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Ben bir 
mülteciyim...
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QR koduyla
cepten
Damga’ya
ulaşabilirsiniz

FEYZİOĞLU’NA SERT TEPKİ

Nasıl getirdiysek 
öyle götürürüz!

Türkiye Barolar Birliği Baş-
kanı Metin Feyzioğlu’nun,

"Savunma Yürüyüşü"nü hedef alan
sözlerine bazı barolar tepki gös-
terdi. İstanbul Barosu Başkanı
Mehmet Durakoğlu, "Feyzioğlu
artık bir avukatlık sorunudur" der-
ken, Ankara Barosu Başkan Yar-
dımcısı Aşkın Demir, "Getirdiğimiz

gibi götürmesini
de biliriz" ifade-
lerini kullandı.
Demir, Feyzioğlu
için "TBB Baş-
kanı gibi değil 
siyasi parti 
başkanı gibi 
konuşuyor" 
suçlamasında
bulundu. I SAYFA 7
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Aşkın Demir

KIDEM TAZMİNATI ELEŞTİRİSİ

Bütün kaynaklar 
yağmalanıyor!

CHP Genel Başkan Yardım-
cısı Aykut Erdoğdu, Tür-

kiye’nin borç ve işsizlik krizi içinde,
bütçe krizine doğru hızla gittiğini
belirterek, “Çünkü iflas ettik ve
Türkiye’nin bilinen bilinmeyen son
kaynakları şu an itibariyle yağma-
lanıyor. Kıdem tazminatı da bun-
lardan biri” dedi. Erdoğdu,

"İktidar tekrar
klasik fay hatla-
rını harekete ge-
çirmeye
çalışacak, bu tu-
zağa düşmeme-
miz gerekiyor.
Çünkü başka
çareleri kalmadı"
açıklamasını
yaptı. 
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Aykut Erdoğdu

KİMSE BİRBİRİNE GÜVENMİYOR

Salgın raporunda
çarpıcı sonuçlar!
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RTÜK BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Hiçbir zaman 
4 maaşım olmadı

RTÜK Başkanı Ebubekir
Şahin, 4 kurumdan maaş al-

dığı iddiasını yalanlayarak, "Hiç bir
zaman 4 maaşım olmadı. Kuru-
mumdan aldığım maaşla beraber
sadece bir yerden yönetim kurulu
maaşı almaktayım. Zaten aksi de
kanunen mümkün değildir" dedi.
Wushu Kung Fu Federasyonu As
Başkanlığı gör-
evini yürüttü-
ğünü ifade eden
Şahin, "Sanki
bu görevden
gelir elde edi-
yormuşum gibi
gündeme geti-
rilmesini hayret
ve esefle takip
ediyorum" 
diye konuştu.
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DUDAKLARI
UNUTMAYIN!

HALİÇ ÇOK DAHA
TEMİZ OLACAK!

Haliç ile özdeşleşen Eyüp-
sultan CHP’li Belediye

Meclis Üyesi Gülsüm Polat, Ha-
liç'te incelemelerde bulundu. Aynı
zamanda İBB Meclis Üyesi olan
Polat, "Haliç ve Haliç’e akan de-
reler, iddia edilenin aksine iktidar
partisinin yönetimi tarafından yıl-
larca ihmal edil-
miş. Şu an
renginin tekrar
eskiye dönmesi
bizim için yet-
mez. Haliç’in 
çok daha temiz
olması için var
gücümüzle çalı-
şıyoruz” dedi. 
I SAYFA 5
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Güneşten koruyucu kremleri
dışarı çıkmadan 30 dakika

önce sürülmesi gerektiğine dikkat
çeken Doç. Dr. Filiz Topaloğlu
Demir, "Krem tüm açıkta kalan
alanlara sürülmeli ve 2-3 saatte
bir tekrarlanmalıdır. Dudaklar
unutulmamalıdır. Sadece yüz dik-

kate alındığında ka-
baca 1/3 çay

kaşığı kadar
sürülmeli-

dir.
Güneş
ışınların-
dan

UVA’nın
camdan

geçtiği unu-
tulmamalı,

özellikle araç
kullanırken

güneş koruyucu kul-
lanımına özen gösteril-

melidir” ifadelerini
kullandı.
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Ebubekir Şahin

SOYLU’YA ÇAĞRI YAPTILAR

Sorumlular kim
suçlular nerede?

İzmir’de cami hoparlörlerin-
den Çav Bella marşını çalan

kişilerin aradan 1 ay geçmesine rağ-
men hala bulunmadığına dikkat
çeken CHP Grup Başkanvekili
Özgür Özel, “Soruşturma ne oldu?
Sorumlular kim? Suçlular nerede?”
diye sordu. CHP İzmir Milletvekili
Atilla Sertel ise İçişleri Bakanı 
Süleyman 
Soylu’ya sesle-
nerek, “Soylu
sağa sola haka-
ret edip tehdit
edeceğine 
camide şarkı
çalanları 
yakalatıp
hakim huzu-
runa çıkartsın”
dedi. I SAYFA 7
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Özgür Özel

CEYHAN’DAN ÖNEMLİ UYARI

Ağzınıza gelecek
yeri silmelisiniz!

Hacettepe
Üniversi-

tesi Tıp Fakül-
tesi Çocuk
Enfeksiyon
Hastalıkları Ana
Bilim Dalı Baş-
kanı Prof. Dr.
Mehmet Cey-
han, kafe resto-
ranlarda servis
edilen içecek ve
yiyeceklerden koronavirüs bulaşan
kişiler olduğunu belirterek, "Çay,
kahve içecekseniz, çok emin değil-
seniz, yanınızda bir kolonyalı
mendil ya da dezenfektanla 
ıslatılmış kağıt mendil ile ağzınıza 
gelecek yeri silmek gerek" dedi.
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Mehmet Ceyhan

Beyoğlu'nda sokak
ortasında, kaldırımda

bulunan bir mezarı
görenler şaşırıyor. 

Mahalle sakinlerinin
yanından her

geçişlerinde durarak
dua okuduğu mezarın
kime ait olduğu ve kaç
yıllık olduğu bilinmiyor

Babalar Günü'nde İstanbullular Belgrad Ormanı’na akın etti. Or-
mana giden caddeler üzerinde metrelerce araç kuyrukları oluştu,

piknikçiler ormana ulaşmak için saatlerce trafikte bekledi. Orman içinde
boş masa kalmadı, çocukların maskesiz olduğu görüldü. I SAYFA 8
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım
sitesi Twitter'dan Babalar Günü'nü kutladı.

Erdoğan, "Çocukları, aileleri, ülkeleri için gece gün-
düz demeden çalışan, evlatları olmaktan her
zaman gurur duyduğumuz ilk kahramanlarımızın
Babalar Günü’nü tebrik ediyor, ahirete irtihal etmiş
tüm büyüklerimizi rahmetle, hürmetle yâd ediyo-
rum" dedi. CHP Lideri Kılıçdaroğlu da "Çocukları-
nın kahramanı cefakar babaların Babalar Günü
kutlu olsun" mesajını paylaştı. İYİ Parti Genel Baş-
kanı Akşener ise "Baba olmak zor iştir. Çünkü baba
olmak emek ister, baba olmak fedakarlık ister" dedi. 
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BABA OLMAK 
EMEK ISTER!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında
uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması-

nın kaldırılmasının ardından geçen hafta
plajlarda yoğunluk yaşanmıştı. Kısıtlamasız
bu pazar gününde de Küçükçekmece Me-
nekşe Plajı'nda çok sayıda vatandaş, denize

girdi ve güneşlendi. Bazı vatandaşlar da
ağaç altlarında piknik yaptı. Kimi vatandaş-
lar sosyal mesafe kuralına uyarken, kimileri-
nin uymaması dikkat çekti. Cankurtaranlar
zaman zaman denize girenlere dikkatli ol-
maları yönünde uyarılarda bulundu. 
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Menekşe Plajı tıka basa doldu
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DELIK DESIK EDIP
SERBEST KALDILAR

KONUŞMA BAHANESİYLE DIŞARIYA ÇAĞIRDILAR
Olay, Fatih Mahallesi Ünverdi Cad-
desi'nde meydana geldi. İddiaya

göre, 23 yaşındaki Mehmet Akif Kukuk'un
evinin önüne çocukluk arkadaşı olduğu öğ-
renilen 3 kişi geldi. Mehmet Akif Kukuk'u
telefonla arayan kişiler konuşma bahane-
siyle kapının önüne çağırdı. Kavga seslerini

duyup dışarı çıkan Mehmet Akif Kukuk'un
annesi oğlunu kanlar içinde yerde yatarken
gördü. Oğlunun yanına koşarak giden anne
durumu hemen 112 sağlık ekipleri ve polise
haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri
10 yerinden bıçaklanan Mehmet Akif Ku-
kuk'un hayatını kaybettiğini belirledi.
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Esenyurt'ta 23 yaşındaki bir genç sabaha karşı evinin
önüne konuşma bahanesiyle çağırılıp 10 kez bıçakla-
narak öldürüldü. Olaya karışan 3 kişi çıkarıldıkları
mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR
Olayla ilgili Esenyurt İlçe Emniyet
Müdürlüğü tarafından çalışma başla-

tıldı. Sabıka dosyaları kabarık çıkan M.Ç.,
C.K. ve M.Ö'nün uyuşturucu satma ve kas-
ten adam yaralama olmak üzere çok sayıda
suç dosyalarının olduğu öğrenildi. Gözaltına
alınan şüpheliler Esenyurt İlçe Emniyet Mü-

dürlüğü tarafından yapılan sorgulamanın
ardından adliyeye sevk edildi. İşlemlerin ar-
dından M.Ç., C.K. ve M.Ö adliyeye sevk
edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerin adli
kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.
Şüphelilerin serbest bırakılması tepkiye
neden oldu. I SAYFA 3
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Kızılay Akademi tarafından
yapılan araştırma, koronavi-

rüs salgınının toplumu nasıl etkile-
diğine yönelik çarpıcı sonuçlar
ortaya koydu. Çalışmaya göre;
toplumun yüzde 90’ı “Salgın ile il-
gili bilgi sahibiyim ve önlem alıyo-
rum” diyor. Ancak aynı kişiler
kendileri dışındakilerin yüzde
48’inin ise kurallara uymadığını
düşünüyor. I SAYFA 5
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Kaptanpaşa Mahallesi'nde,
ilk bakışta sıradan görünen

bir sokak. Fakat sokak görenleri
hayrete düşüren bir özellik barın-
dırıyor. Kaldırım üzerindeki me-
zarıyla diğer sokaklardan
ayrılıyor. Mezar taşı da olmadığı
için kime ve kaç yılına ait olduğu
da bilinmiyor. Bazı mahalle sa-

halle sakinleri, mezardaki kişinin,
şimdilerde çocuk parkı olarak
kullanılan alanda evi bulunan
'Hakkı Dayı' dedikleri bir kişinin
yakını olabileceği tahmininde
bulunuyorlar. Mahallelilerin
çoğu mezarın yanından her 
geçişlerinde durup dua okumayı
ihmal etmiyor. I SAYFA 9
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KİME AİT OLDUĞU BİLİNMİYOR
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Sağlıklı yaşama 
pedal çeviriyoruz

Silivri Belediyesi, pandemi
sürecinde vatandaşlara

moral ve spor amaçlı “Sağlıklı Ya-
şama Pedal Çeviriyoruz” sloganı
ile bisiklet turu düzenledi. Silivri
Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın
da bisikleti ile katıldığı tura yediden
yetmişe Silivrili vatandaşlar yoğun
ilgi gösterdi. Yılmaz, “Kipa’nın
oradan başlayıp Kiptaş 2’ye
devam eden, yalnızca bisikletle
üzerinde seyahat edilebilecek bir
bisiklet parkurunu Silivri’ye kazan-
dıracağız” diye konuştu.  I SAYFA 4
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Mehmet Akif
Kukuk, evinin
önünde 10 
yerinden 
bıçaklandı. 

Gülsüm
Polat

METRELERCE KUYRUK OLDU
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1. 2. Bölge ve İBB Temsilcisi 
Hıdır ULAĞ

Avcılar-Küçükçekmece 
Yakup TEZCAN

Tekirdağ  
İrfan DEMİR

ÇOCUK ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hasta-
lıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Evren 
Tufan, “Dünya çapında pek çok insanı 

etkileyen koronavirüs (Covid-19) ülkemizde de 
pek çok değişikliğe yol açtı. Bu değişiklikler sı-
nava girecek öğrencileri de etkiledi.  
Sınav tarihlerinde ve içeriğinde yaşanan değişik-
likler, sınavda enfeksiyona karşı önlem alma zo-
runluluğu, sokağa çıkma yasaklarının akran 
ilişkileri ve ders dışı etkinlikleri kısıtlaması, dersle-
rin uzaktan ve çevrim içi eğitimle işlenmesi gibi 
değişiklikler derken sınava girecek öğrencilerin 
kaygıları iyice artmış durumda. Ancak bazı nok-
talara dikkat ederek kaygıdan olabildiğince  
uzaklaşmak mümkün" dedi.  

Uyku düzenine dikkat  

Uykusuzluk ve düzensiz beslenme kaygıyı artıra-
bileceğinden; uyku ve yemek saatlerinizin düzenli 
olmasına dikkat edin. Düzenli fiziksel aktiviteler; 
hem dikkat ve hatırlama gibi bilişsel işlevler, hem 
de kaygıyı azaltma bakımından fayda sağladığın-
dan günlük programınızda bu etkinliklere de 
zaman ayırmaya özen gösterin. 

Zaman yönetimini geliştirin 

LGS ve benzeri sıralama sınavlarında kaygı dü-
zeyini azaltmanın en önemli yapıtaşlarından biri 
zamanı iyi yönetmektir. Dolayısıyla; evde müm-
kün olduğu kadar sınava benzer bir ortam oluş-
turmak, sınav süresinde ve şartlarında (ara 
vermeden) test çözmek kaygıyı azaltabilir. Sınav 
sırasında maske takacağınız için test çözme sıra-
sında deneme amaçlı maske takmak da faydalı 
olabilir. 

Çalışma şartlarınızı düzenleyin 

Sınava birkaç gün kala sosyal medya kullanımı-
nızı kısıtlamanızda fayda var. Salgınla ve sınava 
yönelik süreçle ilgili haberleri göz ardı etmeniz; 
kalan zamanda sosyal medyadan uzak vakit ge-
çirmeniz kaygılarınızı azaltabilir. Gün içerisinde 
dikkat ve motivasyon düzeyinde dalgalanmalar 
yaşanması olağandır. En verimli olduğunuz saat-
leri belirleyip, bu saatlerde çevreden gelen uya-
ranların dikkatinizi dağıtmayacağı şartları 
sağlayarak ders çalışabilirsiniz. Çalışma sürenizi 
45-50 dakikalık bloklar halinde planlayıp, bloklar 
arasında 10 dakikalık molalar verebilirsiniz. Mola 
sürelerini uzatmamanız, bu molalarda müm-
künse temiz hava ile temas etmeniz faydalı olabi-
lir. Zaman zaman motivasyonunuz düşebilir ve 
ders çalışmak istemeyebilirsiniz. Bu dönemlerin 
de olağan olduğunu kabullenin ve kendinizi zor-
lamayın. Bu dönemlerde farklı bir konuya çalış-
mak veya geçmiş denemelerde kaçırdığınız 
soruları gözden geçirmek faydalı olabilir.

KAYGILARDAN 
UZAKLAŞIN!

M edipol Mega Üniversite Has-
tanesi Dermatoloji Bölü-
münden Doç. Dr. Filiz 

Topaloğlu Demir, güneşin cilt üzerin-
deki etkilerine dikkat çekerek güneş 
kremlerinin önemini açıkladı. Doç. Dr. 
Demir, güneşin uzun vadede cildi yaş-
landırdığını belirterek “Ultraviyole ışın-
larının cilt üzerine etkileri, mevsim, 
coğrafi bölge, maruz kalınan süre ve 
deri tipi gibi çeşitli faktörlerle yakından 
ilişkili olmakla birlikte günler ve aylar 
içinde ortaya çıkan etkiler ile yıllar 
içinde görülenler olmak üzere iki ana 
grupta değerlendirilebilir. Kızarıklık, 
kuruluk, deride kalınlaşma, 
güneş yanığı, deri 
renginde koyu-
laşma güneş 
maruziyeti 

sonrasında erken dönemde ortaya 
çıkan bulgular iken yıllar içeresinde cilt 
tonunda düzensizlikler, leke oluşumu, 
kılcal kan damarlarında genişleme, de-
ride incelme, ince çizgiler, kırışıklıklar 
ile birlikte güneşe bağlı yaşlanma ve 
deri kanseri dahil istenmeyen pek çok 
duruma yol açabilir” dedi. 

Bebeklerde kullanmayın 

Ultraviyoleye bağlı erken dönemde or-
taya çıkan bulguların her yaş grubunda 
görülebildiğine işaret eden Doç. Dr. 
Demir, şu bilgileri paylaştı: "Altı aydan 
küçük bebeklerde, alerjik ve irritan re-
aksiyon riski nedeniyle güneşten koru-

yucu kullanımı rutinde önerilmez. Bu 
yaş grubu özellikle riskli saatlerde 

güneşe çıkarılmamalı, gölgede 
kalmaları sağlanmalı ve şapka, 
koruyucu giysilerle kapatmak 
gibi fiziksel korunma yöntemle-

rinden yararlanabilir. Bu 
grup dışında herkesin 
güneş koruyucusu 
kullanması öneril-
mektedir. Güneş koru-

yucular, UV ışınlarını 
absorbe eden kimyasal 

ürünler ile UV ışınlarının 
yansımasına, saçılmasına 
neden olan fiziksel ürünler 

ve her ikisini de içeren gü-
neşten koruyucular olmak 
üzere üç grupta değerlendi-
rilir. 6 aydan büyük bebek 

ve çocuklarda, sistemik emilimlerinin 
olmaması, alerjik reaksiyonlara yol aç-
mamaları, yoğun koruma sağlamaları 
nedeniyle fiziksel filtre içeren  
(inorganik) güneş koruyucular  
tercih edilmelidir." 

UVA’ya karşı korumalı 

Doç. Dr. Demir, cilt tipine göre güneş 
kremi seçiminin oldukça önemli oldu-
ğuna değinerek, şöyle devam etti: 
"Kuru ve çok kuru cilt tipine sahip 
olanlar, yağda su emülsiyonları şek-
linde olan krem ya da losyon formla-
rını, yağlı ve akneye eğilimli cildi 
olanlar ise su bazlı yağsız ürünler kul-
lanmalıdır. Jel formlar, deride kuruyup 
yapışmaya engel olduğundan tozlu 
veya kumlu ortamlarda tercih edilebilir. 
Stikler, dudaklar için en uygun form-
lardır. Yüksek koruma sağlayan köpük 
ve kuru spreyler ise kullanım kolaylığı 
nedeniyle de çocuklarda tercih edilebi-
lir. Cilt tipine ve uygulanan bölgeye 
göre, en az 30 SPF (güneş koruma fak-
törü) içeren güneşten koruyucular kul-
lanılmalıdır. SPF değeri, UVB ışınına 
karşı koruyuculuğu gösterirken, 
UVA’ya karşı koruma miktarını göster-
memektedir. PPD (Persistent Pig-
ment Darkening-Kalıcı Pigment 
Koyulaşması), UVA ışınlarına karşı ko-
ruma derecesinin ölçümüdür. Güneş 
koruyucu seçerken hem UVB hem de 
UVA’ya karşı koruyucu olmasına dikkat 
etmelidir."

Yaz aylarında sıcak havaların 
başlamasıyla beraber besin-
lerde bulunan mikroorganiz-

malar artış gösteriyor. Dolapta 
saklanmayan ve açıkta kalan yiyecekle-
rin besin zehirlenmesine yol açtığına 
dikkat çeken İstanbul Kent Üniversitesi 
Beslenme ve Diyetetik bölümünden Dr. 
Öğr. Üyesi Gizem Köse, önemli uyarı-
larda bulundu. Besin zehirlenmesinin 

koronavirüs nedeniyle öneminin daha 
da ön plana çıktığı bağışıklık sistemine 
zarar verdiğini anlatan Beslenme ve 
Diyet Uzmanı Köse, “Koronavirüs sal-
gını bizim besinleri yıkamamızı sıklaştır-
mamız açısından faydalı oldu. Sebzeleri 
yıkamayı daha iyi öğrendik. O nedenle 
besinleri mümkün oldukça bakteriler-
den arındırıp, suda bekleterek yıkama-
mız gerekiyor. Eğer iyi yıkamazsak 

içerde kalan bakteriler bakteri kaynaklı 
hastalıklara sebep olabilir. Aynı za-
manda tavuk ve et gibi besinleri sak-
lama koşullarına dikkat etmek gerekiyor. 
Eğer bunları buzdolabında saklamaz-
sak veya buzluktan çıkarıp dışarda çö-
zündürme gibi hatalar yaparsak o 
zaman besin zehirlenmeleriyle karşı kar-
şıya kalırız” diye konuştu. 

Sakın suda bekletmeyin 

Besin zehirlenmesinin aynı zamanda 
bağırsaklara da zarar verdiğini hatırla-
tan Dr. Öğr. Üyesi Gizem Köse, “Bu 
durum bağışıklığımızı kötü yönde etki-
ler. O nedenle mümkün olduğunca be-
sinleri iyi pişirmeliyiz.  
Olabildiğince dışardan beslenmememiz 
gereken bir dönemdeyiz, evde beslene-
rek bu durumu atlatmalıyız.  
Dışarda çözdürme, suda bekletme gibi 
çözündürme hataları yapılabiliyor. Su 
demek mikroorganizma demektir. Mik-
roorganizmalar özellikle bakteriler su 
ortamında var olur ve çoğalırlar. Dola-
yısıyla bir besin ne kadar fazla su içeri-
yorsa mikrobiyal yükü o kadar fazla 
demektir” uyarısında bulundu. 

12 saat önce başlamalı 

Donmuş besinlerin doğru çözdürme 
yöntemlerine değinen Dr. Öğr. Üyesi 
Köse "Çözdürülmesi gereken sistem, bir 

ya da iki gün sonra pişirilecek yemeğin 
içeriğini buzluktan çıkarıp 4 derecede 
yani buzdolabının içerisinde en az 12 
saat bekletmektir.  
Mikrodalga fırınlar da tercih edilebilir. 
Mikrodalga besinlerin içerisinden ufak 
bir ışın geçirerek onu ısıtır.  
Ama en sağlıklı olanı buzdolabında 
çözdürmektir. Aynı zamanda pişirilecek 
yemekleri planlamak için de zaman  
kazandırır” dedi.

Yaz aylarında zehirlenmeyin

DUDAKLARI 
UNUTMAYIN!
Güneşten koruyucu kremleri dışarı çıkmadan 30 dakika önce sürülmesi gerektiğine dikkat çeken Doç. Dr. Filiz To-
paloğlu Demir, "Krem tüm açıkta kalan alanlara sürülmeli ve 2-3 saatte bir tekrarlanmalıdır. Dudaklar unutulma-

malıdır. Sadece yüz dikkate alındığında kabaca 1/3 çay kaşığı kadar sürülmelidir. Güneş ışınlarından UVA’nın 
camdan geçtiği unutulmamalı, özellikle araç kullanırken güneş koruyucu kullanımına özen gösterilmelidir” dedi

GÜNEŞ koruyucu ürünlerin gün 
içinde sık sık tekrarlanması gerek-
tiğine dikkat çeken Doç. Dr. 
Demir, şu değerlendirmede bu-
lundu: "Güneşten koruyucular, dı-
şarı çıkmadan 30 dakika önce, 
tüm açıkta kalan alanlara sürül-
meli ve 2-3 saatte bir tekrarlanma-
lıdır. Özellikle bebeklerde ve 
çocuklarda tercih edilen fiziksel 
filtre içeren koruyucuların bir 
avantajı da güneşe çıkmadan 
hemen önce uygulanabilmesidir. 
Dudaklar unutulmamalıdır. Öneri-
len miktar cm2’ye 2 mg’dır. Bu 
miktar sadece yüz dikkate alındı-
ğında kabaca 1/3 çay kaşığı kadar-
dır. Güneşten koruyucular, güneşe 
maruziyet süresini uzatmak için 
kullanılmamalıdır. Ayrıca güneş 
ışınlarından UVA’nın camdan geç-
tiği unutulmamalı, özellikle araç 
kullanırken güneş koruyucu kulla-
nımına özen gösterilmelidir. De-
ride gözeneklerin açık kalmasını 
sağlamak, siyah nokta, sivilce, eg-
zama başta olmak üzere çeşitli 
hastalıkların ortaya çıkışını engel-
lemek ve kimyasal maruziyetini 
azaltmak için akşam yatmadan 
önce güneş koruyucular ciltten 
mutlaka temizlenmelidir." DHA 

Araç kullanırken de 
güneşten korunun

Havaların ısınmasıyla birlikte beslenme alışkanlıkları da değişti. Ancak besin zehirlenmelerinden korunmak adına yaz aylarında dikkat edilmesi gereken bazı hususlar var

Son olarak yaz mevsimi-
nin sebze ve meyveler 
açısından çok zengin  
olduğunu hatırlatan  
Beslenme ve Diyet Uz-
manı Gizem Köse,  
“O nedenle beslenme-
mizde bu şansı kullan-
malıyız. Bu dönemde 
bolca meyve ve sebze  
tüketmeliyiz. Meyveler 
daha çok karbonhidrat 
yoğunluklu ve şeker 
oranı yüksek olduğu için 
tüketimi sınırlı olabilir” 
ifadelerini kullandı.

GÜNDE 1 KASE  
SALATA, 3 MEYVE



O lay, önceki gece saat 04.00 sıra-
larında Fatih Mahallesi Ünverdi 
Caddesi'nde meydana geldi. İd-

diaya göre, 23 yaşındaki Mehmet Akif 
Kukuk'un evinin önüne çocukluk arka-
daşı olduğu öğrenilen 3 kişi geldi. Meh-
met Akif Kukuk'u telefonla arayan kişiler 
konuşma bahanesiyle kapının önüne ça-
ğırdı. Telefonla başlayan tartışma üzerine 
M.Ç., C.K. ve M.Ö Mehmet Akif Ku-
kuk'un evinin önünde beklemeye başladı. 
Kavga seslerini duyup dışarı çıkan Meh-
met Akif Kukuk'un annesi oğlunu kanlar 
içinde yerde yatarken gördü.  
Oğlunun yanına koşarak giden anne du-
rumu hemen 112 sağlık ekipleri ve polise 
haber verdi. Olay yerine gelen sağlık 
ekipleri 10 yerinden bıçaklanan  
Mehmet Akif Kukuk'un hayatını  
kaybettiğini belirledi. 

Serbest bırakıldılar 

Bir süre sonra kapının önüne çıkan Meh-
met Akif Kukuk ile 3 kişi arasında arbede 
yaşanmaya başladı. Kukuk'u önce darp 
eden M.Ç., C.K. ve M.Ö daha sonra art 

arda 10 kez bıçaklayarak ağır yaraladı. 
Olayla ilgili Esenyurt İlçe Emniyet Mü-
dürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. 
Sabıka dosyaları kabarık çıkan M.Ç., 
C.K. ve M.Ö'nün uyuşturucu satma ve 
kasten adam yaralama olmak üzere çok 
sayıda suç dosyalarının olduğu öğrenildi. 
Gözaltına alınan şüpheliler Esenyurt İlçe 
Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan 
sorgulamanın ardından adliyeye sevk 
edildi. İşlemlerin ardından M.Ç., C.K. ve 
M.Ö adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çı-
karılan şüphelilerin adli kontrol şartı ile 
serbest bırakıldığı öğrenildi. 

Kameralara yansıdı 

Cinayet anı çevrede bulunan güvenlik ka-
meraları tarafından saniye saniye kayde-
dildi. Görüntülerde, şüphelilerin 
Kukuk'un dışarı çıkmadan önce bekleme-
leri ve sonrasında Kukuk'un gelmesiyle 
birlikte önce darp edip ardından peş peşe 
bıçakladıkları görüldü. Görüntülerin de-
vamında ise anne Fatma Kukuk'un evden 
aşağıya inerek oğlunun yanına doğru ko-
şarak gittiği görülüyor. DHA 
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OLAY saat 12.30 sıralarında Beykoz Ri-
va'da bulunan bir koyda meydana geldi. 
Ataşehir'de oturan Oğuzhan Çelik, dört 
arkadaşıyla birlikte denize yüzmeye 
geldi. Arkadaşlarıyla birlikte denize atla-
yan Çelik, bir süre sonra dalgalara kapı-
larak gözden kayboldu. Çelik'i denizde 
göremeyen arkadaşları koydaki diğer va-
tandaşlardan yardım istedi. Çevredeki 
vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekip-
lerine bildirdi. Bir yandan da Çelik'i de-
nizde arama çalışmaları devam etti. 

Yaklaşık yarım saat sonra talihsiz gencin 
bedeni kayalıklarda bulundu. 

Bayağı içeri girmişti 

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Oğuzhan 
Çelik'in hayatını kaybettiğini belirledi. 
Gencin cansız bedeni sedyeyle ambu-
lansa taşındı. Oğuzhan Çelik'in cenazesi 
Beykoz'da bulunan özel bir hastanenin 
morguna kaldırıldı. Acı haberi alan yakın-
ları hastaneye akın etti. Koyda bulunan 
bir vatandaş, "Biz biraz yukarıdaydık. 

Önce görmedik ama insanlar burada ba-
yağı toplandıktan sonra bağırmaya baş-
ladılar. Ondan sonra ambulans geldi. Biz 
de tabii ki tedirgin olduk. Adamı geldiği-
mizde bulamadık ama suya girdiğini gör-
dük. Bayağı içeri girmişti. Ondan sonra 
herkes o tarafa bakmaya başladı. Ben bu 
tarafa baktığımda adam artık bu tarafa 
gelmişti. Çok yakındı. Koşarak geldim 
adamlara söyledim buradaymış diye. 
Ondan sonra yardım istediler öyle  
çıkarttılar" dedi. DHA 

Beykent Hadımköy Metrobüs Durağı'nın önünden  
20 dakikada bir kalkan araçlarımızla Tekirdağ-Malkara 
ve Keşan-Gelibolu halkına hizmet veriyoruz. Yazıhane-
miz İstanbul Park AVM içinde bulunmaktadır. 12 yıldan 
beri Trakya halkına hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz.

TRAKYA HALKININ  
GÖZDESİ ÖZ KEŞAN

Oğuzhan Çelik dalgaya kapıldı

OLAY, 11 Haziran günü saat 13.00 
sıralarında Büyükşehir Mahallesi'nde 
bulunan bir sitede meydana geldi. 5 

yaşındaki Serebral palsi (SP) hastası Efe 
Çavuş, annesi çalıştığı için bir süredir teyzesinin 
yanında kalıyordu. Hastalığı nedeniyle vücudu-
nun hareket ve duruşunda kalıcı bozuklukları 
olan minik Efe'nin özel yapım bisikleti, hırsızla-
rın hedefi oldu. Koronavirüs nedeniyle aylardır 
karantinada olan ve yeni yeni dışarı çıkıp bisik-
letine binmeye başlayan minik Efe ve yakınları, 
bisikletin çalınmasıyla büyük üzüntü yaşadı. 
Çalınan bisikletten geriye küçük Efe'nin daha 
önce çekilmiş görüntüleri kaldı. 

Kapının açılmasını bekledi 

Sitede bulunan bina önüne gelen yüzü cerrahi 
maskeli kişi, rastgele zillere bastı. Rahat hareket-
leriyle dikkat çeken şüpheli, bir süre kapının açıl-
masını bekledi. Bir bina sakinin kapıyı 
açmasıyla içeri giren şüpheli, kısa süreliğine 
daire girişine konulan özel yapım bisikleti 
gördü. Yaklaşık 5 dakika sonra Serabral Palsi 
hastası minik Efe'ye ait bisikletle binadan çıkan 
şüpheli hızla uzaklaştı. Bu anlar ise binaya ait 
güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 

Zillere basmış hırsız! 

Annesi çalıştığı için bir süredir Efe'ye bakan 
teyze Hülya Akıcı, "Beyin felci de denilen bir 
hastalığı var Efe'nin, ona özel yapılan bir bisik-
leti vardı. Efe'nin ölçülerine göre yapıldı. Kapı-
mızdan güpegündüz bisikleti çalındı. Zillere 
basmış hırsız. Birkaç kişi açmamış, sonunda bi-
rine açtırmış kapıyı. Girmiş içeri kameralarda 
da belli. Bilmiyoruz nasıl bir vicdan var. Efe gibi 
bir çocuğun bisikletini nasıl çaldı, bilmiyoruz. 
Ona bir çocuk binemez tamamen Efe'ye göre 
hazırlanmış medikal bir bisiklet. Efe zaten ay-
lardır koronavirüsten dolayı dışarı çıkamıyordu 
evden şu son bir haftadır yeni yeni çıkmaya baş-
lamıştı. Bisikletiyle birlikte çıkıp bacaklarına ha-
reket yaptırıyorduk. Her çocuk gibi o da mutlu 
oluyordu. Bisikletini de seviyordu. Kuzenleriyle 
çıkardık gezdirdik onu birkaç defa. En son kapı-
mızın önünden alındı. Takip mi edildik artık 
nasıl olduysa Efe'mizin bisikleti alındı" dedi.  

Daha çok destek istiyoruz 

Teyze Akıcı, "Nasıl bir vicdana sahipse bisikleti-
mizi getirsin" diye konuşurken, tüm SP hastaları 
içinde devletten daha çok destek istediklerini 
dile getirdi. Akıcı, "Bu SP hastası çocukların 
ilaçları ve medikal aletleri çok pahalı. Biz bütün 
imkanlarımızı zorluyoruz. Bu çocukların eği-
timleri de çok pahalı, konuşmalarına yönelik. 
Özellikle eğitimleri için tüm bu tür hasta çocuk-
lar için devletimizden daha çok destek istiyoruz" 
şeklinde konuştu. DHA 

Maskeli soyguncu!

FATİH'TE 24 yaşındaki Barış Dalda-
gül'ü alacak verecek meselesi nede-
niyle çıkan arbedede tabancayla 

vurarak öldürdükleri iddiasıyla aranan şüpheli-
ler polis tarafından yakalandı. Şüphelilerden 3'ü 
tutuklandı. Koca Mustafa Paşa Mahallesi, 
Arap Kuyusu Sokak üzerinde Barış Daldagül., 
14 Haziran saat 04.30 sıralarında alacak vere-
cek meselesi sebebiyle şüpheliler Kadir Ö. (27), 
Murat Ö. (19), Hakan K.(22), Burak A.(19) ve 
Fideil A.(19) ile yaşadığı arbedede  tabancayla 
vurularak öldürüldü. Şüphelilerin Silivri, San-
caktepe Mahallesi, Dergah Sokak üzerinde bu-
lunan bir ikamette saklandıkları yönünde ihbar 
alan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 
şüphelilerden Kadir Ö., Murat Ö. ve Hakan 
K.'yi 17 Haziran'da saat 04.00 sıralarında evle-
rinde yakalayarak gözaltına aldı. 

Cinayet şüphelileri 
yakalandı

FATİH'TE seyir halindeki bir 
otomobil aniden durunca 
arkasından gelen motosik-

let otomobile çarptı. Kazada moto-
siklet sürücüsü yaralandı. 
Kaza, Cuma Günü akşam saatle-
rinde Fatih Kennedy Caddesi Çatla-
dıkapı mevkii Bakırköy istikametinde 
meydana geldi. İddiaya göre, plakası 
alınamayan bir otomobil seyir halin-
deyken aniden durunca, arkasından 
gelmekte olan motosiklet duramaya-
rak otomobile çarptı. Çarpmanın et-
kisiyle motosiklet sürücüsü yola 
savrulurken motosikletlinin çarptığı 
otomobil olay yerinden uzaklaştı. 
Kazayı gören vatandaşlar yardıma 
koştu. Haber verilmesi üzerine olay 
yerine sağlık ve polis ekipleri sevk 
edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi 
yapılan motosikleti sürücüsü ambu-
lansla hastaneye kaldırılarak tedavi 
altına alındı. Kaza nedeniyle yolun 
bir süre araç trafiğine kapanması ne-
deniyle yolda uzun araç kuyruğu 
oluştu. DHA 

BEYOĞLU, Bahçelievler ve Bakırköy'de 
29 Mayıs-5 Haziran tarihleri arasında 
dört ayrı evde meydana gelen hırsızlık 
olayları üzerine polis inceleme başlattı. 
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro 
Amirliği'ne bağlı ekipler olayların mey-
dana geldiği bölge ve civarlarında gü-
venlik kameralarını inceledi. Polis, dört 
ayrı evde meydana gelen hırsızlık olayla-
rını aynı üç kişi tarafından yapıldığını 
tespit etti. Şüphelilerin eşkal ve kimliği, 
kullandıkları aracın marka model ve pla-
kasını belirleyen polisler, şüphelileri Ba-
kırköy Akmescit Sokak'ta 5 Haziran 
tarihinde yaptıkları takip sonucu yaka-
ladı. Şüphelilerin yakalandıkları araçta 
yapılan aramada, çalıntı dizüstü bilgisa-
yar ele geçirildi.  

Otomobili çaldılar 
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen 
İhsan Ç. (28), Bilal G.(20), Recep G.'nin 
(22) girdikleri dört ayrı evden dizüstü bil-
gisayar, cep telefonu, fotoğraf makinesi, 
ziynet eşyası, ayakkabı banka kartı, he-
diye çeki ve bir miktar nakit para çaldık-
ları tespit edildi. Polis, yaptığı detaylı 

incelemelerde şüphelilerin bir evden al-
dığı kontak anahtarıyla park halindeki bir 
otomobili çaldıklarını da belirledi. Yapı-
lan soruşturmada hırsızlık olaylarını ger-
çekleştiren şüphelilerden İhsan Ç. 'nin 
37 suçtan kaydı ve bir aranması, Bilal G.' 
nin 7 suçtan kaydı, Recep G.'nin 29 suç-
tan kaydı olduğu belirlendi. Şubede iş-
lemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye 
sevk edildi. Hırsızlık şüphelileri çıkarıl-

dığı mahkemede tutuklandılar. Öte yan-
dan şüphelilerin hırsızlık için girdikleri 
Ümraniye' de bir evden kontak anahtarı 
alarak, park halindeki otomobili çaldık-
ları anlar güvenlik kamerasına yansıdı. 
Görüntülerde şüphelilerin sitenin güven-
lik bariyerini zorlayarak açtıkları anlar 
görülüyor. Şüphelilerin bir başka olayda 
ise girdikleri apartmandan ayakkabı çal-
dıkları görülüyor. DHA 

DÖRT EVİ SOYMUSLAR
İstanbul’da dört ayrı eve girerek hırsızlık yapan üç şüpheli polisin takibi sonucu  

yakalandı. Şüphelilerinin evden aldıkları anahtarla park halindeki bir otomobili  
çalması güvenlik kameralarına yansıdı. Adliyeye sevk edilen üç şüpheli tutuklandı

Riva'da arkadaşlarıyla birlikte denize giren 25 yaşındaki Oğuzhan Çelik dalgalara kapılarak  
bir anda gözden kayboldu. Gencin cansız bedeni bir süre sonra kayalıklarda bulundu

TAM 10 YERINDEN 
BICAKLADILAR! 

Kontrolünü 
kaybetti 

Esenyurt'ta 23 yaşındaki bir genç sabaha karşı evinin önüne konuşma bahanesiyle çağırılıp 10 kez bıçakla-
narak öldürüldü. Olaya karışan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Sabıka dosyaları 
kabarık çıkan M.Ç., 
C.K. ve M.Ö'nün 
uyuşturucu satma 
ve kasten adam  
yaralama olmak 
üzere çok sayıda 
suç dosyalarının  
olduğu öğrenildi. 
Mahkemeye  
çıkarılan şüphelile-
rin adli kontrol şartı 
ile serbest bırakıl-
dığı öğrenildi. 

Beylikdüzü'nde zillere basarak, binadaki-
lerin kapıyı açmasıyla içeri giren cerrahi 
maskeli kişi, 5 yaşındaki Serebral Palsi 

(SP) hastası minik Efe'nin özel yapım bisik-
letini çaldı. Koronavirüs nedeniyle aylardır 
evinde olan minik Efe'nin yeni yeni bin-
meye başladığı bisikletin çalınma anları 

güvenlik kamerasına yansıdı 
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K üçükken canım babamla bahçe-
mizde otururken çok konuşurduk.
Ne kadar fazla soru sorsam da 

bıkmazdı sorularımdan.
Şimdi düşünüyorum da sıkılmaması ve

kendini yormama yollarını çok verimli bir
şekilde uyguluyormuş meğer.

Sorduğum soruya yüzüme bakarak ya da
sorunun cevabını ben bulayım diye bana
soru sorarak kendini yormadığı gibi, benim
Beynimin her iki lobunun da aynı zamanda
çalışmasını sağlıyormuş.

Evet kesin açıklaması bu.
Sanırım ilkokul yıllarımdı.
Güneşin doğuşu ve batışı ile ilgili 

konuşurken sormuştum “Güneş doğarken o
canlı kırmızı ve diğer renkleri batarken de 
karanlık olması gerekirken neden kırmızı 
bu kadar canlı yayılıyor gökyüzünün 

batısında…? Demiştim.
Yüzüme baktı “Nasıl olabilir ki” dedi 

ve kalktı.
Çok düşündüm beni bahçede yalnız

bırakıp içeri gittiğinde. Biraz zaman geçince
yine yanıma geldi oturdu elindeki iki 
elmadan birini bana verdi.

Hiç soru sormadan gökyüzüne baktı uzun
uzun, sonra gülerek bana baktı.

Sanki içimdeki sesi harekete geçiren bir
bakıştı. Nefesinin sesini duyuyorum. Nefes
alıp derin derin verirken ki sakin güven ve-
rici dinginlik, içimdeki sözleri gün içine
çıkarıyordu.

Birden konuştum… “ Aa baba güneş
hiç kararmaz ki, bizim burada akşam olup
batma vaktinde başka yerde doğuyor ya,
orada doğan ışığı kısacık bizde görüyoruz…
dedim.

“Nasıl görebiliriz ki?” dedi Elindeki 
elmayı göstererek...

Elma Dünya gibi yuvarlaktı ve dilimin
döndüğünce tarif ettim ışığın görünen
bölümünü.

“Dünya yuvarlak dedi ya babaannem bu
elma gibi mesela şuradan batarken buradan
doğuyor bak buradaki ışık buradan görülebi-
lir… Sonra dünya ağır ağır döndüğünde
güneş bizden uzakta kalıyor o zaman gece
oluyor galiba…dedim.

Uzun uzun yüzüme baktı ben susunca…
Hoşuna gidince hep öyle yapardı. Eğildi 
gözlerimden öptü Canım ciğerim koca
gözlümmmm… dedi.

Bu sözler ve gözlerimden öpmesindeki
sevginin sıcaklığı…

Küçükken başkası koca gözlü derken
ağlardım, babam söyleyince çok mutlu 
oluyordum…

O derin paha biçilmez sevginin güven
veren varlığından mıydı acaba?

Güneş her sabah yeniden doğacak demiş-
tin canım babam. Güneş solmadan yok olup
yerine gecenin gelmesi gibi sende yaşarken
gitmiştin ya şimdi hiç yoksun.

Bak güneş Hiç aksamadan doğuyor da
ışığı gözlerimi hiç öpmüyor, Acaba o 
zamanki güneş başka mıydı?  

Gözlerim çok yalnızlığı yaşıyor babam
dünya dönmeyip hep aynı yerde mi kalıyor ki
seni andığımda güneşin hiç ışığı yok…

Yoksa koca gözlerim küçüldü de uzaktaki
ışığımı göremiyor?

Canım babam bak yine dün babalar gü-
nüymüş. Oysa hiç bitmez ki babalar günü.

Yine her sabah güneşin doğacağı gibi.
Bir de Güneş tutulması var babalar 

gününe rastlayan.
Güneş acaba evlatlarıyla dünyadan yok

olan babaların yok olmayan sevgilerinin o
kuvvetli sevdasına mı tutuldu ki, gece
rüyama girdin güneşin batığı yerde 
kayboldun?

Sevgin hiç kaybolmadan yüreğimin en 
derininde canlılığını yitirmeden duruyor.

Hakkını helal et Canım Babam, en değerli
güçlü sevgiyle sevmeyi bana öğrettiğin için.

Rahat uyu Babam yattığın Cennetin 
nurlarla aydınlık olsun!

(Babama duygularımın kıyısından 
köşesinden yine mektup yazdım.)

Babalarımız hayattayken bağımızı hiç
koparmayalım ki anılarımızdaki duyguları-
mız yıllar sonra bile hep sıcak kalsın.

Sevgimizin daha derinleşmesi ve 
çoğalması dileği ile…

Güneş yeniden doğacaktı

SAVAŞ ATAK

S ilivri Belediyesi tarafından “Haydi
Silivri Bisikletini Al Gel” çağrısı ile
bisiklet turu düzenlendi. Silivri İlçe

Stadyumundan başlayarak Gazitepe
Mahallesi’nde son bulan 11 kilometre
parkurlu bisiklet turuna yüzlerce bisikletli
vatandaş katıldı. Pandemi önlemleri gö-
zetilerek gerçekleştirilen ve Silivri Bele-
diye Başkanı Volkan Yılmaz’ın da
bisikleti ile katıldığı turda polis, jan-
darma, zabıta ve sağlık ekipleri görev
aldı. Bisiklet turunun başlangıç noktası
olan Silivri stadında sporseverlere hitap
eden Başkan Yılmaz, bisiklet tutkunla-
rına 25 km’lik özel parkur müjdesi verdi.

Yatırım devam edecek

Bisiklet turunun başlangıç noktasında
konuşan Belediye Başkanı Volkan Yıl-
maz, “Uzun bir pandemi döneminde çok
çok fazla evde kaldık. Bugün de hep be-
raber 10 kilometrenin üzerinde sağlıklı
bir tur yapacağız" diyerek, spor yatırım-
ları ve yeni projeler hakkında bilgi verdi.
Sözlerine, “Silivri Belediyesi olarak, her
zaman sporun ve sporcunun yanında
olacağız" diyerek devam eden Başkan
Yılmaz, şöyle konuştu: "Önümüzdeki
günlerde Silivri’de daha çok spor tesisi,
daha çok spor alanı, daha çok lisanslı
sporcu, daha farklı kategorilerde lisanslı
sporcularla spor dolu günler geçireceğiz.
Birçok spor projesinin temelini beraber
atacağız. İstanbul’un yüzme havuzu ol-
mayan tek ilçesi olan Silivri’de, yüzme
havuzumuzun temelini attık. Yine İBB
Müjdat Gürsü Spor Tesislerinin tama-
mını yenilenince yeni bir stada kavuşmuş
olacağız. Spor Bakanımız Sayın Mehmet
Muharrem Kasapoğlu’na da teşekkür
ediyorum. Değirmenköy’de bir futbol

stadının protokolünü imzaladık. İlçemize
hayırlı uğurlu olsun. Spora yatırımımız
devam edecek."

Kredisini bekliyoruz

Konuşmasında, Silivri’de ilk etapta eski
Kipa AVM’den başlayıp KİPTAŞ 2 ko-
nutlarında son bulan özel bir bisiklet
parkurunun müjdesini de veren Silivri
Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, proje-

nin iki ay gibi bir sürede tamamlanaca-
ğını söyleyerek "Bugün burayı şereflendi-
ren, bisiklet sporuna gönül veren herkese
şunu söylemek istiyorum. Kipa’nın ora-
dan başlayıp Kiptaş 2’ye devam eden,
yalnızca bisikletle üzerinde seyahat edile-
bilecek bir bisiklet parkurunu Silivri’ye
kazandıracağız. Asfaltın üzerine mavi
boya ile boyanmış bir bisiklet parkuru
değil, tamamen bisiklet sporu için özel

olarak yapılmış bir bisiklet yolunu 2 ay
gibi bir zaman diliminde sizlerin kullanı-
mına sunacağız. Dünya Bankasından
şuan 25 km’lik bir bisiklet parkurunu
projelendirdik, kredisini bekliyoruz. İn-
şallah bu projemiz de hayata geçtiğinde
ulusal veya uluslararası bisiklet koşusunu
da Silivri’de hep beraber gerçekleştiririz
diyorum. Hepinize spor dolu sağlıklı
günler diliyorum" dedi. 

16 sene önce Nusay-
bin'de şehit olan
Sinan Tunç'un babası

Murat Tunç, "Onurluyuz, gurur-
luyuz ama bir o kadar da duy-
guluyuz. Söyleyecek bir şey yok.
Evlat bir taneydi. Vatan sağ
olsun diyoruz. 16 sene oldu hep
ziyarete geliyorum. Tim olarak
Mardin Nusaybin'de şehit düş-
tüler. Babalar günü çok buruk
geçiyor. Bir o kadar da gururlu-
yuz. Rabbim 'ben herkese nasip
etmem seçerim' diyor. Diyecek
bir şey yok. Evlat bizim, vatan
bizim, bayrak bizim. Bedel vere-
ceğiz ki vatan olduğunu öğrene-
ceğiz. Bilmeyenlere yazıklar
olsun" dedi.

Onlara şükran borçluyuz

Babalar gününde şehitliği ziya-
rete gelen Mustafa Sarıoğlu,
"Sevgiye, saygıya, ziyarete en
layık olanlar babalar ve şehitleri-
mizdir. Ben de sabah kalkıp
doğru şehitliğe geldim. Onları
ziyaret ederek dualar okudum.

Bir vatandaş olarak onlara karşı
görevimi yerime getirdiğimi ina-
nıyorum. Herkesin de gelip ziya-
ret etmesini isterim. Benim
burada yakınım yok ama hepsi
benim evladım, kardeşlerim.
Onlar bizler için canlarını verdi-
ler, kanlarını döktüler. Onlara
şükran borçluyuz. Onlara olan
borcumuzu asla ödeyemeyiz"
dedi.

Burası lafın bittiği yer

13 yıl önce şehit olan Piyade
Komando Onbaşı Sedat Kara-
çor'un annesi Zeliha Karaçor,
"Yavrumuz yok yanımızda. Zor
gündeyiz, Allah sabır versin bize
de versin. Burası lafın bittiği bir
yer. İstersin ki yavrun yanında
olsun ama maalesef yanımızda
değil" dedi. Şehidin yeğeni Ben-
güsu Karaçor da , "Amcamla
burada tüm bağımızı kaybettik
ölünce. Onun sevgisi hala bu-
rada. Babalar gününü kutlamak
için buraya geldik" ifadelerini
kullandı. DHA

ABD’den ilk
yolcular geldi

Köşe bucak 
dezenfeksiyon

normallEşmE adımlarıyla birlikte iç ve dış
hatlarda kademeli olarak tarifeli uçuş ağını
genişleten Türk Hava Yolları (THY), yakla-

şık iki buçuk ay aradan sonra önceki gün ABD uçuşla-
rını yeniden başlatmıştı. Koronavirüs salgını nedeniyle
uzun bir süre ABD'nin çeşitli şehirlerinden sadece tah-
liye uçuşları yapabilen THY, bugün Şikago ve Was-
hington'dan ilk tarifeli yolcuları İstanbul'a taşıdı. 08.30
sıralarında TK-06 sefer sayılı Şikago uçağı ile 09.20'de
TK-08 sayılı Washington uçağı İstanbul Havalimanı'na
indi. Şikago uçağında 276, Washington uçağında ise
279 yolcu yer aldı. Uçak içinde "bilgi formu" dolduran
yolcular, pasaport işlemlerinin ardından yurda giriş
yaptı. Aynı formu uçakta görevli kokpit ve kabin ekipleri
de doldurdu. İstanbul'a olan seyahat planlarını salgın
nedeniyle birçok kez değiştirmek zorunda kalan yolcu-
lar, ancak tarifeli seferlerin yeniden başlamasıyla
ABD'den Türkiye'ye gelebildi.

Her yerde aynı şey var

İlk uçuşun yolcularından Ayhan İlbak, hasta babasını
ziyaret etmek için Mart ayından itibaren Türkiye'ye
gelme planları yaptığını, seyahat kısıtlamaları dolayı-
sıyla ancak bugün Türkiye'ye gelebildiğini söyledi.
İlbak, "Yaklaşık 3 aydır bekliyorum. Türkiye'de karan-
tina olduğu için bekledik. Dünyanın her yerinde aynı
şey yaşanıyor. İlk etapta İstanbul'dan Şikago ve Was-
hington'a tarifeli uçan THY, önümüzdeki günlerde
diğer ABD şehirlerine de karşılıklı seferleri başlatacak.
Bizim bulunduğumuz New York'dan uçuş yok. THY,
Washington seferlerini açınca direkt geldik" dedi. New
York'da yaşayan ve Washington seferlerinin başlama-
sıyla buradan İstanbul'a uçan Çemen Yumlu ise "Mart
ayından itibaren İstanbul'a gelmek için hazırdım. 4
aydır bekliyorum. Ailemi ziyarete geldim. ABD'de süre-
siz oturumum var. Tekrar uçuşlar dursa bile bir sıkıntı
yaşamam. Ailem burada zaten. Uzun bir süre burada
kalabilirim. Ancak geçici olarak gelenler için sorun ola-
bilir. Çünkü sonbahara doğru pandemi tekrar artarsa;
insanlar bunu da düşünüyor." diye konuştu. DHA

SAGLIKLI YASAMA 
PEDAL CEVIRIYORUZ
Silivri Belediyesi, pandemi sürecinde vatandaşlara moral ve spor amaçlı “Sağlıklı Yaşama
Pedal Çeviriyoruz” sloganı ile bisiklet turu düzenledi. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın
da bisikleti ile katıldığı tura yediden yetmişe Silivrili vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

Edirnekapı Şehitliği'nde babalar günü nedeniyle duygusal anlar yaşandı. Şehit olan evlatlarını ziyarete gelen baba ve anneler 
çocuklarının mezarına su döktü, dualar etti. Yakınları olmayan birçok vatandaş da "Hepsi bizim evladımız" diyerek şehitliğe geldi

HEPSI BIZIM EVLADIMIZ!

Maide ÖREN

maide_yogi@hotmail.com

KEŞİF

Silivri Stadından başlayarak Gazitepe Mahallesinde son bulan bisiklet turunda katılımcılara Silivri Belediyesi tarafından
maske, şapka, su ve kek ikramında bulunuldu. Etkinliğe katılan bisiklet severler, programdan dolayı memnuniyetlerini
ifade ederek, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ve ekibine teşekkür etti.

BİSİKLET TURUNA ÇIKTILAR

Koronavirüs önlemleri kapsamında seyahat
kısıtlamaları nedeniyle durdurulan ve
önceki gün yeniden başlayan ABD
uçuşlarında, Washington ve Şikago'dan tar-
ifeli ilk seferlerin yolcuları İstanbul'a geldi

EsEnyurt Belediyesi Veteriner İşleri
Müdürlüğü, normalleşme süreci kapsa-
mında ilçe genelindeki ibadethane, ec-

zane, berber, kuaför, taksi ve İETT durakları,
bankamatikler, bina girişleri, cadde ve sokakları de-
zenfekte etmeye devam ediyor.  Esenyurt genelinde
çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, sabah erken
saatlerde mesaiye başlayarak vatandaşların yoğun
olarak kullandığı tüm alanlarda ilaçlama ve dezen-
feksiyon çalışması başlattı. Ekipler ayrıca vatandaş-
ların talebi üzerine bina içlerinde ve ofislerde de
dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştiriyor.

Babalar gününde şehitliği ziyarete
gelen Mustafa Sarıoğlu, "Sevgiye,
saygıya, ziyarete en layık olanlar
babalar ve şehitlerimizdir” dedi.



 
 

H aliç’te oluşan ve ‘kirlilik’ nede-
niyle olduğu düşünülen renk de-
ğişiminin nedeni İBB tarafından 

‘alg patlaması’ olarak açıklanmış ve ta-
mamen doğal olarak gelişen bu sürecin 
sonunda suyun kısa süre içinde eski ren-
gine döneceği açıklanmıştı. İBB'nin açık-
ladığı gibi Haliç tekrar eski rengine 
kavuştu. Buna karşın Haliç’te çalışmalar 
aralıksız sürüyor. 

Geçici bir süreçti ve geçti 

Haliç’te yaşanan süreç hakkında bilgi 
veren İBB ve Eyüpsultan CHP Belediye 
Meclis Üyesi Gülsüm Polat, "Bilim insan-
larının tamamen doğal bir süreç oldu-
ğunu bildirmelerine ve durumun geçici 
olduğunu söylemelerine karşın bu konu 
bazı kişilerce sürekli gündemde tutulmaya 
çalışıldı. Sonuç olarak şu an Haliç tekrar 
eski haline kavuştu.  
Buna karşın İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi, Haliç’in tüm deniz canlıları için 
daha yaşanabilir bir yer olması konu-
sunda çalışmalarını aralıksız olarak  
sürdürmeye devam edecek" dedi. 

Tekrar eski haline kavuştu 

Haliç’te yaşanan alg patlamasının nedeni 
hakkında konuşan CHP’li Belediye Mec-
lis Üyesi Polat, "Alg patlaması yöresel ve 
mevsimsel olduğu ve genellikle az derin 
sahil sularında, iç deniz, körfezler, göller 
ve nehir ağzına yakın yerlerde görülür. 
Haliç de konumu gereği bu tanımın 
içinde yer alıyor. Şu an Haliç tekrar eski 
haline kavuştu, fakat Haliç’in özellikle bir 
önceki yönetim tarafından oldukça ihmal 
edildiğini söylememiz lazım. Haliç’e özel-
likle Kağıthane ve Alibeyköy dereleri yo-
luyla ciddi oranda evsel ve endüstriyel 
deşarjlar yapılmış. Başkanımız Ekrem 
İmamoğlu’nun önderliğinde İBB yöne-
timi, bu anlamda derelerin ıslah çalışma-
sına büyük önem veriyor. İstanbul’a karşı 

büyük bir sorumluluğumuz olduğunu bi-
liyoruz ve İstanbul’u hızla tüm canlılar 
için yaşanabilir bir kent haline getireceğiz" 
açıklamasını yaptı.  

Çalışmalar devam ediyor 

CHP’li Polat, Haliç’te İBB’nin haliha-

zırda yapılan çalışmalar hakkında da şu 
bilgileri aktardı: "Çevre Koruma ve Kont-
rol Daire Başkanlığımız ile süreç hak-
kında sürekli irtibat halindeyiz. Haliç’te 
dip tarama çalışmaları son hızıyla devam 
ediyor. Çalışma esnasında dipten yüzeye 
çıkan yüzer atıklar (pet şişe, ambalaj atık-

ları, ağaç parçaları vb.) Haliç’e dağılma-
dan Deniz Yüzeyi Temizlik Tekneleri ile 
toplanıyor. Haliç’ten çıkarılan çamurun 
kurutulması amacıyla İSKİ ve İSTAÇ ta-
rafından inşa edilen Susuzlaştırma Tesisi 
tamamlanarak yakın zamanda faaliyete 
geçirilecek."
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TÜRK Kızılay bünyesinde faa-
liyetlerine başlayan Kızılay 
Akademi Başkanlığı, pandemi-

nin tüm boyutlarıyla yaşandığı Mayıs 
ayında Covid-19’un toplumda nasıl bir 
etki yarattığına ilişkin online anket uygu-
laması gerçekleştirdi. 81 ilde 37 bin kişi 
ile internet ortamında gerçekleştirilenve 
bu yanıyla Türkiye’nin en geniş kapsamlı 
çalışması olan “Covid-19 Algı ve Tutum 
Araştırması”nın sonuçları açıklandı. 
Araştırmaya katılan kişiler, “Ben biliyor 
ve önlem alıyorum ama toplumun yüzde 
50’ye yakını hastalığı bilmiyor ve önlem 
almıyor” görüşünde. 

37 bin kişi ile araştırma 

Yüzde 31’lik katılım oranı ile İstanbul’un 
ilk sırayı aldığı anket çalışması, 81 ilin ta-
mamında uygulandı. 37 bin kişinin on-
line ortamda yanıtladığı 10 soruluk anket 
uygulaması, bugüne kadar en fazla kişi-
nin katıldığı araştırma olmasıyla da dik-
kat çekiyor. % 99 güven aralığı ve % 0,7 
hata payıyla tamamlanan çalışmaya 
göre vatandaşların yüzde 81’i salgın ile 
ilgili haberleri televizyon, internet ve sos-
yal medyadan öğreniyor. Yaş ilerledikçe 
televizyonun ağırlığı artarken, gençlerin 
sosyal medya ve internet haber ağların-
dan daha fazla bilgi aldığı görülüyor. 

Çevremdekiler önlem almıyor! 

Katılımcıların yüzde 90’ı koronavirüsün 
bulaşma yolları, belirtileri ve risk grupları 
hakkında bilgi sahibi olduğunu belirtti. 
Buna karşın katılımcıların %48’i çevre-
sindeki kişilerin yeteri kadar önlem alma-
dığını ve yeterli bilgiye sahip olmadığını 
düşünüyor. Gençlerde ve eğitim düzeyi 
yüksek katılımcılarda koronavirüs hak-
kında yeterli bilgiye sahip olduğunu dü-
şünenlerin daha yüksek olduğu 
görülürken, 65 yaş üstü katılımcılar, 
gençlerin ve eğitimlilerin aksine çevrede-
kilerin de kendileri gibi önlem aldığını 
düşünüyor. 

Kızılay Akademi, araştırmaya katılan ki-
şilere salgına karşı nasıl korunduklarını 
sordu. Çalışmaya katılanların yüzde 
97,9’u ellerini sık sık yıkayarak, yüzde 
97.6’sı sosyal mesafeye dikkat ederek, 
yüzde 97’si de yüze, göze, ağıza dokun-
mayarak kendilerini koruduklarını söyle-
diler. Aynı kişiler maske kullanıma ilişkin 
ise daha farklı sonuçları ortaya çıkartan 
cevaplar verdiler. Çalışmaya katılanların 

yüzde 79’u maskenin koruyucu oldu-
ğunu düşünüyor ama yüzde 86’sı yine de 
maske takıyor.  
Yani toplumda önemli bir kesim, koru-
yucu olduğuna inanmasa da maske tak-
maktan geri durmuyor. Çalışmaya 
katılanların yüzde 12’si sarımsak tüketi-
mini artırdığını belirtirken yüzde 27’si de 
vitamin desteği alıyor. 
“Evde kaldığınız sürede ne yapmak size 

iyi geliyor ve sizi rahatlatıyor?” sorusuna 
katılımcıların yüzde 12,5’i“Film izlemek” 
yanıtını verdi. İnternet ve sosyal med-
yada zaman geçirenlerin oranı yüzde 
11,5: kitap okuyanların oranı yüzde 10,6 
şeklinde kaydedildi. Dua edenlerin ora-
nının yüzde 10 olarak sonuçlandığı anket 
çalışmasında uyuyanların oranı ise 
yüzde 7,8, ev temizliği ve bakım işlerini 
yapanların oranı ise 7,6 olarak belirlendi. 
Çalışmaya katılanların yüzde 12.5’i çev-
resindeki kişilerle yardımlaşma duygula-
rının geliştiğini belirtirken, yüzde 17.3’ü 
de ailesiyle daha fazla yakınlaştığını 
açıkladı. 

6 ay içinde normalleşir 

Anket sonuçlarına göre Türkiye’de gün-
lük hayatın 6 ay içinde normale dönece-
ğine inananların oranı yüzde 69,8 olarak 
belirlendi. “Salgın süresince kendinizde 
daha fazla geliştiğini düşündüğünüz 
yönler neler?” sorusuna katılımcıların 
yüzde 22’si “Tedbir”, yüzde 19’u “En-
dişe”, yüzde 14’ü “İrade”, yüzde 12’si 
“Umut”, yüzde 9’u “Azim”, yüzde 8’i 
“Merak”, yüzde 5’i “Umutsuzluk”, 
yüzde 5’i “Öfke”, yüzde 3’ü “Mizah” ve 
yüzde 2’si de “Tembellik” cevabını verdi.

Haliç ile özdeşleşen Eyüpsultan CHP’li Belediye Meclis Üyesi Gülsüm Polat, Haliç'te incelemelerde bulundu. Aynı zamanda İBB Meclis 
Üyesi olan Polat, “Haliç ve Haliç’e akan dereler, iddia edilenin aksine iktidar partisinin yönetimi tarafından yıllarca ihmal edilmiş.  

Şu an renginin tekrar eskiye dönmesi bizim için yetmez. Haliç’in çok daha temiz olması için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi

HALIC COK DAHA 
TEMIZ OLACAK! Kızından

Babam Vefa Lisesi mezunuydu. Hani o dö-
nemlerin meşhur okullarından, sadece bir 
semt adı olmayıp da gerçek anlamının da 

yaşandığı ve karşılığının olduğu yılların ‘Vefa Li-
sesi’. Çok insan tanır, bazen işi gereği bazen de 
içindeki insan sevgisinden dost bilir, dost edinir, 
dostluğu, dürüstlüğü, samimiyeti, iyiliği destur bi-
lirdi. Yokluk yıllarıydı ama çalıştığı yer dolayısıyla 
şanslı sayılırdık. Mersedesimiz yoktu ama yeşil bir 
Reno12 arabamız vardı. İmkanı olduğu halde sırf 
kenara üç kuruş daha fazla koyabilmek için yurtdı-
şına bizi çıkarmadı ama her yıl sabah öğlen akşam 
yemekleri olan deniz kenarı şehirlerdeki kamplarda 
yaz tatilimizi yaptık. Babam şefti. Müdür değildi 
ama her zaman öncü, haklı olduğu konularda her 
zaman sözcü olup yılanı tatlı deliğinden çıkarır, ile-
tişimi kuvvetli bir insandı. Açmadığı, açamayacağı 
kapı yoktu. Çok kişi arasında sayısız defa köprü ol-
duğuna ben şahidim.  

1976’da girdiği işin ilk maaşıyla yarın evlatlarım 
rahat etsin diye ev taksidi ödemeye başlamış bir 
adamdı. Hiç kira ödemedik sayesinde. Kendimi bil-
dim bileli çalınıp içeri girilecek bir oda kapım 
vardı. Kişi önce kendine saygı duyacak derdi. Öz 
saygıyı babamdan öğrendim. Özgürlük bir başkası-
nın özgürlüğünün kısıtlandığı noktada biter derdi. 
Başkalarını rahatsız etmeme hassasiyetini, kendini 
karşındakinin yerine koyup ona hak vermeye çalış-
mayı yani empati duygumu onun sayesinde geliştir-
dim. Geleceği gören bir adamdı; Kendinden 7 yıl 
sonra vefat eden kardeşinin mezarını bile hazırla-
mıştı bizim haberimiz olmadan 13 yıl önce. İşi ge-
reği şanslıyız dedim ya; 90’lı yıllarda hemen hemen 
her hafta İstanbul’un en gözde mekanlarından bi-
rinde ağırladığımız insanlarla birlikte biriktirdiği-
miz mutlu anların faturasını hiç ödemedik mesela. 
Tek şart orda olmamız, o anı yaşamamız, mutlu 
olup mutlu hissettirmemizdi. Özellikle yaz akşam-
ları batan güneş bana hep huzur vermiştir bu se-
bepten. 7 yıl geçmesine rağmen babamla aramdaki 
en büyük bağ işte ona müteşekkir olduğum bu 
mutlu ve huzurlu anlarım, öğretileri ve bana miras 
kalan ‘Dostları’ ile hala dimdik ayakta olan diyalo-
ğum. ‘Yeni Dostluklar’ için onun gittiği yoldan git-
meye çok çabalayan biri olarak anladım ki 
şimdilerde ‘vefa’ bir çok kişi için sadece bir semt 
adından ibaret!. 

İlkeli Söz; Nasıl bir ana baba olduğunuzu merak 
ediyorsanız, evladımıza sorun!... 

İlke DUYAN

HIDIR ULUDAĞ

Salgın raporunda çarpıcı sonuçlar!

ADALAR Kaymakamlığı, İBB'nin 60 elek-
tirikli araç kullanımı için yaptığı başvu-
ruyu Karayolları Trafik Kanunu'na 

uyulmadığı gerekçesiyle reddetti. Konu hakkında 
İBB'den yapılan açıklamada, "İBB’nin tanıttığı elek-
trikli araçları karayolları üzerinde hizmet verecekleri 
gerekçesiyle hizmete alınmasını erteleyen Adalar 
Kaymakamlığı, şubat ayında ilçede motorsuz alter-
natif ulaşım aracına geçilmesi yönünde karar al-
mıştı" denildi.  

22 yıllık bir planlama 

Açıklamanın devamında, "Oysa, Adalar’da faytonla-
rın kaldırılması ve elektrikli araçların gelmesi, tam 22 
yılı bulan bir planlama sürecinin eseri" denilerek, 
"İBB’nin 1998 yılında, “Adalar’da faytonların 2000 
yılına kadar kaldırılarak alternatif bir çözüm getiril-
mesi gerektiğine” karar verdiği belirlendi. İstanbul V 
Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kuru-
lu’nun 25 Haziran 2013 tarihinde aldığı kararda ise, 
“Adalar ilçesinde ulaşım sorunlarına daha kalıcı çö-
zümler üretebilmek amacıyla, ilgili yerel yönetimler 
ile işbirliği içinde Ulaşım Master Planı’nın hazırlan-
masının istenmesine karar verildi” denildi" ifadele-
rine yer verildi.  

Sigortaları bulunmuyor 

Adalar Kaymakamlığı'nın 5 Şubat 2020 tarihinde 
yaptığı Ruam hastalığı toplantısının ardından yayın-
ladığı kararın 7. maddesine atıfta bulunan İBB, "İs-
tanbul’un ulaşımı konusunda geniş yetkilere sahip 
UKOME, Şubat ayında aldığı kararla, Adalar’ın 
bütün yollarını “Yaya Yolu” ilan emişti. İBB Meclisi 
de yine Şubat ayında aldığı kararla, ilçede elektrikli 
araçla taşımacılık işinin İETT tarafından yapılma-
sını oy birliğiyle onaylamıştı. Halen Adalar’da Kay-
makamlık ve Belediye başta olmak üzere kamu 
kuruluşlarınca ve özel kişiler tarafından kullanılan 
elektrikli araçların, tıpkı İBB’nin tanıttığı araçlar gibi 
plaka, tescil ve zorunlu trafik sigortaları bulunmu-
yor. İBB, bu sorunun ilgili mevzuat ve yönetmelikte 
belirtilen şekilde kısa sürede çözüleceğini ve Adalar 
halkının toplu taşıma taleplerinin kısa bir süre içeri-
sinde söz konusu elektrikli araçlarla karşılanabilece-
ğini öngörüyor. İBB, bu konuda gereken bütün 
girişimlerde de bulunuyor" ifadelerini kullandı.  

Kaymakamlık da  
motorsuz araç istedi

Polat: “Şu an 
Haliç tekrar eski 

haline  
kavuştu, fakat 

Haliç’in özellikle 
bir önceki  
yönetim  

tarafından  
oldukça ihmal 

edildiğini  
söylememiz 

lazım.”

Gülsüm 
Polat

“

ANKET sonuçlarına göre Türk Kızılay’ın 
salgın döneminde gerçekleştirdiği çalışma-
lar ise en çok gençler tarafından önemsendi. 
15-24 yaş arasındaki kişiler “Toplumu bilgi-
lendirme çalışmaları, gıda malzemesi yar-
dımı, nakdi yardım çalışmaları, immun 
plazma, sağlık kurumlarına maske ve koru-
yucu ekipman yardımı, karantina beslenme 
hizmetleri, vefa sosyal destek grubu, hijyen 
malzemesi yardımı” gibi çalışmaları yüzde 
4,59 oranında, 21-34 yaş arasındaki vatan-

daşlar yüzde 4,48, 35-44 yaş aralığındaki ki-
şiler de yüzde 4,45 oranında önemsedi.Ko-
ronavirüs salgını ile ilgili yapılan güncel 
duyurulardan haberdarlık oranı ortalama 
%91 düzeyinde ve oldukça yüksek olduğu 
görüldü. Haberdarlık oranı eğitim düzeyi 
düştükçe yüzde 78’lere kadar düştü. Koro-
navirüs salgını hakkındaki gelişmeler en çok 
televizyon (yüzde 32,5), internet sitesi 
(yüzde 25,6) ve sosyal medya (yüzde 22,5) 
mecralarında takip edildi. 

KIZILAY’DAN BEKLENTİLER

Kızılay Akademi tarafından yapılan araştırma, koronavirüs salgınının toplumu nasıl etkilediğine yönelik çarpıcı sonuçlar  
ortaya koydu. Çalışmaya göre; toplumun yüzde 90’ı “Salgın ile ilgili bilgi sahibiyim ve önlem alıyorum” diyor. Ancak aynı  

kişiler kendileri dışındakilerin yüzde 48’inin ise kurallara uymadığını düşünüyor
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K ültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 
Antalya’da Güvenli Turizm Sertifi-
kası Programı kapsamında 51 ülke-

nin büyükelçisi ve özellikle Avrupa’dan 
uluslararası basın temsilcilerinin katıldığı 
tanıtım programı kapsamında ve uluslar-
arası turizm hareketliliğiyle ilgili genel de-
ğerlendirmede bulundu. 
Uluslararası hava trafiğini tekrar başlatabil-
mek açısından bir program dahilinde aşa-
malı faaliyetler gerçekleştirildiğini belirten 
Bakan Ersoy, “Bunlardan sonuncusu da 
yoğun olarak turist trafiği sağlayan ülkele-
rin büyükelçileriyle Türkiye’nin 1 Haziran 
itibarıyla hayata geçirdiği Sağlıklı Turizm 
Sertifikası’nın tanıtımı için Antalya daveti 
oldu. Bu bağlamda hem sertifikasyonun 
uygulamalarını yerinde deneyimleme şan-
sına sahip oldular hem de önlemlerin ger-
çekten ne kadar düzenli şekilde çalıştığını 
görme fırsatı buldular” dedi. Konuştuğu 
büyükelçilerin çoğunlukla beklentilerin çok 
üzerinde sertifikasyon programıyla karşılaş-
tıklarını anlatan Bakan Ersoy, "Özellikle ya-
bancı basın mensupları da kendi ülkeleriyle 
de bu sertifikasyon programının detayları-
nın paylaşılmasını, bu tarz önlemler ve de-
netimlerin yapılmasını istiyor. Zaten biz bu 
programı özellikle uluslararası sertifikasyon 
firmalarını da dahil etmiştik. 50’den fazla 
ülkede örgütlü firmalar. Bu firmalarla bağ-
lantıya geçerlerse programın detaylarını 
alabilirler" diye konuştu. 

132 ana kural var 

Sertifikasyon programının pandemi gerekçe-
siyle başladığı ve 132 ana kuraldan oluştu-
ğunu söyleyen Ersoy, "Pandemiden sonra da 
bazı kurallar çıkartılarak veya bazı yeni ku-
rallar eklenerek bu sertifikasyon programını 
bakanlık olarak devam ettirmek istiyoruz. 
Çünkü Türkiye’nin 2023 hedefleri içerisinde 
öncelikle nitelikli turizm olacak ve nitelikli tu-
rist için de servis ve hijyen standartlarının her 
yıl aşamalı yükseltilmesi gerekiyor. Bu bağ-
lamda sertifikasyon programı en tutarlı ve 
kontrollü şekilde bu hedeflerimize ulaşma-

mız için gerekli olan sonucu sağlıyor” dedi. 
Turistlere uygulanacak sigorta sisteminin 
çok basit ve Avrupa’daki emsalleriyle karşı-
laştırılınca oldukça cazip olduğunu kayde-
den Ersoy, “2 bin euro ile 7 bin euro 
arasında limitleri var. Çok düşük bir sigorta 
paketi de alabilirsiniz 13-15 euro gibi. Biraz-
cık daha yükseltip 23 euroluk bir sigorta için 
7 bin euroya kadarki haftalık konaklamalar 
için tedavi limit sigortası yaptırabilirsiniz. Bu 
sigortanın sebebi bazı ülkelerin sigortaları 
pandemide geçerli olmuyor. Bizde en ufak 
bir risk almasın, diye internet üzerinden ra-
hatlıkla satılabilecek” diye konuştu 

1 Temmuz’da erişime açılacak 

Türkiye’yi yoğun satan tur operatörleri veya 
seyahat acentelerinin sistemlerine link vere-
rek çok rahat bir şekilde sigorta erişimlerinin 
1 Temmuz itibarıyla sağlanacağını söyleyen 
Ersoy, “Bakanlık ve TGA sitelerinden de eri-
şilebilecek. Zaten Türkiye’de herhangi bir 
devlet hastanesine gittiğinizde öncelikle sizi 
kabul ediyorlar ve tedavi sürecinizi başlatı-
yorlar. Sonrasında ödeme şartları ve koşul-
ları konuşuluyor. Ama zaten bir ülkeye gelen 
bir turist açısından 13-23 euro arasında bir 
sigorta limiti hiçbir şey değil, bir öğle yemeği 
fiyatı gibi düşünebilirsiniz. O yüzden bu so-
runu rahatlıkla çözdük diyebilirim” dedi. 

Erken rezervasyonlar başladı 

Almanya’nın seyahat uyarısının politik veya 
ekonomik gerekçelerle olabileceğine dikkat 
çeken Ersoy, “Corona virüsü ikinci dalgası 
ekovirüs şeklinde geliyor ve o yüzden her 
ülke kendince bazı önlemler almak istiyor. 
Avrupa ülkeleri de sonuçta paranın Avrupa 
sınırları içinde kalması için bir önlem almış 
olabilir. Bunu dolaylı bir şekilde yapıyor, 
açıkça söyleyemiyor olabilirler. Ama Avrupa 

ülkelerinin halkları özellikle Türkiye’deki ta-
tili çok özledi. Bize gelen talepler ve Tür-
kiye’ye gelme isteklerinden çok net belli 
oluyor. Şu anda 2021 için erken rezervasyon 
çok daha erken başladı. 2020’de tatile çık-
maktan vazgeçen birçok turist şimdiden 
2021 için Türkiye’ye erken rezervasyon yap-
tırmaya başladı” diye konuştu. 

Önemli gelişmeler olacak 

Avrupa ülkeleriyle görüşmelerin sürdü-
ğünü, birçoğunun da zaten hava trafiğini 
yavaş yavaş açmaya başladığını kaydeden 
Bakan Ersoy, “Özellikle tarifeli seferler açıl-
maya başladı. 1 hafta 10 gün içinde çok 
önemli gelişmeler olacağını düşünüyorum. 
Aşamalı bir şekilde açılır, diye düşünüyo-
rum. Ama biz yaptığımız çalışmaların et-
kinliklerini bizzat yerinde görmeleri için 
büyükelçilerini ve Avrupa basınını da ülke-
mize davet ettik. Buradaki en büyük amacı-
mız Avrupa’yla kıyaslandığı, 
karşılaştırıldığında Türkiye’deki standartla-
rın, tedbirlerin en üst seviyede olduğunu, 
hatta birçok Avrupa ülkesiyle karşılaştırıla-
mayacak kadar iyi olduğunu göstermek için 
yaptık bu etkinliği. Onlar da söylüyor, bek-
lentilerinin çok üzerinde bir sistemle karşı-
laştık diye. Sonuçta birkaç hafta içinde 
trafiğin bütün ülkelerle başlayacağını düşü-
nüyorum” dedi. 

Türkiye açısından düşünüyorum 

Hedeflerle ilgili rakam konusunda, 1 hafta, 
10 gün sonra uluslararası trafiğin ülke ba-
zında netleşeceğini kaydeden Ersoy, “Ger-
çekleştikten sonra daha gerçekçi rakamlar 
verilir ama görünen köy de kılavuz istemi-
yor. Sonuç olarak bu sene ille bir başarı öl-
çütü yapacaksak mevcut otellerimizin 
yarısını hayata geçirebilirsek başarılı bir 

sonuç elde etmiş oluruz. Zaten bu sene 
kimsenin ne rakam ne maliyete takıldığını 
da düşünmüyorum. Bu sene önemli olan 
hareketi tekrar başlatabilmek, personelin bir 
kısmını tekrar istihdama alabilmek, en azın-
dan 2021 erken rezervasyonları şimdiden 
başladığı ve veriler de çok iyi gittiği için 
2021 için hızlı bir düzeltme olacağını Tür-
kiye açısından düşünüyorum” dedi.

İSTANBUL Büyükşehir Beledi-
yesi İstanbul İstatistik Ofisi, 
İstanbul’a ilişkin mali istatis-

tiklerin değerlendirildiği Haziran 2020 
Mali İstatistikler İstanbul Ekonomi Bül-
teni’ni yayınladı. İstanbul’da Mayıs sonu 
itibariyle toplam 129 milyar TL vergi 
tahsil edildi.Aynı dönemde Merkezi Yö-
netim Bütçesindeki toplam vergi tahsilatı 
280 milyar TL olurken, tahsilatın yüzde 
46,2’sini İstanbul oluşturdu.  
İstanbul’dan tahsil edilen vergi hasılatı 
2019 yılı aynı dönemine göre karşılaştı-
rıldığında, Mart ayında yüzde 13,4 ora-
nında azalış gözlenirken, Nisan ayında 
yüzde 5 artış görüldü. Mayıs ayında ise 
bir önceki yıla göre yüzde 3,4’lük, bir ön-
ceki aya göre yüzde 14,5’lik bir artış  
kaydedildi.  

İstanbul’da özel tüketim vergi gelirleri 
içinde bir önceki yılın aynı ayına göre en 
yüksek artış yüzde72,9 ile motorlu taşıt-
larda yaşandı. Dayanıklı tüketim ve diğer 
mallarda yüzde 28,7, petrol ve doğalgaz 
ürünlerinde yüzde 26,9, kolalı gazoz-
larda yüzde 12,5 ve tütün mamullerinde 
yüzde 8,2 vergi geliri artışı gerçekleşirken, 
alkollü içkilerde yüzde 43,1 azalış ger-
çekleşti. Mayıs ayında gümrük vergi ge-
lirlerinde, bir önceki yılın aynı ayına göre 
yüzde 49,9, bir önceki aya göre yüzde 
7,8 azalma gerçekleşti. Şans oyunların-
dan alınan vergi geliri ise Mayıs ayında 
bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 
71,1 azalırken, özel iletişim vergi geliri 
yüzde 11,1 arttı. İstanbul’da, Mayıs 2020 
itibariyle 519 bin 109 gelir, 867 bin 870 
gelir stopaj, 749 bin 71 gayrimenkul ser-

maye iradı (GMSİ), 46 bin 651 basit 
usulde vergilendirilen gelir, 329 bin 369 
kurumlar ve 829 bin 371 Katma Değer 
Vergisi (KDV) mükellefi bulunuyor. 

Yüzde 37,8’i İstanbul’da 

Mayıs ayı itibariyle İstanbul’da bir ön-
ceki yılın aynı ayına göre bakıldığında, 
mükellef sayısında en yüksek artış yüzde 
6,5 ile kurumlar vergisinde görüldü. Ku-
rumlar vergisi mükelleflerini yüzde 6,1 ile 
gelir stopaj vergisi mükellefleri ve yüzde 
5,1 ile Katma Değer Vergisi(KDV) 
mükellefleri izledi. 
Mayıs ayı verilerine göre ülkemizdeki ku-
rumlar vergisi mükelleflerinin yüzde 
37,8’i, GMSİ mükelleflerinin yüzde 
35,6’sı, KDV faal mükelleflerinin ise 
yüzde 29,5’i İstanbul’da yer alıyor. 

Haziran 2020 Mali İstatistikler İstanbul 
Ekonomi Bülteni, Hazine ve Maliye Ba-
kanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü ve 
Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine daya-
nılarak hazırlandı.

VERGİ HASILATI YÜZDE 3,4 ARTTI

Virüs kadınları 
işsiz bıraktı

TÜM dünyada işçilerin işi, geliri 
ve sağlığı üzerinde büyük tahri-
bat yaratan Covid-19 salgını ile 

kadınlar işgücü piyasasından daha hızlı çe-
kildi ve kadın istihdamı daha hızlı daraldı. 
Covid-19 döneminde daha az iş aramaları 
nedeniyle dar tanımlı kadın işsizliği kâğıt 
üzerinde azalırken, gerçekte bu durum ka-
dınların geniş tanımlı işsizlik ve istihdam 
kaybını erkeklerden çok daha fazla büyüttü. 
Mart 2019 – Mart 2020 arası kadın işgücü 
yüzde 11, kadın istihdamı ise yüzde 9 azaldı. 
Mart 2019'da yüzde 28.8 olan istihdamdaki 
kadınların oranı ise Mart 2020'de 3 puan 
azalarak yüzde 25.8'e geriledi. Böylece ça-
lışma çağındaki her dört kadından sadece 
biri istihdama katılmış oldu. Öte yandan sal-
gın sonrası kısa çalışma ve ücretsiz izin uy-
gulamalarının yoğunlaşmasıyla birlikte 
işbaşında olanların sayısında ciddi düşüşler 
meydana geldi. İstihdamda görünen ancak 
işbaşında olmayan kadın sayısı bir yılda 5 
katına çıktı. 

İşsizler 13.1 milyonu aştı 
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Covid-
19'un yarattığı istihdam kaybını ölçmek 
amacıyla eşdeğer tam zamanlı iş kaybı yön-
temi kullanılarak geniş tanımlı işsizlik verile-
rini hesaplama yöntemi geliştirdi. Devrimci 
İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma 
Merkezi (DİSK-AR) bu yöntemle Türki-
ye'deki geniş tanımlı işsizlik verilerini revize 
etti. Veriler TÜİK'in dar tanımlı işsizlik veri-
lerinde görülmeyen kadın istihdamındaki 
gerçek erimeyi gözler önüne seriyor. Covid-
19 döneminde geniş tanımlı işsizlik oranı 
Mart 2020'de yüzde 39.4 olarak hesaplandı. 
İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 36.4 ve kadın-
larda yüzde 45.3 olarak gerçekleşti. Covid-
19 etkisiyle revize edilmiş geniş tanımlı 
işsizlik Mart 2020 itibarıyla 13.3 milyonu 
aştı. İşsiz kadın sayısı 5.2 milyon, işsiz erkek 
sayısı 8.1 milyon oldu. 

Bir yılda 611 bin kişi daha ümidini kaybetti 
Geniş tanımlı işsizliğin artışının en önemli 
nedeni ümidini yitiren işsizler ile iş aramayıp 
çalışmaya hazır olanların sayısında Covid-
19 döneminde meydana gelen artış oldu. 
Son bir yılda ümitsiz işsizlerin sayısı 611 bin 
kişi artarak (yüzde 108.5) 1 milyon 174 bine 
ulaştı. Ümitsiz kadın işçilerin sayısı Mart 
2019 ile Mart 2020 arasında 209 bin artarak 
(yüzde 89.3) 443 bine çıktı. Son bir yılda iş 
aramayıp çalışmaya hazır olan kadınların 
sayısı ise 353 bin kişi artarak (yüzde 30) 1 
milyon 528 bine yükseldi.

TESLA ve SpaceX'in CEO'su 
Elon Musk, 1 Mayıs'ta attığı bir 
tweetle herkesi şaşırtmıştı. Musk, 

tüm fiziksel varlıklarını satacağını ve her-
hangi bir eve sahip olmayacağını açıklamıştı. 
Ünlü iş insanı daha sonra evlerini bir bir sa-
tılığa çıkarttı. Reuters'ta yer alan habere göre 
Elon Musk, Los Angeles, Bel-Air'da bulu-
nan malikanesini 29 milyon dolara (199 mil-
yon TL) sattı. Evin yeni sahibinin, oyun 
şirketi NetEase'in kurucusu ve CEO'su Çinli 
milyarder William Ding olduğu açıklandı. 

17 milyon dolara almıştı 
Musk, söz konusu evi 2012 yılında fon şir-
keti Canyon Capital Advisors'ın kurucu or-
taklarından Mitchell Julis'ten, 17 milyon 
dolara (116.5 milyon TL) satın almıştı. Elon 
Musk'ın aynı bölgede başka gayrimenkulleri-
nin de bulunduğu kaydedildi. 1 Mayıs'ta 
tüm fiziksel varlıklarını satacağını açıkladı-
ğında, Musk'ın sahip olduğu evlerin değeri-
nin toplam 100 milyon dolar olduğu tahmin 
ediliyordu. Bloomberg’e göre dünyanın en 
zengin 19’uncu in-
sanı olan Elon 
Musk’ın 49.6 
milyar dolar-
lık kişisel ser-
veti 
bulunuyor. 
Elon Musk 
resmi kayıt-
larda asgari üc-
retli çalışan olarak 
görülüyor. Musk şir-
ketlerinden maaş almazken servetinin kayna-
ğını ağırlıklı olarak hisseleri ve başka 
yatırımları oluşturuyor. 

Türkiye’de artan kadın işsizliği ve  
istihdam kaybı Covid-19 salgını ile daha 
da vahim bir hal aldı. Mart 2019-Mart 

2020 arası kadın işgücü yüzde 11, kadın 
istihdamı ise yüzde 9 azaldı.  

Geniş tanımlı kadın işsizlik oranı yüzde 
45.3 olarak hesaplandı

Türkiye’deki toplam vergi gelirlerinin yüzde 46,2’sinin toplandığı İstanbul’da,  
vergi gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 3,4 arttı. Özel tüketim vergisinin genel bütçe  
gelirleri içindeki payı yüzde 17,6, vergi gelirleri içindeki payı ise yüzde 18,5 oldu 

Kültür ve Turizm Bakanı 
Mehmet Nuri Ersoy, yurt dışı 
turizmin yeniden başlama-
sıyla ilgili açıklamalarda  
bulunarak, 1 hafta, 10 gün 
içinde çok önemli gelişmeler 
olacağını, birkaç hafta içinde 
trafiğin bütün ülkelerle  
başlayacağını düşündüğünü 
söyledi. Ersoy, "Sonuç olarak 
bu sene ille bir başarı ölçütü 
yapacaksak mevcut otelleri-
mizin yarısını hayata geçire-
bilirsek başarılı bir sonuç 
elde etmiş oluruz" dedi

OTELLERIN YARISI  
ACILIRSA BASARI

TURİZM destinasyonları An-
talya, Muğla ve Aydın gibi il-
lerde vaka sayılarının dünya 

ortalamasının çok altında olduğunu da 
belirten Ersoy, “Avrupa ortalamasını hiç 
tartışmıyorum bile. Antalya’da toplam 
vaka sayısı 500’ün, Muğla ve Aydın’da 
300’ün altında. Günlük vaka sayıları 
Ege’de 3, Antalya’da 5 civarında. Has-
tane altyapımız da çok iyi ve hastaneleri-
miz de boşaldı. Ortada bir vaka da 
kalmadı. O yüzden gerçekleri herkes gö-
recek veya görmezlikten gelemeyecek. 
Turizm hareketleri başladı. Kastımız sa-
dece kıyı turizmi değil. Karadeniz’de 
Trabzon’da da çok düşük, İç Anadolu 
ve kampanyada zaten iç turizm başladı. 
Haziran, temmuz, ağustos denilince 
deniz, kum, güneş akla geliyor. Özellikle 
butik otellerde hafta sonları çok ciddi 
doluluklar görüyoruz. İç hareketlilik baş-
ladı ve dışarıdaki hareketliliğin de başla-
tılmasıyla turizm potansiyellerini tekrar 
hayata geçirmek” diye konuştu. 

Türkiye’nin vaka sayısı 
ortalamanın çok altında 

OTELLERDE yeni süreçte 
her şey dahil ve açık büfe 
sistemin devam edeceğini; 

ancak bazı düzenlemeler yapıldığını 
dile getiren Bakan Ersoy, şöyle ko-
nuştu: “Eskiden açık büfeden siz kendi-
niz alıyordunuz, büfe aynı zenginliğiyle 
ve yoğunluğuyla duruyor. Şimdi bir ca-
mekanın arkasında duruyor ve aşçı 
sizin istediğiniz kadar tabağınıza koyu-
yor. Tek değişen bu, sunum şekli de-
ğişti, başka bir şey değişmedi. Özellikle 
o yüzden bu kadar yabancı misafiri An-
talya’ya davet ettik. Artı alakart servisle-
rinin artması da aslında kaliteli turizm 
açısından bir niteliktir. Herhangi bir 
fiyat farkı ödemeden bu servisi almak 
da turistler açısından bir avantaj. Nor-
malde alakart servisler de ekstra fark 
ödemeniz gerekiyordu. Şimdi Covid 
sebebiyle otelci arkadaşlarımız bunların 
maliyetlerini üstleniyor ve herhangi bir 
fiyat farkı artışı yapmadan bu servisi 
yapmaya başladı.” DHA 

AÇIK BÜFE  
DEVAM EDİYOR 

29 milyon 
dolara sattı 

En yüksek vergi geliri yüzde 72,9 ile motorlu taşıtlarda yaşandı. Bir önceki yılın aynı ayına 
göre gümrük vergi geliri yüzde 49,9 azaldı. Türkiye’deki Kurumlar Vergisi mükelleflerinin 
yüzde 37,8’inin yer aldığı İstanbul’da, son bir yılda, kurumlar vergisi mükellefi sayısı arttı

Mehmet  
Nuri Ersoy
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Yeni bir ekiple 
işe başlamak...

Son Valiler kararnamesi ile değişen vali ve il 
emniyet müdürlerinin yeni görevlerine baş-
ladığı şu günlerde başta Vakıfbank Yönetim 

Kurulu Başkan Yardımcılığı'na atanan eski güreşçi 
Hamza Yerlikaya olmak üzere 6 ayda bir yeni 
ekiple çalışmak isteyen ve önümüzdeki günlerde 
atadığı bakanları da değiştireceği ileri sürülen 
Başkan Erdoğan'ın bu atamalarına kızmaktansa 
bunun nedenine bakmakta fayda var... 

Çünkü bugün isimleri bile unutulan Akil Adam-
lar dahil 18 yıllık iktidarı boyunca en azından 
18 bin insanın yerlerini değiştiren, Babacan ve Da-
vutoğlu dahil olmak üzere çoğuna bir daha görev 
vermeyen Erdoğan'a kızanların anlamadıkları bir 
şey var; O da bu ülke kurulduğundan bu yana ya 
aynı kişiler veya onların yerlerine bıraktığı çocuk-
ları, akraba, yakınları hep aynı kadroların olma-
sına alışmış olanların tepkilerini görürüsünüz ya da 
bekleneni veremeyen ekip sıkıntısıdır... 

Çünkü Merkez Bankası başta olmak üzere 
birçok kurumun yıllarca aynı soy adını taşıyanlarca 
ya da sanki bulunmaz Hint kumaşıymış gibi aynı 
kişilerce idare edilmesine alışıldığı için Erdoğan, 
hatta ABD'nin değişmez denen sistemini ülkemiz-
deki gibi değişmeye zorlayan Trump'u bile 'sistemi 
değiştiriyor' diye eleştirenler var... 

Halbuki aynı durum kanun değişikliğine 
ihtiyaç duyulan İş Bankasına yönetici atayan 
CHP'de de görülüyor. 

Zira bugün Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcılığına atanan eski güreşçi Hamza Yerlika-
ya'ya kızan Kılıçdaroğlu'nun İş Bankası Yönetimine 
atadıklarının da bankacı olmadıkları ve Ardahan'ın 
eski milletvekillerinden Avukat İsmet Atalay'ı 
bile buraya yönetim kurulu üyesi olarak atadığını 
bilenlerdenim. 

Ki aynı Atalay'ın amcası Sırrı Atalay'ın yerine 
kendisi ardından, amcaoğlu Orhan Atalay'ında yani 
aynı sülaleden  Milletvekili olduğunu hatırlayalım, 
bilelim... 

Kısacası bugün Ardahan'ın da aralarında olduğu 
ve yeni görevlerine başlayan valilerin, İstanbul'un 
yeni emniyet müdürü ile diğerlerinin de yeni 
ekiplerle çalışmak istemesi en doğal hakkıdır .. 

Tabi bunu yapmak içinde Başkan Erdoğan gibi 
cesaretli olmak ve kendisiyle çalışacak yeni yol 
arkadaşlarını seçmek istemesi kadar doğal 
bir şey yoktur... 

Evet, yeni valilerin, müdürlerin ve yönetim ku-
rullarının aynı çaycı ile aynı kapıcı ile çalışması da 
doğal olsada, benim ''değiştirmelerinden'' yana oldu-
ğumu belirterek onları değiştirmesi de doğaldır... 

Ben şahsen değişimden yanayım ve bu düşün-
cemi her yeni işe başlayana buradan, bu köşemden 
yazarak anlatmaya çalışırım. 

Çünkü değişenlerin büyük bölümünün değiştiril-
mesinden ya da görevden el çektirilmesinde en 
büyük rol oynayan yani başarısı ya da başarısızlık-
ları nedeniyle görevde kalmaları , halktan kopma-
ları hatta hatalar yapmaları onların yeni oturduğu 
koltuklarda daha önce oturanları yanlış yönlendi-
renlerdir.. 

Ve benim son olarak daha önce makamında 
ziyaret edip, 'Ardahan'da eğitimde neden başarısız 
olduğunu sorduğum ve bunun nedeninin yıllardır 
aynı idarecilerle yönetilen okul idarecelerinin hal-
laç pamuğu gibi yerlerinin değiştirlmesini ya da 
varsa yerine yeni isimler atamasını' önerdiğim 
gerek yeni valilerin gerekse müdür ve yöneticilerin 
ilk işe başladıkları yerde önce yapacakları şey 
eskilerden ziyade yeni bir ekiple yol almasıdır. 

Bunu yapan görevinde başarılı ve uzun ömürlü 
olur.. Aynı Başkan Erdoğan gibi 20 yıldır iktidarda 
kalmayı başarır.. 

Yoksa başladığınız yerde 2 yılı değil 20 günü 
doldurmaz ya '' Eski tas, eski hamam'' dedirtir ya 
da ''Evet değişim hayırlı oldu'' diye herkesi 
sevindirir ve etrafına ışık saçmaya başlar.. 

Çünkü aynı tiplerin gideni de, geleni de baştan 
yorduğunu bir kez daha gördüm yeni Ardahan 
Valisini karşılama protokolünü uzatıp, daha işin 
başındayken valiyi ve diğerlerini yoran gereksizler 
bir hayli fazlaydı.. 
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Milli Savunma Bakanlığı, komandoların, dün akşam 
40 kiloluk çantalarının hazırlıklarını yapıp, Pençe 
Kaplan Operasyonu'na katılmak üzere sınır ötesine 
geçtiğini duyurdu. Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi 
Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Zordur 
komando olmak. 
Gönlünde vatan ve 
millet aşkı, sırtında 
40 kiloluk yük. Kah-
raman komandoları-
mız, dün akşam 40 
kiloluk çantalarının 
hazırlıklarını yaparak 
Pençe Kaplan Ope-
rasyonu'na katılmak 
üzere sınır ötesine 
geçti" denildi. Payla-
şılan videoda ise ko-
mandoların 
hazırlıkları ve 'Ko-
mando Andı'nı  
okudukları anlar yer 
alıyor. DHA 

Komandolarımız 
sınır ötesine geçti

BAZI BAROLAR 
MEYDAN OKUDU

T ürkiye Barolar Birliği Başkanı 
Metin Feyzioğlu, bazı baro baş-
kanlarının başlattığı savunma yü-

rüyüşü hakkında, "Yürüyüş yargının 
sorunlarını çözmek için midir, yoksa 
başka bir şey için mi?" yorumunu yap-
mıştı. Feyzioğlu, “Bir kere 80 baro yürü-
müyor, 30 civarında baro yürüyor. Bu 
onların demokratik hakkı. Sorun gerçek-
ten bu yürüyüş avukatların yargının so-
runlarını çözmek için midir? Yoksa başka 
bir şey için midir? Çoklu baro kavramına 
karşıyız. 80 baromuz da karşı. Bir ilde 
birden fazla baro kurulmasına izin veren 
bir düzenlemeyi istemiyoruz. Yargının 
üçayağından biri olan barolar için yanlış 
buluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanına da 
anlattım” ifadelerini kullanmıştı.  

Durakoğlu tepki gösterdi 

Feyzioğlu'nun bu açıklamaları kendisine 
muhalif olan baro başkanları ve avukat-
ları rahatsız etti.  İstanbul Barosu Baş-
kanı Avukat Mehmet Durakoğlu, 
"Feyzioğlu artık bir avukatlık sorunudur. 
Konuştuğumuz yasa teklifinin yazıcısıdır, 
katibidir, fikir babasıdır" dedi. Feyzioğlu, 
Durakoğlu'nu  Savcı Mehmet Selim Ki-
raz'ı şehit eden terörsitleri kutsayan bir 
müzk grubu üzerinden eleştirmişti.  

Feyzioğlu, "Bu grubun açlık grevi yapan 
solisti öldü, diye İstanbul Baro Başkanı 
şehit savcıyı öldürenlerin ardından ‘sa-
dece türkülerini söylemek istiyordu’ diye 
ağıt yakması normal mi?" diye sormuş, 
"Savcıyı şehit edenler kahraman ilan edil-
mez" tepkisini göstermişti.  

Kolaycılığa kaçtı 

Ankara Barosu Başkan Yardımcısı Aşkın 
Demir de Feyzioğlu'nu seçimle tehdit 
ederek, "Feyzioğlu, toplumun vatansever-
lik ve milliyetçilik gibi moral duygularını 
sömürmenin kolaycılığıyla yetinmeyip ya-
zıda yer alan ifadeleri de çarpıtmıştır. 
Kollarını kıvırarak yaklaş da göstereyim 
gününü diyen bir barolar birliği başkanı 
düşünün. Baroları siyasi arenaya çevirip, 
mesleki görevi gereği ‘Önce insan hakları 
ve özgürlükleri’ diye tek bir sözüne rastla-
madık" dedi. Feyzioğlu’nun “Benim gör-
evim öncelikle devletin çıkarını 
savunmaktır” sözünü sarf ettiğini iddia 
eden Demir, "TBB Başkanı gibi değil si-
yasi parti başkanı gibi konuşuyor" diye 
konuştu.  

Şiddetin her biçimine karşıyız 

Aşkın Demir, "Barolar şiddetin ve zul-
mün her türlü biçimine karşıdır. Çünkü 

en önemli hakkımız olan ‘yaşama 
hakkını’ savunur. Şiddetin her türlüsüne 
karşı çıkan Sayın Feyzioğlu sosyal 
medya hesaplarındaki bir paylaşımda 
sinirli ve gergin yapısıyla iyi bir şiddet-
perver olduğunu kanıtlamıştır. Kollarını 
kıvırarak 'yaklaş da göstereyim gününü 
diyen bir barolar birliği başkanı' düşü-
nün. Baroları siyasi arenaya çevirip, 
mesleki görevi gereği ‘Önce insan hak-
ları ve özgürlükleri’ diye tek bir sözüne 
rastlamadığımız Sayın Feyzioğlu’na 
Baroların tarihini, ülkemizde ve dünyada 
nasıl işlediğini birilerinin tekrar anlat-
ması gerekiyor anlaşılan.  
Daha önce gerçekleşen meşhur olmuş 
sözle kapatıyorum bu sayfayı, 
getirdiğimiz gibi  
götürmesini de biliriz"  
tehdidini savurdu. 
Feyzioğlu'nun açık-
lamaları sosyal 
medyada viral 
olurken, bir kesim  
Feyizoğlu'na 
büyük bir kesim 
tepki gösterir-
ken bir kesim 
de destek 
çıktı.  

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nun, "Savunma Yürüyüşü"nü hedef alan sözlerine barolar tepki 
gösterdi. İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, "Feyzioğlu artık bir avukatlık sorunudur" derken, Ankara 

Barosu Başkan Yardımcısı Aşkın Demir, "Getirdiğimiz gibi götürmesini de biliriz" ifadelerini kullandı

TURKIYE IFLAS ETTI! 
CHP Genel Başkan Yar-
dımcısı Aykut Erdoğdu, 
hükümetin getireceğini 

açıkladığı ‘Tamamlayıcı Emeklilik 
Sistemi’ne ilişkin şu değerlendirme-
lerde bulundu. "Mesele kıdem tazmi-
natı, aktör de AKP olunca büyük 
şüphe duymak gerek. Çünkü eko-
nomi korkunç bir kaynak sıkıntısı 
içinde" diyen Erdoğdu, "Yılların bi-
rikmiş Merkez Bankası yedek akçesi 
bile kullanıldı. Türkiye şu an iflas 
etmiş bir ülke konumunda. Bir borç 
krizi, bir işsizlik krizi söz konusu ve 
bir döviz krizi arifesindeyiz.  Şimdi 
işçinin birikmişine el attılar. Ben ser-
maye ve iş çevrelerini uyarıyorum. 
İkinci adres kendileri. Belki varlık 
vergisi olacak, belki mevduat vergisi, 
belki başka şeyler olacak ama işçiden 
sonra gelecekleri kapı işveren kapısı-
dır. Onun için işverenin de bu ko-
nuda kararlı olması gerekiyor. 
Korkaklığa, sürekli iktidar yanında 
görünmeye gerek yok. Çünkü bu 
merdiven böyle örüldü. Bugün işve-
ren de, işçisinin yanında durmak zo-
runda" ifadelerini kullandı.  

Ağır sonuçları olur 

Erdoğdu, Türkiye’de işçilerin çok 
ağır koşullarda, uzun saatler düşük 
ücretlerle çalıştığını, işçinin tek umu-
dunun kıdem tazminatı olduğunu 
vurgulayarak, “Kıdem tazminatı işçi 
işveren barışı için de çok önemli. Ör-
neğin işveren işçisini çıkarmayı dü-
şünüyorsa, ‘çok kıdemi var 
çıkarmayalım, çok emeği var’ der. 
Veya işçi işi bırakacaksa, ‘şimdi çı-
karsam kıdem tazminatımı alamaya-
cağım’ der. Böylesine bir bağlılık 
simgesidir aslında. Buna müdahale 

çok ağır sonuçlar doğurur. Her şey-
den önce zalimce olur” dedi.  

Önce işçi çıkacak 

CHP olarak bütün güçleriyle işçinin 
yanında duracaklarını vurgulayan 
Erdoğdu, önce işçinin bu konuda 
sendikasına hesap sorması gerekti-
ğine dikkat çekerek şunları söyledi: 
“Sendikalara şunu söylüyoruz: 
‘CHP’yi öne sürelim, biz bir şey yap-
mayalım’ Öyle bir şey yok. İşçi de 
önce bu konuda sendikasına hesap 
sorsun. Önce onlar çıkacak, işçi çıka-
cak biz de bütün gücümüzle destek-
leyeceğiz. Çünkü şöyle bir kolaycılık 
var: ‘CHP sokağa insin’ İşçinin 
hakkı, önce işçi inecek. Eğer sen alın 
terini bu kadar rahat verirsen alırlar 
zaten.  Sen çıkarsan muhakkak ya-
nında duracağız.  Sen 15-20 yıl ça-
lışmışsın, bir oğlun bir kızın var. 
Kızının çeyizi, oğlunun asker-
liği için tek umudun bu ve bu 

senden alınacak.  Adını değiştirerek, 
‘Tamamlayıcı emeklilik’ dedikleri, 
senin yani işçinin kıdem tazminatına 
çökme operasyonu. Kanma.” 

Çareleri kalmadı 

Konuşmasını, "Şimdi bize düşen 
eşitlikçi, adaletçi, bölüşümcü ve aynı 
zamanda ahlaklı bir düzenin, insan-
ları ve ülkeyi zengin edebileceğini is-
patlamak" şeklinde sürdüren 
Erdoğdu, "İktidar tekrar klasik fay 
hatlarını harekete geçirmeye çalışa-
cak, bu tuzağa düşmememiz gereki-
yor. Çünkü başka çareleri kalmadı. 
Türkiye’nin elde kalan son kaynak-
ları,  bilinen bilinmeyen son tüm 
kaynakları şu an itibariyle yağmala-
nıyor. Bunun biri Turkcell ise diğeri 
de kıdem tazminatıdır. Şimdi bu kay-

nağı işçinin elinden alıp, ban-
kalar aracılığıyla yandaş 
şirketlere kredi olarak 
verecek ve bir miktar 

ekonomiyi canlandırmaya çalışacak-
lar" açıklamasını yaptı.  

Devlet fonu oldu 

Erdoğdu, iktidarın fonları kendisine 
kaynak olarak gördüğünü, bunun en 
iyi örneğinin İşsizlik Fonu olduğunu 
savunurken, bu fonda biriken para-
nın tamamının hazine kağıtlarına ya-
tırıldığını, yandaş müteahhitlerin hak 
edişlerinin ödendiğini belirterek şu 
görüşlere yer verdi: “İşsizlik Fonu 
artık devletin fonu. İşsizlik Fonu olsa 
işsiz kullanır. İşsizin kullandığı, bu 
fonun yüzde 5’i bile değil. Buradaki 
para Hazine ve kamu bankaları ara-
cılığıyla büyük yandaş müteahhitlere 
kredi olarak gitti. Bu yüzden de 
kamu bankaları battı.  
Yani bankaların esnafa veya KO-
Bİ’ye verdiği kredilerde büyük sorun 
yok. Ama 3’üncü havalimanı 3’üncü 
köprü, Kuzey Marmara otoyolu gibi 
batık bir sürü projelerine verilen kre-
diler dolayısıyla sermayesi eriyince, 
İşsizlik Fonu’nu Hazine’ye aktardı-
lar. Hazine de artık zaten kamu hazi-
nesi olma niteliğini kaybetti, 
tamamen saray hazinesi oldu.  
Türkiye Cumhuriyeti Hazine’si artık 
tamamıyla saray ve çevresindekileri 
finanse etmek üzere kurulmuş bir 
kaynağa dönüştü. Varlık Fonu da 
öyle. Varlık Fonu, cumhuriyetin 
bütün varlıklarını son kuruşuna 
kadar kullanmak üzere, denetim dı-
şında bütçe disiplini dışında kurul-
muş bir yapı. Yani artık her kaynağın 
sonuna geldiler, sıra şimdi Kıdem 
Tazminatı’nda. Ama CHP olarak, iş-
çilerle dayanışacağız ve onların alın 
terinin bir avuç yandaşa peşkeş çekil-
mesine izin vermeyeceğiz.” 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Türkiye’nin borç ve işsizlik krizi içinde, bütçe  
krizine doğru hızla gittiğini belirterek, “Çünkü iflas ettik ve Türkiye’nin bilinen bilinmeyen son 

kaynakları şu an itibariyle yağmalanıyor. Kıdem tazminatı da bunlardan biri” dedi

Metin  
Feyzioğlu

Aykut  
Erdoğdu

Ziya 
Selçuk

Bakanlıktan yapılan açıkla-
maya göre Bakan Selçuk, koro-
navirüs salgını nedeniyle 

videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilen 
'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' 
kapsamında Bingöl, Giresun ve Bayburt'ta 
görev yapan eğitimciler ile bir araya geldi. 

Bingöl'deki meslektaşlarına merkez üssü 
Karlıova olan 5.7 büyüklüğündeki deprem-
den dolayı bir kez daha 'geçmiş olsun' di-
leklerini ileten Bakan Selçuk, uzaktan 
eğitim sürecinde öğretmenlerin donanımı 
ve mesleki gelişimleri için çaba gösterdikle-
rini belirtti. Selçuk, "Teknoloji bağımlılığı 

nasıl önlenir? Çocukların hangi yaşta ne 
kadar teknoloji ile ilişkisi olmalıdır? EBA’da 
bu konuda dokümanlar var. Buradan fay-
dalanabilirsiniz. Ancak ben teknolojiyi bir 
bıçak gibi görüyorum. Bu konuyu tama-
men zararlı olarak ele almak doğru değil. 
Ne için kullandığınız önemli dedi. DHA

Teknolojiyi bıçak gibi görüyorum!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Ben teknolojiyi bir bıçak gibi görüyorum. Bu konuyu tamamen zararlı olarak ele 

almak doğru değil. Ne için kullandığınız önemli. Teknoloji, amaca bağlı olarak çok yararlı olabilir" dedi
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Özyeğin Üniversitesi Kampüs Amfi Sınıf Tadilatları ile Özü X Endüstri 4.0 Mükemmeliyet Merkezi Tadilatı 
ihalesi, Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları İhale Yönetmeliğince Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhaleyi Düzenleyen: ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Adresi: Nişantepe Mah. Orman Sokak No 34-36 Alemdağ Çekmeköy-İstanbul
Telefonu: 0216 564 90 00
İhale ilanının Görülebileceği Internet Adresi: 
https://www.ozyegin.edu.tr/tr/ihale-duyurulari
İhale No: 1111
İhale Türü: Açık ihale
İhale Tarihi ve saati: 02/07/2020 saat 11.00
İhale Konusu: Özyeğin Üniversitesi Kampüs Amfi Sınıf tadilatları ile Özü X Endüstri 4.0 Mükemmeliyet 

Merkezi tadilatları yapılmasıdır 
İhale Kapsamı:  Özyeğin Üniversitesi Kampüsünde yer alan 4 Akademik binadaki toplam 3600 m2’lik eğitim

alanının Amfi Sınıfa dönüşümünü sağlayacak İnşaat, Elektrik, Mekanik ve Mobilya yapılması işi ile ÖZÜ X Bina-
sındaki mevcut 1360 m2’lik kapalı alanın Endüstri 4.0 Mükemmelliyet Merkezi teknoloji alanına dönüştürülmesi
için İnşaat, Elektrik, Mekanik ve Mobilya imalatlarının yapılması işidir.

İşin Yeri: Özyeğin Üniversitesi Nişantepe Mah. Orman Sokak No 34-36 Alemdağ Çekmeköy-İstanbul
İşin Başlangıç Tarihi: 15.07.2020
İş Bitiş Tarihi: 15.09.2020
Geçici Teminat: Sözleşme bedelinin yüzde üçü oranında geçici teminat mektubu istenmektedir
Kısmi Teklif: İhale iki ayrı paketten oluşmaktadır (Paket 1: Kampüs Amfi Sınıflar, Paket 2: Özü X Endüstri 4.0

Mükemmelliyet Merekezi) İstekliler her iki pakete veya paketlerden herhangi birine ilgili tüm iş kalemlerini ve
disiplinleri içermek koşulu ile teklif verebilir.

İhaleye katılım şartları ve firmalardan istenen belgeler aşağıdaki gibidir: 
a) İsteklilerin son 4 yıl içerisinde eğitim kurumları ve kampüslerde, çok amaçlı salonlarda ya da benzer nite-

likte alanlar barındıran tesis, otel ve işletmelerde, laboratuvarlarda teklif edilen bedelin % 80’ninden az olmaya-
cak tutarda benzer iş bitirmiş olmaları şartı aranacaktır. İsteklilerin elektrik ve mekanik alt taşeronlarından da
ihale konusu iş veya benzer  işlere ait tamamlama belgeleri talep edilecektir. 

b) İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması, (Özel ve tescil edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez), 
c) İsteklilerin, son tebligat adreslerini gösteren Vergi Levhasının bulunması,
d) İsteklilerin, Ticaret Siciline kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair faaliyet belgesinin bulunması, 

(Faaliyet belgesinin ihalenin ilan gününden veya davet mektubu tarihinden sonra alınmış olması ve iştigal 
konuları arasında ihale konusu işin bulunması gerekmektedir), 

e) İsteklilerin şirket ortakları, hisseleri ve görevlerini belirten Ticaret Sicil Kuruluş Gazetesi örneğini varsa 
değişikliklerle birlikte ibraz etmeleri,

f) Gerçek kişi olan istekliler adına vekaleten iştirak ediliyorsa, iştirak edenin Noter tasdikli vekaletname ile
imza sirkülerini vermesi, 

g) İsteklilerin kendi adlarına teklif vermeye ve bu husustaki işlemleri yapmaya yetkili olanları gösteren Noter
tasdikli imza sirküleri ve vekaletname ibraz etmeleri,

h) İstekli, bir ortaklık olduğu takdirde, ortaklığın imza sirkülerini ve ortaklık adına teklifte bulunacak kimselerin
bu ortaklığın vekili olduğunu gösterir, Noter tasdikli vekaletnameyi ve imza sirkülerini vermesi, 

i) Ticaret odasından ihalelere katılmaya yasaklı olmadığını gösteren (g) bendine göre alınmış belge 
bulunması,

j) Teklif ile birlikte verilecek olan İhale Dokümanları ile istenen tüm evrakın, şirket imza sirkülerinde tam yetkili
olarak tanımlanan kişi/kişiler tarafından imza edilmesi (Bu imzalar ile imzalanan tüm evrakın taşıdığı hükümlerin
kabul edildiği taahhüt edilmektedir).

k) İsteklinin kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmaması
l) İsteklinin kesinleşmiş vergi borcu olmaması
m) Son üç yıla ait Kurumlar Vergisi Beyannameleri (SMMM veya YMM ıslak onaylı)
n) Sözleşme bedelinin yüzde üçü oranında geçici teminat mektubu 
İhale sadece İstanbul’da faaliyet gösteren firmalara açıktır.
İhaleye katılmak isteyen firmalar İhale dokümanlarını, firma adı, unvanı, ihale adı ve varsa numarasını belirti-

lerek, Hesap Adı: Özyeğin Üniversitesi, Banka: FIBABANKA Şube: Özyeğin Üniversitesi Şubesi,  IBAN: TR80
0010 3000 0000 0024 6551 23 hesaba yatırılmış 100 (yüz) TL ödemeye ilişkin dekontu  ihale@ozyegin.edu.tr
adresine göndererek elektronik posta yoluyla temin edebilirler

Teklifler aşağıda belirtilen ihale gün ve saatinde Özyeğin Üniversitesi Satın alma Müdürlüğü Nişantepe Mah.
Orman Sokak No 34-36 Alemdağ Çekmeköy-İstanbul adresine elden teslim edilecektir. 

Tarih: 02/07/2020
Saat: 11:00

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1176447)

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
KAMPÜS AMFİ SINIF TADİLATLARI İLE OZU X ENDÜSTRİ 4.0 MÜKEMMELLİYET MERKEZİ 

TADİLATI İHALESİ 

B abalar Günü'nde piknik
yapmak isteyenler yine
Belgrad Ormanı’na akın

etti. Piknikçilerin akını nedeniyle
ormana giden caddeler üzerinde
uzun araç kuyrukları oluştu. Bir
ambulans trafik nedeniyle dakika-
larca trafikte bekledi. Orman içinde
boş masa kalmadı, çocukların
maskesiz olduğu görüldü. Belgrad
ormanının girişinde araçlardan bu-
lunanların ateş ölçümü görevliler
tarafından yapıldı. Görevliler ay-
rıca maske uyarısında bulundu.

Saatlerce yolda bekledi

Bazı araçların içinde çok sayıda
yolcu olduğu görüldü. Ormana git-
meye çalışan bazılarının ise yürü-
meyi tercih ettiği görüldü.
Sürücüler yoğun trafik nedeniyle

saatlerce yolda bekledi. Trafikte
kalan bir aracın ön koltuğunda 3
kişi olduğu görüldü. Araçtakilerden
sadece arka koltukta oturan bir ki-
şinin yüzünde maske olması dikkat
çekti. Araç sürücüsü ise, “İki saattir
yoldayız, perişan olduk. Pikniğe
geldik” dedi. Ön sağ koltukta iki
kişi oturan kadınlardan birisi ise
“Maskemiz var, yeni çıkardık” diye-
rek elindeki maskeyi gösterdi. Tra-
fikte kalan Yakup Çarı ise, “Bir
saattir yoldayız, içerisi kalabalıksa
çıkarım” dedi.

Yolda aracı bozuldu

Pikniğe gelen Demiralp Denk’in
aracı hararet yapınca yolda kaldı.
Denk, “Girişte biraz trafik vardı,
dur kalk, dur kalk motor yoruldu.
Yarım saat trafikte bekledik girişte,

sonra girişe 10 metre kala arabayı
buraya ittik” dedi. Çocuğu ile bir-
likte hamak keyfi yapan Ahmet Yıl-
maz, “Aylar sonra, ilk defa pikniğe
çıktık. Biz sabah 9 gibi geldik, giriş-
ler rahattı” dedi.  Melik Çakır ise,
kızıyla birlikte hamak keyfi yapa-
rak, “Sabah erken geldik, rahat gir-
dik içeriye. Aylar sonra ilk defa
çıktık, daha önce çıkmadık hiç”
diye konuştu. Kızı Duygu ve ailesi
ile pikniğe gelen Cihan Hamza ise,
“Babalar Günü pikniğine geldik.
Ailecek yasak yok diye piknik yapa-
lım dedik, yılın ilk pikniği bizim
için. İnşallah virüs biran önce biter
de daha da rahat ederiz. Çok kala-
balık burası, biraz girişlerde trafik
var ama içerisini beklediğimden
daha kalabalık gördüm” 
ifadelerini kullandı. DHA

Babalar Günü'nde İstanbullular Belgrad Ormanı’na akın etti. 
Ormana giden caddeler üzerinde metrelerce araç kuyrukları oluştu,
piknikçiler ormana ulaşmak için saatlerce trafikte bekledi. Orman
içinde boş masa kalmadı, çocukların maskesiz olduğu görüldü

METRELERCE
KUYRUK OLDU

BÜYÜKLER MASKELİ ÇOCUKLAR MASKESİZ
Ormanın içinde ise boş masa kal-
madı. Piknik alanında yanlarında
getirdikleri sandalye ve örtülerle
kendilerine yer hazırlayanlar 
olduğu görüldü. Hamakta keyif 
yapanlar, top oynayanlar, çocuk-

larıyla vakit geçirenlerin büyük
bir çoğunluğunun maske kura-
lına uyduğu görüldü. Ancak ço-
cukların maske takmadığı
görüldü. Piknikçilerin çoğu ise
sosyal mesafe kuralına uymadı.
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Süleymanpaşa'ya
bağlı Karadeniz Mahal-
lesi'nde inşa edilen Süley-

manpaşa Sebze ve Meyve Toptancı
Hali'nin açılışı, sosyal mesafe kural-
larına uyularak yapıldı. Açılışa Te-
kirdağ Valisi Aziz Yıldırım, CHP
Tekirdağ Milletvekilleri İlhami
Özcan Aygun, Candan Yüceer,
Namık Kemal Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Mümin Şahin, Tekirdağ
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir
Albayrak, Süleymanpaşa Kayma-
kamı Harun Kaya, Süleymanpaşa
Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel,
Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı Cengiz Günay, Tekirdağ
Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay
Öcal, Tekirdağ Esnaf ve Sanatkar-
lar Odası Sami Kayın, esnaf ve va-
tandaşlar katıldı.

Tekirdağ halkının eseridir

Açılış, Saygı duruşunda bulunul-
ması ve İstiklal Marşı'nın okunma-
sıyla başladı. Ardından Tekirdağ
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Baş-
kanı Sami Kayın konuşma yaptı.
Sayın'ın ardından konuşan Tekir-
dağ Büyükşehir Belediye Başkanı
Kadir Albayrak, "Tekirdağ Büyük-
şehir Belediyesi olarak, halkımızın

teveccühü ile göreve geldiğimiz ilk
gün Tekirdağ'ın kaderini değiştire-
ceğimizi söylemiştik. Bugün bu-
rada yine şehrimiz için bir ilk olan
Sebze ve Meyve Halini hizmete
açıyoruz. Bu hizmet benim eserim
değil, bu hizmet 60 üyesi bulunan
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Mec-
lisi'nin eseri, bu hizmet bizi bu gö-
reve layık gören Tekirdağ halkının
eseridir. Çok güçlü bir dönem yaşı-
yoruz. Başta TBMM Başkanımız
Mustafa Şentop olmak üzere Te-
kirdağ Milletvekillerimiz önemli
görevlerde bulunuyorlar. Siyasi
görüş farklılığı gözetmeksizin hepi-
miz Tekirdağ için güç birliği yap-
malıyız" ifadelerini kullandı.

Tarım vizyonu önemli

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
olarak bundan sonra da Tekirdağ
için çalışmaya devam edeceklerini
kaydeden Albayrak, "2 adet kapalı
Pazar yeri yapacağımızın da müj-
desini buradan vermek istiyorum.
İlkleri hayata geçiren Tekirdağ Bü-
yükşehir Belediyesi olarak önü-
müzdeki süreçte de önemli
projeleri halkımızın hizmetine su-
nacağız. Yakın zamanda su ürün-
leri toptancı halimizi de hizmete

açacağız. Tekirdağ'ın 5 adet vizyo-
nundan belki de en önemlisi olan
tarım vizyonu için son derece
önemli olan, çiftçilerimiz ve sebze
meyve üreticilerimiz için son derece
önemli olan Süleymanpaşa Sebze
ve Meyve Hali'nin tüm üreticileri-
mize, çiftçilerimize ve halkımıza
hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
İRFAN DEMİR

BU YATIRIMA
İHTİYAÇ VARDI
Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım da yaptığı
konuşmada, "Bugün açılışını yapaca-
ğımız Süleymanpaşa Sebze ve Meyve
Toptancı Hali, Tekirdağ’ın uzun za-
mandır ihtiyaç duyduğu bir yatırımdı.
29 bin 751 metrekare arsa üzerinde
bulunan bu büyük ve modern tesisle,
Tekirdağ esnafına kaliteli, sağlık
standartlarına uygun ve kayıtlı sebze
ve meyve temin edilecektir. Pazar-
lama kanalının uzunluğu,  pazarlama
koşullarındaki  yetersizlikler ve bazı
meyve ve sebzelerin  çabuk bozulabi-
len ürünler olması;  yaş  meyve  ve
sebze  ticaretinde, zayiatın büyük ve
masrafların yüksek olmasına sebep
olmaktadır. Bu durumda perakende
satışta fiyatların artmasına ve fiyat-
larda dalgalanmalar olmasına sebep
olmaktadır” dedi. 

Hayvan ambulansı
hizmete başladı

Ümraniye 
Belediyesi, 

acil müdahale
gerektiren

sokak hayvan-
ları için tam 

donanımlı 
hayvan ambu-
lansını hizmete
soktu. İlk gör-

evine çıkan hay-
van ambulansı,
on yıldır sokak

hayvanlarına
bakan Nurgül

Yıldırım’ın 
ilgilendiği 

hasta kedilere 
müdahale etti

Sokak hayvanlarına yönelik
çalışmalarına devam eden Üm-
raniye Belediyesi, tam dona-

nımlı hayvan ambulansını devreye alarak
hizmete başlattı. Minik dostlar için hare-
kete geçen Ümraniye Belediyesi Hayvan
Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri,
hayvan ambulansı ile hayvansever Nurgül
Yıldırım’ın bulduğu yavru kediye müda-
hale etti. Ağır hasta olan kediyi apartman-
dan indiren Nurgül Yıldırım’ın eşi,
başından bir an olsun ayrılmadığı kediyi
ambulans geldikten sonra görevlilere tes-
lim etti.

İlk müdahale ambulansta

Ağır hasta olan yavru kediyi alan Veteriner
Hekim Sena Erkınay, kediye ilk müdaha-
leyi ambulansın içerisinde yaptı. Kediyi te-
davi eden ekipler, kedinin sağlık durumu
ile ilgili de hayvansever vatandaşlara bilgi
verdi. Sağlık durumu ağır olan yavru kedi-
nin dışında 3 yavru kediyi daha hayvanse-
ver Nurgül Yıldırım ve eşinden teslim aldı.

Yavru kediler ilk müdahalenin ardından
hayvan ambulansı ile hayvan bakım ve re-
habilitasyon merkezine götürüldü. Kedile-
rin tedavisi burada devam etti. Yavru
kedinin sağlık durumu ile ilgili bilgi veren
Veteriner Hekim Sena Erkınay, “Ambulan-
sımızda önce bir genel muayenesini yap-
tık. Daha sonra solunum yollarında
enfeksiyon tespit ettik. Antibiyotiğine karar
verip antibiyotiğe başladık. Daha sonra vi-
tamin takviyesi yapıldı, hızlı iyileşmesi için.
Durumu kronikleştiği için ve biraz ağır ol-
duğu için serum bağlayacağız ama önce-
sinde de bir ağrı kesici yapıp
sakinleşmesini sağlayacağız” dedi.

Maddi olarak yetişemiyorum

Yıllardır sokak hayvanlarına bakan Nur-
gül Yıldırım, on yıldır sokak hayvanlarına
baktığını belirterek, hayvan ambulansının
hizmete başlamasından dolayı duyduğu
memnuniyeti dile getirdi. Nurgül Yıldırım,
“Herkese faydalı olur inşallah. Bizim mad-
diyatımız yok ki bu kedileri tedavi ettire-



K aptanpaşa Mahallesi'nde, ilk ba-
kışta sıradan görünen bir sokak. 
Fakat sokak görenleri hayrete dü-

şüren bir özellik barındırıyor. Sokak; kaldı-
rım üzerindeki mezarıyla diğer 
sokaklardan ayrılıyor. Mezar taşı da olma-
dığı için kime ve kaç yılına ait olduğu da 
bilinmiyor. Bazı mahalle sahalle sakinleri, 
mezardaki kişinin, şimdilerde çocuk parkı 
olarak kullanılan alanda evi bulunan 

'Hakkı Dayı' dedikleri bir kişinin yakını 
olabileceği tahmininde bulunuyorlar. Ma-
hallelilerin çoğu mezarın yanından her 
geçişlerinde durup dua okumayı ihmal et-
miyor. 

1965 senesinde geldim 

Mahalle sakinlerinden Muhammed Tüy-
lüoğlu, 55 yıl önce geldiği mahallede ilk 
olarak dikkatini mezarın çektiğini ifade 

ederek "Ben buraya 1965 senesinde gel-
dim, buradaydı. Buralarda ev ve yol yoktu. 
Caminin girişinde su vardı. Burada 3 tane 
ev vardı. O 3 ev buradan su alırdı. Bu ada-
nın sahibinin halası mıdır, yengesi midir, 
babası mıdır ama bu adanın sahibinin 
mezarlık" diye konuştu. 

Belediye sahip çıktı 

Mezarla ilgili, sadece kendilerine çocuk-

lukta anlatılan kadarını bildiğini belirten 
Tüylüoğlu, "Zamanında buralar sahip-
sizdi. Köylerdeki gibi mera şeklindeydi. Bu 
mezarı buraya gömdüler. Bizim çocuklu-
ğumuzda bize anlatılan bu. O gün bu me-
zarı buraya gömdüler. O gün bu gündür 
bu mezar burada" dedi. Tüylüoğlu, yıl-
larca bakımsız olan mezara Beyoğlu Bele-
diyesi'nin sahip çıktığını, bugünkü 
konumuna getirildiğini anlattı. DHA 
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TÜM dünyada her yıl haziran ayının üçüncü 
pazar günü kutlanan Babalar Günü bu sene 
başta İstanbul olmak üzere pek çok şehirde 

kutlanıyor. Babaları unutmayan Beşiktaş Belediyesi il-
çenin pek noktasında babalara kupa, maske ve Beşik-
taş’ın kent kültürünü yansıtan B+ dergisi dağıttı. 
Havanın da güzel olması nedeniyle başta Sanatçılar 
Parkı olmak üzere, Sporcular, Aykut Barka, Meyve 
Bahçesi ve Abbasağa Parkı gibi Beşiktaş’ın önemli 
noktalarında 21 Haziran Babalar Günü kutlandı. Be-
şiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da babalar günü 
dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda 
bulundu. Akpolat, "Sorumluluk sahibi olmayı, evden 
başlayarak hayatın her alanında sorumlulukları paylaş-
mayı ve her ne olursa olsun doğruluktan şaşmamayı 
onlardan öğrendik. Başta babam Ali Akpolat olmak 
üzere, tüm fedakâr babaların Babalar Günü'nü  
kutluyorum’’ dedi. DHA 

KORONAVİRÜS tedbirleri nede-
niyle uzun süre evlerinden çıka-
mayan vatandaşlar güzel 

havanın da etkisiyle piknik alanlarını dol-
durdu. Açık ve güzel havanın tadını çıka-
ran vatandaşlar Sultangazi Mimar Sinan 
Kent Ormanı’nda da yoğunluk oluşturdu. 
Herhangi bir olumsuzluk olmaması için 
atlı polisler, KEM (Köpek Eğitim Merkezi) 
Ekipleri ve Özel Harekat Polisleri or-
manda devriye gezdi. Babalar gününde 
görev yapan polisler vatandaşların güvenli 
bir şekilde hafta sonunu geçirmelerini sağ-
ladı. 

Güvenliğimiz için buradalar 

Kahvaltı yapmak için ormana geldiklerini 
söyleyen Songül Korkmaz, atlı polisleri 
gördüğü için mutlu olduğunu söyledi. Her 
zaman ormana geldiklerini de ifade eden 
Korkmaz, “Gerçekten çok güzel. Atlı ve 
köpekli polisler bizlerin sağlığı ve güvenliği 
için buradalar. Bundan dolayı çok mutlu-
yuz. Biz ailecek sabah kahvaltısı için gel-
miştik. Keyifli ve güzel bir zaman geçirdik. 
Atlı polisleri daha önce görmüştük. Tekrar 
görünce mutlu olduk” şeklinde konuştu. 

Atlı polisleri ilk defa gördük 

Atlı polisleri gördükleri zaman kendilerini 
daha güvende hisettiklerini belirten Hatice 

ve Hilal Alagöz kardeşler, “Atlı polisleri ilk 
defa gördük. Atlar çok güzel ve çok büyük. 
Bu alanda atlar zaten var ama böylelerini 
ilk defa gördük. Atlı polisleri çok güzel dü-

şünmüşler. Önde de köpekler vardı. O pol-
isleri de ilk defa gördük. Onları gördüğü-
müz zaman daha güvende hissettik 
kendimizi, içimiz huzur doluyor” dedi.

www.superhaber.tv
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İlhami IŞIK

Ben bir mülteciyim!

TUZLA Şelale Eğitim 
Parkı Amfi Tiyatroda 
Yönetmen Çağan Ir-

mak’ın "Babam ve Oğlum" filmi 
“Babalar Günü Özel” etkinliği 
olarak gösterildi. Babalar Günü 
için seçilen film izleyicinin beğeni-
sini kazandı. Film öncesinde 
Covid-19 tedbirleri kapsamında 
ateş ölçerle seyircilerin ateşi ölçü-
lerek alana alındılar. Aileler için 
loca, bireysel gelenler için sosyal 
mesafe kuralına göre oturum dü-
zenlendi. Gelen seyircilere film ön-
cesi mısır ve gazoz dağıtılarak 
nostaljik bir hava yaşatıldı. 

Kurallara uymalıyız 

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi 
Yazıcı, “Tuzlalı hemşerilerimiz için 
kültür ve sanat ağırlıklı etkinlikleri-
mize devam ediyoruz. Zorlu sü-
reçten geçtiğimiz bu günleri 
birlikte sorumluluk bilinciyle aşa-
cağız. Daha güzel günlerde yeni-
den buluşuncaya dek gerekli 
kurallara uymalıyız. Tuzlalı hem-
şerilerimizle Yazlık Sinema günle-
rinde bir araya geliyoruz. Babalar 
günü için hazırlanan özel etkin-
likle de bu özel günün ruhunu ta-
şıyan güzel bir filmi 
misafirlerimizle hep beraber izle-
dik. Bu vesileyle siz değerli babala-
rın babalar gününü kutluyorum. 
Aileler ve çocukların birlikte kali-
teli zaman geçirebilmeleri için kül-
tür sanat etkinliklerimiz yaz 
boyunca çeşitli sürprizlerle devam 
edecek" dedi. DHA 

Özel film şöleni

Raif 
Nemrutlu

Atlı polisler devriye attı

Bu yazıyı 2018’de yazmıştım ve hala değişen 
bir şey yok bu dünyada.
Mülteciler kendi kıyametlerini yaşıyorlar. 

Denizler bile mezar oldu onlara. 
“Evet, ben bir mülteciyim” diyordu ağlayarak 

bir anne bana. 
“Benim de bir vatanım var; geride bıraktığım. 

Orada doğdum, annem babam orada doğdu, dedele-
rim de orada doğdu, gözümüzü o topraklarda açtık. 
O dağlarda, o yaylalarda geçti çocukluğumuz, gen-
çliğimiz. Orada sevdalandım, orada evlendim, ço-
cuklarım orada doğdu, üç kız bir erkek annesiyim.  

“Hayvanlarımız hep oldu, tarlalarımızı da eker 
biçer,  hayatımızı öyle dürdürürdük. Varlıklı değil-
dik. Ama kendi toprağımız, kendi köyümüz, kendi 
evimiz vardı. Ben hiç şehre gitmedim. Beyim gi-
derdi. Çok az ama. Ömrümüz hep köyde geçerdi. 
Ve bir gün her şey alt-üst oldu…  

“Biz siyasetten hiç anlamayız. Yıllarca açık oy 
kullandık. Daha doğrusu erkeklerimiz bizim yeri-
mize de oy kullanırdı. Bizim devletle işimiz hiç 
olmazdı. Herkes zaten korkardı devletten, askerden. 
Ama silahlı birileri geldi, ‘Artık biz varız’ dediler. 
Ne yapabilirdik ki? Devlet ve asker gitmiş, onlar 
gelmişti. Bu 3 yıl sürdü. Tek bir asker bile gelmedi. 
Görmedik.  Sonra bir gece uçaklar her tarafa 
bomba yağdırdı. İlk uçak görüyorduk. Ama başı-
mıza bomba yağdırıyordu Evlerimiz yıkıldı.  Beyim 
ve iki kızım öldü. Köyümüzde onlarca kişi öldü.  

“Yollara düştük  Ama nereye gideceğimizi 
bilmiyorduk  Yolda sayılarımız on binleri buluyordu, 
kimi yalın ayak,  hepimiz aç  susuz ve perişan. 
Yolda ölen yaşlılar ve çocuklar oluyordu. Kimini 
gömme fırsatımız da olmuyordu.  Bir oğlumu 
kaybettim.  Hala akıbetini bilmiyorum. 

Hep dua ediyorum ki yaşıyor olsun.  
“Günlerce yürüdük.  Türkiye'ye gidersek kurtulu-

ruz dediler. Biz de Türkiye'ye geldik. Bilmiyorum, 
köyüm hâlâ var mı yok mu? Çocuklarımıza mezar 
yeri bile kazamadan kaçtık.  Beyim evin kalıntıları 
arasında kaldı.  

“Bizim bir suçumuz yok ki, niye öyle yaptılar? 
Bizim hiç kimseye zararımız olmadı. Şimdi Türki-
ye’de kampta yaşıyoruz.  İnşaallah bir gün savaş 
biter, çocuklarıma geri döner, topraklarını kokla-
rım.  Çok özledim onları... 

“İnsan toprağını özlemez mi? Evini, doğup 
büyüdüğü ana ocağını… Kokusuna hasret yaşanmaz 
ki; kendi vatanımız orası. 

 “Biz istemedik ki mülteci olmayı. Biz seçmedik 
ki vatansız kalmayı. Çocuklarımızın mezarları bile 
yok. Kim ister ki bunca acı yaşamayı? Kim ister ki 
parçalanmış evlat bedenlerine sahip olmayı? Kim 
ister ki, hançer yarasından daha derin olan mülteci 
olmayı? Siz ister misiniz? 

 “Allah kimseyi mülteci yapmasın.” 

DUA EDIYOR! 
Beyoğlu'nda sokak orta-
sında, kaldırımda iulunan 
bir mezarı görenler şaşırı-
yor. Mahalle sakinlerinin 
yanından her geçişlerinde 
durarak dua okuduğu me-
zarın kime ait olduğu ve 
kaç yıllık olduğu bilinmiyor

 GELIP GECEN  

Sultangazi Mimar Sinan Kent Ormanı'nda vatandaşlar hafta sonu tatilinin tadını 
 çıkardı. Vatandaşların güvenli hafta sonu geçirmesi için atlı polisler, KEM (Köpek Eğitim 

Merkezi) Ekipleri ve Özel Harekat Polisleri ormanda devriye gezdi

Tuzla’da Babalar Günü'ne özel 
bir film şöleni düzenlendi. 

“Babam ve Oğlum” filmiyle 
 düzenlenen film gecesinde mısır 

ve gazoz dağıtıldı 

KAĞITHANE Belediyesi, Has-
bahçe’de Babalar Günü’ne özel 
etkinlik düzenledi. Ailesiyle bir-

likte Hasbahçe’ye gelen babalara belediye 
ekipleri “Babalar Günün Kutlu Olsun” 
yazılı kupa bardak hediye etti. Belediye 
Başkanı Mevlüt Öztekin’de alana gelerek 
vatandaşların Babalar Günü’nü kutladı. 
Ardından babalar ve çocukları düzenle-
nen etkinlikte yarışmalara katılarak eğlen-
celi anlar yaşadı.  

Baba olmak güzel bir duygu 

Babalar Günü etkinliğine ailesiyle birlikte 

gelen İsa Konak, belediyenin yaptığı et-
kinlikten dolayı Başkan Mevlüt Öztekin’e 
teşekkür etti. Kendilerine Babalar Günü 
hediyesi olarak bardak verildiğini söyleyen 
Konak, çocuklarıyla birlikte eğlendiklerini 
ifade etti.Hasbahçe’de Babalar Günü et-
kinliğine katıldıklarını söyleyen Refik 
Dündar, “Baba olmak çok güzel bir 
duygu. Baba olduktan sonra zaten her şey 
değişiyor. Çocuklarınız canınız oluyor. 
Aklınız hep onlarda kalıyor. Bugün de ço-
cuklarımızla birlikte eğlendik” dedi. 
Emrah Kaya ise iki çocuk babası oldu-
ğunu hatırlatarak, “23 yaşında baba 

oldum ben. Çok güzel bir duygu. Babala-
rımızdan gördüğüm şeylerin katkılarıyla 
biz de babalık yapmaya çalışıyoruz. Baba-
larımızın eksiklerini düzeltip yeni jeneras-
yona göre, onların dilinden konuşarak 
babalık yapmaya çalışıyoruz. Artık onlar 
bize yol gösterecek” diye konuştu. 

Özel bir program yaptık 

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Özte-
kin’de bütün babaların Babalar Günü’nü 
kutlayarak, “Bizde onlara özel bugün 
Hasbahçe’de bir program hazırladık. Ba-
balar ile beraber anneleri, çocukları bu-

raya bekliyoruz. Onlara çok özel bir prog-
ram ve yarışmalar ayarladık. Babalarımız 
bizi korur, kollar ve hem de aslında olma-
dıkları zaman varlıklarının değeri daha iyi 
anlaşılır. O yüzden babalarımız bizim için 
çok kıymetlidir” dedi. DHA 

Babalar Günü’nün tadını çıkardılar 

Babalara  
kupa ve maske
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aBD’li 26 yaşındaki ünlü
aktör Ansel Elgort, 2014 yı-
lında sosyal medya hesabı

üzerinden konuştuğu 17 yaşındaki genç
kıza yönelik cinsel tacizle suçlanıyor.
Ansel Elgort, 2014 yılında sosyal
medya hesabı üzerinden konuştuğu ve
o dönemde 17 yaşında olduğu belirtilen
Gabby kullanıcı isimli genç kızın kendi-
sine yönelik cinsel taciz suçlamalarının
ardından sosyal medya hesabından ko-

nuyla ilgili açıklamada bulundu.

Gerçekten çok üzgünüm

Elgort, son bir günde sosyal medyada
kendisi hakkında yapılan paylaşımlar-
dan üzüntü duyduğunu belirterek şun-
ları ifade etti : “Gabby’nin duygularını
anladığımı iddia edemem ancak anla-
tılanlar yaşananları desteklemiyor.
Hiçbir zaman kimseyi taciz etmedim.
Doğru olan şu ki ; 2014’te ben 20 ya-

şımdayken Gabby ile legal ve karşılıklı
rızanın olduğu bir ilişkimiz vardı.
Maalesef ayrılık sürecini iyi yöneteme-
dim. Ona cevap vermeyi bıraktım ve
bu birine yapılabilecek en acımasız
şeylerden birisi. Geçmişteki davranış-
larıma baktığımda yaptığım şeyden
büyük utanç duyuyorum. Gerçekten
çok üzgünüm. Düşünmeye, öğren-
meye ve empati kurmaya devam etmek
zorunda olduğumu biliyorum." DHA

T ürkiye'nin Şanghay Başkonsolosu
Tunç Angılı, Çin’in 25 milyonluk
en yüksek nüfusuna sahip olan ve

aynı zamanda ülkenin ticaret merkezi
Şanghay’da koronavirüs sürecinindeki
son durumu Demirören Haber Ajansı'na
(DHA) değerlendirdi. Şanghay’da koro-
navirüs sürecinin başarılı yürütüldüğünü
belirten Angılı, “Şu ana kadar koronavirüs
nedeniyle Şanghay’da 684 vaka tespit
edildi. 7 kişi koronavirüs nedeniyle haya-
tını kaybederken 12 kişinin virüs nedeniyle
tedavisi sürüyor. Şanghay yönetiminin
böylesine büyük ve dışa açık bir şehri ba-
şarılı bir şekilde yönetmesindeki en önemli
etkenin hızlı karar alma ve erken dav-
ranma olduğunu düşünüyorum” ifadele-
rini kullandı.

İnsanlar kurallara uyuyor

Şanghay Belediyesi’nin Çin genelinde acil
halk sağlığı uyarısı verilmeden birkaç gün
önce kendi acil durumunu ilan ettiğini
söyleyen Angılı, şehir içerisinde de insan-
ların bilinçli bir şekilde sosyal mesafe ve
maske takma tedbirlerine uyum sağladı-
ğını vurguladı. Angılı, Şanghay’daki vaka
sayısının yarıya yakınını salgın kontrol al-
tına alındıktan sonra yurt dışından gelen
Çinlilerin oluşturduğunu belirtti. Bunun
nedeninin Şanghay’ın Çin içerisinde en
fazla dışa açık ve uluslararası hava trafiği-
nin en yoğun olduğu şehir olmasından
kaynaklandığını ifade eden Angılı, yurt dı-
şından şehre gelen Çin vatandaşları ve ya-
bancı uyruklu kişilerin semptom gösterip
göstermediğine bakılmaksızın koronavirüs
testi yapıldığını ve özel olarak tahsis edil-
miş otellerde 14 gün süreyle karantina al-
tında tutulduklarının da altını çizdi.

Ticarette yavaşlama oldu

Asıl riskin virüsün dünya genelinde tekrar
yayılmada hız kazanmaya başladığı tak-
dirde yurt dışından Şanghay’a gelme ihti-
mali olan vakalar olduğunu vurgulayan
Angılı, “Aşıyla ilgili olarak Çin genelinde
yürütülen çalışmalar içerisinde Şang-
hay’daki bazı tıp şirketlerinin veya üniversi-
telerin de yer aldığını biliyorum. Ancak şu

an itibarıyla koronavirüse karşı etkili bir aşı-
nın Şanghay özelinde geliştirebildiğini söy-
leyebilmemiz mümkün değil” dedi.
Şanghay’ın Türkiye-Çin arasındaki ekono-
mik ve ticari ilişkilerde de önemli rol oyna-
dığını ifade eden Angılı, koronavirüs
salgının küresel ölçekte ticari faaliyetlerde
ciddi oranda yavaşlamaya sebep olduğunu
belirtirken aynı zamanda ülkeler arası tıbbi
malzeme ticaretinin de hız kazandığına
dikkat çekti. Bu süreçte Türk Hava Yol-
ları’nın hava kargo taşıma faliyetlerini yü-
rüten Turkish Cargo’nun başarılı bir
performans sergilediğini belirten Angılı
şunları söyledi; "Bu noktada daha hızlı ol-
duğu için hava yolu kargo taşımacılığı ter-
cih edildi. Şanghay özellikle Nisan ve
Mayıs aylarında salgın dünya genelinde
hızlı bir şekilde yayılırken önemli bir küresel
lojistik merkezlerinden birisi haline geldi.
Bu noktada Turkish Cargo’nun çok başarılı
bir performans verdiğini Şanghay özelinde

söylemek isterim. Şanghay’dan sadece ül-
kemize değil, esas olarak dünyanın farklı
bölgelerine hızlı ve güvenilir kargo taşıma-
cılığı yapmak konusunda Türk Hava Yol-
ları (THY) gayet başarılı bir operasyon
gerçekleştirdi."

Sıkı bir denetim var

“Eğitim açısından Şanghay’da şu an haya-
tın normale döndüğünü söyleyebiliriz
ancak normal hep vurgulandığı gibi ‘yeni
normal’ olarak adlandırılıyor. Toplu taşıma
araçlarında tıbbi malzeme takma zorunlu-
luğu devam ediyor. Alışveriş merkezleri, iş
merkezleri gibi kapalı mekanlarda, çok in-
sanın girip çıktığı yerlerde ateş ölçümü ya-
pılıyor ve sosyal mesafe kurallarına özen
gösteriliyor. Bu çerçevede okullar da gerekli
tedbirler alındıktan sonra kademeli bir şe-
kilde açıldı” diye konuşan Angılı, Şanghay
Belediyesi’nin ilgili birimlerinin denetleme-
leri sıkı bir şekilde yaptığını da belirtti. DHA

aBD'De siyahi Amerikalı George
Floyd'un öldürülmesi ile bütün dün-
yada ırkçılık karşıtı protestolar artaya

devam ediyor. ABD’li efsane boksör Muhammed
Ali’nin aynı ismini taşıdğı oğlu Muhammed Ali
Junior'dan George Floyd protestolarına ilişkin de-
ğerlendirmelerde bulundu. Muhammed Ali Ju-
nior, babasının hayatta olması durumunda ‘Siyah
Hayatlar Değerlidir’ (Black Lives Matter) protes-
tolarından nefret edeceğini açıkladı.

Babam yaşasaydı kınardı

Muhammed Ali Junior, efsane boksör Muham-
med Ali’nin dördüncü ölüm yıl dönümünde ABD
medyasına konuştu. Efsanevi boksörün oğlu Mu-
hammed Ali Junior, babasının hayatta olması du-

rumunda George Floyd’un ölümünün ardından
nasıl protestoların şiddete ve yağmalamaya dön-
üştüğü konusunun kendisini rahatsız edeceğini
ifade etti. Ali Junior açıklamalarını şu sözlerle sür-
dürdü: “Hayatta olsaydı ‘şeytandan başka bir şey
değiller’ derdi. Babam ‘tüm hayatlar değerlidir’
dedi, yaşananları kabul edeceğini sanmıyorum.
Sadece siyah hayatlar değil, beyaz hayatlar, Çinli
hayatlar, tüm hayatlar değerlidir. Allah herkesi
sever, asla kimseyi ayırmadı. Kim olursa olsun öl-
dürmek yanlıştır” dedi.

O kişi gözaltına direndi

Ali Junior, Floyd'u gözaltına alan polisin işini yap-
tığını ifade ederek, "Polis uyanıp, 'bugün birini öl-
düreceğim' şeklinde düşünmüyor. Sadece tek

parça halinde eve, ailelerine geri dönmeye çalışı-
yorlar. Polis memurunun o kişiyi öldürmesi yan-
lıştı, ancak insanlar gösterilenden daha fazla
görüntü olduğunu fark etmiyor. O kişi gözaltına
direndi, memur işini yapıyordu fakat yanlış taktiği
kullandı" dedi. ABD'de Kasım ayında gerçekleşti-
rilecek başkanlık seçimlerine ilişkin de değerlendir-
melerde bulunan Ali Junior, "ABD Başkanı
Donald Trump'ı desteklediğini ve hayatta olması
durumunda babasının da Trump'ı destekleyece-
ğini belirtti. Ali Junior, "Bence Trump iyi bir baş-
kan. Babam da onu desteklerdi. Trump ırkçı değil,
Trump tüm insanlar için var. Asıl ırkçı olan 
Demokratlar" şeklinde konuştu. DHA

Dünyaca ünlü
boksör Muham-
med Ali'nin oğlu,

Muhammed Ali
Junior, "Babam

bugün sağ ol-
saydı, ırkçı 'Siyah
Hayatlar Önemli-
dir' protestocula-

rından nefret
ederdi. Bu hare-

ket, tüm siyahileri
herkesle karşı

karşıya getiriyor.
George Floyd'u

öldüren polis işini
yapıyordu" dedi

Yaptıklarımdan utanc duyuyorum

Coronavirüsü salgınının merkez üssü
haline gelen ABD’de, yetkililerden korku-
tan bir açıklama geldi. Özellikle işletmele-

rin tekrar açıldığı ve yaşamın yeni normale
dönmeye başladığı Florida, Güney Carolina, Geor-
gia, Teksas ve diğer eyaletlerde vaka sayısının hızla
arttığı belirtildi. Yetkililer vaka sayısının hızla artma-
sının arkasında, yapılan test sayısının da artış gös-
termesini öne sürerken birçok uzman sosyal
mesafenin dikkate alınmamasını dile getirdi. Salgı-
nın hızla yayıldığı Mississippi’de bir sağlık yetkilisi,
“Özellikle üniversitelerdeki gençlik kulüplerinin dü-
zenlediği partiler sebebiyle gençler arasındaki vaka-
lar umut kırıcı bir şekilde artıyor” dedi.

Semptom göstermiyorlar

ABD Başkanı Donald Trump’ın Oklahoma,
Tulsa’daki mitinginde de yüzlerce katılımcı olmasını
eleştiren yetkililer corona virüsü salgınının ilk gün-
lerindeki, “Covid-19 sadece yaşlıları etkiliyor” ina-
nışının gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Florida
Valisi Ron DeSantis, corona virüsü vakalarında
20’li ve 30’lu yaşlarındaki gençlerin daha yoğun ol-
duğunu açıkladı. DeSantis, “Corona virüsü çok ag-
resif bir şekilde 20’li ve 30’lu yaşlardaki insanlara
yöneliyor. Bu genç grup genelde semptom göster-
miyor ve klinik bakım gerektirmiyor ama yine de
Covi-19 testleri pozitif çıkıyor” dedi. DeSantis,
geçen hafta içerisinde önceki haftalardan çok daha
fazla genç vakasının görüldüğünü duyurdu.

Yakınlarına bulaştırabilirler

Yetkililer Florida’nın ABD içerisindeki yeni merkez
üssü olabileceğini duyurdu. Florida’da güncel veri-
lere göre son 24 saat içerisinde 4.049 yeni vaka tes-
pit edildi. Bir günde en çok vakanın tespit edildiği
günde Güney Carolinalı yetkililerden de benzer bir
açıklama geldi. Güney Carolinalı yetkililer “Vakala-
rın yüzde 18’i 21-30 yaş aralığında. Bu da bize
gençlerin Covid-19’a bağışıklığı olduğuna dair id-
diayı çürütüyor” ifadesini kullandı. CNN’e bağlı
yayın yapan WSB’deki haberde de Georgia’nın en
büyük hastanesinde görevli Dr. Robert Jansen’in
sözleri yer aldı. Dr. Jansen, “Rahatsız edici bir
trend var. Bu da gençlerin sadece enfekte olmaları
değil ama hastalığı ebeveynlerine ve diğer aile bü-
yüklerine bulaştırma ihtimalleri” ifadesini kullandı.

ABD’li ünlü aktör Ansel Elgort, 17 yaşındaki bir kıza yönelik cinsel taciz nedeniyle
suçlanırken, Elgort sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı. Elgort,
“Geçmişteki davranışlarıma baktığımda yaptığım şeyden büyük utanç duyuyorum” dedi

Gençlerde vaka
sayısı artıyor!

DünyaDa en fazla vakanın görüldüğü
üçüncü ülke konumuna gelen Rusya’da
son 24 saatte 7 bin 728 kişide daha virüs

tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 584.680’e
yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 109 kişi-
nin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 8 bin
111'e ulaştığını açıkladı. Özellikle Mayıs ayında
günlük vaka sayısının nadiren 10 bin seviyesinin
altına indiği Rusya’da önceki gün 7.889 insanda
corona virüsü tespit edilmişti. Bugün açıklanan
verilerle birlikte ülkedeki corona virüsü vaka sayı-
sının azalma trendine devam ettiği görüldü.

Rusya’dan korkunç
korona açıklaması

SANGHAY’DA HAYAT
NORMALE DONDU
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgının başladığı Çin'in dünya ticaretinin merkezi olan Şang-
hay'daki son duruma ilişkin Türkiye Cumhuriyeti Şanghay Başkonsolosu Tunç Angılı, DHA'ya değerlendirmelerde
bulundu. Angılı, “Şanghay özellikle Nisan ve Mayıs aylarında salgın dünya genelinde hızlı bir şekilde yayılırken
önemli bir küresel lojistik merkezlerinden birisi haline geldi. Şanghay'da hayat normalde döndü “ diye konuştu

VATANDAŞLARIMIZLA
İLETİŞİM HALİNDEYİZ
Bölgede yaşayan Türk vatandaşlarının
alınan tedbirlere uymak konusunda
gayet duyarlı davrandığını belirten An-
gılı, vatandaşların Başkonsoloslukla
yakın bir iletişim ve iş birliği içerisinde
olduğunu ifade ederken, Dışişleri Ba-
kanlığı tarafından Çin’de salgın ortaya
çıktığında Başkonsolosluğa iletilen
tıbbi malzemelerin de ihtiyaç duyan
Türk vatandaşlarına iletildiğini belirtti.

Angılı konuyla il-
gili olarak, “Bu
zorlu süreçte
Şanghay’da
büyük bir aile
gibi birbirimizle
dayanışma içeri-
sinde olarak bu
süreci atlattığı-
mızı söyleyebili-
rim” dedi.

FLOYD’U OLDUREN
ISINI YAPIYORDU!

ABD'li yetkililer ülkede normale dönen
Florida, Güney Carolina, Georgia, Teksas ve
diğer eyaletlerdeki vaka sayısındaki artışa
dikkat çekti. Yetkililer, "Corona virüsü agresif
bir şekilde 20'li ve 30'lu yaşlardaki insanlarda
görülmeye başladı" uyarısında bulundu

Rusya´da son 24 saatte 7 bin 728
kişide daha corona virüsü (Covid-19)
tespit edildi. Ülkede toplam vaka
sayısı 584 bin 680'e ulaştı
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ÇÖZÜMLER



K oronavirüs tedbirleri kap-
samında sinemaların ka-
palı olduğu dönemde 

Bahçelievler Hasan Doğan Spor 
Kompleksi otoparkında arabalı 
açık hava sineması düzenlendi. 
‘Park et, Seyret’ sloganıyla düzen-
lenen arabalı açık hava sinema-
sında başrollerini Aras Bulut 
İynemli ve Nisa Sofiya Akson-
gur’un paylaştığı ‘7.Koğuştaki 
Mucize’ filmi gösterildi. Sinema 
severler açık hava sinemasına 
yoğun ilgi gösterirken filmi sosyal 
mesafe kurallarına uyarak izledi. 
Filmi araçlarının içinden izleyen 
vatandaşlar, radyo frekansı üzerin-
den filmin sesini de yine araçları-
nın içinden dinledi. Araçlarıyla 
açık hava sinemasına gelen vatan-
daşlara alana girişte patlamış 
mısır, gazoz, kolonya ve maske he-
diye edildi. 

Gözümüz beyaz perdede 

Açık hava sinemasına gelerek ara-
cından filmi izleyen Bahçelievler 
Belediye Başkanı Dr. Hakan Ba-
hadır, pandemi sürecinde evlerin-
den çıkamayan vatandaşlar için 
böyle bir etkinlik düzenlediklerini 
söyledi. Kurallara uygun olarak 
filmi izlediklerini belirten Başkan 
Bahadır, “Bugün ‘Park et seyret’ 
sinema organizasyonu  
yapıyoruz. Yaklaşık 90 gün süren 
bir pandemi sürecini geride bırak-
tık. Komşularımız genelgeler ge-
reği virüsten kaçınmak adına, 
salgının ilerlememesi adına ev-
lerde kaldılar. Yine de sosyal me-
safeyi koruyarak, vatandaş- 
larımızı rahatlatmak için bu güzel 
cumartesi akşamında yine sosyal 
mesafe ve maskelere dikkat ederek, 
temizlik kurallarına devam ederek 
komşularımızla birlikte filmimizi 
izliyoruz. Güzel bir film var. Filmi 
izlerken çok da gürültü yapmıyo-
ruz dışarıya. Radyo frekansları 
üzerinden filmi aracın içerisinden 
dinliyoruz. Gözümüz beyaz per-
dede, kulağımız arabanın hoparlö-
ründe” dedi. 

Rehavete kapılmamalıyız 

Rehavete kapılmadan koronavi-

rüsle mücadele edilmesi gerekti-
ğini de sözlerine ekleyen Bahçeli-
evler Belediye Başkanı Dr. Hakan 
Bahadır, “İnsanlar dışarı çıkmaya 
başladı. Tüm vatandaşlarımızın 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın açıkladığı ‘Tamam’ ke-
limesine uymalarını temenni edi-
yorum. Çok basit temizlik, mesafe 
ve maske. Her zaman evden çıkar-
ken, toplu taşıma araçlarında, her 
zaman her yerde ‘tamam mı?’ diye 
sorsunlar. Eğer biz böyle devam 
edip rehavete kapılmazsak koro-
navirüs son bulacak” diye ko-

nuştu. Uzun bir süre evlerinde kal-
dıktan sonra arabalı açık hava si-
nemasına geldiklerini söyleyen 
Semra Açık, “Açıkçası sinemayı 
duyduğum zaman çok sevindim. 
Çünkü evde çok fazla kaldık. Çok 
iyi bir aktivite olduğunu düşünü-
yorum. Belediye Başkanımız Dr. 
Hakan Bahadır’a bu konuda çok 
teşekkür ediyoruz. Zaten açık ha-
vada ve arabadayız. Böyle bir akti-
viteye her zaman ihtiyacımız vardı. 
Şu an olunca çok sevindik. Bizim 
geç haberimiz oldu. Devamının 
yapılmasını bekliyoruz” dedi.
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AVRUPA’DA koronavirüs-
ten en çok etkilenen ülkeler-
den olan Fransa’da salgının 

kontrol altına alınmış görünmesiyle 
birlikte sinema sektörü de yavaş yavaş 
eski günlerine dönerken, oyunculara 
‘öpüşme izni’ de resmen verildi. Sput-
nik’in haberine göre, Kültür Bakanı 

Franck Riester, oyun-
cuların koronavi-

rüs testinden 
çektiği film 
setlerinde 
öpüşme sah-
nelerinin ye-

niden 
çekilmeye başla-

dığını duyurdu. 
Ancak Bakan, ‘sinema için çok önemli’ 
diye nitelediği öpüşme sahnesine ilk 
hangi filmin ya da oyuncuların dahil 
olduğunu ısrarla açıklamadı. Fran-
sa’da sinemalar yaklaşık üç aylık bir 
aranın ardından pazartesi günü yeni-
den açıldı. Ancak salonlarda sıkı sosyal 
mesafe kuralları uygulanıyor. 

Fransa artık 
öpüşebilecek!

corbacıaden corbacıaden

0212 856 0 112 ADRESTEL:
Yavuz Sultan Selim Bulvarı Pınartepe 

Mah. A1 Blok No:34  
Beylikdüzü-Büyükçekmece-İstanbul

1983’ten günümüze kadar değişmeyen tek lezzet...
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Sulu yemek çeşitlerimiz mevcuttur

Cumhuriyet tarihimiz boyunca kültür 
ve sanat konuları her zaman siyasi 
konuların gerisinde yer alırken, çok 

şükür ki toplumun kültür ve sanat hakkında 
görüş sahibi olmak istediği ve muhafazakâr 
sanatı tartışır olduğu bir döneme girdik.  

Bunun sebebi, Maslow'un yahut İbn Hal-
dun'un, zaruri ihtiyaçlar ile kemali ihtiyaçlar 
teorilerinin gösterdiği ekonomik yeterlik eşi-
ğinin yükselmesidir. Bizce bu tartışmanın 
akılcı ve çözüm arayıcı bir düzlemde yürütül-
mesi çok önemlidir. 

Sayın Mustafa İsen'in "Muhafazakâr kesi-
min nasıl bir demokrasi anlayışı varsa muha-
fazakâr estetik ve muhafazakâr sanat 
normlarını ve yapısını oluşturmak gibi bir yü-
kümlülük içindeyiz" cümlesiyle farklı bir 
boyut kazanan tartışmaya Sayın Emre Aköz, 
"Muhafazakâr sanat (ve estetik) diye bir şey 
mümkün mü? Mümkünse nedir, hangi ilke-
lere dayanarak, nasıl yapılır?" sorularıyla ka-
tıldı. Bence muhafazakâr sanatı tartışmadan 
evvel muhafazakârlık kavramını tartışmak 
gerekiyor. Çünkü tartışmanın muhalif tara-
fına göre muhafazakâr, "her şeyi din pencere-
sinden gören, yalnızca dini referans alan 

kişi"lerden ibaret bir kimliğin adı. Oysa kül-
tür ve sanat alanı için muhafazakâr "Milli, 
manevi değerlere, eserlere, âdet ve gelenek-
lere bağlı olan, onları korumak, yaşatmak, 
devam ettirmek isteyen (Kubbealtı Sözlüğü, 
II, 2115)" kişidir. Bu ikinci tanıma göre ben 
bir muhafazakârım. Bu kimliğimle "muhafa-
zakâr sanat" yerine (çünkü bu adlandırmayı 
sınırlayıcı buluyorum) bir muhafazakâr ola-
rak sanatı tanımlayan 20 maddelik bir mani-
festoyu, aklıma hemen geliverdiği biçimde ve 
olabildiğince net yazacağım. Bana göre; 

1. Muhafazakâr sanat (MS), geçmişiyle 
bağları travmatik biçimde koparılmış bir 
toplumun öz benliğiyle barışma çabasının es-
tetik boyutudur. 

2. MS, toplumun kendi kimliğinden kay-
naklanıp bağrında görünür kılınan sanattır. 

3. MS, ekonomik gelişmişliği 16. sırada 
ama insani gelişmişliği 92. sırada olan bir 
milletin, yapısal değişikliğini tamamlayabile-
ceği ve özgürce kendini ifade edebileceği bir 
estetik alandır. Irmağın tabii seyrini bulma-
sına engel olanlara ve yapay surette değiştir-
mek isteyenlere ürettikleriyle karşı çıkar. 

4. MS, üretimleriyle toplum barışına, ay-

dınlanmasına, maddi-manevi 
gelişimine katkı sağlamayı amaç edinir. 

5. MS, özgürlüğün ve özgür ortamların 
her sanatçı için kaçınılmaz olduğunu ön şart 
kabul eder. Ancak sanat adına yapılmış ba-
yağılığa, kalitesizliğe ve ayrımcılığa karşı 
çıkar. 

6. MS, sivildir; devlet eliyle kontrole karşı 
çıkar, devletin patron değil sponsor olarak 
katkı sağlamasından yanadır. 

7. MS, din eksenli bir sanat değildir, ama 
dini duyarlıkları mutlaka dikkate alır. 

8. MS, halk ile kavga etmez. Bu bakım-
dan İngiltere'deki muhafazakâr sanat orta-
mını destekler ve mesela nüfusunun kahir 
ekseriyeti Müslüman olan bir toplumda İs-
lami değerlere küfredilmesinden rahatsızlık 
duyar. 

9. MS, Batı'yı reddetmez, metodoloji ve 
üretimlerini kabul eder, ama ruhuna mesafeli 
yaklaşır. 

10. MS, söz gelimi Fuzuli veya Dede 

Efendi'yi, Şekspir yahut Molier'i, Brahms 
veya Vivaldi'yi, Kurosawa yahut Coppola'yı 
bilir ama onların bilmem kaçıncı taklit versi-
yonunu üretmek yerine bir Fuzuli, bir Molier, 
bir Vivaldi yahut Coppola olma idealiyle 
kendi eserini üretir. 

11. MS, Mehmet Akif veya Necip Fazıl'a 
kapılanıp kalmadan Nazım Hikmet veya 
Orhan Kemal'i, Karacaoğlan veya Şeyh Ga-
lib'i, Dostoyevski veya Dante'yi vb. harmanla-
yarak üretim yapma idealini taşır. 

12. MS, -klasik olanın her daim yoruma 
açık oluşu ilkesinden hareketle- klasik anla-
yış, sanat ve kültürü aynen tekrar veya taklit 
yerine, yeniden yorumlayıp üretme azminde-
dir. 

13. MS, kendi kültürel coğrafyasının far-
kında olup, kabuğunu beğenmeyen civciv 
kompleksinden varestedir. 

14. MS, kendi dinamiklerini tükettiği için 
bizim coğrafyamızın ürünlerini keşfetmeye 
çabalayan Batı sanatçısından evvel davranıp 
kendisine ait olanı aynı kalitede üretmekten 
yanadır. 

15. MS, -kendisi muhafazakâr olmayan 
sanat platformlarında hep yok sayılsa ve dış-
lansa da- muhafazakâr olmayan sanat ürün-
lerini eleştiren ama asla dışlamayan sanattır. 

16. MS, Tanpınar'ın ifadesiyle değişerek 

devam eden ve devam ederek değişen tabii 
bir organizmanın Yahya Kemal dilinden kökü 
mazide olan atisidir. 

17. MS, bir medeniyet bakış açısıdır ve 
zengin tarih/kültür mirasından dengeli bir 
madde-mana medeniyetini en gelişmiş biçi-
miyle üretme çabası taşır. 

18. MS, geleneği sorgular ve yorumlaya-
rak çağdaş birikime katar. 

19. MS, medeniyetin ve modern çağın 
bütün imkân ve tekniklerini, bilgi ve enstrü-
manlarını kullanarak eser üretir ama o esere 
ruh üflerken kendi geçmişinden ilham alır. 
(Yediden yetmiş yediye Barış Manço'yu hatır-
layınız. Onu bu yüzden sevmiştik.) 

20. MS, her fırsatta dile dolanan "Muhafa-
zakârların doğru dürüst bir sanat anlayışı ve 
gelişmiş bir estetik seviyeleri yoktur" yavesi-
nin, bir şeyleri yok saymak adına uydurulmuş 
ucuz ve haksız bir kasıt eseri olduğunu bilir. 

Sözü Hasan Bülent Kahraman'ın zımnen 
MS'den tedirginlik duyanlar için söylediği 
(Akşam, 08 Nisan 2012) bir cümleyle bağla-
yalım: "Korkmayın!.. Kültürel birikimle ba-
rışmadan, onu yok sayarak, onu 
güncelleştirmeden, içselleştirmeden bir yere 
varamayız." 

Bu yazı https://www.timeturk.com/tr/ ad-
resinden alınmıştır. 

Muhafazakârın sanat manifestosu www.timeturk.com

KONUK YAZAR

İskender PALA

ARABALI SINEMA GECESI
Bahçelievler Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında sinemaların  

kapalı olduğu dönemde, sinema severleri arabalı açık hava sinemasında bir 
araya getirdi. ‘Park et, Seyret’ sloganıyla düzenlenen açık hava sinemasına 

gelen vatandaşlar ‘7. Koğuştaki Mucize’ filmini arabalarından izledi

ARABALI açık hava sineması-
nın sürekli yapılmasını istedi-
ğini belirten Erdem Odabaşı, 
“Böyle bir etkinliğin olmasın-
dan dolayı çok memnunuz. Ay-
rıca bu etkinliğin devam 
etmesini istiyoruz. Nişanlımla 
geldim bu akşam. Filmin ya-
nında hediyeler de verdiler. Çok 
memnun olduk. Sinemanın 
vazgeçilmezi patlamış mısır, 
gazoz ve maske verdiler. Çok 
memnun kaldık” ifadelerini kul-

landı. Sinemaların kapalı olma-
sıyla birlikte sinema kültürünü 
özlediklerini dile getiren Büşra 
Yalçın, “Alışveriş merkezleri ka-
palı olduğu için böyle bir si-
nema kültürünü özlemiştik. 
Filmi açık havada arabamızda 
izleyebilmek gerçekten çok 
güzel. Arkadaşlarımla biraz 
önce en son ne zaman sine-
maya gittiğimizi konuşuyorduk. 
Açık hava sineması çok iyi 
geldi” diye konuştu.

BU ETKİNLİK 
ÇOK İYİ GELDİ 
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Galatasaray’ın telekonferans yö-
netimiyle gerçekleşen haziran ayı
olağan divan kurulu toplantısında
açıklamalarda bulunan Galatasa-
ray Başkan Yardımcısı Kaan Kan-
çal, "Pandemi sürecinde yayın
gelirlerimiz tamamen durmuştur.
Mart, nisan ve mayıs gelirlerimizi
alamadık. Mağazalarımız kapatıl-
mıştır. Satamadığımız stokların
maliyeti oluştu. Bu dönemde kur
farkı zararlarımız oldu. Sponsor-
larımız sağ olsun, çok fazla zarar
etmeden biraz vade ötelemeleriyle
tahsilatlarımızı yapabildik. Ancak
ekonomik daralma sebebiyle önü-
müzdeki sezon sponsorluk gelirle-
rimizde muhtemel bir azalma söz
konusu olacaktır. Gişe hasılatımız
kesilmiştir. Daha da önemlisi belir-
sizlik sebebiyle önümüzdeki sezon
için yapmayı planladığımız gişe
satışlarını yapamıyoruz. Tüm
bunların bize yaptığı nakit akış
kaybı yaklaşık 35 milyon Euro'dur.
Yani yaklaşık bir UEFA Şampi-
yonlar Ligi gelirimizi kaybettiği-
mizi söyleyebilirim" dedi.

Feragat talep ettiler

Kulüpte işten çıkarma, küçülme
gibi işlemlerine gitmediklerini,
devletin sağladığı kısa çalışma
ödeneğinden faydalandıklarını be-
lirten Kançal, "Bu yükümüzü ufak
bir nebze azaltabildi. Kulübümü-
zün maruz kaldığı zararları en
hafif şekilde atlatabilmek için eli-
mizden geldiğince çalışıyoruz. Yü-
kümüzü azaltabilmek için
aldığımız bir diğer tedbir de fut-
bolcu ve teknik kadrolarımızdan,
önerilerini de dikkate alarak maaş-
larından indirim yapmak suretiyle
feragat etmelerini talep ettik. Fut-
bolcu görüşmelerimizin tama-
mına yakını olumlu bir şekilde
sonuçlandı. Bunun tamamlanma-
sıyla birlikte amatör şubelerimizle
de benzer bir çalışma yapmayı
planlıyoruz" diye konuştu. Kançal
ayrıca, bu yılın ilk üç ayında 33.8
milyon TL gelire karşın, 103.4 mil-
yon TL giderlerinin olduğunu
söyleyerek, 31 Mart 2020 itibarıyla
kulübün konsolide net borcunun 1
milyar 656 milyon TL olduğu
açıkladı. DHA

Galatasaray’ın
borcu açıklandı

Hes Kablo Kayserispor Başkanı
Berna Gözbaşı, 2-0'lık sonuçla
mağlup ettikleri Gençlerbirliği
maçıyla ilgili yaptığı açıkla-
mada, "Her maç zor, inşallah
bunun devamını getiririz" dedi.
Süper Lig'in 28'inci haftasında
Hes Kablo Kayserispor saha-
sında Gençlerbirliği'ni 2-0 mağ-
lup etti. Sarı-kırmızılı kulübün
başkanı Berna Gözbaşı, 2-0 ka-
zanılan karşılaşmayla ilgili açık-
lamalarda bulundu.  Önlerinde
6 final maçı olduğunu kaydeden
Gözbaşı, "Gençlerbirliği karşı-
sında karşısında galip geldiği-
miz için mutluyuz. Güzel bir
galibiyet oldu. Takımımı tebrik
ediyorum. Her maç zor, inşallah
bunun devamını getiririz" ifade-
lerini kullandı. DHA

Gözbaşı: İnşallah
devamını getiririz

Max Kruse her yerden siliniyor!
Fenerbahçe’den sözleşmesini tek taraflı
feshederek ayrılarak, sarı-lacivertli ku-
lübü şok içerisinde bırakan Max Kruse,
her yerden siliniyor. Resmi siteden tepki

dolu açıklamada hukuki yollara başvu-
racaklarını açıklayan Fenerbahçe Ku-
lübü, Fenerium mağazalarında
Kruse’nin fotoğraflarını kaldırıyor. Tür-

kiye’den ayrılıp ülkesi Almanya’ya giden
Kruse, şubat ayından bu yana ödemele-
rini alamadığını gerekçe göstererek ta-
kımdan ayrılmıştı.SP  R

EN AZ 6 0YUNCU ILE 
YOLLAR AYRILIYOR

A rtık oynanan her maçın, önümüz-
deki sezon planlamasına ışık 
tutacak bir süreç olduğu düşünül-

düğünde, önceki akşamki karşılaşmada, Be-
şiktaş için birkaç açıdan ipuçları vermeye
devam etti. Hatta; teknik direktör Sergen
Yalçın maç öncesi ve sonrası yaptığı konuş-
malarla ipucu değil, açık açık yeni sezonun
planlamasını ilan etti. Takımın içinde bulun-
duğu ekonomik sıkıntılar ve başlatılan yar-
dım kampanyasıyla beraber, camiada çok
konuşulur hale gelen 'öze dönerek' altyapı
futbolcularının ağırlıklı olduğu bir kadro ku-
rulacağı beklentisi, Sergen Yalçın'ın istediği
ve onayladığı bir planlama değildi. Tecrübeli
teknik adam, net bir şekilde takımı şampi-
yonluk yarışının içinde tutacak transferler is-
tediğini söyledi ve planlamanın da bu yönde
yapılacağını ifade ederek 'öze dönüş' projesi-
nin hemen olmayacağını açıkladı. Bu açıkla-
malardan sonra siyah beyazlıların transfer
politikasının da nasıl olacağı netleşmiş oldu.
Mevcut takımdan en az 6 oyuncu ile yolların

ayrılmasına kesin gözle bakılırken, bu sayı-
nın yapılacak transferler ve denkleşecek
bütçe ve satılacak futbolcularla 9-10'a kadar
çıkması bekleniyor. Bu hareketlilik de yeni
alınacak oyuncu sayısının da 10'u bulması
anlamını taşıyor.

Yeni sezonda nasıl olacak?

İşte Beşiktaş'ın transfer döneminde yapması
kuvvetle muhtemel transfer planı:
KALE: Ersin Destanoğlu oynadığı iki maçta
güven verse de, son 6 maç dikkatle takip edi-
lecek ve kalenin önümüzdeki sezon gençlere
emanet edilip edilmeyeceğine karar verile-
cek. Ancak; teknik direktör Sergen Yalçın,
kaleye mutlaka bir transfer yapılmasını ve bu
ismin de tecrübeli olmasını istiyor.

DEFANS: Erdoğan Kaya kendini geliştir-
mesi için dördüncü stoper olarak kalacak.
Vida, Ruiz ve Roco'dan oluşan stoper üçlü-
sünden şu an için sadece Ruiz düşünülür-
ken, Roco ve Vida'nın kulüp bulması

istenecek. Yıllık 3 milyon Euro garanti para
aldığı için Vida'nın satılması son iki sezon
olduğu gibi bu sezon da çok zor görünüyor.
Roco'nun ise satılmazsa alacağına karşılık
bonservisinin verilmesi seçeneği uygulan-
maya çalışılacak. Bu durumda Vida ve Roco
satılırsa iki, sadece Roco ayrılırsa bir tane
stoper kesin alınacak. Sağ ve sol beke mut-
laka iki transfer yapılacak. Sözleşmesi biten
oyunculardan Gökhan Gönül'ün şartları
kabul etmesi halinde kalma ihtimali bulu-
nurken, 11’deki yerini tamamen kaybeden
Caner'in yeni sezon planlarında olduğunu
söylemek zor. İki yıl daha sözleşmesi olan
Douglas'ın da takım bulması istenecek.

ORTA SAHA: Elneny için yeniden kiralama
seçeneği düşünülse de Sivas'tan dönecek
olan Fatih ve yeni yeni iyileşen Dorukhan
orta sahada Atiba ile beraber yeterli görünü-
yor. Hatta, Oğuzhan Özyakup burada ciddi
bir alternatif durumunda. Bu yüzden trans-
fer yapılmayacak tek yer orta saha olabilir.

HÜCUM HATTI: Kiralık sözleşmesi biten
Diaby kesin olarak gönderilecek. Boateng'in
de kalma ihtimali bir hayli zayıf. N'Koudou
ve Boyd'un sezon içindeki form grafiği düşü-
nüldüğünde teknik direktör Sergen Yalçın'ın
her iki kanatta direkt oynayacak iki oyuncu
transferi istemesi kaçınılmaz. Formu bir
inen, bir çıkan Ljajic'in de yeterli bütçe kal-
ması halinde yedeklenmesi beklentiler ara-
sında. Lens de son iki sezon tıpkı Vida da
olduğu gibi satılmaya çalışılacak.

FORVET: Burak Yılmaz'ın yaşı ve sakatlık-
ları, Umut Nayir'in Beşiktaş'ın tek santrforu
olacak gücü gösterememesi, siyah beyazlıla-
rın en az bir santrfor almasını gerektiriyor.
Sergen Yalçın'ın çok şey beklediği Güven
Yalçın ise kiralık veya satılık gönderilmesi se-
çeneği her hafta daha ağır basıyor. Bunların
yanı sıra genç oyuncular da sürekli olarak
takım kadrosunda kendine yer bulacak ve
Sergen Yalçın tarafından vakti geldiğinde
oynatılacak. DHA

Geçen hafta ikinci yarısını çok iyi oynadığı maçta Antalyaspor'a 2-1 yenilen Beşiktaş, bu kez iyi oyununun sonu-
cunu aldı ve deplasmanda Denizlispor'u 5-1 mağlup etti. Bu skor, aynı zamanda siyah-beyazlıların bu sezon aldığı
en farklı skor oldu. Beşiktaş'ta Mevcut takımdan en az 6 oyuncu ile yolların ayrılmasına kesin gözle bakılıyor

Almanya Bundesliga’nın
33’üncü haftası bugün

oynanan 9 maçla
tamamladı. Geçtiğimiz
hafta aldığı galibiyetle

üst üste 8’inci
şampiyonluğunu ilan
eden Bayern Münih,

sahasında Freiburg’u 3-
1 mağlup etmeyi

başardı. Milli futbolcular
Ozan Kabak ve Ahmed

Kutucu'nun formasını
giydiği Schalke 04 ise

sahasında Wolfsburg'a
4-0 mağlup olarak 
galibiyet hasretini 

15 maça çıkardı

Bundesliga’ın 33’üncü haftasında Schalke 04 sa-
hasında Wolfsburg’u konuk etti. Veltins-Arena’da
oynanan karşılaşmada Wolfsburg, rakibini 4-1
mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri
16’ncı dakikada Daniel Ginczek, 56’ncı dakikada
Wout Weghorst, 59’uncu dakikada Kevin
Mbabu ve 69’uncu dakikada Joao Victor kay-
detti. Ev sahibi ekibin karşılaşmadaki tek golü ise
70’inci dakikada Ahmed Kutucu’nun asistinde
Rabbi Matondo’dan geldi. Bu sonuçla ev
Schalke 04’ün galibiyet hasreti 15 maça yükseldi.
Öte yandan Milli futbolcu Ozan Kabak mücade-
leye ilk 11’de başlayıp, 90 dakika sahada kaldı.
Diğer bir Türk oyuncu Levent Mercan da müca-
deleye 11’de başlarken 46’ncı dakikada yerini Be-
nito Raman’a bıraktı. Milli futbolcu Ahmed
Kutucu ise 65’nci dakikada Michael Grego-
ritsch’un yerine dahil olduğu karşılaşmada takı-
mının attığı golde asisti yapan isim oldu.

Mallı’nın takımı mağlup

Milli futbolcu Yunus Mallı’nın formasını giydiği
Union Berlin, deplasmanda Hoffenheim’in ko-
nuğu oldu. Rhein Neckar Arena’da oynanan
mücadele ev sahibi ekip, sahadan 4-0’lık skorla
galip ayrılmayı başardı. Hoffenheim’e galibiyeti
getiren golleri 11’inci dakikada Bebou, 39’uncu

dakikada Kramaric, 45+2’nci dakikada Dabbur
ve 68’inci dakikada Baumgartner kaydetti. Union
Berlin’de ilk 11’de karşılaşmaya başlayan Yunus
Mallı, 62’nci dakikada yerini Marcus Ingvart-
sen’e bıraktı.

Şampiyon Bayern rahat

Bundesliga’da şampiyonluğunu geçtiğimiz hafta
Werder Bremen’i deplasmanda mağlup ederek
ilan eden Bayern Münih, 33’üncü hafta mücade-
lesinde sahasında Freiburg’yu konuk etti. Şampi-
yon, ilk yarda bulduğu gollerle rakibini 3-1’lik
skorla mağlup etmeyi başardı. Bayern Münih’e
galibiyeti getiren golleri 15’inci dakikada Kim-
mich ile 24 ve 37’nci dakikalarda Robert Lewan-
doski kaydetti. Konuk ekibin karşılaşmadaki tek
golü ise 33’üncü dakikada Höler’den geldi.

Sahasında 1 puan aldı

Milli futbolcular Kenan Karaman ve Kaan Ay-
han’ın formasını giydiği Fortuna Düsseldorf sa-
hasında Augsburg’u konuk etti. Esprit Arena’da
oynanan karşılaşmada konuk ekip 10’uncu daki-
kada Niederlechner’in golüyle 1-0 öne geçti.
25’inci dakikada Hennings skora dengeyi getirdi
ve mücadele bu skorla sona erdi. Fortuna Düs-
seldorf’ta mücadeleye ilk 11’de başlayan Kaan

Ayhan ve Kenan Karaman 90 dakikada sahada
kaldı.Bundesliga’da 33’üncü haftanın önemli
karşılaşmasında 3’üncü sıradaki Leipzig, 2’nci
sıradaki Borussia Dortmund’u konuk etti. Red
Bull Arena’da oynanan mücadeleden konuk
ekip 2-0’lık skorla galip ayrıldı. Dortmund’a ga-
libiyeti getiren golleri 30’uncu dakikada Haa-
land ve 90+3’üncü dakikada kendi kalesine
Haidara kaydetti. DHA

33. HAFTA SONA ERDI

10 YENİ

OYUNCU

ALINACAK
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Trabzonspor Divan Kurulu,
bugün bir araya gelerek 

oldukça sert bir bildiriye imza
atarken Başakşehir Başkanı

Göksel Gümüşdağ hedef 
alındı. Trabzonspor Divan 

Kurulu Başkanı Ali Sürmen, 
"Bizi sahamızda dahi yense o 

futbol takımına, yöneticilerine 
teşekkür etmesini biliriz. Ama 

hakkımızı yedirtmeyiz" dedi

T rabzonspor Divan Kurulu tarafın-
dan, hakem hatalarıyla ilgili Trab-
zon milletvekilleri, sivil toplum

örgütü başkanları, siyasi partilerin il tem-
silcileri, ilçe belediye başkanlarının katılı-
mıyla Ortahisar Belediye Meclisi
Salonu’nda bir basın toplantısı düzenle-
nip, ortak bildiri yayımlandı. Toplantıda
konuşan Trabzonspor Divan Kurulu Baş-
kanı Ali Sürmen, hakem hatalarını değer-
lendirerek, Medipol Başakşehir Başkanı
Göksel Gümüşdağ'a yönelik eleştirilerde
bulundu. Trabzonspor'un şampiyonluk
yolunda emin adımlarla yürüdüğünü, bu
konuda herhangi bir tereddütleri bulun-
madığını kaydeden Sürmen, "Şampiyon-
luk konusunda bir tereddütümüz yok.
Böyle bir amaçla da bu toplantı düzenlen-
medi. Çünkü biz hem futbolcularımıza
hem hocamıza hem yönetimimize güveni-
yoruz. Bu konuda en ufak tereddütümüz
yok. Önce yılların birikimi bir takım şeyler
var. Bu bir takım olayların bazı aktörleri
Trabzonspor'un şampiyonluğu konusunda
acaba engel olabilir miyim düşüncesine
kapılmış olacak ki bir takım hatalar yapı-
yorlar. Biz hiçbir şampiyonluğu, bir takım
ayak oyunlarına veya hakem hatalarına
yüklemedik" dedi.

Çatır çatır futbol oynadık

Bordo-mavili camianın haklarını yedirtme-
yeceklerini belirten Sürmen, "Çıktık çatır
çatır futbolumuzu oynadık galibiyetleri-
mizi aldık daha sonra hakkıyla mağlup ol-
duğumuz maçlardan sonra hiç sesimiz
çıkmadı. Bizi sahamızda dahi yense o fut-
bol takımına, yöneticilerine teşekkür etme-
sini biliriz. Ama hakkımızı yedirtmeyiz. Bu
zor günde evimize dahi misafir kabul et-
mezken burada risk alıp bir toplantı yapı-
yorsak bir hedefimiz var demektir. Bu
hedefe giderken de çekeceğimiz her çile
kutsaldır. Futbolda hedef beklenmez he-
defe gidilir. Trabzonspor da emin adım-
larla hedefe gitmektedir” diye konuştu.

Senaryolarla karşı karşıyayız

Toplantında konuşan Ortahisar Belediye
Başkanı Ahmet Metin Genç de "Bazı çev-
reler Trabzonsporumuzun şampiyonluğu-
nun önünü kesmek için üstün gayret sarf
etmektedirler" diyerek ortak bildiriyi
okudu. Trabzonspor'un şampiyonluk yo

lunda önünün kesilmeye çalışıldığını akta-
ran başkan Genç, bildiride şunları söyledi:
"Çok başarılı geçirdiğimiz bir sezonun
sonlarına yaklaşırken, yine bildik, tanıdık
ve şerbetli olduğumuz senaryolarla karşı
karşıyayız. Trabzonsporumuz; ne yazık ki
bazı çevreleri rahatsız etmekte, bu çevreler
Trabzonsporumuzun şampiyonluğunun
önünü kesmek için üstün gayret sarf et-
mektedirler. Ekonomik, idari ve sportif ola-
rak Türkiye'de taraflı tarafsız herkesin
beğenisini kazanan Trabzonsporumuz; ne
üzücüdür ki rekabet kültüründen uzak, adil
ve hakkaniyetli yarış anlayışından bihaber,
hırsları yüzünden gözleri kör olmuş bazı
kimselerin kirli tezgahlarına konu edilmek
istenmektedir. Bugün burada; Trabzons-
porumuzun hakkını, sevincini, alın terini,
mutluluğunu ve refahını çalma gayreti
içinde olanlara son uyarımızı yapacağız."

HAKKIMIZI
TRABZONSPOR'DAN ÇOK SERT ŞAMPİYONLUK BİLDİRİSİ!

SÖKE SÖKE ALACAĞIZ!
Kentteki yerel gazetelerin ortak man-
şetle çıktığını hatırlatan başkan Ahmet
Metin Genç, "Bugün yerel gazetelerimiz
ortak bir manşetle çıktı. O manşetin
başlığı 'Her Yol O'na Çıkıyor' şeklindeydi.
Gazetelerimiz çok haklı ve doğru bir de-
tayı ortaya koydu. İstanbul Büyükşehir
Belediye Meclisi Başkanvekilliği, TFF
Başkanvekilliği ve Kulüpler Birliği Baş-
kanlığı gibi görevlerde bu-
lunmuş Başakşehir Kulübü
Başkanı Göksel Gümüşdağ'ı
uyarıyorum! Oğuz Sarvan,
Ünsal Çimen, Hamza Işın,
Turgay Güdü ve Abdurrah-
man Arıcı gibi kendisinin de
bizzat içinde bulunduğu
2010-2011 sürecinde Trab-
zonsporumuzun hakkı,

emeği, alın teri çalınmış ve kulübümüz
hakkı olanı alamamıştır. Bugün tekrar
bu yöntem deneniyorsa, bilinsin ki so-
nuçları 2011'deki gibi olmaz! Sene
2011 değildir ve Trabzonspor da
2011'deki Trabzonspor değildir! Bizler
Gümüşdağ'ın TFF ve MHK'de kurduğu
yapıyı ve düzeni biliyoruz. O yüzden bir
kez daha ve son kez kendisini uyarıyo-

ruz. Trabzonspor'un hakkını
çalan, vebalinden daha büyük bir
ağırlığın altında kalır! Trabzons-
por bu sene hakkı olan Cemil
Usta Sezonu Şampiyonluk Kupa-
sını söke söke alacaktır! Bakınız
bir kez daha tekrar ediyorum;
söke söke alacaktır! Bunu ne
Göksel Gümüşdağ ne de onun or-
takları engelleyememektir" dedi. 

YEDIRTMEYIZ

Trabzonspor’u
takip ediyorum
Almanya'da gösterdiği performansla beğeni kazanan Serdar Dursun, Trabzonspor için transfer
açıklamasında bulundu. Serdar Dursun, “Trabzonspor’u takip ediyorum. Çok etkili oynuyorlar.
İzlerken keyif alıyorsunuz. Böyle bir takımda her oyuncu oynamak ister elbette” diye konuştu
Çifte şampiyonluk için kenetlenen
Trabzonspor, diğer yandan da trans-
fer çalışmalarını sürdürüyor. Balıke-
sirsporlu Anıl Başaran ve Malle’yi
bitiren Bordo-Mavililer, yabancı sayı-
sının düşmesi planlandığı için yerli
isimlere ağırlık verdi. Fırtına’nın hede-
findeki oyunculardan biri de Serdar
Dursun. Sörloth ve Ekuban’ın arka-
sına yerli forvet olarak düşünülen Ser-
dar, Almanya’da çok iyi bir sezon
geçiriyor. Toplamda çıktığı 34 maçta
17 gol, 6 asistlik performans gösteren
Darmstadt’ın yıldızı, Fanatik gazete-
sine açıklamalarda bulundu. Serdar,

“Türkiye’de oynadığım dönemde iste-
diğim şansı bulamamıştım. Kendimi
ispatlamak için Almanya’ya gittim.
Çok çalıştım ve Bundesliga 2’de ara-
dığım istikrarı yakaladım. Fiziksel ve
taktiksel anlamda burada çok önemli
tecrübeler kazandım. Bu sezon da
açıkçası benim için çok iyi geçiyor. Şu
anda Bundesliga’dan benimle ilgile-
nen takımlar var. Menacerim görüş-
meleri yürütüyor. Türkiye’den de
adımın anıldığı kulüpler var. Darms-
tadt’a resmi teklif var mı bilmiyorum.
Ancak çalışmalarımın karşılığı olarak
bu ilgi, benim doğru yolda olduğumu

gösteriyor” diye konuştu.

İzlerken keyif alıyorsunuz

1.90 boyundaki ve 28 yaşındaki santr-
for, “Trabzonspor’u takip ediyorum.
Çok etkili oynuyorlar. İzlerken keyif alı-
yorsunuz. Böyle bir takımda her
oyuncu oynamak ister elbette. Şu an
tamamen kalan maçlara odaklandım.
Bir yıl daha sözleşmem var. Gelecekte
ne olacağını merak ediyorum. Ancak
Türkiye’de başarılı olabileceğime ve iyi
işler yapacağıma inanıyorum. Neler
olacağını hep beraber göreceğiz” 
ifadelerini kullandı.

Başakşehir
ara vermedi!
Süper Lig’in 28. haftasında MKE Ankaragü-
cü’nü deplasmanda 2-1 yenen Medipol 
Başakşehir’de gözler Galatasaray maçına çev-
rildi. Turuncu-lacivertli takım, MKE Ankaragücü
galibiyeti sonrası ara vermeden Galatasaray
karşılaşmasının hazırlıklarına başladı
Süper Lig’in 28. haftasında MKE Ankaragücü’nü
deplasmanda 2-1 yenen Medipol Başakşehir’de
gözler Galatasaray maçına çevrildi. Turuncu-laci-
vertli takım, MKE Ankaragücü galibiyeti sonrası
ara vermeden Galatasaray karşılaşmasının hazırlık-
larına başladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre,
Başakşehir Fatih Terim Stadı’nın yanındaki sahada
teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleş-
tirilen antrenmanda MKE Ankaragücü maçında
oynayan futbolcular, yenileme çalışması yaptı.
Diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından
5’e 2 pas çalıştı. Turuncu-lacivertli ekibin idmanı,
çift kale maçla tamamlandı. Bugünü izinli geçirecek
Medipol Başakşehir, 29. haftadaki Galatasaray kar-
şılaşmasının hazırlıklarını 22 Haziran Pazartesi
günü yapacağı çalışmayla sürdürecek.

Ben inanıyorum 
siz de inanın!
Galatasaray'da hafta boyunca 
terapist gibi çalışan Fatih Terim,
tüm imkanları seferber etti. İmpa-
rator’un tek isteği kalan 7 haftada
21 puan toplayıp zirveye çıkmak
Başakşehir'in kazanmasıyla zirvenin 9 puan geri-
sine düşen Galatasaray'da gergin bekleyiş sürüyor.
Sabah'ın haberine göre; Gaziantep FK maçında
sarı-kırmızılı takımda tam 5 eksik (Muslera, Mar-
cao, Donk, Andone, Adem) bulunuyor. İlk 11'i kur-
makta zorlanan Fatih Terim, Rize'de moralleri
bozulan takımını ayağa kaldırmaya çalışıyor. Hafta
boyunca oyuncuları ile bire bir görüşmeler yapan
Terim'in "3 ay önce şampiyonluğa ne kadar inanı-
yorsak, aynı inancı taşımalıyız. Geçen sezon geri
düştüğümüzde pes etmedik. Biz kalan 7 maçımızı
kazanalım, sezon sonu nerede olacağımızı hep bir-
likte göreceğiz'' sözleriyle motive ettiği öğrenildi.
Belhanda bu sezon toplam 26 maçta forma giyer-
ken bunların 22'sine ilk 11'de başladı. Faslı oyuncu
5 kez ağları sarsıp 2 asist yaptı.

Fenerbahçe’ye bir adım daha yaklaştıSarı-Lacivertliler yılın trans-
ferinde sona yaklaştı. Transferin

gözdesi Mert Hakan Yandaş,
Galatasaray'ın 500 bin euroluk

ödediği imza parasını kabul
etmedi. Bu flaş hamle ile birlikte

başarılı oyuncu Fenerbahçe'ye
bir adım daha yaklaştı

Fenerbahçe ile Galatasaray’ın transfer
etmek istediği DG Sivasspor’un başarılı
oyuncusu Mert Hakan Yandaş konusunda
sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Fenerbahçe ve Galatasaray’dan Mert Ha-
kan’ı kadrolarına katmak için arka arkaya
hamleler geliyor. Fenerbahçe’ye daha yakın
olan Mert Hakan Yandaş transferinde ya-
şanan son gelişmeler şekilde:

Galatasaray’dan bir atak geldi

Akşam'ın haberine göre; Galatasaray, Mert
Hakan’a yıllık 1.2 milyon euro ve 500 bin
euro imza parası önerdi. Bu teklifte kur 7
TL olarak sabitlendi. Bu teklif sonrası Fe-
nerbahçe devreye girdi. Sarı-Lacivertliler’in
teklifi ise yıllık 1.5 milyon euro ve 500 bin
euronun üzerinde bir imza parası oldu. Bu
flaş teklif sonrası ise Galatasaray’dan bir 

atak geldi. Sarı-Kırmızılılar, 500 bin euroluk
imza parasını Mert Hakan’ın hesabına ya-
tırdı. Ancak oyuncu bu ücreti geri çevirdi.
Mert Hakan’ın bu hamlesi transferde ken-
disini Fenerbahçe’ye bir adım daha yaklaş-
tırdı. Galatasaray flaş bir hamle yapmazsa
Mert Hakan Yandaş yeni sezonda Fener-
bahçe forması giyecek. Galatasaray’ın son
bir hamle daha yapması bekleniyor.
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Barış Manço’nun gerçek adını açıkladı

B eylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık, Bey-
likdüzü’nün yaş almış ba-

balarına ziyaretler gerçekleştirdi.
Başkan Çalık, Babalar Günü kapsa-
mında tüm tedbir ve önlemlerle ger-
çekleşen ziyaretlerde şehit babası
Mustafa Yıldız, Prof. Dr. Halil İbra-
him Atay ve TRT’nin kurucuların-
dan Nejat Buhara ile bir araya
geldi. Çalık, 87 yaşındaki Mustafa
Yıldız’ın yıllar önce şehit olan oğ-
lunu kendisinden dinleyerek acısına
ortak olurken istek ve taleplerine
kulak vererek her zaman yanında
olduklarını belirtti. Çalık, ziyaretle-
rin ikinci adresi olan ve doğa ala-
nında önemli çalışmalara imza atan
95 yaşındaki Orman Mühendisi
Prof. Dr. Halil İbrahim Atay’ı da
evinde ziyaret ederken Beylikdü-
zü’nde yeşil alana yapılan yatırım ve
projeleri paylaştı. Ziyaretlerin son
adresi olan TRT kurucularından 92
yaşındaki Nejat Buhara’nın da
evine konuk olan Çalık, Buhara ve
eşinin paylaştığı anı ve fotoğraflarla
tarihe yolculuk yaptı. Ziyaretler so-
nunda ev sahipleri Başkan Mehmet
Murat Çalık’a özel ilgi ve alakala-
rından dolayı teşekkürlerini iletti.

Hep birlikte karşılayacağız

Babalar Günü’nü içten dilekleriyle
kutlayan Başkan Çalık, “Bu yıl
pandemi sürecinden dolayı baba-
larımıza doyasıya sarılamasak da
sevgimizle yanlarında olduk. Bu
süreci tam anlamıyla geride 
bıraktığımızda doyasıya kucakla-
şacağımız günleri hep birlikte 
karşılayacağız. Bu özel günde 

Beylikdüzü’nde 90’lı yaşlarında
olan çınarlarımıza ziyarette bu-
lunduk ve tecrübelerine tanıklık
ettik. Evlatlarından sevgiyi ve şef-
kati esirgemeyen, tecrübeleriyle
evlatlarımıza rehberlik eden feda-
kâr tüm babalarımızın babalar gü-
nünü kutluyor daha nicelerinde
birlikte olmayı temenni ediyorum”
ifadelerini kullandı.  

Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço, YouTu-
be’da “Barış Manço’nun asıl ismi” başlıklı bir
video yayınladı. Manço, "II. Dünya Savaşı sıra-
sında amcam dünyaya geliyor, gündeme yöne-
lik olarak ‘Savaş’ ismi konuluyor. Yıllar sonra
insanlar artık barış özlemiyle savaşın bitme-
sini beklerken babam doğuyor. Babamın ilk
ismi ‘Mehmet’, dedesi Mehmet Abdi Man-
ço’dan geliyor. Halam İnci Manço’dan

dinlediğim kadarıyla; 1942’de kuzenleri Yusuf
Ulcay vefat etmiş, 1943’te babam doğmuş. Onu
da anmak üzere babamın ismine ‘Yusuf’ eklenmiş.
Bu kadarla da kalmamış. 5.5 kiloya yakın doğ-
duğu için hastanede hemşireler ‘Bunun adı Tosun
olsun’ demişler. Ve ismi kayıtlara ‘Tosun Yusuf
Mehmet Barış Manço’ olarak geçmiş. 1954’te 
ortaokula geçiş sınavına girerken nüfus müdürlü-
ğüne gidip ‘Tosun Yusuf’ ismini çıkartmışlar" dedi. 

BABALARI 
UNUTMADI
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü’nün yaşlı babalarına 
ziyarette bulundu. Babalar Günü’ne özel gerçekleşen programda şehit babası Mustafa
Yıldız, Prof. Dr. Halil İbrahim Atay ve TRT’nin kurucularından Nejat Buhara’yı ziyaret
eden Başkan Çalık, “Evlatlarından sevgiyi ve şefkati esirgemeyen, tecrübeleriyle evlat-
larımıza rehberlik eden fedakâr tüm babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun” dedi
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