu yerde yeni yapılan ça-
lışmayla ilgili olarak, "Son noktada
bir şeyler yapılmaya çalışılıyor ama
ben evimden olduktan sonra, bu çi-
leleri çektikten sonra, çocuklarımın
psikolojisi bozulduktan sonra, mes-
leğimi icra etmekten yoksun kaldık-
tan sonra, şu an iki çocuğumla,
eşyalarımla ortada kaldıktan sonra
bu benim işime değil, dairenin sahi-
binin işine geliyor. Çektiğim benim
yanıma kar kalmış oluyor" ifadele-
rini kullandı.  

DAİRE SAHİBİNİN 
İŞİNE GELİYOR!

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği
(UNHCR) tarafından en son yayınlanan yıl-
lık rapora göre, pandemiye rağmen 2020’de

savaşlardan, şiddetten, zulümden ve insan hakları ihlal-
lerinden kaçan insanların sayısı 82.4 milyona yükseldi.
Bunun 26.4 milyonu mülteciler, 4.1 milyonu sığınmacı-
lar, 48 milyonu kendi ülkeleri içinde yerinden edilmiş ki-
şiler, 3.9 milyonu ise ülkeleri dışında yerinden edilmiş
kişilerden oluşuyor. 2014 yılından bu yana daha iyi
yaşam şartları için Akdeniz üzerinden göç etmek iste-
yen 20 binden fazla insan boğularak hayatını kaybetti.
Kızılay ise Türkiye’ye sığınan geçici koruma altındaki
insanların yanı sıra sınır ötesi yardımlarıyla da desteğini
sürdürüyor.

20 Haziran Dünya Mülteciler Gününde Kızılay,
yararlanıcılar için gerçekleştirdiği yardım
faaliyetleriyle farkındalık oluşturuyor

İyİlİk seferberlİğİ

Ekin Uzunlar'dan kemençe resitali
Bağcılar Belediyesi’nin Babalar Günü sebebiyle düzenlediği konserde sahne alan

sanatçı Ekin Uzunlar, en güzel şarkı ve türkülerini bu defa babalar için söyledi
Bağcılar Belediyesi
ve Gönül Bağı Plat-
formu, Babalar Gü-

nü’nü düzenledikleri renkli bir
etkinlikle kutladı. Bu amaçla Kara-
deniz müziğinin son dönemlerde
adından söz ettiren ismi Ekin
Uzunlar, sosyal medya hesapları

üzerinden online olarak yayınlanan
konserde sahne aldı. Yoğun ilgi
gören programda sanatçı, “Hüz-
nün Gemileri”, “Bahar” gibi dillere
dolanan şarkılarıyla ekran başında-
kileri kimi zaman coşturdu kimi
zaman da duygulandırdı. 
DHA

Yaşadıkları olay nedeniyle mağdur
olduklarını anlatan öğretmen Safa 
Doğan, “Biri sesimizi duysun” dedi.



İ stanbul'da dün yaşanan depremin ar-
dından Pendik Kaynarca Mahallesi
Çamdalı Sokak içerisinde bulunan 4

katlı binada hasar oluşmuş, binada yaşa-
yanlar dün tahliye edilmişti. Yaklaşık 40
yıllık olduğu belirtilen ve 4 ailenin otur-
duğu binada güvenlik önlemleri bugün de
sürdü. Belediye ekipleri çevrede güvenlik
önlemi alırken, binaya hiç kimse 
sokulmadı.

Sağlık durumu iyi değil

Binanın durumunu öğrenmek için sokağa
gelen bina sakinlerinden Süleyman Koçak,
"Dün deprem olduğunda ben Kadıköy'de
iş yerindeydim. Eşim beni aradı, çatlakla-
rın daha da genişlediğini söyledi. Ben de
yetkililere durumu haberdar ettim. Onlar
da gelip baktılar. Daha önce bir çatlak
vardı. Depremden sonra daha da geniş-
ledi. Diğer dairelere sorduğumuzda daire-
lerin durumu iyi diyorlar. Yani hiç kimse
kabullenmiyor. Binanın sağlık durumu iyi

değil" dedi. 

Ev sahibi umursamıyor

Ev sahibine binanın duru-
munu daha önce de ilettikle-
rini dile getiren Koçak, "Daha
önceki çatlağı da bina sahi-
bine söyledik. 'Bir şey olmaz'
dedi. Zaten bu depremden
sonra da genişledi çatlak. Ben
bir daha dönmem binaya, ev
arıyorum. Ben ilk katta oturu-
yorum. Benim oturduğum
katın üzerine 3 kat çekme kat
yapılmış. Yani sonradan ek
yapılmış" ifadelerini kullandı.
DHA

Rahsa P. Çetİnkaya
ZAMAN AKIYOR

pinargunes4@hotmail.com
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K elime olarak belki birçoğumuz ilk kez duyuyo-
ruz. Ahraz yani sağır ve dilsiz demektir. Genç
ve gelecek vaaden yazar Deniz Gezgin'e ait bir

kitaptan öğrendim.
Kitap alırken, genelde kalemini sevdiğim yazarları

tercih ederim, arada da kalemindeki tadı bilmediğim
yazarlardan seçme yaparım. Deniz Gezgin ile de bu şe-
kilde karşılaştım. İyi ki de karşılaştım.

Kitapta birçok devrik cümle mevcut, yazı dili bazen
cümleyi tekrarlattırabilir. Devrik cümleyi Franz Kafka
ile sevmiştim, Deniz Gezgin ile devam edeceğim sanı-
rım. Okumanızı tavsiye ederim. 

Konusu, hikayesi, anlatımı sıradan değil, dikkat çe-
kici güzellikte. Toplumdaki dışlanmayı, hayatın yükü,
mücadelesi, batık hurafelikleri, aileyi, anne-baba kav-
ramı, insanlık, yokluk, annenin çaresizliği, çevrenin dış-
layan kibirini, kör inançları, idealleri, hayattan
vazgeçişler silsilesini bir araya toplayan güzel bir kitap
olmuş.

Ahraz kitabını okurken fark edeceğiniz Br hayat ile
tanışacaksınız. Kağıt toplayarak geçimini sağlayan,
toplum tarafından annesi yüzünden dışlanan, sağır ve
dilsiz bir çocuğun hikayesinin içine, yazarın usta kalemi
sayesinde gireceksiniz. İnsanlığı sorgulayacak, aynı dili
konuşan ama ahraz olanları da düşüneceksiniz. Yazar,
mitoloji, dinsel öğeler ve kültürü de ince sızıyla yerleş-
tirmiş içine. Bizden olmayan bizimle bir olamaz zihni-
yetini yargılayacaksınız belki de...

Yusuf ve İsrafil'in yollarının, su ile kesiştiği can bağı
hikayesinin tadı duygusaldı...

Kitabı bitirdiğimde aynı dili konuştuğumuz ama ne
kadar da yüreklerinin ahraz olan insanların hergeçen
gün çoğaldığını düşünmeden edemedim.

Anlamak için dinlediğimiz de, anlamaya çalışırız
fakat kendi doğrumuzu empoze etmeye çalışıyorsak,
anlatılan tüm doğruları redderiz, yok sayarız. Gezgin,
romanında şöyle diyor:

“Senin anlaşmak dediğin nedir ki, her bizi duyan an-
lıyor mu dediğimizi.”

Bu hayatta herkesin bir misyonu var, vizyon değiş-
kenlik gösterse bile.

İnsan olmayı, adaleti ve eşit şartlarda yaşamlarımız
olmasa bile saygı duymayı bilmemiz gerekir. Yücelik;
makamda değil gönüldedir, bilgidedir, insan olmayı
unutmamaktadır. 

Bazıları kitaptaki ifrit denilerek dışlanan Adile'ye ya-
pıldığı gibi davranır. Kader seçimdir ama bazıları için
yaşamdır...

"Adile doğduğunda hayat kapısı üzerine kilitlenmişti"
***

Genelde kitap fiyatları yazara, yayınevine göre deği-
şebiliyor. Yazarların kitaplarını çok okunması ile fiyat-
larını yüksek tutmalarını da buradan tekrar gözden
geçirmelerini istiyorum. Herkes okusun deniliyor ise
herkesin alacağı ücreti de düşünmeleri gerekir. Kitabın
adıyla değil de, yazarın adıyla her halukarda kendi pa-
zarlamasını yapan, kitaplar için de geçerli elbette.

Bazen ikinci el almak zorunda kalan öyle çok insan
biliyorum ki!...

***
Konuyu fazla dağıtmadan gelelim içinde bulunduğu-

muz toplumun ahraz olduğu meselelere...
İnandığınız, kaynağına güvendiğiniz konulara sessiz

kalmadan, ötekileştirmeden, yargılamadan destek
olmak, herkesin insani bir görevidir."

Bana dokunmayan yılan bin yaşasın" düşüncesi ya da
ekonomik güç ile kendini yüksekte gören ahrazlar ile
aynı bedeli ödememek için sadece ve sadece insan
olmak ve empati duygusunu hayata geçirmek bazen de
olsa sisli perdeyi aralar.

Herkesin yaşam hakkı olduğunu ve dil, din, ırk ayı-
rımı gözetmeksizin saygı çerçevesinde birlikte yaşaması
gerektiğini gelecek nesillere yaptıklarımızla, davranış-
larımızla göstermek gerekir. Bizden olmayanı hakir gö-
rerek sadece kendi değerimizi düşürürüz. İnsan olmak
yaradana inancınızın olup olmamasından ziyade, hak-
lıya haksıza nasıl durduğunuz ile eşdeğerdir.

Deniz Gezgin'in bu güzel kitabı olan Ahraz'ı hakettiği
rafda, çok satanlar arasında görmek dileği ile... 

Ahraz

3.9 BILE CATLATTI!3.9 BILE CATLATTI!3.9 BILE CATLATTI!3.9 BILE CATLATTI!3.9 BILE CATLATTI!3.9 BILE CATLATTI!3.9 BILE CATLATTI!3.9 BILE CATLATTI!
İstanbul'da meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki deprem sonrası hasar
oluştuğu gerekçesiyle boşaltılan Pendik'teki 4 katlı binada güvenlik 
önlemleri sürerken, binaya kimse sokulmadı. Bina sakinlerinden Süleyman
Koçak, "Bu depremden sonra da genişledi çatlak. Benim oturduğum katın
üzerine 3 kat çekme kat yapılmış. Yani sonradan ek yapılmış" dedi

Tahliye işleminin gerçekleştiği esnada olay yerinde bulunan Furkan Ergezen isimli vatandaş, “Sokaktan geçtiğim esnada 
deprem sonrası binada çatlakların oluştuğunu ve bina sakinlerinin dışarıya çıkarıldığını gördüm. Yetkililer geldi, bina tamamen
boşaltıldı. Çevredeki esnaf arkadaşlarda yardımcı oldu. İnsanlar ister istemez telaş yaptı” diye konuştu.

BiNA TAMAMEN BOŞALTILDI

3.9 BILE CATLATTI!

Ne artçı ne öncü!
Jeofizik uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, Kartal'da kaydedilen son depremin sığ yer hareketi
olduğunu, herhangi bir deprem için öncü veya artçı olmadığını söyledi. Gündoğdu, "yerin
sıkışması sonucu enerji boşalmasından kaynaklanan bir olay. Arkası da gelmedi" dedi

istAnbul Üniversitesi'nden
emekli Jeofizik Uzmanı Dr.
Oğuz Gündoğdu, Kartal'daki

depremin büyüklüğünü Kandilli Rasat-
hanesi'nin 4.2, AFAD'ın 3.9 olarak ver-
diğini belirtirken, "Bu ne öncü, ne artçı
diyebileceğim bir deprem. Bir deprem
ile öncü deprem olmaz. Birkaç deprem
olsaydı veya, giderek büyüyen deprem-
lere öncü diyebiliriz" dedi.

Arkası da gelmedi zaten

Dr. Gündoğdu, bu depremin akıllara
beklenen olası İstanbul depremini tetik-
leyebileceği yolunda soruları getirdiğini
ifade ederek, "Marmara'da 7 büyüklü-
ğünde bir deprem bekliyoruz. O ne-
denle bu deprem bizi endişelendirirdi.
Ama bu özelliğe sahip değil. Bunun
Kuzey Anadolu Fayı (KAF) ile bir ala-
kası yok. Orada KAF'ın herhangi bir
kolu yok. Bu, 1999 depreminin kasıl-
ması ile oluşan bir deprem. Marma-
ra'da KAF ile ilgisi olmayan bilinen
faylar var. Kartal'daki yerin sıkışması
sonucu enerji boşalmasından kaynakla-
nan bir olay. Arkası da gelmedi zaten.
Biz Beylikdüzü'ndeyiz. Hissetmedik,
Bakırköy'de, Sarıyer'de hissedilmiş. Av-

cılar'da zemin kötü, hissedilmiş olabilir.
Marmara'daki fayların hepsi 1999 dep-
reminde tetiklendi. Bitti bu olay. Büyük
bir kırılmayı bekler haldeler. 3-4 senedir
Marmara tabiatını değiştirdi. Bir sürü
yerinde depremler oluyor.  Silivri'de
olan 5.8 büyüklüğündeki deprem var.
Bunlara bir çeşit haberci deprem diyebi-
liriz. Kırılmayı beklediğimiz merkezin
Silivri, Kumburgaz olacağını düşünü-
yoruz. Bu düşünceyi değiştiren bir ge-
lişme yok. Depremi daha önceden

haber vermeyi veya başka amaçlı olan
GPS ölçüm çalışmaları var, onlarda bir
değişiklik yok. İstanbul'un Marmara
kaynaklı iki depremi var. Sonuncusu
1876'da. Bu iki depremlerden bir tanesi-
nin doğrultusu Batı'ya Saroz Körfezi'ne,
diğeri Anadolu'ya doğru. Bunlar bayağı
yıkıcı depremler, 1876'dan beri epey bir
zaman geçti" diye konuştu. 

Detaylı inceleme şart

Bu arada İstanbul Üniversitesi Cerrah-
paşa  Mühendislik Fakültesi Jeoloji ve
Jeofizik Mühendisliği Bölümleri, mer-
kez üssü Kartal’da meydana gelen dep-
reme ilişkin ön inceleme raporu
hazırladı.
Raporda, "19 Haziran 2021 tarihinde
İstanbul il sınırları içinde meydana
gelen bu deprem Kuzey Anadolu Fay
Zonu’nun deformasyon alanı içerisinde
kalır ve zaman zaman karada büyük-
lüğü 3 – 4’e ulaşan depremler gerçekleş-
mektedir. Depremin odak derinliğinin
farklı sismolojik ağlar tarafından 5 ile 15
km arasında verilmiş olması depremin
derinliğinde büyük miktarda belirsizlik
olduğunu gösterir ve detaylı incelenmesi
gereken bir konudur" denildi. DHA

Tuzla Belediyesi Kadın 
Koordinasyon Merkezi’nde,
kadınlara yönelik online
kurslar başladı. Bine yakın
kadının başvurduğu kurslar
6 hafta sürecek. Tüm
eğitimlere katılan kadınlara
ise katılım belgesi verilecek

Kadınlara yönelik online
eğitim kursu

MErKEzin bünyesinde insan kaynakları elemanı
geliştirme ve uyum, diksiyon, butik pastacılık, yetiş-
kin plates, kadın elbise dikimi, Almanca, İngiliz, ön

muhasebe ve diksiyon eğitimi olmak üzere 17 farklı branşta
açılan kurslarla, kadınların istihdamını desteklemek ve kişisel
gelişimlerine katkı sağlamak amaçlanıyor. Ayrıca, 4-6 yaş

arası çocukların da kişisel gelişimine katkı sağlamak amacıyla
Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi’nin dü-
zenlediği Online Etkinlik Atölyesi eğitimleri başladı.
Yoğun istek üzerine ikinci kez düzenlenen eğitimlerde
çocuklar hem eğlenme hem de öğrenme fırsatı 
yakalıyor.

Kadınlara davet

Çalışmalara yönelik açıklama yapan Tuzla Belediye
Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Tuzla, ilkokulları, ortaokulları,
lise ve üniversiteleri ile bir eğitim kentidir. Tuzla Beledi-
yesi olarak her yaş grubundan vatandaşlarımızın kişisel
gelişimine katkı sağlamak için kurslar düzenliyoruz.
Geçtiğimiz yıllarda yüz yüze yaptığımız bu kursları, ko-
ronavirüs salgını nedeniyle online olarak gerçekleştirsek
dahi vatandaşlarımız çok yoğun ilgi gösteriyor. Ben, bu
eğitimlere katılan tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyo-
rum. 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızı bu kurslarımıza
katılmaya davet ediyorum” dedi. DHA

Aşı yoğunluğu
Sağlık Bakanlığı'nın aldığı karar
doğrultusunda koronavirüs ile 
mücadele kapsamında aşılama
yaşının 30'a düşmesinin ardından,
randevu alanlar ve evleri hastaneye
yakın olanlar aşılarını yaptırdı

AvcılAr Murat Kölük Devlet
Hastanesi'nde bugün de aşı olmak
isteyenler akın etti. 30 yaşını dol-

duranlar randevularına gelerek aşı olurken,
hastanenin yakınında oturanlar, evlerinin
hastanenin yanında olmasının da etkisiyle
dışarı çıkarak randevu almadan hastaneye
gelip aşı oldu. Bazıları, aşı yaşının 30'a in-
mesi ve bugüne denk gelmesini "Babalar
Günü hediyesi' olarak değerlendirdi.  Aşı
olanlara bugün duş almamaları, en az bir
gün alkol kullanmamaları tavsiye edildi.

Taksim turistlere kaldı

Bu arada koronavirüs salgınına karşı alınan
tedbirler kapsamında pazar günü uygulanan
sokağa çıkma kısıtlamasında İstanbul'un en
yoğun meydanlarından Taksim Meydanı ve
İstiklal Caddesi turistlere kaldı. Meydan ve
caddede tur atan turistlerden bazılarının ise
maske takmadığı görüldü. DHA

Seçime kadar 
durmak yok!

AK PArti Küçükçekmece Kadın
Kolları Başkanı Saliha Karadayı
Deniz, seçimlere kadar tevazu, sami-

miyet ve gayretle çalışacaklarını vurguladı.
Deniz, "AK Parti en yaygın, en dinamik, en ça-
lışkan teşkilatlarına sahip olması sayesinde
bunca yıl ayakta kaldı. Bizler de bu dinamizmi
arttırarak dünya liderimiz Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip Erdoğan’ın bizlere emanet ettiği
Küçükçekmece Belediyesini  kazanmak ve yeni-
den iktidar  yapmak için seçim gününe kadar
çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu. Her
gün sahada olduklarını, mahalle ziyaretleri ve ev
toplantılarının devam edeceğini bildiren Başkan
Deniz, mahalle mahalle, ev ev ziyaretlerde bulu-
narak kurdukları gönül köprülerini pekiştirecek-
lerini sözlerine ekledi.

İlk müdahale
belediyeden

EsEnyurt Belediyesi Veteriner İşleri
Müdürlüğü, Esenyurt Akşemseddin Ma-
hallesi Kazımkarabekir Caddesi üzerinde

araç çarpması sonucu yaralanan ata sahip çıktı. Bir
vatandaşın ihbarı üzerine kazanın gerçekleştiği ad-
rese giden ekipler, arka ayaklarından yaralanan ata
ilk müdahaleyi yaparak, Esenyurt Belediyesi Mo-
dern Hayvan Bakımevi’ne getirdi. Burada gözlem
altına alınan hayvanın sağlık durumunun iyi ol-
duğu öğrenildi. Yaralı ata ilk müdahaleyi olay ye-
rinde yaptıklarını söyleyen Esenyurt Belediyesi
Veteriner İşleri Müdürlüğü Şefi Muhammet Ensar
Yolcu, “Öğle saatlerinde yaralı at olduğuna dair bir

ihbar aldık.
Hemen olay ye-
rine intikal ettik.
Ekiplerimiz, ge-
rekli müdaha-
leyi yaptılar.
Şimdi atımızı
sağlıklı bir şe-
kilde Veteriner
İşleri Müdürlü-
ğüne götürüp
gözetim altında
tutacağız. Ar-
dından Büyük-
şehir Belediyesi
ekiplerine teslim
edeceğiz” dedi. 



M armara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj (deniz
salyası) sorunu balıkçıların hem avlanmasını
hem de balık satışlarını olumsuz etkiledi. İs-

tanbul Su Ürünleri Kooperatifi Birliği Başkanı Erdoğan
Kartal, balıkçıların ocak ayından bugüne avlanma oranı-
nın yüzde 80-90 gerilediğini anlattı.Kartal, 90’lı yıllarda
Haliç’in boşaltıldığı dönemde de müsilaj oluştuğunu
ancak bu kadar etkili olmadığını belirterek, "Ama bu çok
daha fazla ve etkili. Ağ atmamız, balık tutmamız bile çok
zor. Ağ denizde çalışmıyor. Gözleri kapanınca ağlarımız
batıyor. Attığınız ağı bir daha bulamayabiliyorsunuz"
dedi. Kartal, şunları söyledi: "Bu durumda balık tutsanız
da zaten balık satışı yok. Eline bir belge, kağıt alan ‘ben
yetkiliyim’ diyen -yani üniversiteler, mecburen demek zo-
rundayım- Hocalarımız ‘yok balık yenmez yok ölürsün,
yok kalırsın...’ Bunun temsilcisi Tarım Bakanlığı. Tarım
Bakanlığımızın Balıkçılık Su Ürünleri Genel Müdürlüğü
diyor ki, ‘Balıklarda şu anda bir bulguya rastlanmamış-
tır.’ Maalesef bunun dışında yine yetkisiz insanlar balıkla
ilgili ‘yenir-yenmez’ gündemi yaratıyor. Haftalardır nu-
mune veriyoruz. Bu numunelerden şu ana kadar bize bir
zararlı bir şeyin çıktığı söylenmedi. Bunun da yetkili ma-
kamı Tarım Bakanlığı, il müdürlükleri, genel müdürlüğü-
müzdür. Oradan da bir haber gelmeyince nedendir
bilinmez bu tür bir yaygara var ortalıkta. Tabii ki eğer
sağlıkta sorun varsa, balığın sıkıntısı varsa biz de ‘hayır’
diyeceğiz."

Salgının ardından müsilaj

Beşiktaş Balıkçılar Çarşısı'nda 25 yıldır esnaflık
yapan Cengiz Çınar ise bu süreçte kendisinden
balık alanlardan olumsuz bir geri dönüş almadığını
belirterek, "Genel olarak iş ortamı kötüydü, cirolar
tamamen düştü. Profesörün biri çıkıyor 'balık yiyin'
diyor öbürü 'yemeyin' diyor. Bu nasıl bir şey? Bu
şeyin adı konulsun, insanları böyle kandırmak, al-
datmak iyi bir şey değil. Bize de yazık, günah. Zaten
pandemi dönemindeyiz, sıkıntı yaşadık. Bir de bu

müsilaj çıktı iyice kötü oldu." ifadelerini kullandı. Kara-
köy Balıkçılar Çarşısı’nda 45 yıldır esnaflık yapan Balıkçı
Kahraman da müsilaj nedeniyle satışlarda ciddi düşüş
yaşandığını belirterek, şunları kaydetti: “Fakat her profe-
sör televizyonlara çıkıyor, biliyorlar veya bilmiyorlar
kendi kafalarına göre bir yorum yapıyorlar. Ben 45 sene-
dir bu işi yapıyorum, çocuklarım hepsi balıklarla bü-
yüdü. Öyle bir şey olsaydı denizde balık ölür. Bizim
kendi araştırmamız var, Su Ürünleri’nin araştırması var
yani müsilajın balığa herhangi bir zararı yok. Fakat sa-
dece sahillerdeki kirlilikten, bir de havasızlıktan dolayı
alttaki balıklar kıyıdan, derin sulara kaçıyor. Olay bun-
dan ibarettir. Yüzde 90’dan belki daha fazla şu anda
zaten iş yapamıyoruz. Öyle bir şey olsa balık ölü gelir,
balık canlı geliyor. Daha önce bu oranda bir düşüş ya-
şandı mı? Hiç hatırlamıyorum. Sadece 78’de bir gemi
patlamasından dolayı Haydarpaşa Limanı’nın orada o
zaman bir düşüş yaşanmıştı onun haricinde hiç 
hatırlamıyorum."

Tehlikeli değil

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 15 Haziran'da
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde ger-
çekleştirilen Marmara Denizi Eylem Planı Koordinas-
yon Kurulu Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada,
"Yaptığımız ilk çalışmalar çerçevesinde; bugün itibarıyla
tehlikeli atık veya toksik özellik göstermediğini tespit
ettik." ifadelerini kullanmıştı.

CumhurbaşKanı Recep Tayyip Er-
doğan'ın himayesinde, Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde

düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu (ADF),
Antalya Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kon-
gre Merkezi'nde devam ediyor. Forum kapsa-
mında düzenlenen "Barışçıl Diplomasi ve
İşbirliğinin Bir Bileşeni Olarak Savunma Sanayii"
konulu oturuma katılan Savunma Sanayii Baş-
kanı İsmail Demir, buradaki konuşmasında, Sa-
vunma Sanayii Başkanlığının 36 yıllık bir geçmişi
bulunduğunu belirtti. Türkiye savunma sanayinin
uluslararası iş birliğini artırmaya adanmış özel
birim bulunduğunu anlatan Demir, herhangi bir
alım yapma ihtiyacı olduğunda, vakit kaybetme-

den en hızlı şekilde alım satım yapmaya adanmış
kamu alımlarından sorumlu birimlerinin de oldu-
ğunu kaydetti. Geçmişte yerli ürünlerin geliştiril-
mesi için karar verildiğini vurgulayan Demir,
"Tabii ki güvenlik güçlerinin mevcut ihtiyaçlarını
desteklemeye devam ederken, aynı zamanda kendi
imkan ve kabiliyetlerimizi güçlendirmek amacıyla
Başkanlığımız kuruldu. Özellikle son 10 yılda gü-
cünü ve önemini çok artırdı." diye konuştu. Prog-
ram ve proje yönetimi de yaptıklarına işaret eden
Demir, savunma sanayi için strateji geliştirdikle-
rini ve maliyet kontrolü yaptıklarını ifade etti.

Önemli bir iş yapılıyor

Savunma sanayisinin ekosistemini destekleyici

teşvikler de sağlamaya çalıştıklarını dile getiren
Demir, şöyle devam etti: "Güçlü bir başlangıç
noktanız olmadan daha da büyüyemezsiniz.
Uluslararası anlamda iş birliğine önem veriyo-
ruz, savunma sanayinde, araştırma geliştirmeyi
destekleyen projelere fonlar ayırıyoruz, lojistik
anlamda da destek sağlıyoruz. Savunma sanayisi
hükümetin desteği olmadan ayakta kalamaz.
Ancak sadece kamu şirketleri üzerinden çalış-
makla sınırlı kalırsanız, verimlilik gibi konularda
sorun yaşarsınız. Dolasıyla bizim kamu kaynak-
larıyla sınırlı kalmıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri-
nin Güçlendirilmesi Vakfımız var. Çok köklü bir
Vakıf."Deneyimlerden geçtikten sonra kendilerine
özgü çalışmalar yapabildiklerine dikkati çeken 

Demir, köklü geçmişleriyle kendi ayaklarının üze-
rinde bağımsız şekilde durabildiklerini vurguladı.
Her başarının kendilerine daha fazla güvenmeyi
sağladığını ifade eden Demir, şunları kaydetti:
"Dost ve kardeş ülkelerle milletlerle iş birliği sü-
reçlerine giriyoruz. Onlara da faydamız oluyor.
Başlatılmış ve başlatılmak üzere olan üzerinde
çalışılan iş birliği programlarımız var. 
Bu iş birlikleri sayesinde başarı hikayelerimizi
anlatıyor ve kendileriyle paylaşıyoruz. Onlardan
da bir şeyler öğreniyor, yeni kaynaklar buluyo-
ruz. Maliyet etkin çözümü bulabilmek için karşı-
laştığınız sorunlara bazen çok uluslu
programlara dahil olabiliyor ya da farklı ülkele-
rin katkılarıyla üretim hacmini artırıp, üretimin
maliyetini düşürebiliyorsunuz. Sahada maliyetle-
rinizi düşürebilmek için böylesi iş birliklerine gi-
rebiliyorsunuz. " Demir, savunma teknolojisine
ilişkin geleceğe dönük stratejiler geliştirmek zo-
runda olunduğunu, duyulan her teknolojiye
gözü kapalı girilemeyeceğine değindi.Çok uluslu
projeler geliştirilebilmek için toplandıklarını be-
lirten Demir, güçleri birleştirerek yatırım yapıldı-
ğında herkesin birbirini tamamlayacağını söyledi.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Esenyurt İlçe, 1680 Ada, 7 Parsel, ESENYURT Mahalle/Köy, 1 Nolu 
Bağımsız Bölüm Satışa konu daire plan itibariyle; giriş holü salon, mutfak, iki yatak odası, sandık odası,
banyo tuvaletten ibarettir. Giriş kapısı çelik kapı, oda kapıları Amerikan kapı, zeminler laminant parke, giriş
holü ile mutfakta ıslak alanlar seramik, duvarlar boyalı, tavanlar kartonpiyer, pencereler PVC'dir. Daire 
doğalgazlı ve kombilidir. Brüt 97,79 m², net 74,47 m² kullanım alanına sahiptir. Ortak alanlar mermer, 
korkulukları alüminyumdur. Binada asansör bulunmaktadır. Taşınmaz ilçe merkezine nispi mesafede, toplu
taşım araç duraklarına, alışveriş noktalarına, çarşı pazara yürüme mesarfesindedir. Altyapı sorunu çözüme
kavuşturulmuş, gelişme gösteren bölgede yer almaktadır. E-5 karayolu ve TEM otoyoluna çıkış imkanına
sahiptir. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Bulunduğu cadde ve sokak asfalttır. Yakın çevresinde
Kiptaş konutları ve Torium alışveriş merkezi bulunmaktadır.
Adresi : Turgut Özal Mah. Orkide Cad. 28. Sok. No:24, Batur İnş. Apt. Daire: 1  

Sancaktepe  / İSTANBUL
Yüzölçümü : 173,70 m2 Arsa Payı : 12/100
İmar Durumu : Var, İnşaat tarzı Bitişik nizam 5 kat konut alanında kalmaktadır. 
Kıymeti : 190.000,00 TL  KDV Oranı: %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 03/08/2021 günü 15:00 - 15:05 arası
2. Satış Günü : 03/09/2021 günü 15:00 - 15:05 arası
Satış Yeri : MEZAT SALONU,Ekinoba Mah. E-5 Londra Asfaltı Cad. No:105/1 

Aymerkez Karşısı, B.Çekmece/İST. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini
Büyükçekmece 2. İcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankasında  bulunan TR420001500158007290494645 
İBAN numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar milli bir
bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanları
Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler 
olması  ve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para 
iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  
teslim masrafları  alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

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

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

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

6- İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu
kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış
ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen  tebliğ olunur. 

7- Fiziken yapılacak ihalelerde 1,2,3,5 TL gibi bilinçli olarak mesnetsiz peyler sürmek şartı ile ihale
için verilen kısa sürede ihalenin sıhhatini bozarak, ihalenin feshine bulgu oluşturmak maksadı ile sebepsiz
yere hak kayıplarına neden olan pey sürme işlemlerine mani olmak için fiziken sürülecek olan iki pey ara-
sında en az 100,00 TL lik artış farkı aranmasına, 100,00 TL lik artış farkı altında pey sürenlerin peylerinin dik-
kate alınmamasına, (internet ortamında verilen tekliflerde bu hususun uygulanma imkanı bulunmadığından
internet teklifleri istisnadır)

8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca
bilgi almak isteyenlerin 2020/2136 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olu-
nur.18/06/2021

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1397580)

T.C.
BÜYÜKÇEKMECE
2. İCRA DAİRESİ
2020/2136 TLMT.
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Savunma için 
iş birliği şart

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii
Başkanı Prof. Dr. Demir, dost ve kardeş
ülkelerle iş birliği süreçlerine girdiklerini,
başlatılmış ve üzerinde çalışılan iş birliği
programları olduğunu söyledi

İstanbul Su Ürünleri Kooperatifi
Birliği Başkanı Erdoğan Kartal,
"Bu durumda balık tutsanız da
zaten balık satışı yok." dedi

Balık satısları
azaldı

Türkiye-Macaristan dostluğu
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Macaristan'ın, Türkiye ile Avrupa
Birliği (AB) arasındaki Gümrük Birliği'nin güncellenmesi
konusunda verdiği desteğin önemli olduğunu söyledi

Resmi ziyaret kapsamında Buda-
peşte'de bulunan Bakan muş, ma-
caristan Dışişleri ve Dış Ticaret

Bakanı Peter szijjarto ile ortak basın toplan-
tısı düzenledi. muş, iki ülkenin çok iyi ilişkilere
sahip olduğunu, macar hükümetinin Türkiye
ile olan ilişkilere büyük önem verdiğini ve
macaristan’ın da Türkiye açısından büyük
öneme sahip olduğunu söyledi. iki ülke ara-
sındaki ticari ilişkilerin güçlenmesi için gere-
ken tüm desteği vermeye çalıştıklarını

kaydeden mehmet muş, macaristan'ın Avru-
pa'nın kalbinde yer aldığını ve özellikle lojistik
anlamda büyük öneme sahip olduğunu ifade
etti. Ticaret Bakanı muş, iki ülke arasındaki ti-
cari ilişkilerin son dönemde ivme kazandığına
dikkati çekerek, ''2001 yılında sadece 350
milyon dolar düzeyinde olan ikili ticaret hacmi
2020 sonu itibariyle 3 milyar dolara yaklaştı.''
şeklinde konuştu. 2002 ile 2021 mart ayına
kadar toplamda 91 milyon dolarlık Türk yatırı-
mının macaristan'a ulaştığına dikkati çeken
muş, Türk müteahhitlerinin macaristan'da
üstlendikleri iş sayısının da 29'a ulaştığını
söyledi. ikili görüşmede Gümrük Birliği'nin
güncellenmesi konusunun da görüşüldüğünü
belirten muş, macaristan'ın bu konuda verdiği
desteğin çok önemli olduğunu kaydederek,
"sayın Bakan, macar hükümeti adına ülke-
mize bu konuda verdikleri desteğin sürece-
ğine dair açıklamada bulundular." dedi.

Çileğe ayrı
bir dokunuş

Ağrı'da alternatif geçim kaynaklarının oluşturulması
amacıyla yüzde 90 hibe desteğiyle hayata geçirilen
"Ağrı'dan Çileğe Dokunuş Projesi" kapsamında kurulan
seralarda bu yıl 240 ton çilek rekoltesi bekleniyor

Kentte, Tarım ve Orman Bakanlığı ile
valilik iş birliğinde, İl Özel İdaresi kay-
naklarıyla finanse edilen "Ağrı'dan Çi-

leğe Dokunuş Projesi" çerçevesinde ilk etapta
projeden yararlanmak isteyen 40 çiftçin için sera
şeklinde çilek bahçesi kurulması kararlaştırıldı. Çift-
çilerin evlerinin yanındaki bahçelerinde ya da
uygun gördükleri tarlalarında İl Tarım Müdürlüğü
görevlileri koordinesinde bahçeler oluşturuldu. Ma-
liyetinin yüzde 90'ı devlet tarafından karşılanan ve
damlama yöntemli sulama sistemi kurulan bahçe-
lerin büyük bir çoğunluğu bir süre önce kuruldu.
Yine görevliler desteğinde çiftçilerce çilek ekilen se-
raların bazılarında hasat da yapıldı. 



CHP Genel Başkan Yardım-
cısı ve İstanbul Milletvekili
Onursal Adıgüzel, Anayasa

Mahkemesi'nin geçtiğimiz günlerde ver-
diği, İletişim Başkanlığı tarafından genel
ve muğlak bir ifade ile kişisel veri toplana-
bilmesine imkan veren kararına tepki gös-
terdi. Adıgüzel “İletişim Başkanlığı'na 83
milyon vatandaşımızın kişisel verilerine sı-
nırsız erişim yetkisi verildi. İletişim Baş-
kanlığı hiçbir hukuki sınırlama olmadan,
istediği her vatandaşın sağlık verisinden
pasaport bilgilerine kadar tüm kişisel bil-
gilerine ulaşabilecek. İletişim Başkanlı-
ğı'nın uluslararası sözleşmeler ve KVKK
ile koruma altına alınmış kişisel veriler ile
ne işi olabilir?” diye sordu. Onursal Adı-
güzel, “Tüm dünyada büyük veriye (big
data) bağlı algoritmaların seçimlere nasıl
yön verdiği tartışılırken, bir siyasi partinin
‘propaganda' misyonunu üstlenmiş, ba-

ğımsız olmayan bir kuruma kişisel verileri
teslim etmek düpedüz iş bilmezliktir. Ya
AYM dünyadaki tartışmalardan, olan bi-
tenden bihaber ya da bile isteye önümüz-
deki olası bir seçimde seçimlerin manipüle
edilebilmesinin önünü açıyor” dedi.

Kişisel veriler risk altında

Anayasa Mahkemesi'nin kendi eliyle va-
tandaşların kişisel verilerini riske attığının
altını çizen Adıgüzel, "Öncelikle hukuki
açıdan baktığımızda, AYM bu kararla ki-
şisel verilerin hiçbir sınırlamaya tabi tutul-
madan vatandaşların kişisel verilerine
‘sınırsız' erişimin önünü açmıştır. Zaten
karara muhalefet eden üyeler de bu sınır-
sızlığa vurgu yapmaktadır. Bu düzenleme
ile  ‘kişisel verilerin toplanması, kullanıl-
ması, ne kadar süre ile tutulacağı, amaca
uygun kullanılıp kullanılamadığının nasıl
denetleneceği, bu verilerin nasıl imha edi-
leceği' gibi hususlar açık ve net bir şekilde
düzenlenmemektedir. İletişim Başkanlığı
vatandaşın ‘gerekli gördüğü' tüm bilgile-
rine – ki buradaki gereklilikten ne kast
edildiği de net değildir- ulaşabilecek. Buna
göre, kamu ve tüzel kurumlar vatandaşlar
hakkındaki tüm verileri Cumhurbaşkan-
lığı İletişim Başkanlığı'na vermek zorunda
kalacak. İletişim Başkanlığı istediği tak-
dirde vatandaşın sağlık bilgisine de, pasa-
port bilgisine de, tapu bilgisine de, banka
hesap bilgilerine de erişebilecek" açıkla-
masında bulundu.  83 milyonun kişisel
verilerinin İletişim Başkanlığı tarafından
nasıl kullanılacağının bilinmediğinin vur-
gulayan Adıgüzel, "ABD merkezli veri şir-
keti Cambridge Analytica'nın Facebook
üzerinden ulaştı” dedi.

B elediye Başkanları Çalış-
tayı için geldiği Gazian-
tep'te yerel ve ulusal

basın temsilcileriyle kahvaltıda
buluşan CHP Genel Başkan
Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme
ilişkin soruları yanıtladı. Kılıçda-
roğlu, Türkieye'de kara para akla-
makla suçlanan Sezgin Baran
Korkmaz'ın Avusturya'da tutuk-
lanmasıyla ilgili de açıklamalarda
bulundu. "Savcılar yasadışı işlem-
ler konusunda harekete geçmi-
yorsa o ülkede adalet yoktur"
didyen Kılıçdaroğlu, "Türkiye'de
iktidarın yargı üzerinde kurduğu
hegemonyadan dolayı yargı gör-
evini yapmamaktadır. Sezgin
Baran Korkmaz'ın yurt dışına çı-
kışına kim izin verdi? Mal varlığı
üzerindeki hacizi kim kaldırdı?
İvedi kararla haczi kaldıran savcı
Adalet Bakanlığı’na nasıl bakan
yardımcısı nasıl oldu?" sorularını
sordu. 

Bakanı çağırıp sormuyor

"Sezgin Baran Korkmaz gibi birisi
yargıyı istediği gibi kullanıyorsa
arkasında ciddi bir güç vardır"
diyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu-
rada konuşması gereken en tepe-
deki kişidir. Bu kişinin sesi bile
çıkmıyor. Kendi bakanı ‘Bir mafya
bir siyasetçiye aylık para gönderi-
yor' diyor. Ama bu bakanı çağırıp
sormuyor. Yolsuzluğa sessiz kalan
kişi yolsuzluğa ortak olan kişidir.
Türkiye bu kadar çürümüşlüğü
hiçbir zaman görmemişti. Hırsız-
ların, yolsuzluk yapanların baş

tacı edildiği Türkiye'yi ne zaman
gördük. En tepedeki konuşmuyor.
Bize ‘yeraltı dünyası çetesi konu-
şur biz muhatap olmayız' diyor.
Peki İçişleri Bakanı yeraltı dünya-
sına niye cevap veriyor. Para alan
siyasetçiyi herkes biliyor ama
kimse ses çıkarmıyor. Türkiye'yi
bu rezaletten kurtaracağız. Elin
başbakanının yaptığı 300 avroluk
sabah kahvaltısı için kıyamet ko-
puyor ama burada milyar dolarla
oynuyor kimse kılını kıpırdatmı-
yor" ifadelerini kullandı. 

Bizim ittifakımız bellidir

“HDP'li siyasetçiler CHP ile itti-
faka hazır olduklarını söylüyor.
CHP, HDP ile ittifak yapar mı?”
sorusunu da yanıtlayan Kılıçda-
roğlu, "HDP'nin ittifaka hazır ol-
duğunu ilk defa sizden
duyuyorum. Genel başkanları
açıklama yapıp "Biz ittifak içinde
değiliz. İttifak da yapmayacağız"
dedi. İttifak yaparlar, yapmazlar,
böyle bir niyetleri var mı, yok mu,
ben bilemem. Ama onların yaptığı
açıklama gayet nettir. Bizim ittifa-
kımız bellidir. Kimlerle beraber
masaya oturduğumuz bellidir.
Yerel seçimlerde de diğer seçim-
lerde de kamuoyuna açıkladık.
Türkiye'de iki ittifak var. Bir dev-
leti soyulacak olan organ olarak
görev alsın bir ittifak var. Diğer it-
tifak da milliyetçi ve yurtseverlerin
ittifakıdır. Biz ikinci ittifakta yeri-
mizi aldık" diyerek HDP ile her-
hangi bir ittifaka
girmeyeceklerinin altını çizdi. 
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sezgin
Baran Korkmaz’ın Avusturya’da tutuklanmasıyla
ilgili de açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Sezgin
Baran Korkmaz gibi birisi yargıyı istediği gibi
kullanıyorsa arkasında ciddi bir güç vardır.
Burada konuşması gereken en tepedeki kişidir.
Bu kişinin sesi bile çıkmıyor" dedi. 

EN TEPEDEKI
KONUSMUYOR
EN TEPEDEKI
KONUSMUYOR
EN TEPEDEKI
KONUSMUYOR
EN TEPEDEKI
KONUSMUYOR
EN TEPEDEKI
KONUSMUYOR
EN TEPEDEKI
KONUSMUYOR
EN TEPEDEKI
KONUSMUYOR
EN TEPEDEKI
KONUSMUYOR

Parti olarak Gaziantep'te bulunduk-
ları için çok mutlu olduklarını söy-
leyen Kemal Kılıçdaroğlu, son
yıllarda Gaziantep'te bekledikleri
oyu alamadıklarını belirtti. Bunun
sorumlusunun kendileri olduğunu
da paylaşan Kılıçdaroğlu, "Geç-
mişte yapamadığımız çalışmaları
ben, belediye başkanları ve millet-
vekili arkadaşlarım yapmaya çalışı-
yoruz. Bundan sonra daha sıklıkla
Gaziantep'e gelinecek. Burada var
olan sorunları aşmaya çalışacağız.
Biz alanda çalışırken Gaziantepli
esnafın, sanayicinin, çiftçinin der-
dini de dinlemek istedik. Çünkü on-
ların sorunları var. Buradaki
esnafın sorunuyla İzmir'deki esna-
fın sorunu arasında büyük bir fark
yok.  Aynı sorunları yaşıyorlar. Bize
aktarılan sorunları parlamentoda
ve grup toplantılarında dile getir-
mek sorunların çözümü konusunda
önerilerde bulunmak bizim görevle-
rimizden birisidir. Bu görevi yap-
maya çalışıyoruz. Gaziantep'te bir
yönetim değişikliğine gittik. Gazian-
tepliye güvenen, sorunları dillendi-
ren, çözümleri de arka arkaya
sıralayan bir yapının olmasını arzu
ettik. Mevcut il başkanımız Antepli-
lerin sevdiği saydığı bir insan. Yeni
bir kadroyla yola çıkacağız" açıkla-
masını yaptı. 

YENi BiR
KADROYLA

YOLA 
ÇIKACAĞIZ

14 babayı paketledik!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ülkemize çöreklenmeye çalışan 
14 tane uluslararası mafya liderini Türk polisinin paketleyip sahiplerine
iade etmesinden, kimlerin rahatsız olduğunu elbette ki biliyoruz" dedi.

İçİşlerİ Bakanı Süley-
man Soylu, Malatya
Polis Akademisi 26’ncı

Dönem Mezuniyet Töreni’ne katıldı.
Bakan Soylu, törende yaptığı konuş-
mada, "Ülkemize çöreklenmeye çalı-
şan 14 tane uluslararası mafya
liderini Türk polisinin paketleyip sa-
hiplerine iade etmesinden, kimlerin
rahatsız olduğunu elbette ki biliyo-
ruz. Yurtdışına kaçan o hain
FETÖ’cülerin hâlâ bu ülkede bir 15
Temmuz hayali kurduklarını biliyo-
ruz. Türkiye’yi eski Türkiye’ye çevir-
mek için, karıştırmak için, insanları
sokağa dökebilmek için, bu milletin
kardeşliğini bir fitne ateşiyle yakabil-
mek için nasıl tezgahlar kurduklarını,
hangi yalanları servis ettiklerini bili-
yoruz" dedi. 

Fitne çıkarmak istiyorlar

"Kimsenin sokaklara dökülmeme-
sinden kimlerin rahatsız oldu-
ğunu, özelikle Türkiye’de ve
Türkiye’nin dışında bu fitne ate-
şini körüklemek isteyenlerin
neler yapmak istediklerini de
biliyoruz" diyen Soylu, "Hangi
fitneleri, hangi grupları hare-
kete geçirmek istediklerini, mil-
letimizin sağduyusunu nasıl
tahrip etmek istediklerini de bili-
yoruz. Bize yurt dışından ithal
düzensiz göç, terör,
uyuşturucu
gibi
ko-
nu-

larda dünya ortalamasının üstünde
bir sorumluluğumuz var ve Allaha
şükür, dünya ortalamasının üstünde
bir başarıyla bu üç meselede de mil-
letimizin yüz akı olduk" ifadelerini
kullandı. 

Telsizlerde ağlıyorlar

Kandil'den imdat çağrılarının geldi-
ğini ifade eden Süleyman Soylu,
"Kimlerin neyin duasını yaptığını da
çok iyi biliyoruz. Kim ne derse, ne
düşünürse, hangi iftirayı ortaya ko-
yarsa koysun. Biz bugün Türkiye’de
PKK terör örgütünün militan sayı-
sını 255’in altına getirdiğimizi biliyo-
ruz. Mağaralardan çıkamadıklarını,
telsizlerde ağladıklarını, Kandil’den
‘imdat’ çağrısı yaptıklarını biliyoruz.
Bugün bizim uyuşturucu mücadele-
mize fitne atmak isteyenlerin, geçen

yıl 165 milyar liralık
uyuşturucu yaka-

lamamızdan ne
kadar rahatsız
olduklarını bi-
liyoruz.  Tür-

kiye’yi bir
operasyon
merkezi ha-

line getir-
mek
istediklerini

elbette ki
biliyo-

ruz.
Bun-

lardan ne kadar rahatsız olduklarını
çok iyi biliyoruz" açıklamasında bu-
lundu. Soylu, "Hiç gıkımız çıkmadı
ve işimizi sektirmedik. Hem FETÖ
ile mücadele ettik, tasfiye etmeye ça-
lıştık. Hem organize suç örgütlerini
çökerttik hem de cumhuriyet tarihi-
nin en büyük uyuşturucu yakalan-
malarını gerçekleştirdik. Milletimizin
huzuru ve güveni olsun diye hep be-
raber salgını geçirdik. Devletin bütün
gücünü seferber ettik. Bu ve bunun
gibi daha pek çok başarının arka-
sında, hem Türkiye’nin hem de bu
teşkilatın, bilhassa 15 Temmuz’dan
sonra ortaya koyduğu yenilenme
vardır" dedi. 

Yenilmeyeceğiz

Türkiye üzerine yapılan 40 yıllık pro-
jenin çökertildiğini dile getiren Bakan
Soylu, "Dertleri bu, belediyeleri nasıl
istismar edemiyoruz, nasıl Türki-
ye’nin içerisinde terör örgütüne ele-
man devşiremiyoruz. O çocuklar
niye öğretmen, mühendis, doktor,
pilot, hemşire, eczacı, polis, asker
olmak istiyorlar diye çıldırıyorlar.
Tam 40 yıldır yürüttükleri projeyi çö-
kerttik ve onların başarılı olmamala-
rını sağladık. Sınır ötesinde ne kadar
terör yuvası varsa TSK ile birlikte
üzerlerine çöküyoruz. Nasıl içeri de
bütün barınaklarını, inlerini tarumar
ediyorsak aynı şekilde ediyoruz. Biz
sadece PKK terör örgütünü çökert-
miyoruz, kimse yanlış almasın. Tam
kurtuluş mücadelemizden itibaren
bizden intikam almak isteyenlere
“Bizle oynamayın kafanıza çökeriz,
bu milletle oyun oynamayın” diye bir
büyük iddiayı ortaya koyuyoruz.

Yenilmeyeceğiz, başaracağız, ka-
zanacağız inşallah" diye

konuştu. 

CHP Genel Başkan
Yardımcısı Onursal
Adıgüzel, Anayasa

Mahkemesi'nin kişisel 
bilgilerin İletişim

Başkanlığı ile paylaşılması
hakkında,

"Ya AYM dünyadaki
tartışmalardan, olan 

bitenden bihaber ya da bile
isteye önümüzdeki olası bir

seçimde seçimlerin 
manipüle edilebilmesinin

önünü açıyor" dedi

CHP’den AYM’ye maniple suçlaması

EN TEPEDEKI
KONUSMUYOR

Kılıçdaroğlu,
Türkiye’deyargının 

görevini yapamadığını 
söyledi. CHP Lideri, Böyle 

birortamda asla 
adaletten

bahsedemeyiz”
diye konuştu.

Süleyman 
Soylu

Onursal 
Adıgüzel



Y unanistan'ın Halkidiki Yarı-
madası'ndaki Osmanlı döne-
mindeki ismi Gargara,

bugünkü ismi ise Simantra olan
köyde, Osmanlı döneminde yakla-
şık 160 Türk aile yaşıyordu. Lozan
Mübadelesi ile 1924 yılında Garga-
ra'da yaşayanlar Türkiye'ye gelirken,
buraya da ise çoğu Erdek ve Kapa-
dokya'dan gelen Rum göçmenler
yerleştirildi. Köyde yaklaşık 5 ay
önce spor salonu inşası için kazılan
temelde, mezar bulundu. Osmanlı
döneminden kalma olduğu tespit
edilen mezardaki naaşlar Halkidiki
ve Aynaroz Eski Eserler Dairesinin
deposunda muhafaza altına alındı.
İstanbul'da bulunan Lozan Müba-
dilleri Derneği, konuyu haber alır
almaz, Dışişleri Bakanlığına bilgi
verdi ve köyün bağlı bulunduğu
Propontida Belediyesi ile de temasa
geçti. Ankara eş zamanlı diplomatik
girişimle tepki göstermişti. Müba-
dillerin ve vakfın tek talebi, naaşla-
rın yapılacak bir anıt mezara İslami
usullere göre defnedilmesi oldu.

Belediye onayladı

Yapılan girişimler geçen hafta
sonuç verdi. Propontida Belediye
anıt mezar yapılmasını, İslami usul-
lere göre naaşların defnedilmesini
onayladı. Belediye Başkanı Emma-
noil Karras da, mübadillere ve

Lozan Mübadilleri Derneği'ne
resmi bir yazı göndererek kararı bil-
dirdi. Lozan Mubadilleri Vakfı Baş-
kanı Esat Ergelen, "Bu yılbaşı
Gargaralı bir mübadil torunu köyle-
rinde bir spor salonu inşası sıra-
sında temel kazılırken Müslüman
mezarlığına denk gelindiğini haber
alıyor ve ivedilikle bize ulaşıyor.
Lozan Mübadilleri Vakfı'nın amaç-
larından birisi orada kalan eserleri-
mize sahip çıkmak. Orada kalan ve
maalesef birçoğu park olan mezar-
lıklar da bizim ilgi alanlarımıza giri-
yor. Onlarla bizim hala duygusal
bağımız var. Toplandık ne yapabili-
riz diye düşündük ve bu krizi barış
için bir fırsata çevirmeye karar ver-
dik. Lozan Mübadilleri Vakfı olarak
hemen Türkiye çapında örgütlü
olan diğer mübadil kuruluşlarla ile-
tişime geçerek ortak bir bildiri metni
hazırladık. Bunu hem kamuoyuna
hem bilim insanlarına, hem harici-
yeye, hem de Yunanistan'daki ilgili
makamlara 'bu mezarlığın kurtarıl-
ması, çıkarılan kemiklerin İslami
usullere uygun olarak yeninden
defin yapılması ve bir küçük kitabe
hazırlanmasını' talep ettik. Gerçek-
ten bu talebimiz gerek Türkiye'den,
gerek Yunanistan'dan karşılık
buldu, kabul edildi. Hızla bize geri
dönüşler olmaya başladı. Dışişleri
Bakanlığı, Yunanistan elçiliğini

davet ederek konuya duyarlılığını
bildirdi, destek talep etti. Yerel ma-
kamlarda orada korumacı bir anla-
yışa girdi" dedi. 

Bu bizi çok memnun etti

Ergelen, "Geçtiğimiz hafta bize bir
haber geldi; yerel makamlar İslami
usullere göre defin yapılacağı,
bunun için bir yer ayarlandığı ve bu
kıstaslara göre bir mini anıt mezar-
lık yapılacağını öğrendik. Bu bizi
çok memnun etti, hatta şu pandemi
koşulları geçerse, açılışa yetişemesek
dahi hiç değilse bir ziyaret etmek is-
teriz. Biz bunu talep ederken gerek
Türk, gerek Yunan makamlara
şunu bildirdik; bunun örnekleri var.
Yerelde insanlar bir Müslüman
Türk mezarlığına rastladıklarında
Vodina'da ve Kılifçe'de kemikleri al-
mışlar bir köşeye götürmüşler kendi
mezarlıklarının içine ve küçük bir
anıt yapmışlar ve 'burada Müslü-
man komşularımız yatıyor' yazmış-
lar. Bu tür şeylere, kültürel eserler,
gerek burada, gerek orada sahip
çıktıkça hem gidiş, geliş artacak, tu-
rizm artacak, insanlar birbirini tanı-
yacak, çok da farklı olmadığımızı
görecekler. Biz Ege'nin iki kıyısında-
yız, 'tek fark ne?' derseniz; çan ve
ezan dışında ben bir fark göremiyo-
rum. Bu da fark değil, zenginlik as-
lında" ifadesini kullandı.  DHA
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Yunanistan'da
Osmanlı 
dönemindeki 
adıyla Gargara, 
Yunanca adıyla
Simantra köyündeki
spor salonu inşası
sırasında ortaya
çıkan Osmanlı
mezarlığındaki 
201 naaş, yapılan
girişimler 
sonucunda İslami
geleneklere uygun
olarak defnedilecek

O hepimizin  babasıydı
koronavirüs nedeniyle geçen yıl 1
Nisan günü hayatını kaybeden Prof. Dr.
Cemil Taşçıoğlu'nu, Babalar Günü'nde

oğlu Onur Taşçıoğlu yalnız bırakmadı. Eşi ve kızıyla
babasının kabrine gelen Taşçıoğlu, "O hepimizin ba-
bası, ne mutlu bana ki böyle bir babanın oğluyum"
dedi. Taşçıoğlu, "Bugün babama geldim. Özledim.
Aslında o hepimizin babası. Sadece benim babam
değil. Bu ülke için kahraman olan, bu ülke için ca-
nını veren, korkmadan, cesaretiyle vefat eden her
baba; hepimizin babası. Bugün de hepimizin baba-
sını ziyarete geldim. Hepimiz için dua ettim. O bize
giderken çok şey öğretti. Cesaretin ve gücün sem-
bolü oldu. Zor bir zamanda her şeyi karşısına alıp
bize bazı şeyleri öğretti" diye konuştu.

Eşim ve kızımla geldim

"Bugün hüzünlü ama bir o kadar da mutlu bir gün"
diyen Taşçıoğlu, "Böyle zamanlarda artık mutlu ola-
rak bakacağız. Zormuş, kolay değilmiş. Benim için
bütün duyguların bir arada olduğu bir durum.
Hüznü var, mutluluğu var, gururu var. Ne mutlu
bana ki, böyle bir babanın oğluyum. Eşim ve kı-
zımla geldim. Kızım çok istedi gelmeyi. Büyükbaba-
sını görmek istedi. Çok fazla beraber olamadılar
ama bundan sonra daha fazla kızıma babamı anla-
tacağım” dedi. DHA

201 NAAS YENIDEN
DEFNEDILECEK!

HANIMELİ KONAĞI PEYZAJ DÜZENLENMESİ YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 
19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 
almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2021/347997
1-İdarenin
a) Adresi : GÜVEN MAHALLESİ MARMARA 

CADDESİ NO:38 34160 GÜNGÖREN/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası  : 2124495500 - -
c) Elektronik Posta Adresi : takcay@gungoren.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 188 Adet İnşaat İş Kalemi ile Hanımeli Konağı Peyzaj 

Düzenlenmesi Yapım İşiAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan 
ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden
ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : GÜNGÖREN
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün 

içindeyer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : GÜVEN MAH. MARMARA CAD. NO:38 

GÜNGÖREN/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 12.07.2021 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve
Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere
yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla 
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret
sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan
tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın
korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %
100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
YAPIM İŞLERİNDE İŞ DENEYİMİNDE DEĞERLENDİRİLECEK BENZER İŞLERE DAİR TEBLİĞİN A
GRUBU XVIII. GRUP İŞLER BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLİR.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
PEYZAJ MİMARI
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar GÜNGÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHALE KOMİSYON 
ODASI (-1 KAT) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen
açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

HANIMELİ KONAĞI PEYZAJ DÜZENLENMESİ YAPIM İŞİ
GÜNGÖREN BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Buruk Babalar Günü 
Edirnekapı Şehitliği'nde Babalar Günü'nde duygusal anlar yaşandı. Şehit olan
evlatlarını ziyarete gelen babalar, çocuklarının mezarlarına su döktü, dualar etti

Hakkari'de 2011 yı-
lında şehit olan Piyade
Er Ercan Doğrukar-

tal'ın babası Coşkun Doğrukartal
acısının hala taze olduğunu dile
getirerek, "O bize gelemiyor, biz
ona geldik. Acısı büyük. Yapacak
bir şey yok. Allah devletimize,
milletimize zeval vermesin. İnşal-
lah intikamı alınmıştır. Oğlum 20
yaşındaydı daha. Çok seviyor-
dum. O da beni çok severdi, an-
nesinden çok beni severdi. Bir
şey olunca anne demez, baba

derdi. Babalar Günü'nde biz ona
geldik. Onun da Babalar Günü
kutu olsun" diye konuştu.

O gelemeyince biz geldik!

Şırnak'ta 2007 yılında girdiği ça-
tışmada yaralanan, başka bir as-
keri korumaya çalıştığı sırada 24
yaşında şehit düşen Piyade Üs-
teğmen Gökhan Yavuz 'un ba-
bası Hikmet Yavuz da şunları
söyledi: "Babalar Günü'nde o ge-
lemeyince biz geldik. Çatışma sı-
rasında arkadaşlarını kurtarmak

isterken şehit düştü. 4 asker şehit,
18 askerde yaralanmıştı o çatış-
mada. Allah'ın takdiri yapacak
bir şey yok. 
O her zaman kalbimizde içi-
mizde. Unutmak mümkün değil
zaten. Ölünceye kadar da bizimle
yaşayacak zaten." Baba Yavuz
gözyaşı dökerken, anne Emine
Yavuz da gözyaşları içinde "Oğ-
lumda belki baba olurdu. Evliydi,
belki o da baba olabilirdi. 1,5 yıl-
lık evliydi. Mekânı cennet olsun"
dedi. DHA

Köyde yaklaşık 5 ay önce spor salonu inşası için
kazılan temelde, mezar bulundu. Osmanlı 
döneminden kalma olduğu tespit edilen 
mezardaki naaşlar Halkidiki Aynaroz Eski Eserler
Dairesinin deposunda muhafaza altına alındı. 



KARTAL Belediye Başkanı Gökhan 
Yüksel, Cumhuriyet Halk Parti-
si’nin (CHP) Gaziantep’te düzen-
lediği Belediye Başkanları 
Çalıştayı’na katıldı. Türkiye gene-

linde 11'i büyükşehir belediye baş-
kanı olmak üzere il, ilçe ve belde-
lerden toplamda 250’ye yakın 
CHP'li belediye başkanının yer al-
dığı çalıştaya yönelik Yüksel, sos-

yal belediyecilik anlayışıyla hizmet 
vermeye devam edeceklerini ve ça-
lışmaların durmaksızın yürütüle-
ceğini ifade etti. 

Gaziantep'te bir araya geldik 

Çalıştay ile ilgili bilgi veren Başkan 
Gökhan Yüksel, "Genel Başkanı-
mız Kemal Kılıçdaroğlu öncülü-
ğünde, belediye başkanlarımızla 
Gaziantep'te bir araya geldik. 2 
yılda gerçekleştirdiğimiz hizmetleri 
masaya yatırdığımız çalıştayda 
önümüzdeki 3 yıl boyunca hayata 
geçireceğimiz ve gerçekleştireceği-
miz inovatif ve ortak çalışma ve 
projeler hakkında fikir alışverişinde 
bulunduk. Sosyal belediyecilik an-
layışımızı her zaman daha ileriye 
taşıyacak ve ülkemize hak ettiği en 
iyi hizmeti verebilmek adına dur-
maksızın çalışmayı sürdüreceğiz” 
dedi. DHA 

 

Geçtiğimiz hafta “kimsesizlerin kimsesi” say-
famızda, Kağıthanelilerin Kağıthane Bele-
diye Başkanı Mevlüt Öztekin’e Eyüp Sultan 

Caddesi üzerinde bulunan sit alanına yapılan inşaa-
tın durdurulması çağrısını gündeme getirmiştik. 

*** 
Ardından konu Kağıthane meclis gündemine ta-

şınmış, CHP Belediye Meclis Grup Başkanvekili 
Bülent Karakaş ve İYİ Parti Belediye Meclis Üyesi 
Ercan Eşsizoğlu; Kağıthane Belediye Başkanı Mev-
lüt Öztekin’e sit alanına yapılan inşaatı sormuştu. 
Öztekin, yapılan kaçak inşaatı kabul ederek inşaat 

alanına hafriyat döküldüğünü ifade 
etmişti.  

*** 
Öztekin, sit alanına yapılan inşaatı şimdilik dur-

durmuş. Durdurmuş durdurmasına da sit alanı üze-
rindeki halı saha 1 metre 20 cm yükseltilmiş. 
Sahanın altına 4 metre yüksekliğinde ve 2000 met-
rekare büyüklüğünde bir bodrum katı yapılmış. 
Halı saha giriş çıkışları duvar örülerek kapatılmış. 
2000 metrekare olan kaçak bodrum katının şimdi-
lik ne yapılacağı bilinmiyor. İlerleyen zamanlarda 
ne olacağını hep birlikte göreceğiz. 

Mevlüt Başkan, Kâğıthaneliler şimdilik kaçak in-
şaatı durdurduğunuzdan dolayı size teşekkür eder-
ken beklentilerini şöyle sıralıyorlar: "6 aydır sit 
alanı üzerinde devam eden kaçak inşaata izin veren 
belediyenin ilgili müdürlükleri hakkında gerekli adli 
soruşturma yapılacak mı?"  

Mevlüt Başkan, CHP ve İYİ Partili ilçe başkan-
larıyla birlikte meclis üyeleri de bu işin peşini bı-
rakmayacaklarının altını çizerek "AKP’li Başkan 
Kâğıthanelileri bu suça ortak edemeyecek" diyorlar. 
Benden söylemesi.
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KARTAL Sahil 
Yolu'nda otomobille-
riyle makas atarak 

trafiği tehlikeye düşüren 2 sü-
rücü yakalandı. Toplam 2 bin 
678 lira idari para cezası uygula-
nan sürücüler, "Trafik güvenli-
ğini tehlikeye sokmak" suçundan 
da işlem yapılmak üzere polis 
merkezine götürüldü.  

Yarış yapmışlar 

Trafik Denetleme Şube Müdür-
lüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği 
ekipleri, 15 Haziran 2021 tari-
hinde Kartal Sahil Yolu Turgut 
Özal Bulvarı Kadıköy istikameti 
üzerinde makas atarak trafiği 
tehlikeye düşüren 34 AU 177 
plakalı araç sürücüsü Selman 

Ulusoy ve 34 ECN 967 plakalı 
araç sürücüsü Halil Aydemir'i 
yakalandı. Sürücülere  
"Makas atma" suçundan 1339'ar 
liradan olmak üzere toplam 2 
bin 678 lira idari para cezası uy-
gulandı. Ayrıca araç sürücüleri 
Selman Ulusoy ve Halil Ayde-
mir’e "Trafik güvenliğini tehli-
keye sokmak" suçundan adli 
işlem yapılmak üzere Kartal İlçe 
Emniyet Müdürlüğü Şehit Sela-
hattin Aslantepe Polis Merkez 
Amirliği'ne teslim edildi. Öte 
yandan 2 sürücünün trafiğin 
yoğun olmasına aldırmadan son 
gaz sürat yapıp, diğer araçlara 
makas atarak yarıştığı anlar 
DHA kameraları tarafından  
kaydedilmişti. DHA 

K orona virüsü aşısı randevu-
ların Sağlık Bakanlığı tara-
fından verilmesinin aile 

sağlığı merkezlerinde yoğunluk oluş-
masına dikkatini çeken Aile Hekim-
liği Çalışanları Sendikası (AHESEN) 
Başkanı Dr. Gürsel Özer, Sağlık Ba-
kanı Fahrettin Koca’ya hitaben yaz-
dığı mektupta, "Sayın Sağlık 
Bakanımız aile sağlığı merkezlerinin 
fiziki koşullarının yeterliliğini dikkate 
almaksızın ve aile sağlığı merkezle-
rinde yüzde 20’lere varan aile sağlığı 
çalışanı eksikliği mevcutken, aile he-
kimlerinin oluşturdukları randevu 
sistemine müdahale etmiştir.  
Fiziki mekanların ve aile hekimliği 
çalışanlarının kaldıramayacağı sa-
yıda aşı randevu verilerek, aşılamada 
adeta kaos yaşanmış, aile sağlığı 
merkezlerinde kalabalıklar oluşmuş 
ve yaşanan sistemsel sorunlarla bir-
likte oluşan kalabalıklar bulaşa 
zemin hazırlamıştır. Pandemi süre-
cinde tüm kurum ve kuruluşlar ya 
esnek çalışmış ya da acil olmayan iş-
lemleri ötelemişlerdir. Bunun tek is-

tisnası vardır oda aile hekimliği çalı-
şanlarıdır. Toplum sağlığı merkezleri 
tarafından yapılan okul aşıları Aile 
hekimliği çalışanlarına verilmiş , 3 
yılda yapılması planlanan okul aşı-
ları bizler tarafından bir yılda ta-
mamlanmış, pandemi etkisi ile 
erişkin aşılarına artan talebe yanıt 
verilmiştir" dedi.  

Biz yok sayılamayız 

Mektubunda, "Hastanelerde bile acil 
olmayan poliklinik ve ameliyatlar 
ötelenmiş iken, pandemi sürecinde 
bile ertelenebilir performans işlemleri 
ötelenmemiş, bu da yetmezmiş gibi 
aile hekimliği çalışanlarından perfor-
mans kesintileri yapılmış ve ihtar 
puanıyla cezalandırılmıştır" ifadele-
rini kullanan Özer, "Şimdi Sayın Ba-
kanımıza soruyoruz? Tüm kurumlar 
ertelenebilir işlemlerini ertelemiş iken 
hastaneler dahil acil işlemler dışında 
hizmetlerini kısıtlamış ve enerjisini 
pandemi mücadelesine ve aşıya ver-
miş iken, hiçbir hizmetinde erteleme 
olmayan, para cezası ve ihtar ceza 

puanı zulmüne uğrayan aile hekim-
liği çalışanları, aşılamadan dolayı 
neden şartsız ek ödeme kapsamına 
alınmamıştır. Sayın Bakanım. Biz 
bunu kabul etmiyoruz. Eşitlik istiyo-
ruz. Adalet istiyoruz. Yok sayılmayı 
kabul etmiyor ve sizi göreve davet 
ediyoruz" talebinde bulundu.  

Hakkımızı istiyoruz 

Dr. Gürsel Özer, aile hekimliği çalı-
şanların ertelenebilir negatif perfor-
mans işlemlerinden muaf 
tutulmasını isteyerek, "Pandemi mü-
cadelesi diyoruz, sabrediyoruz. Eli-
mizden gelenin fazlasını yapıyoruz. 
Yapacağız. Ancak yok sayılmayı ve 
eşitsizliği asla kabul etmiyoruz. Sab-
rımızın sonundayız. Çocukluk çağı 
aşılarında Avrupa birincisi olan, 
yüzde 95’lerin üzerinde aşı yapan, 
yine pandemi aşılamalarında çok 
büyük oranda aşı yapan aile hekim-
liği çalışanları ek ödemeyi ve geçmiş 
dönemlerindeki kayıplarının telafisini 
hak ediyor. Hakkımızı istiyoruz" 
diyerek tepkisini ortaya koydu.  

Sulama kanalına düştü can verdi 
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, üzüm bağında sulama havuzuna düşen 2.5 yaşındaki Mustafa 

Burak Evren, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Evren'in cenazesi, Kozluca Mahallesi  
Camii'nde kılınan namazın ardından Alaşehir Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Çalışmalarımız devam edecek 

Kağıthane’de sit alanına 2 bin  
metrekare bodrum katlı halı saha

2 bin 678 lira makas cezası 

ADALET ISTIYORUZ

SARIYER Belediyesi pandemi koşul-
larından dolayı evlerinden çıkama-
yan babalar için hediyeler hazırladı. 
Evlere kapandığımız şu günlerde 

babaların yüzünü bir nebze de olsa 
güldürmeyi başaran belediye, en zor 
anlarda olduğu gibi mutluluk veren 
bu anlarda da vatandaşlarla 

kucaklaştı.  
Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı 
Nadir Günday’a eşlik eden mahalle 
muhtarı Nurcan Kocaer, 
CHP Sarıyer Kadın Kolu Başkanı 
Sunay Sevinç ve Muhtarlıklar İşleri 
Müdürü Gönül Kıral Kısırkaya Ma-
hallesi’ni dolaşıp yüzün  
üzerinde aileyi ziyaret ederek  
babalar gününü kutladı. Belediye 
Başkanı Babalar Günü dolayısıyla 
yaptığı açıklamada,  
"Baba, anne kadar sevgisini belli 
edemeyebilir, üzüntülerini de.  
Ağlarken göremezsiniz belki.  
Yorulduğunu anlamayabilirsiniz. 
Ama babalar çok sever. Uyurken 
sever, gözleriyle sever, evlatları için 
yorulurken sever. Üzülürler, ağlarlar 
ama ayakta kalırlar. Zordur baba 
olmak, ama en güzel meslektir  
yaşamda" dedi.  

Kapı kapı dolaşıp hediye dağıttılar 
Sarıyer Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Babalar  

Günü'nde babaları yalnız bırakmadı. Belediye Başkanı Şükrü Genç’in 
yazdığı mektup ve hediyeler kapı kapı dolaşılarak dağıtıldı

aliavcu@gazetedamga.com.tr 

KİMSESİZLERİN KİMSESİ 

Ali AVCU
 TEL: 0212 871 36 06 

‘Bu işte bir çapanoğlu var’ demiştik. 
Ve Ümraniye Belediyesi sınırları içinde bulu-

nan taksi duraklarını yenilemeyi Beykoz Kızılay 
şubesinin kendisine vazife edindiğinden bahset-
miştik. Bahsetmesine bahsetmiştik de kimseden 
ses yok. Herkes sağır ve dilsiz olmuş. 

Ardından konuyla ilgili bilgi alma kapsa-
mında Ümraniye Belediyesi’nin ilgili birimlerini 
aramıştım. Yetkililere, Beykoz Kızılay şubesinin 
Ümraniye ilçe sınırları içinde bulunan taksi du-
raklarını yenileme olayını sorunca herkes tele-
fonu sizi şu birim bilgilendirecek diye bir diğer 
birime aktarıyor. Sabırla bekliyorum, dakikalar 
dakikaları kovalıyor, sonunda hat santralden 
düşüyor. Bir daha, bir daha arıyorum sonuç 
aynı. Dön dolaş… 

Beykoz Kızılay’ında da farklı bir durum yok. 
Orada da kapı duvar. Bilgi verebilecek bir so-
rumlu yok. Bu durum insanda derin bir kuşku 
uyandırıyor. 

Bu kuşkular haliyle insanın içerisindeki me-
rakı daha da büyüterek acaba sorularını ardı 
ardına getiriyor.  

Kızılay’ın Beykoz şubesi hakkında yaptığım 
küçük bir araştırma sonucu ulaştığım bilgilerse 
insanı hayretler içinde bırakacak cinsten. 
Kızılay’da da bu yapılırsa memlekette her şeyin 
çivisi çıkmış demekten başka bir şey 
diyemiyorsun. 

Ne mi olmuş?  
Anlatayım: Geçtiğimiz aylarda içlerinde iş 

insanı Remzi Gür’ün de bulunduğu Sadettin 
Çay’ın başkanlığındaki Beykoz Kızılay yönetimi, 
Kızılay Genel Merkezi tarafından görevleri  
başındayken usulsüzlük ve haksız kazanç  
sağladıkları iddiaları gerekçe gösterilerek  
görevden alınmışlar. 

Başkan Sadettin Çay’ın sahibi olduğu Qadraj 
Kafe’den pandemi nedeniyle sokağa çıkma 
yasağı bulunan 65 yaş üstü yurttaşlara dağıtıl-
mak üzere sabah kahvaltıları ve yemek alındığı 
ileri sürülmüş. Beykozlular da yaşanan bu olaya 
tepki göstererek Cimer’e şikâyetlerde  
bulunmuşlar.  

Bakalım bu Ümraniye Belediyesi, Beykoz 
Kızılay’ı ve taksi durakları meselesinin altından 
neler çıkacak. Kimsesizlerin kimsesi olarak 
olayın takipçisi olmaya devam edeceğiz. 

BEYKOZ KIZILAY ŞUBESİ VE ÜMRANİYE TAKSİ DURKALARI  

BEYKOZ KIZILAYI 
ESKİ BAŞKANI  
Sadettin Çay

AİLE HEKİMLERİNDEN BAKAN FAHRETTİN KOCA’YA MEKTUP

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası 
(AHESEN) Başkanı Dr. Gürsel Özer, 
Sağlık Bakanlığı sistemi üzerinden 
Aile Sağlığı Merkezleri’ne (ASM) aşı 
randevularının verilmesinin yarattığı 
yoğunluğa tepki göstererek, Sağlık 

Bakanı Fahrettin Koca'ya çağrıda bu-
lundu. Özer, "Eşitlik istiyoruz. Adalet 

istiyoruz. Yok sayılmayı kabul etmiyor 
ve sizi göreve davet ediyoruz" dedi 

ALAŞEHİR'İN kırsal Kozluca Ma-
hallesi'nde yaşayan Murat Evren 
(40) ve eşi Ümmü Evren, dün saat 
18.30 sıralarında oğulları Mustafa 
Burak Evren'i de alarak Bağarası 
mevkisindeki üzüm bağına gitti. 
Bağda çalışan Evren çifti, bir ara 
oğulları Mustafa Burak'ın ortadan 
kaybolduğunu fark edip, aramaya 
çıktı. Murat Evren, bağdaki 1.5 
metre derinliğindeki içi su dolu 
havuzda oğlunun çırpındığını fark 
etti. Hemen suya atlayan Evren, 
oğlunu sudan çıkardı. Ailesi tara-
fından Alaşehir Devlet Hastane-
si'ne götürülen çocuk buradaki ilk 
müdahalenin ardından çok su yut-
tuğu ve durumunun ağır olduğu 
gerekçesiyle Manisa Şehir Hasta-
nesi'ne sevk edildi. Talihsiz Mus-

tafa, burada doktorların müdaha-
lesine rağmen bugün sabaha 
karşı yaşamanı yitirdi. Jandarma, 
Mustafa Burak Evran'ın ölümüyle 
ilgili soruşturma başlattı. 

Toprağa verildi 

Evren'in yakınlarına teslim edilen 
Mustafa Burak Evren 'in cenazesi 
ilk olarak Kozluca Mahallesi'ndeki 
evlerinin önüne getirildi.  
Burada helallik alınmasının ardın-
dan çocuğun cenazesi, Kozluca 
Mahallesi Camii'ne götürüldü. 
Cenaze töreninde baba Murat 
Evren ve anne Ümmü Evren  
güçlükle ayakta durabildi.  
Evren'in cenazesi, ikindi vakti  
Alaşehir Yeni Mezarlığa  
götürülüp, toprağa verildi.
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ADANA'DA 9 yıl önce fabri-
kada usta olarak çalıştığı sı-
rada iki kardeşe koruyucu aile 

olan Gürsel Alkan, işini bırakıp çocukları 
baba şefkatiyle büyüttü. Sarıçam ilçe-
sinde yaşayan 25 yıllık evli Ayşe (48) ve 
Gürsel Alkan (60) çifti, evlendikten 7 yıl 
sonra ilk çocuklarını kucaklarına almak 
için gün sayarken başlarına talihsiz bir 
olay geldi. Anne karnında 7 aylıkken be-
beklerini kaybeden Alkan çifti, daha 
sonra çok isteseler de bebek sahibi ola-
madı. Evlat hasretini giderebilmek için 
koruyucu aile olmaya karar veren çift, 9 
yıl önce 2 ve 3 yaşındaki biri kız diğeri 
erkek 2 kardeşe sıcak yuvalarını açtı. 
Bankada çalışan eşi Ayşe Alkan'ın ço-
cuklarını bakıcıya vermeden büyütmek 
istemesi üzerine o dönem bir fabrikada 
usta olarak çalışan Gürsel Alkan, çocuk-
lara kendisinin bakabileceğini belirterek 
özveride bulundu ve işini bıraktı. Evlat-
larının altını değiştirmekten banyolarını 
yaptırmaya kadar her ihtiyaçlarıyla ilgi-
lenen baba, koruyucu ailesi olduğu ço-
cuklarıyla babalık duygusunu doyasıya 
tatmanın mutluluğunu yaşıyor. 

Yemeklerini yedirdim 

Gürsel Alkan, yıllardır eşiyle çocuk sa-
hibi olabilmenin hayalini kurduklarını 
söyledi. Çok sayıda doktora gittiklerini 
ancak bu isteklerine bir türlü kavuşama-
dıklarını anlatan Alkan, daha sonra ko-
ruyucu aile olmaya karar verdiklerini dile 
getirdi. O dönemde bir fabrikada usta 

olarak çalıştığını, eşinin de bankada 
görev yaptığını anlatan Alkan, "Kendi 
aramızda karar verdik, birimiz işi bırak-
mak zorundaydık. Ben bırakayım dedim 
ve işi bıraktım. Çocuklara o günden bu 
yana bakıyorum. İlk geldiklerinde biri 2, 
diğeri 3 yaşındaydı. Annelik babalıkla il-
gili bir şey bilmiyorduk. Daha sonra alış-
tık ve güzel şekilde büyüttüm. Altını 
bezledim, banyolarını yaptırdım, yemek-
lerini yedirdim. Babalık duygusu çok 
güzel." ifadesini kullandı. 

Hayatımız ve evimiz güzelleşti 

Ayşe Alkan da hamileliğinin 7'nci ayında 
yüksek tansiyon nedeniyle evladını kar-
nındayken kaybettiğini dile getirdi.  
Yıllardır bir bebek sahibi olabilmek için 
çabaladıklarını anlatan Alkan, bu arzu-
larının 9 yıl önce iki kardeşi yanlarına 
alarak son bulduğunu anlattı.  
Ayşe Alkan, sıcak yuvalarını açtıkları ve 
sevgilerini verdikleri iki evlatlarıyla evle-
rine adeta neşe geldiğini dile getirerek, 
"Bize iki kardeş verdiler, çok mutlu etti-
ler, hayatımız ve evimiz güzelleşti, cıvıl 
cıvıl oldu. 'Annem' dedi ikisi de çok güzel 
bir duygu." diye konuştu.  
Eşinin yıllardır evlatlarına çok iyi şekilde 
baktığını ve onların her şeyleriyle ilgilen-
diğini aktaran Alkan, şunları kaydetti: 
"Eşimden Allah razı olsun, 'Çıkarım 
işten, ben bakarım.' dedi. Çok güzel iki 
evlat yetiştirdik. Kızıma, 'Anneyi mi ba-
bayı mı seviyorsun?' diyorum, 'babayı' 
diyor, kıskanıyorum çünkü baba daha 
çok bakıyor, oğlum da aynı şekilde. Her-
kese tavsiye ederim, koruyucu aile olsun-
lar. Oradaki çocuklar bir yuva sahibi 
olsun, onlar sanki susuz bir çiçek gibi, 
onlara su veriyor, hayat veriyor gibi dü-
şünün. Kapınızı açın, içerinizde bir ses 
olsun 'annem' desinler." Aile ve Sosyal 
Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer de 
devletin hem şefkat hem de merhamet 
yüzü olduğunu, Adana'da 214 koruyucu 
aile yanında 291 çocuğun bulunduğunu 
bildirdi.

Örnek bir baba

35  ülkede tek başına kısa film ve 
insan hikayesi belgeselleri çeken 
İtalyan yönetmen Franco Du-

bini, iki hafta önce geldiği İstanbul'daki 
serüvenini her gün çektiği kısa ve eğlenceli 
videolarla anlatırken, Türk kültürüne ilişkin 
kapsamlı belgesellere imza atmak için de 
tarihi şehrin sokaklarını keşfetmeye devam 
ediyor. "En büyük hedefim ön yargıları yık-
mak ve dünyadaki farklı kültürleri keşfet-
mek" diyerek 4 yıl önce kamerasıyla yollara 
düşen Dubini, Endonezya'daki kahve üreti-
cilerinden, Yunanistan'daki mültecilerin 
zorlu yaşamına kadar birçok farklı alanda 
belgeseller çekti. Bu kapsamda yıllardır 
merak ettiği Türkiye'ye gelen Dubini, ilk du-
rağı olan ve "yüzyıllardır dünyanın merkezi" 
olarak tanımladığı İstanbul'daki her gününü 
kısa video içerikleriyle sosyal medya 
hesaplarından paylaşıyor. Karşılaştığı mis-
afirperverlikten ve zengin kültürel dokudan 
etkilenen Dubini, her gün sabahtan akşama 
kadar arşınladığı İstanbul'daki tecrübelerini  
paylaştı. 

Keşfedip anlatıyorum 

Dubini İsviçre'de doğduktan sonra lise için 
Berlin'e gittiğini ve yıllardır farklı ülke ve 
kültürlerle iç içe olduğunu söyledi. Al-
manya'daki grafik dizayn eğitiminin ardın-
dan hayatındaki tutkuyu bulmak için 
seyahat etmeye karar verdiğini dile getiren 
Dubini, "Henüz tutkumu bulamamıştım. Al-
manya’dan bir bursla Avustralya’ya gittim. 
23 yaşımda hayatımın tutkusu olan belgesel-
film yönetmenliğine başladım. Üniversiteden 
ayrıldım, biraz para biriktirdim. Banyoları 
temizledim para kazanmak için. İlk kamer-
amı böyle aldım ve videolar çekmeye 
başladım. Ardından Endonezya ve Amerika 
Birleşik Devletleri’ne gittim. En son Mek-
sika'ya birlikte 35 ülke gezerek videolar çek-
tim. Sanatçılar ve farklı kültürler üzerine 
insan hikayeleri çekmeyi ve anlatmayı seviy-
orum. Seyahat, keşif ve öğrenmeye son 
derece meraklı biriyim. Bunun için İstan-
bul’a gelmek bir zorunluluktu." diye 
konuştu. Dubini, haziranın başında 
babasıyla İstanbul'a geldiğini belirterek iki 
izlenimini şu sözlerle anlattı: "İstanbul 
dünyanın merkezi, yüzyıllardır da dünyanın 
merkeziydi. Çok hareketli bir yer. Gemiler 

geçiyor, Asya ve Avrupa bir tarafta. Buradaki 
enerjiyi hissediyorsun. İstanbul inanılmaz 
bir Avrupa şehri. Avrupa’nın her yerinden 
insanlarla rahatlıkla karşılaşabilirsiniz. İn-
gilizce hatta kendi dilinizde bile konuşa-
bilirsiniz. Burada İtalya’dan çok kişiyle 
karşılaştım. Şehir kesinlikle modern, ulaşım 
son derece modern ve çok iyi çalışıyor. Tüm 
bunlar beni Avrupa’daymışım gibi hisset-
tiriyor. Kültür çok zengin. Yemek kültürü 
inanılmaz. Farklı kültürlerden lezzetler bul-
mak mümkün. Türk mutfağı olduğu gibi 
İtalyan yemekleri de bulabilirsiniz. İstanbul'-
daki farklılıkların kendisini çok etkilediğini 
anlatan Dubini, her gününün çok yoğun 
geçtiğini anlattı. 

Buradaki enerji çok değerli 

Tüm farklılıklara rağmen kendini evinde gibi 
hissettiğini dile getiren Dubini şöyle devam 
etti: 
"İstanbul’da kendini İtalya’da gibi ya da 
dünyanın neresinden olursan ol evinde gibi 
hissedebilirsin. Taksim örneğin, İstanbul’un 
en turistik bölgesi. Burayı çok seviyorum. 
Keşfedilmeyi bekleyen birçok sokak var. Bu-
ralarda insanlarla tanışabiliyorum. Video-
larımda sadece sanatçılar olmuyor. Ne 
yiyorlar, kültürleri nasıl, dünyayı nasıl görüy-
orlar bunları anlamaya çalışıyorum. Tüm bu 
karakteristik özellikler Türkleri Türk yapan 
şeyler. Çok meraklıyım ve bu merak duy-
gusunu ve bilgileri de İtalyanlarla paylaşmak 
istiyorum. "

35 ülkede tek başına 
kısa film ve insan 
hikayesi belgeselleri 
çeken İtalyan yönetmen 
Franco Dubini, “İstanbul 
dünyanın merkezi, 
yüzyıllardır da dünyanın 
merkeziydi. Çok 
hareketli, Asya ve 
Avrupa bir tarafta.  
Buradaki enerjiyi 
hissediyorsunuz” dedi

ISTANBUL MUĞLA'NIN Fethiye ilçesindeki 1965 
rakımlı Babadağ'da kurulu teleferik 
tesislerinin genel müdürü Cengiz 
Koçak, mesai bitiminde evine görev 
yaptığı zirveden Ölüdeniz manzarası 
eşliğinde wingsuit ile süzülerek 
gitmesiyle ilgi çekiyor. Askeri öğren-
ciyken 1991'de uçaktan atlayışlar ya-
parak paraşütçülüğe başlayan Koçak, 
Kayseri 1'inci Komando Tugayı'nda 
astsubay olarak görev yaptığı sırada 
serbest paraşütçü oldu. Emekliliğinin 
ardından 2011 yılında Base jump 
(serbest düşüş) sporuyla ilgilenmeye 
başlayan Koçak, ABD'nin Kali-
forniya eyaletinde aldığı eğitimle 
Türkiye'de wingsuit (özel kıyafetle 
yarasa adam uçuşu) sporcusu olma 
özelliğini elde etti. Türk Silahlı 
Kuvvetleri ve milli takım adına yarış-
malara katılan ve bu alanda ulusal ve 
uluslararası birçok başarı elde eden 
Koçak, çevresinde "yarasa adam" 
olarak tanındı. Wingsuit base jump 
için keşfettiği yeni atlayış noktaları ve 
atlayışlarla ün kazanan Koçak, 20 
gün önce Babadağ Teleferik'te genel 
müdür olarak işe başladı. Her gün işi 
gereği teleferikle çıktığı Babadağ'dan 
yamaç pilotlarıyla uçuş gerçekleştiren 
Koçak, yaklaşık 2 bin metreden wing-
suit uçuşu yaparak Ölüdeniz'e iniyor. 
Koçak daha sonra otomobiline 
binerek kısa bir yolculuğun ardından 
Ovacık mevkisindeki evine ulaşıyor. 

Türkiye'de tek 
Koçak, Türkiye'de wingsuit ve base 
jump yapan tek sporcu olduğunu 
söyledi. Fethiye'nin yaklaşık 30 yıllık 
hayali teleferiğe genel müdür olarak 
tecrübeleriyle katkı sunmanın mutlu-
luğunu yaşadığını ifade eden Koçak, 
"Teleferik ana istasyonundan 
Babadağ'a 20-25 dakikada çıkıyo-
rum. Akşam eve giderken yamaç 
paraşütü ile havalanıp wingsuit at-
layışı yapıyorum. Yaklaşık 2 bin me-
trelik yükseklikten atladıktan sonra 
3-4 dakikada yere iniyorum. Karadan 
araçla bu mesafeyi inmek istesem 40 
dakika, teleferikle ise 25 dakika 
sürüyor. Her gün bunu yapıyor 
olmak bana ve sporuma çok şey 
katıyor." ifadelerini kullandı. Koçak, 
zaman içinde ürettiği ve sosyal me-
dyada paylaştığı videoları izleyen 
dünyanın birçok yerinden insanın 
Babadağ'a, Ölüdeniz'e gelmek iste-
diğini dile getirdi. Hava sporlarıyla il-
gilenen sporcu sayısının artmasını 
istediğini ifade eden Koçak, Babadağ 
Teleferik'in de bölgeye gelecek 
sporcuları desteklediğini vurguladı.

İşten eve  
uçarak gidiyor! 

Babadağ Teleferik'te genel müdür 
olarak çalışan adrenalin tutkunu 
Cengiz Koçak, her gün "wingsuit" 

ile uçup Ölüdeniz'in eşsiz  
manzarasında süzülerek  

mesaisini tamamlıyor

Çatalca’dan  
üzücü haber

OZEL BIR SEHIR
DUBINI, gezdiği ülkelerde doğal zengin-
liklerden ziyade insanların hayatlarına 
odaklandığını altını çizerek, "En büyük 
hedefim ve benim için önemli olan ön-
yargıları yıkmak. Yolculuk etmeyen in-
sanlar bilgileri sadece televizyonlarda 
görüyor, gazetelerden okuyor. Bundan 
korkuyorum. Biz bu dünyadan korkma-
malıyız. Dostlarımız olan Türklerden ko-
rkmamalıyız. Hiçbir ülkeden 
korkmamalıyız, dünyalarını keşfet-
meliyiz. Ben buna insanlara sizi ne 
mutlu ediyor, hayatını nasıl inşa ediyor-
sun ve hayatını nasıl yaşıyorsun gibi 
sorular sorarak başlıyorum."ifadelerini 
kullandı. İstanbul'daki turları ve çekim-
leri sırasında insanların kendisine çok 
yardımcı olduğunu ve sıcak karşıladığını 
belirten Dubini, "Türk halkı sizi 
ülkelerinde çok iyi ağırlıyor. Bence bu 
Müslüman olmalarından kaynaklanıyor." 
değerlendirmesini yaptı. Birçok Müslü-
man ülkeye gittiğini ve her zaman sıcak 
bir misafirperverlikle karşılaştığını 
söyleyen Dubini, karşılaştığı farklılıkları 
şu sözlerle dile getirdi: "Burada insanlar 
size ülkelerini ve kültürlerini, yemeklerini, 
evlerini ve mekanları tanıtmak istiyorlar. 

Burada hep iyi karşılanmak harika bir 
duygu. Avrupa’daki 'çok gelişmiş denilen' 
birçok ülkeyle kıyaslandığında burada 
çok iyi karşılandığımı söylemek zorun-
dayım. Orada insanlar farklılıklara bu 
kadar ilgili değiller. Burada farklılıkları ve 
insanların seninle nasıl ilgilendiklerini ra-
hatlıkla hissedebilirsiniz." İstanbul'daki 
gözlemlerini her gün ilgi çekici kısa vide-
olarla sosyal medyadan paylaşan Du-
bini, uzun metraj belgeseller yapmak için 
de çalışmalarına devam ediyor.

En büyük hedefim keşif 

9 yıl önce fabrikada usta olarak çalıştığı sırada iki kardeşe koruyucu aile 
olan Gürsel Alkan, işini bırakıp çocukları baba şefkatiyle büyüttü 

TEKIRDAĞ Kapaklı ilçesindeki evin-
den 10 Mart'ta arkadaşlarının yanına 
gideceğini söyleyerek ayrılan, aracı 
Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı 
Kıyıköy beldesinde terk edilmiş 
olarak bulunan Hakan Kolsuz'un 
(34) İstanbul'un Çatalca ilçesi 
sahilinde 97 gün sonra cansız bede-
nine ulaşıldı. Çerkezköy Organize 
Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren 
beyaz eşya fabrikasının plastikhane 
bölümünde çalışan Hakan Kolsuz, 
10 Mart'ta iş yerinden evine geldi. 
Ardından da ailesine, arkadaşlarının 
yanına gideceğini söyleyerek evinden 
ayrılan Kolsuz'dan haber alınamadı. 
Ailesinin kayıp başvurusunda bulun-
duğu Kolsuz'un otomobili Kırklare-
li'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy 
beldesi limanında bulundu.



O cak ayından bu yana İngiltere ile  
Avrupa Birliği (AB) arasında 
Kuzey İrlanda Protokolü üzerin-

den yaşanan anlaşmazlıklar geçtiğimiz 
hafta İngiltere’de düzenlenen G7 zirve-
sinde tekrar gündeme geldi. Bilindiği üzere 
Brexit sürecinde en önemli anlaşmazlık ko-
nularından biri, İrlanda’da uzun süren ça-
tışma ortamının son bulmasını sağlayan 
Belfast Anlaşması’nın şartlarını muhafaza 
ederek Kuzey İrlanda ve İrlanda Cumhuri-
yeti arasında serbest geçişi devam ettir-
meyi mümkün kılacak bir formül bulma 
meselesiydi. AB üyesi bir ülke olan İrlanda 
Cumhuriyeti ile İngiltere’nin AB’den ayrıl-
ması sebebiyle artık Birliğin bir parçası 
olamayacak Kuzey İrlanda arasında 
devam edecek serbest geçiş uygulaması, 
ortak pazardan çıkacak olan İngiltere’nin 
ticari mallarının herhangi bir gümrük uy-
gulamasına maruz kalmadan Kuzey İr-
landa üzerinden AB ticaret bölgesine 
girebilmesi anlamına geliyordu. Gümrük-
süz geçişleri engellemek için taraflar ara-
sında imzalanan Kuzey İrlanda Protokolü, 
İngiltere’den Kuzey İrlanda’ya gidecek, 
başta sosis ve süt ürünleri gibi dondurul-
muş gıda ürünleri olmak üzere, birçok 
malın AB standartlarına uygun gümrük 
kontrollerinden geçmesini zorunlu kıldı. 
Bu yılın Ocak ayından itibaren uygulan-
maya başlaması gereken protokol berabe-
rinde ciddi tartışmaları da getirdi. Özellikle 
Kuzey İrlanda’da birlik yanlıları olarak ta-
nımlanan Protestan gençlerin Kuzey İr-
landa ve İngiltere arasında bir gümrük 
uygulamasının kopuşa yol açabileceği söy-
lemleriyle sokak gösterilerine başlaması ve 
gümrük uygulamalarının getireceği ek ma-
liyetlere birçok şirketin tepki göstermesi, 
Boris Johnson hükümetinin protokolün 
uygulanmasını askıya almasına sebep 
oldu. İngiltere bu durumu protokolü uygu-
lamaya geçirmeden 6 aylık bir ek süre şek-
linde tanımlayarak kılıfına uydurmuş olsa 
da bu ay sonu itibarıyla sona erecek süreç 
tartışmaların daha da alevlenmesine sebep 
oldu. Taraflar arasında uzlaşma için yapı-
lan görüşmelerin G7 zirvesinin hemen ön-
cesinde sonuçsuz kalması sebebiyle, son 
iki haftasına girilen ek sürenin sonunda ne 
olacağı konusu liderler düzeyinde G7 zir-
vesinde atışmalara varacak bir kriz halini 
aldı. Örneğin, AB yetkilileri bir yandan 
çözüm ihtimaliyle ilgili umutlu konuşur-
ken, diğer taraftan İngiltere’nin tavrını de-
ğiştirmemesi halinde ayrılık sürecinde 
yapılan ticaret anlaşmalarına yönelik teh-
ditkâr ifadeler kullanmaktan geri durmadı-
lar. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel 
Macron da protokolün uygulanmamasının 
müzakere edilebilir bir konu olmadığı yö-
nünde açıklamalar yaptı. Öte yandan İn-
giltere konuyu, egemenlik argümanı 
üzerinden topluma anlatma yolunu seçti 
ve Kuzey İrlanda’nın Birleşik Krallık’ın bir 
parçası olması dolayısıyla buraya yönelik 
malların serbest geçişinin kısıtlanmasını da 
bir egemenlik sorunu olarak ele almaya 
devam etti. Konuyla ilgili yapılan analiz-
lerde, bu konuda yaşanabilecek bir çözüm-
süzlük nedeniyle Belfast Anlaşması’nın 
tehlikeye girebileceği veya Johnson hükü-
metinin kendi imzaladığı anlaşmaya uy-
madığı gerekçesiyle içeride ve dışarıda 
büyük bir baskıyla karşı karşıya kalacağı 
yorumları yapılıyor. 

İngiltere ile AB arasında  
güven tesis edilemedi 

AB-İngiltere ilişkileri bağlamında, birden 

fazla öznesi olan bir siyasi entite (AB) ile 
egemen bir devletin (İngiltere) nasıl orantı-
sız ilişki biçimi geliştirdiğini görmek müm-
kün. Dışarıdan bakıldığında dengelerin 
birçok devletin üye olduğu AB lehine ola-
cağı düşünülebilir. Ancak 1970’lerden bu 
yana İngiltere genelde istediklerini elde et-
miştir veya uzlaşılamayan hususlarda bile 
olaylar kendi aleyhine dönmemiştir. Bu 
durumu AB’nin, özellikle güvenlik ve dış 
politikayla ilgili karar süreçlerinin devlet-
lerarası oybirliği prensibine göre olmasıyla 
açıklamak mümkün. Fakat Fransa ve Al-
manya gibi diğer iki büyük üye açısından 
bakıldığında benzer bir ilişki biçimiyle kar-
şılaşmak pek mümkün değil. Dolayısıyla 
burada AB-İngiltere ilişkilerini farklı kılan 
bazı faktörlerin olduğu anlaşılıyor. 
İngiltere karşımıza egemen bir devlet ola-
rak çıkarken, AB dediğimizde tanımlaması 
kolay olmayan, benzeri görülmemiş bir si-
yasi entiteden bahsediyoruz. Öyle ki 
AB’nin nasıl bir aktör olduğu, hatta aktör 
olup olmadığı, 70’lerden bu yana sürekli 
tartışılan bir konu. Kimilerine göre sivil, ki-
milerine göre etik, kimilerine göre ise libe-
ral esaslar üzerinde şekillenmiş bir yapı 
olarak tanımlansa da aslında bütün bu 
yaklaşımların ortak yanı; AB’nin güç kul-
lanmaktan uzak, sadece hukuku ve ekono-
mik işbirliğini temel alan ve ancak ikincil 
düzeyde önemli uluslararası meselelerde 
oyun değiştirici bir aktör olabileceğidir. 
Buna gerekçe olarak her üye devletin farklı 
çıkarlarının olması, katı bürokratik süreçler 
veya farklı kültürel kodlar gibi faktörler 
gösteriliyor. Fakat sebeplerden bağımsız 
olarak AB’nin üye ülkelerin ekonomik ve 
askeri gücünü federal bir devlet gibi tek bir 
merkezde konsolide edemeyeceği veya et-
meye yeltense bile bu kadar devletin bir ko-
nuda uzlaşıp harekete geçmesini 
sağlayacak mekanizmaların çatışan onca 
fikir ve uygulanması gereken hantal prose-

dürler sebebiyle etkili olamayacağı birçok-
ları tarafından dile getiriliyor. İngiltere açı-
sından ise AB kurulduğu günden bu yana 
hep bir tartışma konusu oldu. AB üyeliği-
nin ekonomik getirileri yadsınmasa da İn-
giltere’nin imparatorluk günlerinde olduğu 
gibi uluslararası alanda daha güçlü bir po-
zisyonu olması gerektiğini ve bu yüzden 
egemenlik hakkını AB gibi ulus-üstü bir 
kuruma kısmen dahi olsa devretmemesi 
gerektiğini savunan kitleler hep oldu. Bu 
nedenle İngiltere’de hükümetler değişse 
bile AB’ye yönelik şüpheci tavır hiç değiş-
medi ve hatta hükümetler genelde “Avru-
palılaşma” gibi Brüksel’de sıklıkla dile 
getirilen kavramlara tamamen zıt, pragma-
tist bir tavır benimsediler. Örneğin, AB’nin 
önemli karar süreçlerinin hükümetler arası 
bir mekanizma ile yürütülmesi gerektiğine 
olan vurguları, ortak pazara dahil olurken 
ortak para birimini kullanmama kararı ve 
ortak güvenlik ve savunma konusunda atı-
lımlara bir yandan öncülük ederken diğer 
taraftan bunun asla NATO’dan bağımsız 
bir askeri ortaklığa dönüşmemesi yönün-
deki baskıları İngiltere’nin, üye ülkelerin 
büyük çoğunluğunun muhalefetine rağ-
men, kendi lehine sonuçlandırabildiği me-
selelere verilebilecek örnekler. 

İngiltere Brexit’e rağmen 
imtiyazlı konumda 

Buradan da anlaşıldığı gibi, AB ülkeleri si-
yasi baskılarla İngiltere’yi muhtelif konu-
larda geri adım attırmanın bir yolunu bu 
zamana kadar bulamadılar. Elbette Maas-
tricht veya Lizbon gibi AB’nin çok mühim 
anlaşmaları İngiltere’nin istemediği birçok 
farklı hususta maddeler barındırıyor. Fakat 
bunların hiçbiri Birliğin yönünü tayin ede-
cek ya da değiştirecek mahiyette değil. Öte 
yandan işaret edilen karar mekanizmaları 
hususu veya AB güvenliğinin NATO ile 
ilişkisi gibi konular, Birlik açısından hayati 
meseleler. Son olarak Brexit’in ardından 
yaşananlar dahi bu imtiyazlı ilişkinin bir 
yansıması olarak değerlendirilebilir. Nite-
kim Fransa’nın aldığı sert pozisyona rağ-
men AB, İngiltere’yi pazarlık süreci 
boyunca herhangi bir şekilde cezalandırma 
yoluna gidemedi. Hatta Kuzey İrlanda 
Protokolü meselesi bile bu imtiyazlı ilişki-
nin bir sonucu olarak görülebilir. Zira İn-
giltere’nin daha önce kabul ettiği bir 
hususu tek taraflı olarak değiştirmeye ça-
lışması AB cihetinden hâlâ somut bir ham-
leyle karşılaşmadı. İngiltere’nin Soğuk 
Savaş’tan bu yana sahip olduğu imtiyazlı 
pozisyonunu hiç kaybetmemesinin temel 
sebebi; AB’nin federal bir devlet gibi hare-
ket edememesi ve dolayısıyla da bölge jeo-
politiğinden kaynaklanan krizlere ve 
tehditlere karşı İngiltere’nin askeri varlı-
ğına olan ihtiyacın her daim devam etme-
sinden kaynaklanıyor. İngiltere’nin nükleer 
bir güç olarak Soğuk Savaş sırasında 
ABD’nin sağladığı güvenlik şemsiyesinin 
bir parçası olması o günlerde AB için vaz-
geçilmez bir aktör olmasını sağlıyordu. 
Bugün de artan Rus tehdidi gibi sorunlara 
karşı ABD’nin küresel krizlerde maliyeti 
ortaklarına devretme eğilimi İngiltere’nin 
varlığını AB için yine vazgeçilemez bir hale 
getiriyor. 

ABD krize müdahil olabilir 

Bu açıdan bakıldığında Kuzey İrlanda 
Protokolü’nün geleceğinin ne olacağı 

konusu da aslında belirginlik kazanıyor. 
ABD’nin dahil olmadığı bir senaryoda 
Fransa’nın katı tutumuna rağmen AB’nin 
krizi tırmandırma yoluna gitmesi iki taraf 
için de makul bir yol değil. Hatta mesele-
nin ilk gündeme geldiği dönemlerde ufak 
tavizlerle çözülmesi büyük ölçüde müm-
kün görünüyordu. Ne var ki İngiltere’nin 
konuyu artık bir egemenlik meselesi olarak 
lanse etmesi ve buna karşılık Fransa’nın 
müzakere dahi etmemek gerektiği yönün-
deki çıkışı konuyu iyice karmaşık hale geti-
riyor. Bu iki ülke AB’nin uzun yıllar 
boyunca nasıl bir aktör olması gerektiği 
konusunda birbirine zıt pozisyonları temsil 
ediyordu. Fransa ABD’den bile bağımsız 
ve uluslararası alanda aktif bir AB için ça-
lışırken, İngiltere her zaman güçlü transat-
lantik ilişkilerden yana tavır aldı ve AB’yi 
sadece bir ekonomik kazanç kapısı olarak 
gördü. AB ülkeleri şayet bu krizi kendilerini 
terk eden İngiltere’ye karşı “Avrupalı-
laşma” fikrinin lehine sembolik bir zafer 
kapısı olarak görme eğiliminde olurlarsa, 
Kuzey İrlanda Protokolü daha uzun bir 
süre gündemde kalmaya devam edecektir. 
Yine de İngiltere’ye özellikle ticaret anlaş-
maları üzerinden sopa göstererek geri 
adım attırma seçeneği en düşük ihtimalli 
senaryo olarak görünüyor. Nitekim Al-

manya tarafında Merkel’in konuya ılımlı 
bir tavırla yaklaşması, tarafların anlaşma 
şartlarında bazı revizyonlar veya uygulanış 
açısından bazı teknik düzenlemeler üzerin-
den müzakerelere tekrar başlayacağının 
sinyallerini veriyor. Ancak terazinin bir ke-
fesinde AB pazarının standartlarının ko-
runması, diğerinde de bir ülkenin kendi 
sınırları içerisinde gümrük uygulaması ge-
rekliliği gibi iki hayati mesele söz konusu 
olduğu için bu meselede tansiyon dönem 
dönem düşse bile yeni krizlerin ortaya çık-
ması da mümkün. Son olarak, G7 zirve-
sinde Biden yönetiminin Belfast 
Anlaşması’nın tehlikeye atılmaması gerek-
tiği yönündeki açıklamalarına nazaran, 
ABD arabuluculuğunun devreye girme-
siyle tarafların krizi ivedilikle çözme eğili-
minde olacaklarını söylemek mümkün. 
Donald Trump’ın aksine Joe Biden’ın se-
çildiği günden bu yana AB ile olan ilişkileri 
güçlü tutacağını sürekli tekrar ettiğini dü-
şünürsek, bu tarz bir krize müdahil olmak 
istemesi önümüzdeki süreçte karşılaşılabi-
lecek bir senaryo. Şu ana kadar yalnızca 
söylem üreten Biden yönetiminin iki yakın 
müttefiki arasındaki teknik bir meseleden 
çıkabilecek bir krizi çözmesi de oluştur-
maya çalıştığı “Amerika geri döndü” algı-
sını daha da pekiştirmeye yarayabilir.
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KUZEY IRLANDA 
KRIZI BUYUYOR 

İngiltere ile Avrupa Birliği arasında Brexit anlaşmasının en kritik unsurlarından Kuzey İrlanda Protokolü'nün uygulanması 
konusunda devam eden anlaşmazlıklar, G7 zirvesinde tanık olunduğu gibi ciddi bir krize evrilme potansiyeli taşıyor

İngiltere’ye özellikle ticaret anlaşmaları 
üzerinden sopa göstererek geri adım at-
tırma seçeneği en düşük ihtimalli senaryo 
olarak görünüyor. Nitekim Almanya tara-
fında Merkel’in konuya ılımlı bir tavırla 
yaklaşması, tarafların anlaşma şartla-
rında bazı revizyonlar veya uygulanış açı-
sından bazı teknik düzenlemeler 
üzerinden müzakerelere tekrar başlayaca-
ğının sinyallerini veriyor. 

Müzakereler başlayacak 

AB üyesi bir ülke olan İrlanda Cumhuri-
yeti ile İngiltere’nin AB’den ayrılması se-
bebiyle artık Birliğin bir parçası 
olamayacak Kuzey İrlanda arasında 
devam edecek serbest geçiş uygulaması, 
ortak pazardan çıkacak olan İngiltere’nin 
ticari mallarının herhangi bir gümrük uy-
gulamasına maruz kalmadan Kuzey İr-
landa üzerinden AB ticaret bölgesine 
girebilmesi anlamına geliyordu. 

AB ticaret bölgesi meselesi 

Zalim Yunanistan!

YASA DIŞI göç dalgasına karşı mücadele 
bahanesiyle sınırlarına kulakları sağır ede-
bilecek kapasitedeki elektronik cihazlar 
konuşlandıran, ülkesine gelen düzensiz 
göçmenlere karşı şiddet ve "geri itme" 
yöntemini sistemli bir şekilde uygulayan 
Yunanistan, uluslararası hukuk ve Avrupa 
Birliği (AB) kurallarını ihlal etmeyi sürdü-
rüyor. Deniz yoluyla Türkiye'nin kıyı bölge-
lerinden Midilli, Sisam ve İstanköy gibi 
Yunan adalarına geçmek isteyen sığınmacı 
botlarını zorla Türkiye'ye geri iten Yunanis-
tan Sahil Güvenlik güçlerinin uygulamaları, 
uluslararası medya kuruluşlarının haberle-
rine ve tarafsız sivil toplum kuruluşlarının 
(STK) raporlarına yansıyor. Uluslarası Af 
Örgütü'nün yanı sıra Ege'deki sığınmacıla-
rın durumuyla ilgili çalışmalar yapan 
STK'lerin yayımladığı raporlardan derlediği 
bilgilere göre, Yunanistan, Türkiye ile sınır 
bölgesi olan Meriç'teki kara sınırlarını 
geçmeye çalışanlara göz yaşartıcı gaz, 
tazyikli su ve plastik mermi kullanıyor. Şid-
detin tanıkları, Yunan sınır birimlerinin 
aşırı güç kullanımı, darp, gerçek mühim-
mat kullanımı, yasa dışı gözaltı ve Türki-
ye'ye sistematik geri itmeler de dahil 
olmak üzere çok sayıda hukuk ihlaline işa-
ret ediyor. Uluslararası medya kuruluşları-
nın görselleriyle belgelediği olaylarda 
göçmenlere Yunan unsurlarınca uygulanan 
şiddet ve sistematik geri itme vakalarına 
AB Sahil Güvenlik ve Sınır Ajansının 
(FRONTEX) da dahil olduğu görülüyor. 
Atina yönetiminin, yıllardır Ege'de uygula-

dığı bu eylemlerine yenilerini eklemesi 
dikkati çekiyor. 

Ses bombası sistemi 

Sığınmacılara karşı kullanmak üzere güçlü 
ses dalgaları yayabilen ve insanları sağır 
edebilen iki elektronik cihazı Türkiye sını-
rındaki Meriç bölgesine yerleştiren Yunan 
makamları, olası toplu göçmen akınlarına 
karşı kullanmak üzere, taşınabilir, güçlü 
ses dalgaları yayabilen bu sistemin testle-
rine başlamış durumda. Söz konusu iki 
Uzun Menzilli Aktif Akustik Uyarıcı (LRAD) 
sistem, Türk-Yunan sınırındaki Yunan Polis 
Teşkilatının (ELAS) kullanımına sunulmuş 
halde bulunuyor.

Yunanistan, ülkelerindeki iç savaş ve istikrarsızlıktan ötürü “güvenli liman” 
arayışıyla gelen mültecilere kapılarını sıkı şekilde kapatırken sığınmacılara 

karşı insan hakları ihlallerine her geçen gün yenisini ekliyor 
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KLASİKLEŞMİŞ sanatsal ve 
kültürel etkinlik anlayışını 
kırma niyetiyle ve yenilikçi 

bakış açısıyla yola çıkan Babil Sanat, 
Temmuz ayı itibarıyla gerçekleştireceği 
kültür sanat etkinlik takvimini açıkladı. 
Anadolu'da Babil İmparatorluğu ile bir-
likte değişen kültür ve medeniyetten yola 

çıkarak, etkinliklerin yer aldığı şehirlerde 
bu kültürel ve sanatsal değişimi yaşat-
mayı hedefleyen Babil Sanat, yaz boyu 
birbirinden ünlü isimleri özlediğimiz 
sahnelerde müzikseverler ile buluştura-
cak. Temmuz, Ağustos ve Eylül ayla-
rında Sakiler, Gazapizm, Melek Mosso, 
Ayta Sözeri, Rubato, Hüsnü Şenlendirici 

& Halil Sezai ve Simge & Musa Göç-
men Senfoni Orkestrası ile etkinlikler dü-
zenleyecek olan Babil Sanat, Karnaval 
Medya Grup bünyesinde bulunan Süper 
FM, JoyTürk ve Virgin Radio Türki-
ye'nin medya sponsorluğunda, konser-
leri Covid19 tedbirlerine uygun olarak 
gerçekleştirecek.

Babil’de sanat dolu zamanlar olacak 

BABASI Galip Bey, 1. Dünya 
Savaşı'nın ilk yıllarında Çanak-
kale'de daha sonra da Balkan 

Savaşı'nda yer aldı ve 7 yıl boyunca Kaf-
kaslarda ve Arabistan çöllerinde savaştı. 
Annesi Seniha Hanım, savaşın ilerleyen za-
manlarında çocukları Fehime ile Ahmet'i 
alarak İstanbul'a döndü. Galip Bey, savaş-
tan sonra Sinop'taki köyüne dönerek ikinci 
evliliğini yaptı. Galip Bey'in peşinden giden 
Seniha Hanım ve çocukları da Sinop'a yer-
leşti. Ahmet Muhip, burada 9 yaşındayken 
ilkokula başladı, yazları da köye giderek ço-
banlık yaptı. Babasının tekrar askere alın-
masının ardından ailesiyle Ankara'ya giden 
Dıranas, gençliğinin büyük bölümünü bu 
şehirde geçirdi. 

İlk şiiri 1926'da yayımlandı 

Ortaokul ve liseyi "Taş Mektep" olarak anı-
lan Ankara Erkek Lisesi'nde okuyan şairin 
"Bir Kadına" adlı ilk şiiri, 1926'da "Muhip 
Atalay" imzasıyla Milli Mecmua'da yayım-
landı. Dıranas, lisedeyken usta edebiyatçı-
lar Faruk Nafiz Çamlıbel ve Ahmet Hamdi 
Tanpınar'ın öğrencisi oldu ve Fransızca öğ-
rendi. Şair, 1931'de liseden mezun olarak 
1932'ye kadar Hakimiyet-i Milliye gazete-
sinde çalıştı. Üniversiteye başladığı Ankara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni 2 yıl sonra 
bırakan şair, devam ettiği İstanbul Üniver-
sitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nü 
de bitirmeden ayrıldı. Asıl edebiyat hayatı 
İstanbul'da başlayan Dıranas, hem edebi-
yat fakültesine devam etti hem de Güzel 
Sanatlar Akademisi'nde kütüphane müdür-
lüğü ve ardından Dolmabahçe Resim ve 
Heykel Müzesi'nde müdür yardımcılığı gör-
evini üstlendi. 

Rus edebiyatını yakından izledi 

İstanbul'da Cahit Sıtkı Tarancı, Orhan Veli 
Kanık, Sait Faik Abasıyanık, Fazıl Hüsnü 
Dağlarca, Baki Süha Edipoğlu ve Şevket 
Rado gibi dönemin genç şair ve yazarlar-
dan oluşan bir edebi çevre içinde yer alan 
ve Fransızcasını ilerleten şair, Fransız ve 
Rus edebiyatını yakından izledi. Resim ko-
leksiyoncusu olan ve kendisi de resim 
yapan Dıranas'ın, Adolph Basler'den Cahit 
Sıtkı Tarancı ile birlikte tercüme ettikleri 
"Fransa'da Müstakil Resim" başlıklı iki cilt-
lik kitap, 1937'de Güzel Sanatlar Akade-
misi yayını olarak basıldı. Dıranas, 
Ankara'ya döndüğü 1938'den itibaren 4 yıl 
boyunca Halkevleri Kültür ve Sanat Yayın-
ları'nın yönetmenliği yaptı. Münire Ülker 
ile 1940'ta dünya evine giren yazar, 1942'de 
konusunu Milli Mücadele'den alan ve 
Fransızcadan adapte edilen "Üç Kahra-
man" adlı tek perdelik bir piyes yayımladı. 
Ağrı Doğubeyazıt'ın Sürbehan köyünde 
1942-1944 arasında askerliğini yapan ede-
biyatçı, "Ağrı" isimli uzun şiiriyle 1946'da 
İstanbul Şehir Tiyatrosu tarafından sahne-
len "Gölgeler" adlı oyununu askerlik yılla-
rında kaleme aldı. Ahmet Muhip, 
askerliğinin bitmesiyle Çocuk Esirgeme 
Kurumunda çalışmaya başladı. "O Böyle 
İstemezdi" adlı oyununu ise 1947'de yazdı. 
Oyun ve roman çevirileri, 1940-1962 yılları 
arasında yayımlanan Dıranas, Türkiye İş 
Bankası ve Anadolu Ajansında Yönetim 
Kurulu Üyesi, Devlet Tiyatrosu Edebi Ku-
rul'da ise başkan sıfatıyla görev aldı.
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Şair ve tiyatro yazarı Ahmet Muhip  
Dıranas'ın vefatının üzerinden 41 sene 
geçti. Galip Efendi ile Seniha Hanım'ın 

oğlu olarak 1909'da dünyaya gelen  
Dıranas'ın doğum yeri kimi kaynaklara 
İstanbul, kimi kaynaklara ise Sinop'un 

Salı Köyü olarak geçti 

A sıl adı Mahmut Cahit Erencan 
olan usta şair, Erzurumlu nüfus 
memuru Necati Bey ile Feride 

Hanım'ın üçüncü çocuğu olarak 10 Ocak 
1917'de Tokat'ın Zile ilçesinde dünyaya 
geldi. Erzurum ve civarının Ruslar tarafın-
dan işgal edilmesi sebebiyle Külebi'nin ai-
lesi, doğumundan kısa bir süre önce 
sıkıntılı bir yolculuğun ardından Tokat'ın 
Zile ilçesinin Çeltek Köyü'ne yerleşti. So-
yadı yasasıyla birlikte ailesi "Erencan" so-
yadını alsa da usta şair, şiirlerini yazmaya 
başladıktan sonra sülalesinin "Gulebi" 
olan adını "Külebi" olarak kullanmaya 
başladı ve bu soyadı 1946'da tescil ettirdi. 
Lise yıllarında kendini okumaya verdi 
Külebi, Zile'de Mahalle Mektebi'nde baş-
ladığı ilk öğrenimini, Numune-i Terakki ve 
Dutlupınar İlkokulu'nun ardından Tokat 
Gazi Ahmet Danişment İlkokulu'nda 
1929'da tamamladı. Orta öğrenime yatılı 
devam eden Külebi, Sivas Erkek Lise-
si'nden 1936'da mezun oldu. Başarılı ede-
biyatçı, lise yıllarında içine kapanarak, 
kendini kitap okumaya vererek, Reşat Nuri 
Güntekin, Halide Edip Adıvar gibi önemli 
edebiyatçıların eserlerini takip etti ve şair- 
yazar Ahmet Kutsi Tecer'in, halk kültürü, 
musikisi ve şairleriyle ilgili çalışmalarından 
etkilendi. Şiir, hatıra ve deneme yazıları 
kaleme alan Külebi'nin ilk şiiri, okuduğu li-
sede hazırlanan "Toplantı" dergisinde ya-
yımlandı. İstanbul Yüksek Öğretmen 
Okulu Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü 
1936'da birincilikle kazanan Külebi, Fuat 
Köprülü, Ahmet Hamdi Tanpınar ve Ali 
Nihat Tarlan'ın da aralarında bulunduğu 
önemli öğretmenlerden eğitim alarak 
1940'ta mezun oldu. Öğretmen okulunda 
öğrenim görürken müdür Fuat Köprü-
lü'nün kendisine şiir yazdığı için kızacağını 
düşündüğünde Külebi mahlasını ilk kez bu 
yıllarda kullanmaya başlamıştı. Ordinar-
yüs Prof. Türk dil bilimci ve bilim insanı 
Reşit Rahmeti Arat'ın teşvik ve yardımıyla 
1938'de Almanca öğrenmek için Berlin'e 
gönderilen Külebi, döndükten sonra aynı 
okulun tarih bölümünde öğrenim gören 
Süheyla Tarkan ile nişanlandı ve 1942'de 
evlendi. İkilinin, Mehmet Ali ve Ahmet 
adlı iki erkek çocuğu oldu. Öğrenci olarak 
geldiği İstanbul'da, ilk şiirlerini henüz 20'li 
yaşlarının başındayken "Mahmut Cahit" 
ve "Nazmi Cahit" lakaplarıyla Gençlik der-
gisinde yayınlayan Külebi'nin eserleri "Var-
lık", "Sokak", "İnsan", "Türk Dili", "Yaratış" 
ve "Kültür Dünyası" dergilerinde de 
okurlarla buluştu. 

11 yıl TDK'de görev yaptı 

Cahit Külebi, mezuniyetinden 1 ay sonra 
yedek subay olarak askere giderek, teğ-
menlik rütbesi aldı. Trakya'da 46. Süvari 
Alayı'nda 2,5 yıl yedek subay olan Külebi, 
17 Aralık 1942'de terhis oldu. 1945'te 45 
günlük bir süre için tekrar askere çağrılan 
Külebi, bu görevini de Ödemiş'te yerine 
getirdi. "Adamın Biri" adını verdiği ilk şiir 
kitabını 1946'da yayımlanan usta edebi-
yatçının, 1949'da "Rüzgar", 1954'te de "Ye-
şeren Otlar" adlı kitabı çıktı. "Yeşeren 
Otlar" eseriyle 1955'te Türk Dil Kurumu 
(TDK) Edebiyat Ödülü'nü alan şair, "Yan-
gın" adlı eseriyle ise 1985'te Yeditepe Şiir 
Armağanı'nı kazandı. Halkın içinden, 
Anadolu'dan, Anadolu'nun bir göçmen 

köyünden çıkıp şairlik mesleğinin en 
önemli isimleri arasında yer alan Cahit 
Külebi, "Roman, oyun, öykü… Bunlar 
bana hep yapay gelmiştir. Roman yazar-
sam yalan söylerim gibi gelmiştir bana. 
Oyun daha gerçekçi gibi ama ona da cesa-
retim olmamış. Oysaki ben şiiri kendimi 
anlatmak sayıyorum." demişti. Usta 
kalem, Antalya Lisesi'ne stajyer edebiyat 
öğretmeni olarak 1943'de atandı. Ankara 
Devlet Konservatuvarı'nda ve Ankara Gazi 
Lisesi'nde de edebiyat öğretmeni olarak 
görev yapan Külebi, 1951'de Ankara Gazi 
Lisesi'nde Müdür Başyardımcısı, 1956'da 
ise Milli Eğitim müfettişi oldu. 
Şair Külebi, İsviçre Bölgesi Öğrenci Mü-
fettişi ve Kültür Ataşesi olarak 31 Ağustos 
1960-23 Nisan 1964 arası İsviçre'de kaldı. 
Ülkeye döndükten sonra 1964-1969 yılları 
arasında Milli Eğitim Bakanlığı Başmüfet-
tişliği, Kültür Müsteşar Yardımcılığı ve 
Teftiş Kurulu Başkanlığı görevlerinde bu-
lunan Külebi, 1973'te kendi isteğiyle 
emekli oldu. TDK'de 1972'de yapılan Ku-
rultay'da Yönetim Kuruluna seçilen şair, 
emekli olmasının ardından, Yayın Kolu 
Başkanlığı ve TDK Genel Yazmanlık gö-
revlerini 1983'e kadar sürdürdü. 12 Eylül 
Darbesi ile TDK'nin yapı değiştirmesi son-
rası 1983'te kurumdan ayrılan Külebi, 
Sosyal Demokrasi Partisi ile Sosyal De-
mokrat Halkçı Parti'nin kurucuları ara-
sında yer aldı. 

En sevilen şairler arasına girdi 

Kendisini en çok Karacaoğlan'a yakın his-
seden ve "Karacaoğlan'ın bacanağı" oldu-
ğunu söyleyen Cahit Külebi, eserlerinde de 
aşık edebiyatından beslenerek, serbest şiir-
ler kaleme aldı. Şiirlerinde yalın ve içten 
anlatımı ön plana çıkaran Külebi'nin "Ata-
türk Kurtuluş Savaşı"nda adlı eseri, Nevit 
Kodallı tarafından "Atatürk Oratoryosu" 
adıyla bestelendi. Şair Behçet Necatigil, 
Külebi'yi anlattığı bir açıklamasında şu ifa-
delere yer vermişti: "Aydın bir saz şairi iç-
tenliği, bir Karacaoğlan rahatlığı ve temiz 
bir dille zaman zaman kötümser, güvensiz, 
kendi türküsünü söyledi. Yarım kafiyeler, iç 
sesler, duygu ve düşüncelerine eklediği 
zarif benzetmeler ve söyleyişindeki titiz-
likle en sevilen şairler arasına girdi. Yurt 
köşelerinin manzara ve insan gerçeklerini, 
modem bir biçim ve yeni bir romantizmle 
yaşatış, anılarla güçlü içten bir duyarlık, 
başlıca özellikleridir." Külebi bir yandan 
eserlerinde yurt, insan ve doğa sevgisini iş-
lerken, öte tarafta çocukluk ve gençlik yıl-
larını geçirdiği Niksar, Tokat ve Sivas 
yörelerinden anılarında kalan izlenimleri 
de aktaran Külebi, yaptığı açıklamalarda 
şiir dilini ve yazı serüvenini şu sözlerle ak-
tarmıştı: "Ben hep yaşamdan yola çıktım. 
Bunun içindir ki hadi övünelim, Anado-
lu'nun türküsünü ilk kez başkalarından 
ayrı bir biçimde söyledim. Gerçekleri an-
lattım. Gücüm yettiğince de içine şiir kata-
bildiğim için, bu tutumumu beğenmeyen 
art düşüncelilere, küçümseyicilere rastla-
madım. Bugün 20 yaşında yazdığım şiirler 
bile güncelliğini tüketmiyorlarsa, elbette 
başka niteliklerinin yanı sıra bu sürekli ger-

çeğin kalıcılığından güç alıyorlar. Benim 
şiirim halkçıdır. Toplumculuk da halkçılı-
ğın içinde yer alır. Halkçılık, toplumculuk-
tan daha geniş ve kapsamlıdır. Elbette 
benim şiirimde, herhangi bir belirtisi yok-
tur. Herhangi bir belirtiye dayanarak da 
şiir yazmıyorum. Toplumcu ülkelerde de 
artık öğreti açısından şiir yazma modası 
gittikçe azalmaktadır. Ama toplumculuk-
tan çok halkçılığı benimsemiş bir insan ol-
duğum için toplumculuğuma gölge 
düşürmenin yanılgı olduğunu belirtmek is-
terim. Ben halkçı bir şairim." Eserlerinde 
sade bir dil kullanarak ahenk ve ritme 
önem veren Külebi'nin kitapları İngilizce, 
Almanca dahil 20 kadar dile tercüme 
edildi. 

Anadolu'dan gelen ses 

Prof. Dr. Abdullah Şengül, Türk Edebiyatı 
İsimler Sözlüğünde Cahit Külebi madde-
sinde şunları yazmıştı: "Türk edebiyatının 
Anadolu'dan yükselen bu önemli sesi, 
Türk şiirinin 1940-1950 yılları arasında 
gerçekleşen yeni şiir anlayışının önemli bir 
ismi oldu. Cumhuriyet'in ruhuna uygun, 
memleket gerçeklerini anlatan, halkı ve ko-
nuştuğu dili önemseyen, yaşadığı hayatı 
bütün yönleriyle ama coşkun bir şekilde 
anlatmayı esas alan lirik şiirler yazdı. 
Klasik şiirden Baki'yi, halk şiirinden 

Karacaoğlan'ı beğeniyle okuyan Cahit Kü-
lebi, çağdaşları arasında Nurullah Ataç ve 
Ceyhun Atuf Kansu'yu diğerlerinde farklı 
bulduğunu sık sık dile getirdi." Şair Küle-
bi'nin ömrünün son yılları, Ankara Çanka-
ya'daki bir apartmanın zemin katındaki 
dairesinde yakınlarının ölümlerine duy-
duğu acılarla, üzüntülerle, yalnızlık içinde 
geçti. Kalp ve böbrek yetmezliğiyle kronik 
akciğer rahatsızlığı bulunan Külebi, 28 
Mart 1997'de yoğun bakıma alındı ve 20 
Haziran 1997'de 80 yaşındayken Anka-
ra'da yaşama veda etti. Ankara'da toprağa 
verilen şairin naaşı, 2010 yılında ailesinin 
isteği üzerine Sivas Niksar'a taşınarak 
Karşıbağ Mahallesi'ndeki Şair Erzurumlu 
Emrah Türbesi'nin yanında defnedildi. Ve-
fatından kısa bir süre önce Sivas Cumhu-
riyet Üniversitesi Senatosu tarafından 
"Fahri Doktor" unvanı verilen usta şairin 
eserlerinden bazıları şöyle: 
 "Atatürk Kurtuluş Savaşında (1952) ", 
"Yeşeren Otlar (1954)", "Süt (1965)",  
"Şiirler (1969), "Türk Mavisi (1973)",  
"Sıkıntı ve Umut (1977)", "Yangın (1980)", 
"Bütün Şiirleri (1982)", "Güz Türküleri 
(1991)", "Bütün Şiirleri (1997)", "Güzel 
Yurdum (1996)", "Zerdali Ağacı (1990)", 
"Rüzgar (1949)", "Anı- İçi Sevda Dolu 
Yolculuk (1986)", "Düz yazı- Şiir Her 
Zaman (1985)"

Edebiyatın kibar  
kalemi 

Türk şiirinde yenileşme hareketinin öncülerinden biri olarak kabul edilen ve kendisini 
“halk şairi” olarak tanımlayan şair Cahit Külebi’nin vefatının üzerinden 24 yıl geçti 

CAHIT KULEBI 
UNUTULMUYOR

YAKLAŞIK 9.5 yıllık evli, 
yaşları 26 ile 58 arasında 
olan 220 babaya pandemi 

döneminde çocuklarıyla oyun oy-
nama konusunda ne düşündükleri 
soruldu. Babaların yüzde 61.4’ü ço-
cuklarla oyun oynamaya daha fazla 
zaman ayırdığını ifade ederken, 
yüzde 66.4’üne göre oyun zamanları 

neşeli, mutlu ve çok eğlenceli 
geçti. Çalışmayı yapan araştırmacı-
lardan İstanbul Ayvansaray Üniversi-
tesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi 
Hale Kahyaoğlu Çakmakcı, “Oyun 
sayesinde babalar ilişkilerinin daha 
fazla güçlendiğini, daha iyi bir ilişki 
ortaya çıktığını ve çocukları ile arala-
rında eskisinden daha sıcak bir diya-

log gerçekleştiğini söylediler. Bu da 
bu yılın babalar yılı olduğunu bize 
gösterebilir. Biliyoruz ki ebeveynler ve 
çocuklar çok zorlu bir pandemi döne-
minden geçti ve bu süreç içerisinde 
de babaların bir kısmı evde kaldı. Ço-
cuklarla oyun oynamak babaların 
stresle, kaygıyla başa çıkmasında da 
çok işe yaradı” dedi.  

Çocuklar babacı oldu
Türkiye’de babaların pandemi döneminde çocuklarla oyun oynamadaki rolü araştırıldı. Araştırmada, babaların 
yüzde 61’inin çocuklarıyla daha fazla oyun oynadığı, yüzde 70’inin ise ilişkilerinin güçlendiği ortaya çıktı
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TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Esenyurt İlçe, 684 Ada, 3 Parsel, KIRAÇ Mahalle/Köy, 2 Nolu Bağımsız Bölüm
Satışa konu daire plan itibariyle; Giriş holü, salon, mutfak, iki yatak odası, banyo, tuvalet bölümlerinden iba-
rettir. Daire giriş kapısı çelik kapı, oda kapıları Amerikan kapı, banyo ve WC kapısı PVC, oda zeminleri lami-
nant parke, ıslak alanlar seramik, pencereler PVC'dir. Binada doğalgaz mevcut, daire kombilidir. Takribi brüt
67 m² kullanım alanına sahiptir. Yakın çevresinde konut tipi yapılaşmalar bulunmaktadır. Alışveriş noktalarına,
çarşı pazara nispi mesafededir. Toplu taşıma araç duraklarına yürüme mesafesindedir. Belediye hizmetlerin-
den yararlanmaktadır. Yakınında semt pazarı kurulmaktadır.
Adresi : Gökevler Mah. Açelya Cad. Kardelen Sok. No:6 D:2 Esenyurt / İSTANBUL
Yüzölçümü : 128,95 m2  
Arsa Payı : 14/100
İmar Durumu : Var, İnşaat tarzı Konut alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 180.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 03/08/2021 günü 15:20 - 15:25 arası
2. Satış Günü : 03/09/2021 günü 15:20 - 15:25 arası
Satış Yeri : MEZAT SALONU,Ekinoba Mah. E-5 Londra Asfaltı Cad. No:105/1 

Aymerkez Karşısı, B.Çekmece/İST.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini 
Büyükçekmece 2. İcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankasında  bulunan TR420001500158007290494645 
İBAN numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar milli bir
bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanları
Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler 
olması  ve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para
iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  
teslim masrafları  alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

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

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

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

6- İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu
kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış
ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen  tebliğ olunur. 

7- Fiziken yapılacak ihalelerde 1,2,3,5 TL gibi bilinçli olarak mesnetsiz peyler sürmek şartı ile 
ihale için verilen kısa sürede ihalenin sıhhatini bozarak, ihalenin feshine bulgu oluşturmak maksadı ile 
sebepsiz yere hak kayıplarına neden olan pey sürme işlemlerine mani olmak için fiziken sürülecek olan iki
pey arasında en az 100,00 TL lik artış farkı aranmasına, 100,00 TL lik artış farkı altında pey sürenlerin 
peylerinin dikkate alınmamasına, (internet ortamında verilen tekliflerde bu hususun uygulanma imkanı 
bulunmadığından internet teklifleri istisnadır)

8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca
bilgi almak isteyenlerin 2018/5044 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.18/06/2021

T.C.
BÜYÜKÇEKMECE
2. İCRA DAİRESİ
2018/5044 TLMT.
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FUTBOLA başladığı ve 18 yıl formasını giy-
diği Altay'a 38 yıl sonra teknik adam olarak
dönerek TFF 1'inci Lig'de sezonun son 2
haftası ve Play-Off'ta 5'te 5 yaptırdığı siyah-
beyazlı takımı 18 yıl aradan sonra Süper
Lig'e taşıyan Mustafa Denizli'nin yeni
sezon öncesi henüz resmi sözleşme imzala-
maması kafalarda soru işareti bıraktı. Baş-
kan Özgür Ekmekçioğlu'nun 26 Mayıs'ta
İstanbul'da Altınordu'yu 1-0 mağlup ettik-
leri Play-Off finali sonrası, "Mustafa hoca

devam etmek istediği sürece devam edecek"
açıklamasının ardından deneyimli teknik
adam, "Şartlar sağlanırsa onların başında
her zaman olurum ben. Hiç problem değil"
mesajı vermişti.

Maddi konular önemsiz

Altay'da 21-28 Haziran'da gerçekleşecek
olağan genel kurulda Özgür Ekmekçioğ-
lu'nun seçime tek aday olarak girip yeniden
başkanlık koltuğuna oturması beklenirken,

genç başkanın kongre sonrası teknik direk-
tör konusunu çözüme kavuşturması bekle-
niyor. Başkan Ekmekçioğlu ile yeni sezon
planları konusunda görüşmeleri sürdüren
Mustafa Denizli'nin kulüpte kalması ha-
linde hangi görevi üstleneceği belirsizliğini
koruyor. Usta çalıştırıcının sportif direktör-
lük görevine getirilmesi de ihtimaller ara-
sında yer alıyor. Mustafa Denizli, yuvası
olarak gördüğü Altay'da maddi konuların
kendisi için önemsiz olduğunu ifade etmişti.

CHELSEA'DE geçen sezon Premier Lig'de 27
maçta 4, Şampiyonlar Ligi'nde 10 maçta 2 kez
ağları sarsan 23 yaşındaki Hırvat asıllı ABD'li
forvet, özellikle yarı finalde deplasmanında 1-1
biten karşılaşmada Real Madrid ağlarını sarsa-
rak takımına Manchester City'le oynanan final
kapısını açan isim oldu. Pulisic, altyapıdaki fut-
bolculuk eğitimi döneminde Türkiye Futbol Fe-
derasyonu'nun geleneksel olarak düzenlediği
U16 Ege Kupası'na 2014 yılıda ABD Milli Ta-
kımı kadrosuyla katıldı.O yıl Turgutlu 7 Eylül
Stadı ve Akhisar İlçe Stadı'nın ev sahipliği yap-
tığı Ege Kupası'nda B Grubu'ndan Fransa, Nor-
veç ve İskoçya'yı geride bırakarak lider çıkan
Amerika, Manisa 19 Mayıs Stadı'nda 25 Ocak
2014'teki finalde Türkiye U16 Milli Takımı'nı 2-1
yenerek şampiyon oldu. Pulisic, ABD U 16 Milli
Takımı'nda her maç ilk 11'de forma giydi. O tur-
nuvadan 1 yıl sonra Borussia Dortmund'a
transfer olan Pulisic, 2 yıl önce 58 milyon Sterlin
gibi dev bir bonservis ücretiyle Chelsea'nin 
yolunu tuttu. Pulisic'i sollayan Recep Eren'in ka-
riyeri istediği gibi gitmedi. O sezon Hacettepe'de
profesyonel olan futbolcu, 2'nci Lig'de Amed
Sportif formasını giydikten sonra geçen sezon
3'üncü Lig'deki Mardin Fosfatspor'a transfer
oldu. 

G alatasaray Lisesi’nde yapılan Ga-
latasaray Kulübü Seçimli Olağan
Genel Kurulu’nda gerçekleştirilen

oylama sonucu, sarı-kırmızılılarda baş-
kanlık koltuğuna Burak Elmas oturdu.
Başkan adaylarından İbrahim Özdemir
sarı, Metin Öztürk mor, Eşref Hamam-
cıoğlu yeşil, Burak Elmas kırmızı, Meh-
met Yiğit Şardan ise gri oy pusulası ile
yarıştı. Yarış kıyasıya bir rekabete sahne
oldu. Açılan ilk 10 sandığın ardından
Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas’ın
237 oy önünde yer aldı. 20’nci sandık
sonunda ise aradaki fark 65’e indi.
28’inci sandık sonucunda ise Burak Elmas, oy sayısını
1406’ya yükselterek yarışta ilk defa öne geçti. Kalan iki san-
dıkta da en çok oyu alan isim olan Burak Elmas, topladığı
1541 oy ile Galatasaray’ın 38’inci başkanı oldu. Elmas’ın
ardından Eşref Hamamcıoğlu 1500, Metin Öztürk 893,
Yiğit Şardan 679, İbrahim Özdemir ise 92 oy aldı.

Yaşasın Galatasaray

Galatasaray Kulübü’nün yeni başkanı Burak Elmas, seçim
sonuçlarının açıklanmasının ardından kısa bir konuşma
yaptı. Kendisini başkanlığa layık gören üyelere teşekkür
eden Elmas, “Bana ve ekibime gösterdikleri teveccüh için
tüm üyelere teşekkür ederim. Tüm adaylara, Galatasaray
demokrasisine katkıları için teşekkür ediyorum. Bu seçim
çok önemliydi. Galatasaray kararını verdi, kimse kaybet-
medi. Tüm Galatasaraylılar yarından itibaren
tek yumruk olacağız ve birlikte çok
şeyler başaracağız. Bu süreçte
eşime, oğluma teşekkür
etmek istiyorum. Beni bu
yolda bir saniye yalnız
bırakmayan ekip arka-
daşlarım, iyi ki varsa-
nız. Yaşasın
Galatasaray” dedi.

Faruk Süren'le
kucaklaştı

Burak Elmas, kür-
süden indikten sonra
kendisini tebrik eden
eski başkanlardan
Faruk Süren ve yönetici-
lerden Ali Dürüst ile ku-
caklaştı. Elmas, diğer

üyelerin de tebriklerini kabul edip 
teşekkür etti.

Bu seçim bir sembol olacak

Seçimde 2’nci olan Eşref Hamamcı-
oğlu ise Burak Elmas’a bundan son-
raki süreçte destek olacaklarını
vurgulayarak, “Tüm Galatasaraylılara
sonsuz teşekkür etmek istiyorum. Bu
seçim, kucaklaşmanın ve kardeşliğin
bir sembolü olacaktır. Galatasaraylılara
yakışır bir seçim süreci geçirdik, herke-
sin payı var. Bütün yarışan adaylar çok
değerlidir. Uygun olmayan eleştiriler

yapılmış olabilir. Genç kardeşlerimizin bundan sonra naçi-
zane olarak dikkatli olmalarını dilerim. Bu saate kadar bek-
leyen seçmen arkadaşlarımıza ve genel kurul üyelerimize
teşekkür ediyorum. Genel kurul iradesi esastır. Bizim ama-
cımız bundan sonra Burak Elmas’a destek olmaktır” şek-
linde konuştu.

Heyecanlı bir seçim oldu

Seçimin son ana kadar büyük bir heyecanla geçtiğini dile
getiren Elmas, "Çok heyecanlı bir seçim oldu. Çok mutlu-
yum. Galatasaray’ın DNA’sına, değerlerine uygun bir
seçim oldu. Bu seçim sürecinde umarım kimse kırılmamış-
tır. Biz elimizden geleni yaptık. Sadece kendi projelerimizi
ve ekibimizi tanıtarak bu süreci yürüttük. Kimse hakkında
bir şey söylememeye özen gösterdik. Bundan sonra da bu

tutum devam edecek. Yapacak çok iş var. Daha yeni
başlıyoruz. Asıl iş mazbatamızı aldıktan sonra

başlayacak" diye konuştu.

Taraftarlara teşekkür etti

Galatasaray taraftarına da teşek-
kür eden Elmas, "Arkadaşlarım
bahçede 'Uğur yapalım, çıkma'
dediler. Ama çıktık, hayırlısı
olsun. Tüm üyelere, bize tevec-
cüh gösteren ya da gösterme-
yen tüm üyelere teşekkür
ederim. Taraftarlarımıza da
çok teşekkür ederim. İlgilerine

de. Bu ilgi omzumuzda bir yük.
Bu ilginin getirdiği sorumluluğun

farkındayız ve fazlasıyla hissediyo-
ruz. Şimdi onlara layık olma zamanı"

dedi. DHA

Mustafa Denizli belirsizliği sürüyor

Galatasaray
şimdi Elmas

EFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olan
İngiliz devi Chelsea'nin yıldızlarından
Christian Pulisic, uluslararası vitrine 
ilk kez 7 yıl önce Türkiye'de çıktı

Chelsea’li yıldız
Ege’den geçti

Galatasaray 
Kulübü Seçimli
Olağan Genel 
Kurulu’nda 

1541 oy alan 
Burak Elmas, 

sarı-kırmızılıların 
38’inci başkanı oldu

Gibi oldu

Seçimde ikinci olan Eşref Hamamcıoğlu ile birlikte
kürsüye çıkmaları için ise Burak Elmas, şunları kay-

detti: "Galatasaray için normal bir görüntüdür. Son za-
manlarda uygulanmadığı için size öyle gelmiştir.
Galatasaray budur. El ele, kol kola herkes seçim

sonrası birbirini tebrik eder. Ertesi gün aile olarak
yaşamaya devam ederiz. Biz normali yaptık.
Ekstra bir şey yapmadık. Bundan sonra da

Galatasaray’a uygun davranış biçimini
göstermeye ekibim ve ben

devam edeceğiz."

Galatasaray 
kültürü başkadır
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FUTBOLA çocuk yaşlarda gayri fe-
dere takımlardan Dönüktaşspor’da 
başlayan Şaban Meteöz, toprak sa-

halarda mahalleler arası kupa maçlarında oy-
nadı. 16 yaşında amatör takımlardan 
Yıldırımspor’da lisansı çıkarılan Meteöz, yıllar 
geçse de çok sevdiği futboldan kopamadı. Me-
teöz, halen haftada 1 gün gençlerle futbol oy-
nuyor. 5 çocuk, 12 torun sahibi olduğunu dile 
getiren Şaban Meteöz, 25 yıl önce kaybettiği 
eşi Gülseren Meteöz’ün ardından teselliyi fut-
bolda bulduğunu kaydetti. Meteöz, "Askerde 
de futbol oynadım, dönünce yine Tarsus’un 
değişik amatör takımlarında forma giydim. Şu 
an çok sayıda torunumun yanı sıra 2 tane de 
torunumun çocuğu var. Eşim öldükten sonra 
yalnız kalınca futbola daha çok sarıldım. 
Hafta arası parklarda 20 kilometre koşuyo-
rum. Hafta sonlarında ise bazen 2 gün, bazen 
1 gün gençlerle Tarsus Cumhuriyet Lisesi sa-
hasında futbol oynuyorum. Gençleri daha ba-
şarılı olmaları için teşvik ediyorum. İyi bir 
futbolcu olurlarsa hem ekmek paralarını kaza-
nır hem de dünyanın en güzel sporunu yapmış 
olurlar. Ayaklarım beni taşıdığı sürece futbola 
devam edeceğim" dedi. Şaban Meteöz ile her 
hafta futbol oynayan takım arkadaşlarından 
Nidal Diyap (57) ise "Onu örnek alıyoruz. 
Maşallah, Şaban Meteöz bize ve gençlere taş 
çıkartıyor. Onun heyecanını ve mutluluğunu 
görünce futbolu daha çok seviyoruz" diye  
konuştu.

Gençlere taş  
çıkartıyor 

Mersin'in Tarsus ilçesinde gençlik  
yıllarında amatör olarak ilgilendiği  

futboldan kopamayan 5 çocuk babası, 
12 torunsahibi Şaban Meteöz (81) 

gençlere taş çıkartıyor

TÜRKİYE’NİN en büyük sokak bas-
ketbol turnuvalarından Red Bull 
Half Court 3x3 Basketbol Turnuva-

sı’nın ikinci elemesi Ankara’da yapıldı. Yeni-
den tasarlanan Ankara Anıttepe Spor Tesisi 
Basketbol Sahası’nda düzenlenen Red Bull 
Half Court’ın eleme turnuvasında Türkiye 
şampiyonu olmak için üçer kişilik takımlar 
mücadele etti. 
16 takımın yer aldığı eleme sonunda Tarhana 
Gangs, Sportive Manisa, Goca Bolulular ve 
Vamos takımları Türkiye finaline gitmeye hak 
kazandı. Bursa ve Ankara’dan sonra eleme he-
yecanı sırasıyla 3 Temmuz’da İstanbul ve 9 
Temmuz’da İzmir’e taşınacak. Türkiye şampi-
yonu ise 4 eleme sonunda İzmir’de oynanacak 
final karşılaşmaları ile belli olacak. Final eta-
bında Türkiye şampiyonu olmayı başaran 
takım, Eylül ayında Rusya’da yapılacak dünya 
finallerinde Türkiye’yi temsil edecek. 

MİSLİ.COM 3'üncü Lig'de 
yeni sezon öncesi Karşıya-
ka'da gözler 3-4 Temmuz'da 

yapılacak genel kurula çevrilirken, kulü-
büyle sözleşmesi sona eren 27 yaşın-
daki forvet Hakan Kuş, gelen teklifleri 
askıya aldı. Karşıyaka'da son iki se-
zonda attığı 27 golle takımın en skorer 
oyuncusu olan deneyimli forvetin yapı-
lacak genel kurul sonrası görev gelecek 
yönetim ile masaya oturmadan başka 
hiç bir kulübün teklifini değerlendirme-
yeceği öğrenildi.  
İzmir ekibinde geçen sezon 15 kez ağ-
ları sarsan oyuncu için liglerden birçok 
kulüp nabız yokladı. Deneyimli forvet 
gelen teklifleri askıya alırken önceliğinin 
altyapısından yetiştiği kulüp olduğu be-
lirtti. Karşıyaka'da 131 maçta 41 gol 
atma başarısını gösteren Hakan Kuş, 
takımın 3 sezonda 2 kez Play-Off oyna-
masında pay sahibi oldu.

FENERBAHÇE'YE geçen 
sezon büyük umutlarla gelen 
Diego Perotti yol ayrı-

mında...Sakat olarak başladığı sezonda 
bir dönem form tutan ve etkili olan Ar-
jantinli oyuncu yeniden sakatlanmış ve 
sezonu kapatmıştı. Perotti, İtalya gaze-
teci Nico Schira'ya bu yaz Fenerbah-
çe'den ayrılabileceğini söyledi. 
Fenerbahçe'de performans bazlı 2+1 

yıllık sözleşmesi bulunan Diego Perotti, 
"İtalya her zaman kalbimde. Genoa 
neden olmasın? Oğlum orada doğdu, 
dönmek isterim" ifadelerini kullanarak 
Serie A ekibi Genoa'ya dönebileceğinin 
sinyallerini verdi. Diego Perotti, Fener-
bahçe forması altında Süper Lig 'de 4 
maça çıkarken 3 gol kaydetmiş Antal-
yaspor ve Gençlerbirliği galibiyetlerinde 
önemli rol oynamıştı.

Basketbol finalistleri 
belli oldu 

İDMAN TV'ye açıklamalarda bulunan 
Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavu-
şoğlu, yabancı futbolcu sayısının düş-
mesi taraftarı olduğunu belirterek, 
"Federasyonun koyduğu 8'i sahada olmak 
kaydıyla 14 yabancı kuralı var. Geçen se-
neye baktığımız zaman bazı takımlar ligin 
yarısını hemen hemen 11 yabancıyla oy-
namışlar. Burada tabii ki Türk oyunculara 
fazla şans vermiyoruz, vermemiz lazım. 
Bu önemli bir konu.  
Şu anda federasyonun koyduğu kuralı 
Alanyaspor olarak desteklediğimizi söyle-
dik. Birkaç kulübün de desteklediğini bili-
yorum." diye konuştu. 12 yabancı 
oyuncunun daha mantıklı olduğunu savu-
nan Çavuşoğlu şunları kaydetti: "Büyük 
kulüpler her sene şampiyonluğa oynuyor-
lar ama yabancı oyuncularla şampiyon 
olacağız diye bir kaide yok. Türk futbolcu-
larını nasıl geliştireceğiz, milli takıma 
nasıl kazandıracağız? Altyapıdan genç 
oyuncuları oynatarak, şans vererek ka-

zandıracağız. Biz bu sene takımımızda 
genç oyuncularımızı oynattık. Bazı kulüp-
ler de çok futbolcu almışlar, yabancı fut-
bolcuların yarısı oynayamıyor, işe 
yaramıyor. Onları göndermeye çalışıyor-
lar. Onların sıkıntıları var. O zaman alma-
yacaksın. Ben bir futbolcu getirip 2-3 
sene oynatıyorum bakıyorsun şampiyon-
luğa oynayan bir kulübe gidiyor.  
Bunlar da önemli. Ben bulmadan önce siz 
bulsaydınız. Bunlara çalışmak ve görmek 
lazım. Her futbolcunun büyük takımda oy-
nama hayali var. Bu da normaldir.  
Yabancı kuralında ben federasyonun  
uygulamak istediği statüye katılıyorum. 
Aslında 8 sahada 6 dışarıda şeklinde de 
olmaması lazım.  
14 değil de 12 yabancı olsa daha man-
tıklı olur. Ben 14 yabancı futbolcu almam, 
almak isteyen alabilir. Kulübede oturtabi-
lir. Herkesin hedefi var, şampiyonluk id-
diası var. Kulüplerin kendi tasarruflarında 
olan şeyler bizi ilgilendirmiyor." 

Yabancı kuralına tam destek 
Alanyaspor Kulübü Başkanı Çavuşoğlu, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) aldığı yeni yabancı kuralını desteklediklerini söyledi

G ölcük'te yaşayan ve 
Bizimköy Engelliler Üretim Mer-
kezi'nde seracılıkla uğraşan 

Samet Şahin, çocukluk yıllarında televiz-
yondan güçlükle izlediği paralimpik 
oyunlarından esinlenip sporcu olmaya 
karar verdi. Uzun yıllar bu hayalini canlı 
tutan Şahin, 2018 yılında tanıştığı atle-
tizm antrenörü Tahir Tarım aracılığıyla 
gülle atma branşına başladı. İki yıl bo-
yunca hem çalıştığı üretim 
merkezinde hem de atletizm 
pistlerinde yoğun çaba harcayan Samet 
Şahin, geçen sene Gaziantep'te düzenle-

nen Türkiye Görme Engelliler Atletizm 
Şampiyonası'nda gülle atma dalında 
ikinci oldu. Samet Şahin, Demirören 
Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıkla-
mada, geçen yıl yaşadığı gururun ardın-
dan ilk hedefinin milli takıma seçilmek, 
en büyük hayalinin ise paralimpik oyun-
larına katılarak derece elde etmek oldu-
ğunu söyledi. 

İçimde bir ışık yandı 

Sporun kendisi için önemini anlatan 
Şahin, "Doğuştan görme engelliyim, 
yüzde 90 görme engelim var. Spor saye-

sinde engelleri aşabildiğimi fark ettim ve 
kendimi daha güzel ifade etmeye başla-
dım. Çocukken televizyonda engellilerin 
de spor yapabildiğini görmüştüm. Tel-
evizyonu çok yakından izliyordum, hatta 
annem bana kızıyordu sürekli, 'Televiz-
yona yakından bakma' diyordu. Orada 
engellilerin de spor yapabildiğini görünce 
içimde bir ışık yandı ve neden yapamaya-
yım ki diye düşündüm" ifadelerini kul-
landı. 

Hedef ülkemi temsil etmek 

Atletizme başladıktan sonra hayatında 

büyük değişiklikler olduğunu aktaran 
Samet Şahin, "Yıllar sonra kendi kendimi 
teşvik ettim ve şu anki hocamla tanıştım. 
İki yıllık çok sıkı bir çalışmayla iyi bir şe-
kilde hazırlandım ve geçen sene Gazian-
tep'te yapılan Türkiye Görme Engelliler 
Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye ikin-
cisi oldum. Yıllar önce amaçsız, hedefsiz 
bir bireyken şu an Avrupa şampiyonlu-
ğunu, dünya şampiyonluğunu hedefliyo-
rum. En büyük hedefim ise şu: 
Paralimpik olimpiyatlarına katılıp ülkemi 
temsil ederek madalyalar elde etmek 
istiyorum" dedi.

Kocaeli'de doğuştan yüzde 90 görme engelli Samet Şahin (28), iki yıl önce tanıştığı gülle atma branşıyla hayata tutundu. Geçen sene  
katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda ikinci olan Şahin, hayalinin, paralimpik olimpiyatlarında yarışıp derece elde etmek olduğunu söyledi

BASARI ICIN ENGEL YOK 

ENGELLİ bireylerin sosyal hayata katıl-
ması gerektiğini vurgulayan 
Şahin, şöyle konuştu:  
"Aynı zamanda Bizimköy Engelliler 
Vakfı'nda serada çalışıyor, domates ve 
salatalık yetiştiriyorum. Haftanın belirli 
günlerinde hem sporumda başarılı 

olmak için çalışıyorum hem de mesle-
ğimi icra ediyorum. Engelli bireylerin 
kendilerini asla eve kapatmamaları 
lazım. Kendilerine güvensinler. Unut-
mayalım ki inandıktan sonra yapama-
yacak hiçbir şey yok. Engel sadece 
insanın içindedir."

Engel sadece insanın içindedir 

Diego Perrotti ayrılabilir 

Hakan Kuş  
beklemede 

Fenerbahçe’nin geçen sezon büyük umutlarla transfer  
ettiği ancak sakatlığı nedeniyle istediği verimi alamadığı 
Diego Perotti, ayrılığın eşiğine geldi. Arjantinli oyuncu 

Serie A’ya dönebileceğini söyledi 



 
 

C umhuriyet Halk Partisi'nin Avcılar 
ve İstanbul'daki önemli isimleri 
arasında bulunan Ali Oral'ın oğlu 

Berkan Oral, CHP Başakşehir eski Meclis 
üyesi Ayhan Geygel'in kızı Yağmur Geygel 
ile dünyaevine girdi. Bakırköy Yunus 
Emre Kültür Merkezi'ndeki Gizli Bahçe'de 
gerçekleştirilen düğün töreninde davetli-
lere soğuk kokteyli içecekler, sıcak içecek-
ler, meyve ve ara sıcaklar servis edildi. 
Davetlileri Berkan Oral'ın anne ve babası 
Songül Oral, Ali Oral ve Yağmur Gey-
gel'in annesi babası Gönül Geygel, Ayhan 
Geygel karşıladı. Bakırköy Belediye Baş-
kanı Dr. Bülent Kerimoğlu'nun kıydığı ni-
kahta CHP İstanbul İl Başkanı Canan 
Kaftancıoğlu, İBB Başkanvekili Hüseyin 
Aksu, CHP Grup Başkanvekili Engin 
Altay, CHP İstanbul Milletvekilleri; Özgür 
Karabat, Zeynel Emre ve Emine Gülizar 
Emecan da hazır bulundu. 

Kılıçdaroğlu çelenk gönderdi 

CHP’li belediye başkanlarının Gazian-
tep’teki toplantı nedeniyle katılamadığı 
Gençlerin nikah törenine; CHP Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstan-
bul İstanbul Milletvekilleri Erdoğan Top-
rak, Mehmet Akif Hamzaçebi, Gamze 
Akkuş İlgezdi, CHP Elazığ Milletvekili 
Gürsel Erol, Kadıköy Belediye Başkanı 
Şerdil Dara Odabaşı, Küçükçekmece Be-
lediye Başkanı Kemal Çebi, Esenyurt Be-
lediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, 
Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, 
Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Ke-
rimoğlu, Sivas İmranlı Belediye Başkanı 
Murat Açıl’ın da aralarında bulunduğu 
çok sayıda kişinin çelenk gönderdiği 
dikkat çekti. 

Bir ömür mutlu olsunlar 

Nikah töreninde konuşan Belediye Baş-
kanı Bülent Kerimoğlu, genç çifte mutlu-
luklar dileyerek; “Ben bir ömür mutlu 
olmanızı temenni ediyorum. Bugün bu-
rada çok büyük bir heyecan var. İki güzel 
insanın evliliklerine şahit olup, nikah kıyı-
yoruz. Dolayısıyla ben de çok mutluyum. 
CHP'inin iki güzel ailesinin evliliğine şahit 
oluyorum” dedi. Karabat gibi Milletvekili 
Özgür Karabat da güzel dileklerde bulu-
narak; “Ben Yağmur kızımızı çok eskiden 
beri tanıyorum. Gençlik kollarında çalıştık 
daha sonra İl Başkan Yardımcımız oldu. 
Oral ailesi de aynı şekilde değerli bir aile. 
Her iki gencimize de mutluluklar dilerim” 
ifadelerini kullandı. 

Yağmur'u 16 yaşındayken tanırdım 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili 

ve CHP Avcılar Meclis üyesi Hüseyin 
Aksu da genç çifte mutluluklar dilerken, 
Yağmur Geygel'i çok eskiden tanıdığını 
anlattı. Aksu, “Ben Yağmur'u 16 yaşından 
beri tanıyorum.  
Seneler sonra tekrar karşılaştığımızda, na-
sılsın diye sormuştum. O da; 'Beni unut-
mamışsınız' başkanım demişti. Öyle güzel 
bir kardeşmiz. Eşiyle birlikte bir ömür 
mutlu olmalarını diliyorum” dedi. 

Kaftancıoğlu kutladı 

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancı-
oğlu da Yağmur Geygel'in uzun dönem 
CHP'ye hizmet ettiğini kendisinin ise yeni 
tanıdığını belirterek, “Hem ona hem da-
madımıza mutluluklar diliyorum. Bir 
ömür güzel bir hayatları olması temenni-
sinde bulunurum” dedi. CHP İstanbul 
Milletvekili Emine Gülizar Emecan ise 
“Sevdiğimiz ailelerin çocukları bugün ha-
yatlarını birleştiriyor. Yağmur ile biz geç-
mişte il yönetiminde birlikte yol 

arkadaşlığı da yaptık.  Onun yeri bizim 
için çok ayrıdır. Ben gençlerimizden cum-
huriyetçi, Atatürk devrimlerine bağlı ço-
cuklar bekliyorum” diye konuştu.  İl 
başkanı Canan Kaftancıoğlu, üzün süre-
dir partımızdan görev yaptı ben yeni tanı-
tım uzun süre bizimle çalıştı çok mutlu 
oldum. Bir birlerine çok yakışmışlar bir 
ömür boyu mutluluklar diliyorum” dedi.  

Her iki aile de kıymetli 

Oral ve Geygel ailelerinin çok kıymetli ol-
duğunu vurgulayan CHP'li Zeynel Emre 
de genç çifte mutluluklar dileyerek, “Güzel 
günleriniz olsun, mutlu günleriniz olsun. 
Bakabileceğiniz, ilgilenebileceğiniz kadar 
çocuklar yapın, hep mutlu olun” diye ko-
nuştu.  

Parti kurultayı gibi düğün 

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise 
yaptığı esprilerle düğüne damgasını 
vurdu. “Buraya gelirken dedim ki yahu 

düğüne mi gidiyoruz, parti kurultayına 
mı?” diyen Altay “CHP'nin iki güzel aile-
sinin çocukları evleniyor. Haliyle hepimiz 
de gelip mutluluklar dilemek istedik.  
Çok güzel bir ortam oluştu. Eskiden ni-
kahlarda gençlere tavsiyelerde bulunu-
lurdu ama şimdi pek olmuyor.  
Ben biraz olsun tavsiyede bulunmak  
isterim. Evlilikte hep saygı, sevgi denir. 
Bunlar önemlidir ama ben güven diyo-
rum. Güven her şeyden önemli. Bununla  
beraber kültürel uyum, yaklaşım.  
Bunlar da değerli şeyler. Bu anlamda 
mutlu, hayırlı bir evlilik diliyorum”  
ifadelerini kullandı.  

Nikah cüzdanını anneler verdi 

Genç çiftin nikah cüzdanını ise anneler 
Songül Oral ve Gönül Geygel verdi.  
İki ailenin beraberliğinin kuşaklar  
boyunca sürmesi temennisinde bulunan 
anneler de çocukları için bir ömür  
mutluluk temennisinde bulundu. 

YAKUP TEZCAN
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CHP Avcılar'ın önemli isimleri arasında yer alan İş İnsanı Ali Oral'ın oğlu Berkan Oral,  
CHP Başakşehir eski Meclis üyesi Ayhan Geygel'in kızı Yağmur Geygel ile hayatını birleştirdi 

AVCILAR'IN prestijli kurumlarından 
Ordu Kuyumculuk Yönetim Kurulu Baş-
kanı ve aynı zamanda AK Parti Avcılar 
Belediye Meclis üyesi Sadık Pehlivan'ın 
oğlu olan iş ve spor dünyasının sevilen 
ismi Evren Pehlivan, Menderes Balaban 
Kır Düğünleri işletmesinde Hatice Bay-
ram ile dünyaevine girdi. 

Düğünde genç çiftin nikahlarını Avcılar 
Belediye Başkan Yardımcısı Ender Bala-
ban kıyarken nikah şahitliklerini ise Avcı-
lar İlçe Kaymakamı Kemal İnan, İzmir 
Vali Yardımcısı Hulusi Doğan ve AK 
Parti Avcılar İlçe Başkanı Abdullah Kü-
çükoğlu yaptı. Düğüne Avcılar Murat 
Kölük Devlet Hastanesi Başhekimi  

İbrahim Ulusoy, Avcılar Belediyesi  
Başkan Yardımcısı Bülent Zeren, Avcılar 
Belediyesi Başkanvekili Aydın Apaydın, 
CHP'li ve AK Partili belediye meclis  
üyeleri, Avcılarlı muhtarlar ve çok sayıda  
davetli katıldı.  

İzmir'den koşa koşa geldim 

Geçtiğimiz yıllarda Avcılar'da kayma-
kamlık yapan şimdilerde ise İzmir Vali 
Yardımcısı olan Hulusi Doğan ise düğün 
nedeniyle büyük bir mutluluk duyduğunu 

söyledi. Sadık Pehlivan'ın kendisinin çok 
yakın bir dostu olduğunu belirten 
Doğan, “O nedenle düğün olacağını  
duyunca İzmir'den kalkıp koşa koşa  
geldim. Böyle bir mutluluğa şahit  
olmasak olmazdı. Genç çifte bir ömür 
sağlık sıhhat diliyorum. Kızımız da  
oğlumuz da çok güzel ve birbirlerine 
çok yakıştılar” dedi. Kaymakam İnan da 
genç çifte nikah cüzdanlarını vererek 
güzel bir aile kurmaları temennisinde  
bulundu. YAKUP TEZCAN 

Genç çift dünyaevine girdi
Avcılar Ordu Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı ve  Avcılar Belediyesi AK Parti Meclis üyesi Sadık Pehlivan'ın oğlu Evren Pehlivan, Hatice Bayram ile hayatını birleştirdi

Beylikdüzü’nde  
kocaman bir aileyiz 

GEÇTİĞİMİZ yıllarda Facebook üzerinden 
“Beylikdüzü Komşuları Platformu” isimli 
grupla oluşturulan ve uzun süre bu şekilde 
Beylikdüzü'ndeki sosyal sorumluluk projele-
rinde boy gösteren hareket, dernekleşmiş ve 
resmi bir görüntüye kavuşmuştu. O günden 
bugüne değin ilk Genel Kurul'unu gerçekleşti-
ren Beylikdüzü Komşular  Derneği (BEY-
KOMDER) kurucusu olan Osman Tezemir 
başkanlığında yoluna devam ediyor. Kurulda 
önemli açıklamalarda bulunan Tezemir, BEY-
KOMDER'in Beylikdüzülü büyük bir aile ol-
duğunu söyleyerek, “Biz bugün içinde 
bulunduğumuz durumdan mutluluk duyuyo-
ruz. Her zaman Beylikdüzü için üretecek, Bey-
likdüzü için güzel çalışmalar yapacağız. 
Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. İnsana, 
hayvana, çiçeğe özetle canlı olan ne varsa her 
birine değer vererek en iyi şekilde yaklaşım gös-
tereceğiz” ifadelerini kullandı. BARIŞ KIŞ 

DÜĞÜN sonrası konuşan Ali Oral – Songül 
Oral ve Ayhan Geygel-Gönül Geygel ise çocuk-
ları için mutlu olduklarını ifade etti. Çocukla-
rına bir ömür boyu mutluluklar dileyen aile, 
“Her zaman mutlu olsunlar, birliktelikleri daim 
olsun. Bizler anne ve babalar olarak her zaman 
yanlarında olacağız” şeklinde konuştu. 

AILELERININ MUTLU GUNU 
ORAL VE GEYGEL Beylikdüzü Komşular Derneği 

(BEYKOMDER) ilk Genel Kurul'unu 
gerçekleştirdi. Burada konuşan 
BEYKOMDER Başkanı Osman  
Tezemir, “Sosyal medya ile başladı-
ğımız bu yolculukta şimdi Beylik-
düzü'nde kocaman bir aileyiz” dedi 

Aileler çok mutlu 

Sıfır Atık Projesi kapsamında çalışmalarını sür-
düren Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçedeki site-
lerde atık yönetim sisteminin kurulması ve sıfır 
atık belgesi alınmasına yönelik site yönetimle-
riyle bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. 
Doğal kaynaklarımızın korunması, enerji tasar-
rufunun sağlanması ve ülke ekonomisine katkı 
sağlaması bakımından geri dönüşüm çalışma-
ları son dönemde büyük önem taşıyor. Gazios-
manpaşa Belediyesi de Sıfır Atık Projesi 
kapsamında çevre duyarlılığının artırılması ve 
geri dönüşüm konusunda toplumsal farkındalı-
ğın oluşturulması çalışmalarını tüm hızıyla sür-
dürüyor. Bu kapsamda ilçedeki sitelerin sıfır 
atık belgesi almasına yönelik gerçekleştirilen 
toplantıda Gaziosmanpaşa Belediye Başkan 
Yardımcısı Zekeriya Eroğlu, site yöneticileriyle 
bir araya geldi. Toplantıda sitelerde atık yöne-
tim sistemi kurularak yönetmelikte belirlenen 
şartların yerine getirilmesiyle sıfır atık belgesi-
nin alınması sürecine ilişkin yol haritası site 
yöneticileri ile paylaşıldı. 

GOP’ta gündem sıfır atık 


