
CHP'den ayrı-
larak Memle-
ket Partisi'ni
kuran Muhar-
rem İnce'nin
kadrosunda
yer alan Bü-
yükçekmece
Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün yeğeni
Ufuk Akgün ile görüştüm. Akgün’ün ye-
ğeni olduğu için ‘Memleket Partisi’nde ne
işi var’ diyenlere seslenen Ufuk Akgün,
"Ben bu yola baş koydum. Burada Kuvayı
Milliye ruhunu görüyorum. 
Atatürk’ü görüyorum. Ne yani
şimdi. Amcam Hasan Akgün 
bir başka siyasi partide diye
ben siyaset yapamayacak
mıyım?" diye soruyor. 

Mehmet Mert’in köşe yazısı sayfa 9’da 

Olay, Ümraniye Armağanev-
ler Mahallesi Narlı Sokakta

saat 12.00 sıralarında yaşandı. 
5 katlı apartmanın ikinci katında
bulunan dairede henüz bilinmeyen
bir nedenle yangın çıktı. Yangında
Kerem ile Anne Rahman Güney'in
ağır yaralandı. Kerem hayatta 
kalırken, Anne Rahman Güney 
yapılan tüm müdahaleye rağmen
hayatını kaybetti. Öte yandan

baba Mehmet Güney'in sabah 
saatlerinde evden ayrılmadan 
önce evden tartışma seslerinin 
duyulduğu öğrenildi. Mehmet
Güney işyerini arayarak, “Karımı
ve oğlumu öldürdüm. Köprüden
atlayacağım” dediği öne sürüldü.
Polis ekipleri bu iddiaları araştırır-
ken, bir kişinin Fatih Sultan 
Mehmet Köprüsü’nden atladığı
belirlendi. I SAYFA 9
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İstanbul'da yaşanan 3.9 büyük-
lüğündeki depremin, denizde

yaşanan depremlerden farklı ele alın-
ması gerektiğini söyleyen Prof. Dr.
Şükrü Ersoy, “Depremleri biz deniz
içerisinde bekliyoruz. Kartal’daki dep-
rem karada meydana geldi. KAF’ın
ikinci kollarının birkaç tanesinin kara
üzerine çıktığını
biliyoruz. 
Marmara 
Bölgesi’ndeki 
bir depremde
100 milyar dolar
ekonomik kayıp
meydana gelip,
50 bin bina 
çökebilir” dedi. 
I SAYFA 8
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BÜYÜK DEPREME DİKKAT

KİPTAŞ’ın, geçtiğimiz 31 Mayıs’ta te-
melini attığı “KİPTAŞ Tuzla Meydan

Evleri”ne başvuruda bulunan vatandaşlar
için kura çekim töreni düzenlendi. Törene ka-
tılan Ekrem İmamoğlu, İBB’nin deprem büt-
çesini düşürdüğü iddialarını yalanladı. “Öyle
rakam oyunlarıyla, bilanço üzerinden rakam-
lara bakarak, kendi yaptıkları hataların üs-

tünü örtmeye çalışan bir dille asla muhatap
olmayız” diyen İmamoğlu, “Böyle bir şey
yok. Gümbür gümbür depremle ilgili, dönü-
şümle ilgili çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
Kanal İstanbul'u da eleştiren İmamoğlu,
“Beton Kanal’a gömülecek parayla İstanbul,
10-15 yılda güvenli bir şehir haline gelir” diye 
konuştu. 
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HAtALARıNıN ÜZERiNi ÖRtMEK iStiYORLAR

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı
Mehmet Emin Birpınar’ın, ihalesi

iptal edilen Silahtarağa’daki arıtma tesisiyle
ilgili sözlerine de yanıt veren İmamoğlu, 
“Arkadaş, demeyecektim, diyeceğim: Beni ilk
uyaran, ‘Bu, buraya yapılmaz’ diyen kendi
ilçe belediye başkanınız” açıklamasını yaptı.
İBB’nin tüm kurumlarının sorumluluk bilin-

ciyle hareket ettiği vurgusunu yapan 
İmamoğlu, “Bu anlayışla ve bu hararetle 
çalışmak zorundayız. İstanbul halkı, onun
için bize yüzde 55'e yakın oy verdi. Bir 
dahaki seçimde İstanbul halkı, bize, en az
yüzde 60’ın üstünde oy verecek. Biz, bu
kadar yürekli bir çalışmanın içerisindeyiz”
ifadelerini kullandı. I SAYFA 5
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BENi iLK UYARAN KENDi BELEDiYE BAŞKANLARı

Marmara'da 50 
bin bina çökebilir

KAMU İHALE İLANLARINI www.gazetedamga.com.tr ADRESİNDEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

Sezgin Baran Korkmaz'ın
avukatı Doç. Dr. Murat Volkan

Dülger, müvekkilinin Avusturya’da
tutuklanarak cezaevine gönderilme-
siyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Müvekkilinin Türkiye'de yargılanma-
sını ve Türkiye'ye iadesini istediklerini
belirten Dülger, “14 gün sonraki 
mahkemede iade edilip edilmeyeceği 
yönünde bir karar verilmeyecek. 

İade süreci biraz 
uzun bir süreç.
Wels'teki mah-
keme, eğer iade
kararı oluşursa
bu sürecin gözal-
tında mı yoksa
serbest olarak mı
geçireceğine
karar verecek”
dedi.
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BİRAZ UZUN BİR SÜREÇ

Avukatı Türkiye’ye
iadesini istedi
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Sezgin B. Korkmaz

CHP Genel Başkan Yardım-
cısı ve Sözcüsü Faik Öztrak,

“Seçildikleri günden itibaren özel-
likle de pandemi döneminde beledi-
yelerimiz çok başarılı sınav veriyor.
Sosyal demokrat belediyeciliğin ne
olduğunu halkımız, yaşayarak tec-
rübe ediyor. Sayın genel başkanımı-

zın talimatıyla
belediyelerimiz
milletimizin 
yükünü hafiflet-
mek için canla
başla çalıştılar.
Bundan sonra
da aynı şevkle
çalışmaya
devam edecek-
ler” dedi.
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BAŞARILI SINAV VERİYORLAR

Belediyelerimiz 
canla başla çalıştı

Faik Öztrak

Kocaeli’de İYİ Parti Grup 
Başkan Vekili ve Milletvekili

Lütfü Türkkan’a ait 15 kaçak yapıyla
ilgili yıkım kararının kesinleşmesinin
ardından çiftlikte tahliye işlemi başla-
tıldı. Türkkan’a ait Nezir Ağa Et 
Entegre Besicilik'te inceleme yapan
ekipler, 28 bin metrekarelik alandaki
yapıları kayıt altına almıştı. Kaçak 

olduğu iddia 
edilen çiftliğin
tahliye edilmesi
için verilen süre
dolunca bölgeye
jandarma, bele-
diye ve elektrik
dağıtım ekiple-
riyle iş makine-
leri sevk edildi.
I SAYFA 7
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15 KAÇAK YAPI VAR

Kaçak çiftlik 
tahliye edildi

Lütfü Türkkan

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 158 taşınmaz için 39 bin kişinin
başvuruda bulunduğu “KİPTAŞ Tuzla Meydan Evleri” için düzenlenen
kura çekiminde konuştu. İBB’nin tüm kurumlarının sorumluluk 
bilinciyle hareket ettiğini vurgulayan İmamoğlu, “İstanbul halkı, 
onun için bize yüzde 55'e yakın oy verdi. Bir dahaki seçimde İstanbul
halkı, bize, en az yüzde 60’ın üstünde oy verecek. Biz, bu kadar
yürekli bir çalışmanın içerisindeyiz” diye konuştu

KARıMı VE OĞLUMU ÖLDÜRDÜM!

iDDiANAME
KABUL EDiLDi

Şükrü Ersoy

Bağımsız İstanbul Milletvekili
Ümit Özdağ, “19 Mayıs'ta

Anıtkabir'den yola çıkan Ayyıldız 
Hareketi olarak, 26 Ağustos 2021'de
Malazgirt Meydan Savaşı'nın 950'nci
yıl dönümünde ve büyük taarruzun
başlamasının 99'uncu yıl dönü-
münde, Allah'ın izni ve yardımı ile
'gelecek bin yılda da buradayız' diye-
rek partimizi ku-
racağız. Biz yola
Oğuz Han’ın
başkentinden,
Hoca Ahmet
Yesevi'nin 
Türbesi'nden,
Atatürk’ümüzün
ebedi istirahat-
gahından çık-
tık” dedi.
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MALAZGİRT’İN YILDÖNÜMÜ

26 Ağustos’ta 
partisini kuruyor

Ümit Özdağ

DEVA Partisi Genel Başkan
Yardımcısı Mehmet Emin

Ekmen Esenyurt İlçe Teşkilatı'na 
ziyarette bulundu. Ziyarette konuşan
Ekmen, “Milletimizin sisteme, Ak
Parti'ye hatta Sayın Cumhurbaşka-
nı'na inancı o kadar azaldı ki mafya
liderinden medet umar hale geldiler.
Bir ülkede hukuk devleti yoksa derin
devlet araya girer. Kanun devleti de
yoksa mafya araya girer” ifadelerini
kullandı. I SAYFA 8
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AK PARTİ’YE GÜVEN AZALDI

Kanun yoksa
mafya vardır

Ümraniye’de bir evde çıkan yangın aile faciasına dönüştü. Anne
Rahman Güney hayatını kaybederken 7 yaşındaki çocuğu Kerem
ağır yaralandı. Baba Mehmet Güney ise intihar etti

Anayasa Mahkemesi,
HDP'nin kapatılması is-

temiyle hazırlanan iddiana-
meye ilişkin ilk incelemesini
tamamlayarak, iddianamenin
kabulüne karar verdi. 843 
sayfalık iddianamede 451 kişi
hakkında siyasi yasak isteniyor.
İddianamede 69 kişinin terör
örgütü lehine konuşmaları,

parti mensubu konuşmaları bu-
lunuyor. Ayrıca, iddianamede
HDP’nin banka hesabına ted-
bir konulmasını da talep edildi.
HDP Eş Genel Başkanları 
Mithat Sancar, “AYM, iddiana-
meyi kökten reddetme fırsatına
sahipti. Bunu yapması için de
yeterince hukuki ve vicdani
sebep mevcuttu” dedi.  I SAYFA 7
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YuZDE 60’lA
KAZAnACAgIZ

AiLE FACiASI! 

YÜZlERCE bİnA YEnİlEnECEK!
Beyoğlu’nda kentsel 
dönüşüm alanına 

girmeyen bölgelerde bulunan
yüzlerce riskli yapının yenilen-
mesi amacıyla hazırlanan Plan
Notu Teklifi, Beyoğlu Beledi-
yesi Meclisi’nin ardından İBB

Meclisi'nde de görüşülerek oy
birliğiyle kabul edildi. Belediye
Başkanı Haydar Ali Yıldız, 
yürürlüğe giren Plan Notu 
Teklifi’nin depreme hazırlık 
açısından büyük öneme sahip
olduğunu belirtti.  I SAYFA 9
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İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU GELECEK SEÇİMLER İÇİN İDDİALI KONUŞTU

BEN BU YOLA
BAŞ KOYDUM!

İStAnbul’un 
yarısı aşı oldu

Koronavirüsle mücadele kapsamında
aşılama çalışmaları tüm dünyada ve

Türkiye'de sürüyor. Son olarak İstanbul Valisi
Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yap-
tığı açıklama ile İstanbul'da aşılama oranla-
rını açıkladı. Vali Yerlikaya'nın paylaşımında,

“20 Haziran itibariyle, 1. doz: 5 milyon 235
bin 899, 2. doz: 2 milyon 354 bin 711, Top-
lamda 7 milyon 590 bin 610 doz aşı yapıldı.
30 yaş üstü ve istisnai grupta bulunanlarla
birlikte hedef nüfusumuz 10 milyon 245 mbin
006. Yüzde 51'e ulaştık” ifadelerini kullandı.
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Kuleden
AtLADı

Beyoğlu'ndaki Galata
Kulesi'nden atlaya-

rak, beton zemine düşen
18 yaşındaki Osman
Demir, hayatını kaybetti.
Ceset hastane morguna
kaldırılırken soruş-
turma başlatan polis
olay yerinde 
inceleme yaptı. 
İntihar anı bir
vatandaşın 
cep telefonu 
ile kayıt yaptığı
sırada kamera-
lara yansıdı. 
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HABERİN DEVAMI SAYFA 2’DE

Yaz meyvelerine
DiKKAT EDiN

ALEYHiMiZDE KONUŞANLAR DA
SEÇiMDE BiZE OY VERECEK!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün aleyhinde
konuşan bazı kurum temsilcilerinin bile kendisine
oy vereceğini iddia ederek, “Hatta bazı siyasi 
kimliklerin evlatlarının, torunlarının bile bugünden
oylarına talip olduğumu ve onların da bana oy
vereceğini olan inancımı yineleyerek, bu bilinçle
ve bu akılla bütün arkadaşlarımın çalışmasını; 
yürekli bir biçimde, kucaklayıcı bir biçimde
çalışmasını diliyorum” açıklamasını yaptı.  

SAHADA ÇÖZÜMSAHADA ÇÖZÜMSAHADA ÇÖZÜMSAHADA ÇÖZÜMSAHADA ÇÖZÜMSAHADA ÇÖZÜMSAHADA ÇÖZÜMSAHADA ÇÖZÜMSAHADA ÇÖZÜM
HABERİN
DEVAMI
SAYFA
5’TE



M ürdüm eriği, dut, şeftali, üzüm,
kiraz ve diğerleri… Birbirinden
lezzetli yaz meyveleri sıcak yaz

günlerinde gerek tatları, soğuk ve bol sulu
yapılarıyla, gerekse görünüşleriyle iştah
kabartıyor. Ancak dikkat! Acıbadem Inter-
national Hastanesi Beslenme ve Diyet
Uzmanı Elif Gizem Arıburnu, yaz ayla-
rıyla birlikte öğünlerimizde çok daha fazla
yer alabilen, öyle ki öğlen ya da akşam
öğünlerinde sebze ve etin yerine tüketilebi-
len kocaman meyve tabaklarının fayda-
dan çok zarar verebildiğini belirterek
“Hele ki pandemi döneminde evde
geçirilecek olan yaz akşamla-
rında meyve miktarlarına
dikkat etmek son derece
önemli. Aksi taktirde
aşırı meyve tüke-
timi bel bölgesi
yağlanmasına
neden olması-
nın yanısıra,
karaciğer ve
pankreas
yağlanma-
larına yol
açarak ba-
ğışıklık siste-
mimizi de
tehlikeye atı-
yor. Ayrıca
yüksek şeker
içerikleri diyabet
hastalarının kan
şekerlerinin yüksel-
mesine neden olurken,
içerdikleri potasyum vb
minerallerle de böbrek hasta-
lığı olan kişilerin kan değerlerini
yükselteceğinden bu hastalığa sahip kişi-
ler tüketimine çok daha fazla dikkat et-
meli” diyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı
Elif Gizem Arıburnu, yaz meyvelerinde
dikkat edilmesi gereken sayıları anlattı,
önemli uyarılar ve önerilerde bulundu. 

Kayısı : 4 taneyi aşmayın!
Kayısı, yüksek lif içeriği sayesinde bağır-
sak hareketlerini artırarak sindirimi des-
tekleyicidir. A vitamini, kalsiyum, fosfor,
demir, magnezyum ve potasyum mineral-
lerinin de iyi bir kaynağıdır. A vitaminin-
den zengin olması, bağışıklığı güçlendirici,
görme fonksiyonlarını destekleyici ve cilt
epitel dokusunu yenileyicidir. 4 adet kayısı
tüketildiğinde, 1 porsiyon kayısı tüketilmiş
olur. 4 adet kayısı 120 gramdır. Kayısı, po-
tasyum içeriği bakımından zengin bir
meyve olduğundan, böbrek hastalıkla-
rında tüketimine dikkat edilmesi 
gerekmektedir.   

Mürdüm eriği : 4 taneyi aşmayın!
Mürdüm eriği, antioksidan özelliği
sayesinde; bağışıklık sistemini güç-
lendirici, kolesterolü ve tansiyonu denge-
leyici etki göstermektedir. Düşük glisemik
indeksli bir meyve olduğundan, ani kan
şekeri artışlarını önlemeye yardımcıdır.
Kuru halde tüketiminin kardiyovasküler
hastalıklar ve kemik sağlığı üzerinde
olumlu etkileri bulunmaktadır. Ancak
kuru mürdüm eriğinde şeker içeriği yük-
seldiğinden, insülin direnci ve diyabet has-
talarında tazesinin tüketilmesi daha
sağlıklı olmaktadır. 4 adet orta boy (80 gr)
mürdüm eriği tüketimi, 1 porsiyon olmak-
tadır. Mürdüm eriği, oksalat bakımından
zengin bir meyve olduğundan böbrek taşı
hastalığı olan bireylerde risk oluşturmak-
tadır. Böbrek taşı hastalıklarında tüketimi
sınırlandırılmalıdır. 

Yeni dünya/Malta eriği: 
6 taneyi aşmayın!
Malta eriği, meyvesinde ve yapraklarında
içerdiği bileşikler nedeniyle geleneksel

tıpta kullanılan bir meyvedir. Yaprakları
kronik bronşit, yüksek ateş, öksürük gibi
durumlarda kullanılmaktadır. Meyve
kısmı ise antioksidanlardan zengindir. 1
oturuşta 2 porsiyonu aşmayacak şekilde
tüketimi baş ağrısı, ishal ve mide hazım-
sızlığı gibi şikayetlerin oluşmasını engelle-

yecektir. 6 adet malta eriği
(125 gr) tüke-

tildi-

ğinde 1
porsiyon tü-

ketilmiş olur. 

Yeşil erik : 10 taneyi aşmayın!
Sağlık üzerine oldukça fazla etkisi olan
eriğin faydaları arasında; kemik sağlığı ve
hafızanın gelişmesi, antioksidan, antien-
flamatuar ve anti-ülser etkileri ve kabızlığı
önlemesi sayılabilir. Erik, aynı zamanda
kanseri önlemeye de destek sağlar. Yapı-
lan çalışmalarda; eriğin, meme kanseri
hücrelerinin çoğalmasını önlemeye, kolon
kanseri hücrelerinde ise büyümeyi engelle-
meye destek olduğu görülmüştür. Yüksek
fenolik içeriği sebebiyle iyi bir antioksidan
olan erik, vücudu radyasyonun neden ol-
duğu oksidatif
strese karşı
korur.
Erik,
asit

iç-
eriği
yüksek
bir meyvedir.
Fazla tüketimi
sonucunda mi-
dedeki asit oranı
artarak olumsuz etki
ortaya çıkabileceğinden
dolayı bir oturuşta 10 adetten
fazla tüketimi önerilmemektedir. 

Kiraz : 12 taneyi aşmayın!

Kirazı mevsiminde günde 12 adet tüket-
mek vücuttaki oksidatif stresi ve iltihap-
lanmayı azaltarak; tip 2 diyabet,
kardiyovasküler hastalıklar ve kansere
karşı koruyucu etki gösterir. Bunca fayda-
sına rağmen aşırı miktarda kiraz tüketimi
mide sağlığını olumsuz etkileyebilir ve
mide ekşimesi gibi problemler oluşabilir.
Aynı zamanda bağırsak hareketlerini artı-

rıcı etkisi bulunduğundan, aşırı miktarda
tüketimi ishale yol açabilir. Bununla bir-
likte, kiraz tüketiminin kan sulandırıcı ilaç-
lar ile etkileşim gösterdiğine ilişkin net bir
kanıt bulunmamaktadır. 

İncir : 4 taneyi aşmayın!
İncir oldukça tatlı olmasından dolayı por-
siyon kontrolünü sağlamada zorlandığı-
mız bir meyvedir. Günde 1 porsiyon (2
adet) incir tüketimi, incir
içerisindeki pektinler sa-
yesinde kolesterolün dü-
şürülmesine önemli

fayda sağlar. Günde 2
porsiyon (4 adet) in-
cirden daha fazla
tüketildiğinde yük-
sek fruktoz alı-
mına bağlı olarak
karaciğer yağlan-
ması riski art-
maktadır. Organ
yağlanmaları ba-
ğışıklık sistemimi-
zin zayıflamasına

neden olabileceği
için porsiyonları aş-

mamakta fayda 
vardır. 

Üzüm: 15 taneyi
aşmayın!
Kırmızı üzüm, içeriğin-
deki resveratrol  adlı bile-
şik sayesinde tansiyonu
önleyici ve kalp sağlığını
destekleyicidir. Aynı za-
manda antioksidan iç-
eriği nedeniyle kan
damarlarını tıkayan ve
koroner hastalıklara yol
açan kötü kolesterolü ön-
leyicidir. Kırmızı üzümün
kardiyovasküler hastalık
riskini düşürücü olan bir
diğer etkisi ise, resveratrol

içeriği saye-
sinde kan-
daki nitrik
oksit

sevi-
yelerini

yükselterek pıhtı-
laşmayı engellemesidir. Ancak
yeşil üzüm, glisemik indeksi yüksek bir
meyve olduğundan kontrollü tüketilmeli-
dir. Gerek yeşil gerekse kırmızı üzümde 15
adedin geçilmemesi önemlidir. Kontrol-
süz tüketimi, fazla kalori alımına sebep
olarak kilo problemlerine ve bel bölgesi
yağlanmalarına yol açabilir. 

Dut: 10 taneyi aşmayın!

Kabızlık şikayetleri, anemi riski, egzama,
saç dökülmesi gibi problemlerde olumlu

etki gösteren dut, yedikçe yediğimiz ken-
dimizi durdukmata zorluk çektiğimiz
meyvelerden bir tanesi. Sağlık açısından
birçok faydası olsa bile şeker içeriği yük-
sek bir meyve olmasından dolayı şeker
hastalarıda ve şeker kısıtlaması yapılan
hastalarda tüketilmemesi veya porsiyo-
nuna çok dikkat etmek şartıyla tüketil-
mesi önemlidir. 1 porsiyon dut meyvesi,
10 adet büyük boy dut meyvesine eş de-
ğerdir. 10 adet büyük boy dut meyvesi
ise 75 gramdır. 

Şeftali: 1 taneyi aşmayın!
Şeftali, besin değeri ve lif içeriği bakı-
mından zengin bir meyvedir ve idrar

söktürücü etkiye sahiptir.
Ancak şeftali, potasyum
bakımından zengin oldu-
ğundan böbrek hastala-
rında tüketimine dikkat
edilmesi gerekir. Kan test-
lerinde potasyum para-
metresi yüksek olan
böbrek hastalarının şefta-
liyi hiç tüketmemesi, sağ-
lıklı kişilerin ise bir
porsiyonda 1 orta boy
(150 gram) şeftaliyi seç-
meleri tavsiye edilir. 

Karpuz: 4 küçük üçgen
dilimi aşmayın!
Soğuk ve sulu meyveler
dediğimizde ilk aklımıza
gelen meyvelerden biri
olan karpuz tüketiminde
porsiyon kontrolü zorla-
şabilmektedir. Kişiye göre
değişmekle birlikte günlük
ortalama 2-3 porsiyon
kadar karpuz tüketimini
sağladığımızda, günlük C
vitamini ihtiyacımızın
büyük çoğunluğu karşı-
lanmaktadır. Karpuzu
mevsiminde yeterli dü-
zeyde tüketmek, prostat
kanseri oluşumunu önle-
yicidir. Sağlığa olumlu et-
kilerinin yanı sıra diyabetli
bireylerin veya kilo ver-
mek isteyen kişilerin, gün-
lük ihtiyaçlarına göre
önerilen porsiyonu aşma-
maya özellikle dikkat et-
meleri gerekmektedir.
Karpuzun 1 porsiyonu
(200 gram) 4 küçük
üçgen dilimdir. 

Kavun: 6 küçük üçgen
dilimi aşmayın!
Beslenme ve Diyet Uz-
manı Elif Gizem Arı-
burnu “Soğuk yaz

meyvelerinin
bir diğer
gözdesi

olan kavun
meyvesi de,
porsiyon
kontrolünün
zorlaştığı

meyvelerden
biridir. Günlük 

2-3 porsiyon kavun
tüketimi kişiye göre

farklılık göstermekle birl-
likte, günlük C vitamini ihtiyacını yüksek
oranda karşılar. Aynı zamanda kavun,
içeriğindeki potasyum sayesinde tansi-
yonun dengelenmesine katkı sağlar. Sağ-
lığa birçok faydasının yanında kilo
vermek isteyen ve diyabeti olan birey-
lerde günlük ihtiyaçlara uygun olarak,
mutlaka porsiyon miktarının aşılmadan
tüketilmesi önemlidir. Kavunun 1 porsi-
yonu  (200 gram) 6 küçük üçgen dilime
denk geliyor” diyor.
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Yaz meYvelerine

Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Gizem Arıburnu, yaz
meyvelerinde dikkat edilmesi gereken sayıları anlattı,

önemli uyarılar ve önerilerde bulundu

dIKKat edIn
SEMANUR POLAT

Beslenme ve Diyet Uzmanı
Elif Gizem Arıburnu “Kişile-
rin günlük tüketecekleri
meyve miktarları, yaşa, cin-
siyete, kiloya, boya, kişilerin
hareketlilik düzeylerine ve
enerji ihtiyaçlarına göre de-
ğişir. Bundan dolayı bir se-
ferde bu yaz meyvelerinden
sadece bir çeşidi tüketmek
bir porsiyona karşılık gelir.
Aksi halde bir oturuşta hep-
sinden bu miktarlarda
yemek karaciğeri ve bel böl-
gesini yağlandırır. Bağışıklı-
ğımızın güçlenmesi için
çeşitli vitamin ve mineral-
lere ihtiyaç duyduğumuzdan
seçeceğimiz meyveleri her
defasında değiştirerek kont-
rollü tüketmekte fayda var”

uyarısında bulu-
nuyor. 

Kontrollü 
tüketim şart!

Göz alerjisi
olabilirsiniz

Türk Oftalmoloji Derneği, içinde bulunduğu-
muz bahar ayları ve yaklaşan yaz aylarında artış
gösteren göz alerjisi şikayeti bulunanlar için

önemli hijyen kuralı uyarılarında bulundu. Özellikle pan-
demi dönemi sebebiyle kişilerin el ve göz temizliği konu-
sunda daha hassas ve duyarlı olmaları istendi. Türk
Oftalmoloji Derneği Kornea ve Oküler Yüzey Birim Baş-
kanı Prof. Dr. Ayşe Burcu, dünya nüfusunun yaklaşık
yüzde 40’ında alerjik konjonktivit belirtileri görüldüğüne
dikkat çekerek, son on yılda bu hastalığa yakalananların
sayısında çok hızlı bir yükseliş olduğunu söyledi.

Hava kirliliği en önemli sebep

Prof. Dr. Ayşe Burcu hem metropol şehirlerde hem de ge-
lişmekte olan ülkelerde hastalık belirtilerinin yoğunlaştı-
ğını, bunun en önemli sebebinin ise kentleşme, hava
kirliliği, iklim değişiklikleri, çocukluk çağlarında düşük en-
feksiyon teması olduğunu sözlerine ekledi.

Mevsimi geldi, kaşımayın

Prof. Dr. Ayşe Burcu, hızlı bir şekilde şikayetleri azaltmak,
bulguları kontrol altına almak, hastanın yaşam kalitesini
arttırmak ve göz yüzeyinin hasarını önlemek gerektiğini
belirterek “Tedavinin başında alerjenle teması azaltmak
gerekir. Gereksiz ilaçlardan kaçınmak ve mümkünse koru-
yucu içermeyen damlaları tercih edilmelidir. Ayrıca uzun
süreli kontrolsüz ilaç kullanımı istenmeyen yan etkiler
oluşturabilir.” diyerek şunları tavsiye etti:
lGözleri kaşımamak,
lYapay gözyaşı damları ile alerjenleri konjonktival keseden yıkayarak
uzaklaştırmak,
lGünde 1-2 kez 5-10 dakika soğuk kompresler uygulamak
lKontakt lens kullanımına ara vermek,
lPolenlerin yoğun olduğu zamanlarda ve güneş ışınlarının en dik
olarak geldiği saatlerde zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamak,
lDışarı çıkarken güneş gözlüğü, şapka, şemsiye kullanmak,
lEvde polen filtresi olan klima cihazlarının kullanılması,
lPolen mevsiminde ev ve araba camlarının kapalı tutulması,
lKimyasal temizlik maddeleri, boya ve parfümlerden uzak durmak,
lTüylü evcil hayvanların uzaklaştırılması veya her hafta yıkanması
lUykudan önce saçları yıkamak,
lEvde tozları barındıracak halı, kilim gibi eşyaların ve tüylü oyuncak-
ların bulundurulmaması,

Teknolojide
dönüşüm var

Teknolojinin tüm dünyayı etkisi altına aldığı
günümüz dünyasında, birçok elektronik cihaz,
birkaç yıl kullanımdan sonra “atık” haline geli-

yor. İstenmeyen, çalışmayan veya kullanılmayan bilgisa-
yarlar, televizyonlar, monitörler, cep telefonları, PDA’lar,
VCR’ler, CD çalarlar, faks makineleri, yazıcılar ve ben-
zeri bu elektronik atık veya e-atıklar ise, doğaya karışa-
rak çevreyi kirletiyor.  İncehesap.com olarak, elektronik
atık (e-atık) konusunda proaktif girişimlerde bulunduk-
larını belirten İncehesap.com Kurucu Ortağı Nurettin
Erzen; tüketicilerine yeni ürünlerini ulaştırırken, elektro-
nik atıkları kullanıcılardan alma ve bu sayede, elektronik
atık konusunda fark yaratacak bir uygulamayı gerçek-
leştirme planlarından bahsetti. 
Dünya genelinde kişi başına düşen yıllık teknoloji atığı
7.3 kilogram seviyesini geçmiş durumda. Bu konuyla
alakalı olarak ise, dünya genelinde teknoloji geri dönü-
şümüne giren firmaların sayısı da her geçen gün artıyor.
2019 yılında yapılan bir araştırma, 53,6 milyon ton e-
atık üretildiğini gösteriyor. Son 5 yıl içerisinde %21 artan
bu oranın, önümüzdeki 16 yıl içinde ikiye katlanacağı
tahmin ediliyor. Kişi başına düşen yıllık atık miktarı 7,3
kilogram seviyesindeyken, 2019 yılında ortaya çıkan e-
atıkların %17,4’ü geri dönüşüme uğradı. Bu durum, 57
milyar dolar değerindeki altın, gümüş, bakır, platin ve
diğer yüksek değerli, geri kazanılabilir malzemelerin iş-
lenmediği ve doğaya karıştığı, çevreyi kirlettiği
anlamına geliyor.

Elif Gizem
Arıburnu



3GÜNCEL 22 HAZİRAN 2021 SALIwww.gazetedamga.com.tr

B eylikdüzü'nde anne ve oğlunun ceset-
leri, oturdukları dairede kapılarında
'Bomba düzeneği var yaklaşmayın'

notları yazan ayrı odalarda bulundu. Beylik-
düzü, Yakuplu Mahallesi'nde akşam saatle-
rinde 3 katlı bir binanın ikinci katında bulunan
bir daireden koku gelmesi üzerine bina sakin-
leri durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar
üzerine olay yerine polis ekipleri daireye çilin-
gir yardımıyla girdi. Daireye giren polis ekipleri
içeride oda kapısında asılı bir notta 'Bomba
düzeneği var yaklaşmayın' yazdığını tespit etti.
Polis ekipleri olayın yaşandığı bina ile yanın-
daki apartmanda yaşayan vatandaşları hemen
tahliye etti. Bomba imha uzmanı polis ekipleri-
nin incelemesi üzerine herhangi bir düzeneğe
rastlamadı. Her iki odaya da giren polis ekip-
leri anne Münevver Ertem(60) ve oğlu Ertan
Ertem'in(40) cansız bedenleri ile karşılaştı.
Olay Beylikdüzü, Yakuplu Mahallesi'nde
akşam 21.00 sıralarında meydana geldi. Edini-
len bilgiye göre, Hürriyet Bulvarı Caddesi üze-
rindeki 3 katlı bir binanın ikinci katında
bulunan bir daireden koku gelmesi üzerine
bina sakinleri durumu polis ekiplerine haber
verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık
ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis
ekipleri daireye çilingir yardımıyla girdi.

Bomba düzeneği bulunmadı

Daireye giren polis ekipleri içeri de oda kapı-
sında asılı bir not ile karşılaştı. Polis ekiplerinin
yaptığı kontrolde notta 'Bomba düzeneği var
yaklaşmayın' yazdığını tespit etti. Polis ekipleri
olay yerine bomba imha uzmanı polisleri çağı-
rırken, olayın yaşandığı bina ile yanındaki
apartmanda yaşayan vatandaşları hemen tah-
liye etti. Olay yerine önlem amaçlı itfaiye ekip-
leri sevk edildi. Ayrıca polis ekipleri binanın
bulunduğu Hürriyet Bulvarı Caddesi'ni araç ve
yaya geçişine kapattı. Olay yerine gelen bomba
imha uzmanı polis ekipleri oda kapılarında
yaptığı incelemede herhangi bir düzeneğe rast-
lamadı. Her iki odaya da giren polis ekipleri
anne ve oğlunun cansız bedenleri ile karşılaştı.
Odada iki adet tabanca bulunduğu da öğre-
nildi. Polis ekiplerinin dairedeki detaylı incele-
mesi devam ediyor.

Polisler 5 saat çalışma yaptı

Polis ekipleri olayın yaşandığı dairede geniş
çaplı inceleme yaptı. Yapılan incelemede her
iki odada cansız bedenleri bulunan annenin
Münevver Ertem(60), oğlunun ise Ertan
Ertem(40) olduğunu tespit etti. Ayrıca polis
ekipleri Ertan Ertem'in cansız bedeninin ya-
nında bulunan iki tabancayı da inceledi. Polis
ekiplerinin incelemesinin ardından anne ve oğ-
lunun cansız bedenleri cenaze aracıyla Yeni-
bosna Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Polis
ekipleri çalışmalarını tamamlamasının ardın-
dan bina sakinlerinin apartmana girmesine
izin verdi.

Apartmandan ağır kokular geldi

Olayın yaşandığı binada oturan bir kişi, "Bi-
naya giriş için bekliyoruz. Herhalde az kaldı
polisin çalışması, bir kaç saattir bekliyoruz.
Ben olayın yaşandığı binada oturuyorum. Ben
tanımıyordum kendilerini. Apartmandan ağır
kokular gelmeye başladı. Bende ev sahibini
aradım, geldiler polislere haber verdiler. Geldi
polisler girdiler içeri, maalesef böyle bir olay
meydana geldi. Allah rahmet eylesin" dedi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. DHA

Hem atlarından oldular hem de paraları isteniyor

Kaza, 16 Mart 2021'de Arna-
vutköy'de meydana geldi. Er-
dinç Tekin'in kullandığı

kamyonet Egemen Caddesi'nde yola çıkan
2 ata çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan
atlardan biri ölürken, diğer at ise ayağın-
dan yaralandı. Kazadan 3 ay sonra Ak-
kaya ailesi evlerine gelen tebligatla neye
uğradıklarını şaşırdı. Sigorta şirketi, kam-
yonetin 23 bin 467 lira tutan masrafını ai-
leden talep etti. Hurdacılık yaptıklarını ve

tek geçim kaynaklarının atları olduğunu
söyleyen İrfan Akkaya ve eşi Aslı Akkaya,
köpeklerin saldırısına uğradıkları için atla-
rın yola çıktıklarını belirtti. Bu parayı öde-
yecek güçlerini olmadığını söyleyen aile
duruma tepki gösterdi.

Asla sokağa salmadık

Aslı Akkaya, "O gün komşularımız da
şahit, sokak köpeklerinin saldırısı sonucu 2
atımız iplerini kopararak koşmaya başladı.

Yola yaklaştıkları sırada da kamyonetin
korna sesi ile atlar ürkünce yola fırladılar.
Meydana gelen kazada bir atımız öldü, bir
diğer atımız ise sakat kaldı. Sakat kalan atı,
belediyeyi arayarak onlara teslim ettik.
Hurdacılıkla geçimimizi sağlıyoruz biz.
Eşim bu süreçte el arabası ile hurdacılık
yapmaya çalıştı. Zor günler geçirdik ancak
bugün gelen tebligatla neye uğradığımızı
şaşırdık. 2 attan olduk biz. Bu yetmezmiş
gibi bir de kamyonetin tamir masrafını

ödeyen sigorta şirketi, ödedikleri parayı
bizden tahsil etmek istiyorlar. 
Biz zaten kaymakamlık ve belediyelerden
aldığımız yardımlarla ayakta durmaya ça-
lışıyoruz. Bu parayı nasıl öderiz bilmiyo-
ruz. İtiraz edeceğiz. Çünkü atlarımızı
başıboş sokağa salmadık biz hiçbir zaman.
İtiraz ederek gerekli tüm yasal yollara baş-
vuracağız" dedi. Öte yandan Akkaya Ailesi
kazada ölen atın yavrusuna ise gözleri gibi
bakıyor. DHA

Arnavutköy'de 3 ay önce atlarına kamyonet çarpan Akkaya Ailesi'ne, sigorta şirketinden aracın tamir
masrafı için 23 bin 467 liralık tebligat geldi. Hurdacılık yaparak geçimlerini sağladıklarını belirten Aslı
Akkaya, "Hem 2 atımızı kaybettik, hem de kamyonetin zararını bizden almak istiyorlar” dedi

CEsETLErıN UsTUNE 
BoMBA vAr YAzDıLAr Laf atma kavgası

KöTü BİTTİ

Olay, önceki akşam Akıncılar
Mahallesi'nde yaşandı. Alkollü
oldukları ileri sürülen Deniz M.

ile Serkan K. sokakta karşılaştı. İddiaya
göre, Serkan K., kendisine "buradan elini ko-
lunu sallayarak geçemezsin" şeklinde laf
atan Deniz M.'ye karşılık verdi. İkili arasında
başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle
Serkan K., cebinden çıkardığı bıçakla Deniz
M.'yi göğsünden bıçakladı. Ardından bıçağı
kapan Deniz M. de, Serkan K.'yi bacağın-
dan bıçakladı. Deniz M. yere düşen Serkan
K.'ye tekmeler attı. Bir mahalleli de yerdeki
Serkan K.'ye tekme attı. Kavga, çevredekile-
rin araya girmesiyle sonlandırılırken, bildiril-
mesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk
edildi. Yaralı halde kaçan Deniz M. kendi
imkanlarıyla hastaneye giderken, Serkan K.
sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardın-
dan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hasta-
nedeki tedavilerinin ardından Güngören
Asayiş Büro Amirliği'ne götürülerek ifadele-
rine başvurulan Deniz M. ile Serkan K. bir-
birlerinden şikayetçi olmadı. Kavga anı ise
cep telefonu kamerasına saniye saniye yan-
sıdı. Görüntülerde, ikilinin kavga etmesi,
göğsünden bıçaklanan kişi ile çevredekiler-
den birinin yerdeki kişiye tekmeler atması ve
çevredekilerin araya girerek kavgayı sonlan-
dırması görülüyor.   DHA

Güngören'de, sokakta birbirine laf 
atan iki kişi arasında kavga çıktı. 
Kavgada ikisi de aynı bıçakla yaralandı.
Kavga anları cep telefonu kamerasına
yansırken, hastanedeki tedavilerinin
ardından ifadelerine başvurulan iki
taraf da birbirlerinden şikayetçi olmadı

Aşırı hız trafiği
BİrBİrİNE KATTı

Kartal'da caddede aşırı hızla
ilerleyen otomobil, karşıdan gelen
otomobille park halindeki araç-

lara çarptı. Kazadan yara almadan kurtulan
otomobildeki 3 kişi, o sırada mahallede bu-
lunan polis ekiplerince tedbir amaçlı hasta-
neye götürüldü. Kaza anı güvenlik
kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza,
geçen çarşamba Topselvi Mahallesi'nde ya-
şandı. Caddede hızla giden otomobilin sü-
rücüsü, karşısına bir anda çıkan otomobile
çarpmamak için frene bastı. Otomobil, kar-
şısına çıkan otomobille park halindeki 2
araca çarparak, durabildi. Kazadan yara al-
madan kurtulan otomobildeki 3 kişi, kendi
imkanlarıyla dışarı çıktı. Çevredekilerin yar-
dımına koştuğu 3 kişi, o sırada mahallede
bulunan sivil giyimli polis memurları tara-
fından tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.
Kazada otomobili hasar gören Onur Işık,
"Caddeden gelen araç, park halindeki araç-
lara vurdu. Üç tane araca çarptılar. Polis bu-
radan aldı arkadaşları, hastaneye gittiler"
şeklinde konuştu.

MAHALLE

PANİKLEDİMAHALLE
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PANİKLEDİ

Beylikdüzü'nde bir dairede anne ve oğlunun cesetleri kapısında
'bomba düzeneği var yaklaşmayın' notu yazan odalarda bulundu 

Ağaç otomobilin
üstüne devrildi!
Kadıköy'de binanın bahçesinde bulunan dut ağacı yola devrildi.
Ağacın dalları park halindeki bir otomobilin üzerine düşerken
araç sahibi ve mahalle sakinleri devrilen ağacın dutlarını
topladı. Ağacı kaldırmak için çalışma yapan bir itfaiye eri ise
kestiği ağacın üzerine düşmesi sonucu yaralandı
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YETİŞTİ
Olay saat
06.00 sırala-
rında Kadıköy

Suadiye Mahallesi'nde
meydana geldi. Binanın
bahçesinde bulunan dut
ağacı yola devrildi. Oto-
mobillerinin üzerine ağaç
devrildiğini fark eden araç
sahibi durumu itfaiye
ekiplerine bildirdi. İtfaiye
ekipleri ağacı kaldırmak
için çalışmalara başladı.
Bu sırada araç sahibinin
kızı devrilen ağacın dutla-
rını elindeki kovaya dol-
durmaya başladı. Bazı
mahalle sakinleri de ona
katılarak dut topladı.
Araç sahibi Erdal Alnıak,
hafif hasar oluşan oto-
mobilini bulunduğu yer-

den kaldırdı. Öte yandan
itfaiye eri, motorlu testere
ile devrilen ağacı parça-
lara ayırmaya çalışırken,
ağaçtan kopan parça yü-
züne geldi. İtfaiye eri çalı-
şır vaziyette bulunan
motorlu testere ile yere
düştü. İtfaiye çalışanı yü-
zünden yaralandı. Ağacın
devrilme anı ise güvenlik
kamerasına yansıdı.

Asırlık bir ağaçtı

Araç sahibi Erdal Alnıak,
"Sabah kalktığımızda ye-
şilliği fark ettik yolda.
İndim baktım yol kapan-
mış. Arabamın üzerine de
gelmiş bir miktar. Bende
fazla hasar yok. Asırlık
ağacımız son ikramını ya-

parak ayrıldı bizden. Veda
etti. İtfaiye erinin iyi ol-
duğu söyleniyor. Fazla bir
malumatım yok. İlk yar-
dım çantası getirdim yar-
dımcı olur diye ama gerek
duymadılar." diye 
konuştu. 
Dut toplayan Elif Alnıak,
"Sabah uyandım baktım
böyle bir olay. Benim de
canım ağaçtan dut topla-
mak istiyordu. Kısmet
böyleymiş. Arabanın üze-
rine geldi ama. Cana ge-
leceğine mala gelsin. Biz
de dut topluyor olduk.
Şifa olsun ne diyeyim."
dedi. Belediye ekipleri ise
yolda bulunan ağaç dal-
larını toplayarak yoldan
kaldırdı. DHA

Bağcılar’da
korkunç bir kaza
Bağcılar'da, sürücüsünün önüne bir anda
çıkan motosiklete çarpmamak için hamle
yaptığı otomobil, kontrolden çıkarak,
takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı

Kaza, TEM bağlantı yolu O-3
Otoyolu'nda Edirne istikametinde
20.30 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, önüne bir anda çıkan motosik-
lete çarpmamak için hamle yapan Ramazan
D.'nin kullandığı 34 otomobil, kontrolden çı-
karak takla attı. Sürücü Ramazan D. kazadan
yara almadan kurtulurken, otomobilde sıkışan
Mesut D. ile Selim D. yaralandı. Haber veril-
mesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye
ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin yardımıyla
otomobilden çıkarılan 2 yaralı, sağlık ekiple-
rine teslim edildi. Yaralılar ambulansla hasta-
neye kaldırıldı. Sürücü Ramazan D., "Motor
önüme geçti, motora vurmayayım diye, elim-
den geleni yaptım. Ondan sonra önüme geçti,
vursam direkt motora vuracağım ve o kaçtı.
Yolun üstünde belediye ekipleri suyu bırakıyor,
su arabanın frenine zarar verince araba kaydı.
Ben de duvara vurdum” dedi.

Feci kaza:
1 ölü 1 ağır yaralı

Bayrampaşa Hal-Otogar yo-
lunda otomobil ile motosikletin
çarpışması sonucu meydana gelen

kazada 1 kişi ölürken, 1 kişi ağır yaralandı.
Kaza, 19.00 sıralarında Hal-Otogar yolunda
meydana geldi. İki kişinin üzerinde bulun-
duğu F.T.'nin kullandığı 34 DDZ 187 plakalı
motosiklet ile A.S.'nin kullandığı 34 DSY 860
plakalı otomobil, çarpıştı. Çarpışmanın etki-
siyle motosikletten savrulan 2 kişi demir bari-
yerlere çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü
F.T. hayatını kaybederken, yanındaki kişi ise
ağır yaralandı. Sevk edilen sağlık ekipleri, ya-
ralıyı hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan
yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
İncelemenin tamamlanmasının ardından ölen
F.T.'nin cansız bedeni hastane morguna götü-
rüldü. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken,
polis kazaya ilişkin soruşturma başlattı. 

Beylikdüzü’nde yaşanan olay sonrası mahalle
sakinleri de büyük bir panik yaşadı.



B u projeye öncülük yaptığı için
duygularını dile getiren Esenyurt
Kent Konseyi Kadın Meclis Baş-

kanı Çiğdem Çınar, “Esenyurt'lu kadınla-
rımızın daha sağlıklı bir ömür
geçirebilmeleri için başlattığımız farkında-
lık çalışmalarının ilkini çok keyifli bir şe-
kilde gerçekleştirdik. Bugüne kadar hiç
spor yapmamış kadınlarımızın hem eğlen-

celi bir gün geçirmelerini hemde ilk defa
kendileri için birşeyler yapmalarına vesile
olduk. Kadınlarımızın kendilerine vakit
ayırması gerektiğini düşünüyorum” dedi. 

Birlikte olunca güzel

“Onları biraz da olsa ev, iş hayatından so-
yutlandırıp, onlar için farklı bir atmosfer
yaratmaya çalıştık” diyen Çınar, “Bize bu
etkinlikte sonsuz destek veren Bfit Barba-
ros Hayrettin Paşa spor salonu sahibi,

kadın destekçisi Sibel hanıma ve ekibine
çok teşekkür ediyoruz. Kadınlarımız tara-
fından çalışmamız yoğun ilgiyle karşı-
landı. Sağlıkla ilgili farkındalık
çalışmalarımız tüm yaz boyunca devam
edecektir. Kadın birlikte olunca güzel” ifa-
delerini kulladı.

Amacımıza ulaşıyoruz

Etkinliğin amacına değinen spor hocası
Sibel Perin, “Kadınların sosyal hayattaki

varlıklarını daha ön plana çıkarmalarını ve
özgüvenlerini kazanmalarını sağlamak
adına böyle bir girişimde bulunarak 
franchising (imtiyaz) almaya karar verdik. 
İlçemizde bulunan kadın kolları meclisi ile
görüşerek birlikte bir işbirliği yapmaya
karar verdik ve bu etkinliğe katıldık.
Etkinliğin amacı daha önce hiç spor
yapmamış kadınları spor ile buluştur-
maktı. Yavaş yavaş sabırla amacımıza 
ulaşıyoruz”dedi. 
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Esenyurt Kent Konseyi Kadın Meclis Başkanı Çiğdem Çınar
öncülüğünde, Bfit Barbaros Hayrettin Paşa Spor Salonu'da

spor hocası Sibel Perin desteğiyle hayatında hiç spor
yapmamış kadınlar sporla tanıştırıldı. Başkan Çınar,
etkinliğin tüm yaz boyunca devam edeceğini belirtti

K aradeniz’in ücra bir köyünde muh-
tardı benim babam. Bundan tam 25
yıl önce 49 yaşında yaşamımın baha-

rında öldü. Kimse inanmadı öldüğüne ya da
inanmak istemedi. Bulunduğu yörede iyilik
timsali bu adama, kimse ölümü yakıştıra-
madı. 49 yıllık hayat yolunda tüm yöre hal-
kında dostluklara, iyiliklere, güzelliklere dair
destansı bir iz bıraktı benim babam. Oysa
yapacağı daha çok işleri, dertlerine derman
olacağı yoldaşları vardı. Gerçekleştireceği
hayalleri vardı. Zaten hep böyle değil midir?
Dünya döndükçe ne işler biter ne umutlar ne
de hayaller…

Ne demişti rahmetli Kıvırcık Ali;
“Bahtım ile çekişim var
Hakka boyun büküşüm var
Daha yapacak işim var

Geriye dönün seneler”
*

Derler ki; kız evlat babaya erkek evlat
ananeye düşkündür. Düşkünlüğün derecesini
hangi kriterler belirler bilemiyorum. Bildi-
ğim tek bir şey var kalp ve gönül kriterleri.
Hani bir söz vardır ya; “taaa içerimden sevi-
yorum seni” işte benim baba kriterim de
buydu. Ben babamı taaa içerimden 
sevdim…

*
Büyük bir tüccar, büyük bir ekonomist,

büyük bir siyasetçi hiç bir zaman olmadı
benim babam. İstese olurdu…

Gençliğinin bir kısmını yurt dışında geçir-
miş, değişik kültürlerden milletlerden insan-
larla dostluklar kurmuştu. Bilge kişiliği ve
tecrübesiyle yöre halkının inandığı güvendiği
nadide insanlardan birisiydi. Kim düşkünse,
kim zor durumdaysa onun yanındaydı. İnsan
olmayı seçti benim babam. Gönül kazan-

mayı, dua almayı seçti.
*

Büyük bir siyasetçi hiç olmadı benim
babam. İstese olurdu…

Şimdiki yerel yönetimlere ders niteliğinde
bir dönem muhtarlık yapıp, ısrarla gelen
seçim tekliflerine; “hizmette koltuk aşkı
değil millet aşkı önemlidir.” Derdi. “Herkes
hizmette yarışmalı, ben köyüme 5 yıl hizmet
ettim. Onlar benden ben onlardan memnun
ayrılıyorum.” Sözleri bu günkü koltuğa ya-
pışıp, kalkmasını bilmeyen siyasetçilere ders
niteliğindeydi benim babamın.

*

Büyük bir ekonomist hiç olmadı bemim
babam. İstese olurdu…

Herkesle ekmeğini bölüştü. Eski model F-
350 kamyoneti vardı. O kamyonet onun için
F-35 uçağı niteliğindeydi. O kamyonet tüm
köylünün malıydı. Ormandan ağaçlar, bağ-
dan bahçeden tarım ürünleri, mısırı, fındığı
köyün tüm ihtiyaçları o kamyonetle taşınırdı.

*
Büyük bir tüccar hiç olmadı benim

babam. İstese olurdu…
Karadeniz’in geçim kaynaklarının en ba-

şında gelen fındık üreticisinin yol pusula-
sıydı. Köylünün tarım kooperatifleriyle
arasında köprüydü. Köylünün yok pahasına
ürününü sattırmamak için mitingler düzenle-
yecek kadar cesurdu benim babam.

*
Her şeyden öte yenilikçiydi bemim babam.
Demokrattı, aydındı, paylaşımcıydı.  
İlk televizyonu bizim evimizde gördü köy

halkı. Köyün tüm çocukları çizgi film izle-
mek için bize gelirdi. Köyün sinema salo-
nuydu bizim evimiz. İlk elektriği Köyümüze
babam getirmişti. 6-7 km ilerideki karşı
köyden elektrik hattı çektirecek kadar mü-
hendisti benim babam.

*
Hayat mücadelesinde yorulmamayı, doğ-

rularımdan ödün vermemeyi babamdan öğ-
rendim. Hayata bakış açımı babamdan
aldım. Olaylar karşısında sabretmeyi, insan-
ların konumu, mevkisi ne olursa olsun eşit
olduklarını fakat eşit davranmamam gerek-
tiğini babamdan öğrendim. Adil olmayı, ve-
fayı babam öğretti bana. Merhametli olmayı
babam aşıladı bana.

Belkide günümüzde en gerekli olan ce-
surca, korkusuzca yaşamayı haksızlık karşı-
sında dik durmayı babama borçluyum.

İşte ben o muhteşem adamın oğluyum…
Tüm babalarımıza saygıyla… 

Benim babam

2020 yılı Mart ayında koronavirüsün ülke-
mizde etkisini göstermesiyle birlikte Bağcılar
Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sa-

rayı yüz yüze eğitimlerine ara vermek zorunda kalmıştı.
Engellilerin sosyal hayattan kopmamaları ve eğitimle-
rinden geri kalmamaları için de online eğitim başlatıl-
mıştı. Normalleşme dönemlerinde engel oranı düşük
olan kursiyerler için mesafeli şekilde yüz yüze eğitimler
yapılırken riskli grupta olanlar için internet üzerinden
eğitimler hala devam ediyor.

Ekran başında eğitime devam

Eğitim programında engelli eğitmenlerinin yanında
konuk olan uzmanlar da kendi branşları üzerine su-
numlar yaptı. Diksiyondan el becerilerine kadar çok sa-
yıda kursun yer aldığı programda en dikkat çeken ise
boncuk dizim dersi oldu. 

Boncuk
dizme dersi

Osman KÖSE
damgaweb@gmail.com

osmankose@hotmail.fr
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ZEHRA ÇELİK

Öğrencilere duygusal terapi
2020 - 2021 eğitim öğretim yılı 18 Haziran'da karnelerin verilmesiyle sona ermişti ancak 21 Haziran-
2 Temmuz 2021 tarihleri arasında eğitim-öğretim faaliyetleri okullarda yüz yüze devam edecek. İl Milli 
Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, "Öğrencilerimiz okullarımızda hem akademik çalışmalarının desteklenmesi hem
de sosyal ve duygusal yönden geliştirilmesine dönük çok yönlü etkinlikler gerçekleştirecek" dedi

İstanbul İl Milli Eğitim Mü-
dürü Levent Yazıcı Ataşehir
Şehit Öğretmen Hasan Akan

İlkokulu'nda düzenlenen etkinliklere ka-
tıldı. Levent Yazıcı, uygulanacak prog-
ramla öğrencilerin hem akademik hem
sosyal yönde gelişimlerine büyük katkı

sağlanacağını belirtti. Yazıcı, "18 Haziran
itibariyle okullarımızın karneleri yansıtıldı
öğrencilerimize. Ama bu içinde bulundu-
ğumuz 21 Haziran haftasıyla da çok farklı
bir hafta başlıyor. 21 Haziran ile 2 Tem-
muz arasında öğrencilerimiz okulları-
mızda hem akademik çalışmalarının

desteklenmesi hem fiziksel, sportif etkinlik-
lerle öğrencilerimizin karşılaşması hem de
sosyal ve duygusal yönden geliştirilmesine
dönük çok yönlü etkinlikler gerçekleştire-
cek. İçinde bulunduğumuz haftada öğren-
cilerimiz özellikle okulu çok farklı
yönleriyle bir daha bence keşfedecekler.

Çünkü bütün ölçme değerlendirme yakla-
şımlarının da dışında olmak üzere bu faa-
liyetler yürüyor. Karneler verildi, yansıtıldı
sisteme. Hatta öğrencilerimiz isteyen veli-
lerimiz öğrenci karnelerini de aldılar. Ama
bununla birlikte okullarımız devam ediyor.
Aslında okulun bu çok önemli misyonunu
da gösteriyor. Okul öğrencilerimiz için çok
yönlü bir öğrenme imkanı sunuyor. Bugün
de bu hafta başlayan etkinliklerde bunları
kapsayacak" ifadelerini kullandı.

Maskeyle katılıyorlar

"Okullarımız öğrencilerimizle, velileri-
mizle, öğretmenlerimizle bir bütün olarak
okulun kendi imkanları, bakanlığımızın
belirlediği bu alandaki etkinlik kitapları ve
kılavuzlarıyla bu çerçeveyi çizdiler" diyen
Yazıcı, "Bugün de içinde bulunduğumuz
ortamda görüyorsunuz çocuklarımız ger-
çekten birlikte öğrenmenin, eğlenmenin
keyfini çıkartıyorlar. Umarım 2 haftamız
bu şekilde geçecek. Tabii salgın koşulla-
rına, asgari düzeyde dikkat ediliyor. Öğ-
rencilerimiz mutlaka bu etkinliklere
dışarıda da olsa maskeyle katılıyorlar. Yine
ihtiyaç duydukları her an dezenfekten ve
maske imkanları kendilerine sunuluyor.
Okulun bütün ortak kullanılan ortamları
dezenfekte ediliyor. Öğrenciler bu çerçe-
vede etkinliklerle baş başalar" açıklamasını
yaptı.  DHA

Kovid-19 nedeniyle online eğitim verilen Bağcılar
Belediyesi Feyzullah Kıyıklı Engelliler Sarayı 
kursiyerleri, boncuk dizimi ile hem motor 
becerilerini geliştiriyor hem de rehabilite oluyor.
Çocuklarının yanında derslere katılan anneler de
öğrendikleriyle evlerinde boncuk dizme işi 
yaparak ev ekonomisine katkıda bulunuyor

Yurt içi ve yurt dışından birçok üniversite-
nin katılımıyla gerçekleşen yarışma kapsa-
mında ön değerlendirmeyi geçmeyi başaran

çelik köprülerin 2-4 Haziran tarihlerinde Boğaziçi Üni-
versitesi’nde gerçekleşen büyük finale davet edildiği söy-
lendi. Final turunda yurt dışından Hırvatistan,
Makedonya, Romanya ve Türkiye’den çeşitli üniversite-
lerle yarışan ‘Albatros’, Altınbaş Üniversitesi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümü’nden dört erkek ve Mimarlık
Bölümü’nden bir kız öğrenciden oluşan 5 kişilik ekip ta-
rafından geliştirildi. Proje ekibinde yer alan öğrenciler
Erkam Kurt, Mazlum Badur, Muhammed Salih Balca,
Mohamed Al-Asvad ve Nicma Öztürk’e Arş. Gör. Fur-
kan Narlıtepe’nin danışmanlık yaptığı belirtildi.

6 ay hazırlandık

Proje çalışmaları ve yarışma süreci hakkında bilgi veren
ekip danışmanı Altınbaş Üniversitesi İnşaat Mühendis-
liği Bölümü Arş. Gör. Furkan Narlıtepe, “Yaklaşık 6 ay
boyunca bu prestijli yarışmaya sıkı bir şekilde hazırlan-
dık ve çelik köprümüzün dizayn ve analizlerini tamam-
layarak başvuru dosyamızı gönderdik. Ön
değerlendirme sonuçları açıklandığında yarışmaya
davet edilen üniversiteler arasında tek vakıf üniversitesi
olarak yer almanın mutluluğunu yaşadık. Üniversite-
mizle ilk kez yer aldığımız bu yarışmada, elde ettiğimiz
başarı gurur vericiydi” dedi.

Estetik Ödülü
Albatros'un
Boğaziçi Üniversitesi tarafından bu yıl 14'üncüsü
düzenlenen Design and Construct (DE&CO)
Uluslararası Çelik Köprü Yarışması'nda ön elemeyi
geçerek finale kalan Altınbaş Üniversitesi ekibi,
hazırladığı ‘Albatros’adlı köprüsüyle hem Estetik
Ödülü hem de ilgili kategorilerdeki
performansıyla genel sıralamada ikincilik
ödülünü kazandı
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İ stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
iştiraki KİPTAŞ’ın, geçtiğimiz 31
Mayıs’ta temelini attığı “KİPTAŞ

Tuzla Meydan Evleri”ne başvuruda bulu-
nan vatandaşlar için kura çekim töreni dü-
zenlendi. 149 konut ve 9 ticari alan için
düzenlenen tören, Zeytinburnu’ndaki KİP-
TAŞ Genel Müdürlüğü’nde, İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla gerçek-
leştirildi. Törende ilk konuşmayı yapan
KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, konut ve
ticari alandan oluşan 158 taşınmaz için,
toplam 39 bin 57 başvuru geldiği bilgisini
paylaştı.

Maddi çıkar uyarısı

Törende konuşan İmamoğlu, sosyal konut
üretimi ve kentsel dönüşüm süreçlerinin
kendileri için iki önemli konu olduğunun
altını çizdi. Her iki konunun da depremle
mücadelede, İstanbul’un dayanıklı bir kent
haline gelmesini amaçladığını vurgulayan
İmamoğlu, şu uyarılarda bulundu: 
"İstanbulluların, 3.9 ya da 4.2’de bile
‘Acaba bana ne olacak’ diye kaygı duyma-
dıkları bir İstanbul var etme çabası içinde
olacağız. Çoğu zaman -ben bunu yaşıyo-
rum- bina ya da konut sahipleri, yaşamla-
rının daha önünde ne yazık ki maddi
çıkarlarını ön planda tutabiliyorlar. Ben,
bunları açık ve net söylemekle yükümlü-
yüm. Ben, bu sürecin her tarafında otur-
dum. Her tarafında oturduğum için de o

aklı biliyorum. Vatandaşımızın, bu bakış
açısını tümden yadırgamıyorum. Normal
bir şehirde, depremle yüzleşmek zorunda
olmayan bir şehirde olsak, bunları duyma-
yız, geçeriz. Bu şehrin binaları, geçmişten
bugüne eskimiş ve ne yazık ki, yanlış yapıl-
mış. 25-30 sene dediğiniz şey, yapı ömrü
açısından daha dün demektir. Daha dün
yapılmış bazı binaların, akşamdan sabaha
kendiliğinden yıkıldığını gördüğümüz bir
kentte, hiçbir vatandaşımızın bu şekilde
tavır almasına, davranışına tahammülü-
müz yok. Bu tavrı göstererek, sadece kendi
canlarını değil, orada bu sürecin bir an
önce olgunlaşmasını isteyen komşularının,
vatandaşlarımızın da canlarını tehlikeye
atıyorlar. Ve Allah korusun ki, Allah gecin-
den versin ki, bizim depremi ne zaman ya-
şayacağımızı bilmediğimiz bu kentte,
depremi yaşadıktan sonra ahlanmanın,
vahlanmanın bize hiçbir faydası
olmayacak."

İddialar gerçek dışı

Çalışma arkadaşlarına sektörün bütün
temsilcileriyle iş birliği yapmaları konu-
sunda talimat verdiğini belirten İma-
moğlu, "Bizim iş birliği kabiliyetimiz ve
çekim odağı olmamız, müthiş bir avantaj.
Ben inanıyorum ki, toplumun bu denli gü-
venini yakalamış bir yönetim, uzun yıllar-
dır burada yok. O bakımdan biz, bunu da
fırsata dönüştürerek, bütün şeffaflığımızla,

bütün kabiliyetimizin, bütün amacımızın
insanlara o güvenli evleri vermek oldu-
ğunu yaşatarak, bu süreci çok güçlü bir
eylem planına dönüştürmemiz şarttır.
Bunu istiyorum” dedi. İBB’nin deprem
bütçesini düşürdüğü iddialarının gerçeği
yansıtmadığını kaydeden İmamoğlu,
“Öyle rakam oyunlarıyla, bilanço üzerin-
den rakamlara bakarak, kendi yaptıkları
hataların üstünü örtmeye çalışan bir dille
asla muhatap olmayız. Böyle bir şey yok.
Gümbür gümbür depremle ilgili, dönü-
şümle ilgili çalışıyoruz. KİPTAŞ’ın yanı
sıra, bütün iştiraklerimiz ve kurumumu-
zun ilgili birimleri, daire başkanlıkları da
yoğun bir biçimde çalışıyor" ifadelerini
kullandı.

Kimse bunu yutmaz

İmamoğlu, iddia sahiplerinin amaçlarını,
“Durup dururken bu kentin gündemine
hem yoğunlaşma hem bu şehri tehdit al-
tına sokma hem bu şehri gelecek anla-
mında geri dönülmez bir karanlık tünele
sokma anlamına gelen, hayatın bütün
yaşam unsurlarını yok sayan ‘Beton Ka-
nal’a yüz milyarlarca ayırmayı taahhüt
eden aklın, sözüm ona burada bir sorun
bir maraz çıkartma çabasıdır. Kimse bunu
yutmaz” sözleriyle dile getirdi. İmamoğlu,
Beton Kanal’a gömülecek parayla İstan-
bul’un 10-15 yılda güvenli bir şehir haline
geleceğine dikkat çekti.
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 158 taşınmaz için 39 bin kişinin başvuruda bulunduğu
“KİPTAŞ Tuzla Meydan Evleri” için düzenlenen kura çekiminde konuştu. İBB’nin tüm
kurumlarının sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini vurgulayan İmamoğlu, “İstanbul halkı,
onun için bize yüzde 55'e yakın oy verdi. Bir dahaki seçimde İstanbul halkı, bize, en az yüzde
60’ın üstünde oy verecek. Biz, bu kadar yürekli bir çalışmanın içerisindeyiz" diye konuştu.

YUZDE 60’LA 
KAZANACAGIZ

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Meh-
met Emin Birpınar’ın, ihalesi iptal edilen Si-
lahtarağa’daki arıtma tesisiyle ilgili sözlerine
de yanıt veren İmamoğlu, şöyle konuştu: 
"Arkadaş, demeyecektim, diyeceğim: Beni ilk
uyaran, ‘Bu, buraya yapılmaz’ diyen kendi
ilçe belediye başkanınız. İlk aylarındaydım
Belediye Başkanlığımın. Eyüpsultan’da ge-
zerken, Kâğıthane’ye doğru giderken beni ilk
uyaran ilçe belediye başkanınızdı. Sonra
bunu İSKİ’ye sorduğumda, çalışma istedi-
ğimde, gelen bilimsel rapor, ‘Asla buna ihti-
yaç yoktur’ diyor. 200 dönüme yakın,
Haliç’in kıyısında, Sayın Cumhurbaşka-
nı’nın da ‘Kendi elimle diktiğim’ dediği
ağaçların da 30 yıllık, 25 yıllık ağaçların da
kesilerek yapılmak istenen oradaki arıtma te-
sisinin gerekli olmadığını bilimsel olarak
önümüze koydular. Çünkü Baltalima-
nı’ndaki tesis ve Yenikapı’nın yeniden yapı-
lan ihalesi ile elde edeceği kapasite ve
oradaki biyolojik, ileri biyolojik tesisin olgun-
laşmasıyla aslında orada böyle bir ihtiyacın
olmadığı net olarak, bilimsel olarak önü-
müze koyduktan sonra, bizim iptal ettiğimiz
bu proje. Bir başka boyutuyla; ‘Ne yaparsa-
nız yapın, istediğiniz gibi arıtın, asla arıtılan
suyu Haliç’e veremezsiniz’ denilen bilimsel
rapor var. Bunlar, bu arıtılan suyu, Haliç'e
vereceklerdi. Bu kadar boyutu olan bir pro-
jeyi, bir bakan yardımcısı her gün anlatıyor.
Ne kadar sevmiş…" Çevre ve Şehircilik Ba-
kanı Murat Kurum ile Marmara Deni-
zi’ndeki müsilaj konusunun siyaset üstü
tutma konusunda taahhütte bulunduklarını
aktaran İmamoğlu, “Sayın Şehircilik Baka-
nımız, bakan yardımcınızın saçma sapan bir
mesele üzerinden her gün beyanda bulun-
masına müdahale edin. Hiç hoş değil.
Benim bütün bürokratlarımın, bütün siyasi
arkadaşlarımın, müsilaj meselesine -bizim
sizinle yaptığımız taahhütten sonra- tek bir
cümlesi dahi yoktur. Sayın Şehircilik Bakanı-
mıza bu notu da iletmiş olayım” dedi.

iBB’nin tüm kurumlarının sorumluluk bilin-
ciyle hareket ettiği vurgusunu yapan İma-
moğlu, “Bu anlayışla ve bu hararetle
çalışmak zorundayız. İstanbul halkı, onun
için bize yüzde 55'e yakın oy verdi. Bir da-
haki seçimde İstanbul halkı, bize, en az
yüzde 60’ın üstünde oy verecek. Biz, bu
kadar yürekli bir çalışmanın içerisindeyiz.
Hiç kimseyi siyasi görüşü ile ayırt etmeksi-
zin; bugün aleyhimizde konuşan bazı ku-
rumların temsilcileri dahi bize oy
verebilecek. Hatta bazı siyasi kimliklerin ev-
latlarının, torunlarının bile bugünden oyla-
rına talip olduğumu ve onların da bana oy
vereceğini olan inancımı yineleyerek, bu bi-
linçle ve bu akılla bütün arkadaşlarımın ça-
lışmasını; yürekli bir biçimde, kucaklayıcı bir
biçimde çalışmasını diliyorum” diye ko-
nuştu.  Konuşmaların ardından Bakırköy
23’ncü Noter Başkatibi Nurettin Aytek’in
gözetiminde, İmamoğlu ve İBB üst yönetimi
tarafında kura çekimleri gerçekleştirildi. 

SORUMLULUK 
BiLiNCiYLE 
HAREKET EDiYORUZ

BENi iLK UYARAN
BAŞKANINIZ DI!

Sahada çözüm Beylikdüzü 
Belediyesi tarafından
vatandaşların talep ve
şikâyetlerine yerinde
ve hızlı çözüm
üretmek amacıyla
başlatılan “Saha
Çözüm Hareketi” 
hız kesmeden devam
ediyor.  Saha çözüm
ekipleri, Adnan
Kahveci Mahallesi’nde
695 iş yeri ve 32 bin
204 hanenin 
kapısını çaldı

Beylikdüzü Belediyesi’nin ka-
tılımcı demokrasiyi tam anla-
mıyla hayata geçirmek

amacıyla başlattığı “Saha Çözüm Hare-
keti” tüm hızıyla sürüyor. 5 saha çözüm
aracı ve 70 kişi ile yola çıkan saha çözüm

ekibi, Beylikdüzü’nde yer alan tüm hane
ve iş yerlerini sosyal mesafe kuralına dik-
kat ederek iki kişilik gruplar halinde ziya-
ret etmeye devam ediyor. Vatandaşlarla
birebir iletişimi güçlendirmeyi amaçlayan
uygulama kapsamında Adnan Kahveci

Mahallesi’ndeki çalışmaları tamamlayan
ekipler, 695 iş yeri ve 32 bin 204 hanenin
kapısını çaldı. 1 Haziran tarihinde başla-
yan çalışmada vatandaşlara, Beylikdüzü
Belediyesi’nin son iki yılda yaptığı tüm ça-
lışmaları içeren dergi ile birlikte dezenfek-
tan ve maske bulunan çantalar hediye
edildi. Beylikdüzü’nün on mahallesinde
de ara vermeden devam edecek uygula-
mada Adnan Kahveci Mahallesi’nin ar-
dından Barış Mahallesi’nde ziyaretlere
hızla başlandı.  

Kente saygıyla hizmet ettik

Saha Çözüm Ekibi ile birlikte zaman
zaman vatandaşları ziyaret ederek sorun
ve taleplerini doğrudan dinleyen Beylik-
düzü Belediye Başkanı Mehmet Murat
Çalık, ilgili konuların en kısa zamanda çö-
züme kavuşturulacağını ve kendisinin de
bizzat takipçisi olacağını vurguladı.  Baş-
kan Çalık, “Beylikdüzü’nde insanı odağı-
mızda tutarak doğaya ve kente saygıyla
hizmet ettik. Şimdi ise yarın için bugün-
den harekete geçerek Beylikdüzü’nü gele-
ceğe hazırlamaya koyulduk. Saha Çözüm
ekiplerimizle Beylikdüzü’nün tüm mahal-
lelerinde her kapıyı çalıyoruz. 130 bin
hane ve iş yerini ziyaret edip komşularımı-
zın şikâyet, talep ve önerilerine kulak vere-
ceğiz; belediyemizin icraatları konusunda
bilgilendireceğiz. İlçemizin tüm sorunla-
rını hep birlikte çözeceğiz. Beylikdüzü bu-
güne nefes, yarına umut olmayı
sürdürecek.” ifadelerini kullandı. 

40 bin balya
saman ücretsiz
dağıtılıyor
Geçtiğimiz yıl 5 bin 500 balya
samanı küçük ve orta ölçekli
hayvancıya hediye eden Silivri
Belediyesi, bu yıl da 40 bin balya
samanı Silivrili dar gelirli üreticiye
ücretsiz olarak dağıtmaya başladı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yıl-
maz’ın yerli ve milli üretimi destek ça-
lışmaları ile hayata geçirilen “Çiftçiye

Tohum Desteği Projesi” kapsamında, Silivri’de
dar gelirli üreticilere yönelik destekler devam edi-
yor. Geçtiğimiz yıl 300 dönüm araziye yapılan to-
humluk arpa ekiminden elde ettiği 5 bin 500
balya samanı, küçük ve orta ölçekli hayvancıya
hediye eden Silivri Belediyesi, bu yıl da belediye
arazilerinin 1000 dönümüne arpa, 500 dönü-
müne de buğday ekti. Hasat edilmeye başlanan
ürünlerden elde edilmesi planlanan 40 bin balya
saman, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da hay-
vancılıkla uğraşan Silivrili üreticilere ücretsiz ola-
rak dağıtılmaya başladı. Belediye ekipleri
samanları çiftçilerin kapılarına kadar teslim ediyor
ve böylece çiftçiler herhangi bir nakliye masrafı
ödemek zorunda da kalmıyor. Bu çalışma saye-
sinde; yerli ve milli tohumlara sahip çıkılırken,
özellikle son günlerde fiyatı neredeyse yüzde 100
artan samanın temini konusunda da hayvancıla-
rın üzerinden önemli bir maddi yük alınmış 
oluyor.

Üreticilerimizin yanındayız

Ücretsiz saman dağıtımı hakkında açıklamalarda
bulunan Başkan Yılmaz, “Biz, Silivri Belediyesi
olarak üretmenin ne kadar kıymetli olduğunun
farkındayız. Bu farkındalıkla göreve geldikten
sonra daha önce kullanılmayan, atıl durumdaki 2
bin 500 dönüm belediye arazisini üretime kazan-
dırdık. Bu arazinin 1000 dönümüne arpa, 500
dönümüne de buğday ektik ve hasattan yaklaşık
40 bin balya saman elde etmeyi planlıyoruz. Elde
ettiğimiz samanları ilçemizde üreticilik yapan ihti-
yaç sahibi hayvancı ve çiftçilerimize ücretsiz dağı-
tıyoruz. Tarım ve hayvancılıkla iştigal eden, emek
veren, alın teri döken, geçimini üreterek sağlayan
Silivrili hemşehrilerimize destek olmayı sürdüre-
ceğiz. Silivri için üretmeye, Türkiye için geliştir-
meye devam edeceğiz" dedi.

Parklarda 
iyileştirme
Süleymanpaşa Belediyesi 2021
yılının ilk yarısında ilçe genelinde çok
sayıda yeni park alanı oluştururken,
var olan parklarda da iyileştirme
çalışmaları gerçekleştirdi.

Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri
Müdürlüğü Park ve Bahçeler Şefliği
ekipleri tarafından, 1 Ocak-15 Haziran

arasında 14 mahallede 17 farklı parkta çalışma
gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında; park
alanı yeşillendirme, çiçek ekimi, peyzaj, kauçuk
zemin döşeme, oyun grupları ve spor aletleri
montajının yanı sıra bakım ve onarım faaliyetleri
de yürütüldü. 2021 yılının ilk altı aylık döneminde
1590 metrekare bitkilendirme ve 785 metrekare
kauçuk zemin serimi yapılırken, ilçe merkezinde
çalışma yapılan toplam park alanı ise 96 bin 680
metrekareye ulaştı. Ayrıca 8 adet yeni çocuk parkı
ve 4 adet yeni açık hava spor alanı da ilçeye ka-
zandırılmış oldu. Konuyla ilgili Süleymanpaşa
Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler
Şefliğinden yapılan açıklamada, beş parkta tüm
çalışmaların tamamlandığı, 12 parkta ise titizlikle
ve yoğun bir tempo ile sürdürüldüğü belirtildi.

Size bu fırsatı vermeyeceğiz
Tekirdağ Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Kadir Albayrak
yaptığı açıklamada, "Çorlu il-

çemizde bulunan Eski Çerkezköy Cadde-
si’nde TREDAŞ ekipleri tarafından
yürütülen altyapı çalışmaları sonrasında
kazı yapılan alan yoğun yağmur yağışı
nedeniyle çökmüş ve yüklenici firmaya ait
kamyon oluşan çukura saplanmıştır.
Eski Çerkezköy Caddesi’nde kamyonun
iş makineleri aracılığıyla kurtarıldığı es-
nada çekilen bir fotoğrafın sosyal med-
yada paylaşılması, meydana gelen
olaydan Tekirdağ Büyükşehir Belediye-

miz, bağlı kuruluşumuz TESKİ ve Çorlu
Belediyemizin sorumlu tutulduğu mak-
satlı paylaşımların yapılması üzerine
basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç du-
yulmuştur" dedi. Albayrak, "20 yıldır ülke-
mizi yöneten zihniyetin mensupları,
Tekirdağ’ın hak ettiği hizmetleri almasını
sağlamadıkları gibi yaşanan tüm sıkıntı
ve olumsuzlukları Tekirdağ Büyükşehir
Belediyemiz ve TESKİ’ye yüklemektedir-
ler. Gecemizi gündüzümüze katarak
mesai kavramı tanımaksızın çalışırken ka-
ralama kampanyalarına maruz kalıyoruz.
Ne yazık ki, vatandaşlarımızın mutsuzlu-
ğundan sevinç duyan, halkımızın kurum-
larımıza verdiği desteği kesmesinden
medet uman ve avuçlarını ovuşturarak
hizmetlerimizin aksamasını bekleyen si-
yasi bir anlayışla karşı karşıyayız. Bu zih-
niyette olanlara şunu söylemek isterim:
Sizler vatandaşlarımız mutsuz olsun diye
bekleyedurun; biz size bu fırsatı vermeye-
ceğiz" açıklamasında bulundu. 

İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu



AmerikAn Şirketler Derneği
(AmCham Türkiye) 17. olağan
seçimli genel kurul toplantısında

yapılan seçim ile Yönetim Kurulu Başkanlığı
görevine Procter&Gamble Türkiye, Kaf-
kasya ve Orta Asya Genel Müdürü Tankut

Turnaoğlu seçildi. Toplantının açılış konuş-
masını yapan ABD İstanbul Başkonsolosu
Daria Darnell, "Amerika Birleşik Devletleri
ve Türkiye arasındaki temasların güçlü bi-
çimde sürdürülmesi, her iki ülkede refah se-
viyesinin arttırılmasında büyük önem taşıyor.

İkili ticareti etkileyen güçlüklerin bir an önce
giderilmesini diliyoruz" dedi.Turnaoğlu,
genel kurul açılış konuşmasında, Türkiye ve
ABD arasındaki ikili ekonomik ve ticari ilişki-
lerde hayata geçirebilecek güçlü bir potansi-
yel olduğunu vurguladı.
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CIFTCILER ICIN SON 
TARIH 30 HAZIRAN

T ZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar yaptığı ya-
zılı açıklamada, ÇKS kaydı yaptıran çiftçi sayısı-
nın son yıllarda azaldığının altını çizdi.

Bayraktar, “Ülkemizde ÇKS’ye kayıt yapılabilecek 23
milyon hektar tarım alanı bulunmasına rağmen, 2020 yı-
lında ÇKS kaydı 15 milyon hektarla sınırlı kaldı"
dedi.  Bayraktar, ÇKS kayıtlarıyla ilgili, "2003 yılında 2
milyon 765 bin çiftçi ÇKS kaydı yaptırırken, 2010 yılında
2 milyon 318 bin çiftçi, 2020 yılında ise 2 milyon 111 bin
çiftçi ÇKS kaydı yaptırmıştır. 2003-2020 yılları arasında
ÇKS kaydı yaptıran çiftçi sayısı yüzde 23,6 azalmıştır.
Benzer şekilde 2003 yılında 16,7 milyon hektar, 2010 yı-
lında 15,6 milyon hektar, 2020 yılında ise 15 milyon hek-
tar alan ÇKS kaydına alınmıştır. Bu verilere göre
2003-2020 yılları arasında ÇKS’ye kayıtlı tarım alanla-
rında yüzde 10 oranında azalma olmuştur" diye 
konuştu. 

Tarımsal destek almak için şart

Bayraktar, tarımsal faaliyete devam ettikleri hâlde çeşitli
nedenlerle ÇKS kaydı yaptıramayan çiftçilerin karşılaşa-
cakları mağduriyetlere  ilişkin, "ÇKS başvurusunu yap-
tırmayan üreticiler yıl içerisinde mazot, kimyevi gübre,
yem bitkileri ve prim uygulamaları gibi desteklemelerden
yararlanamamakta, düşük faizli kredi kullanamamakta,
TMO gibi kurumlara ürün verememekte, devlet destekli
tarım sigortasına başvuramamaktadır. Uygulanan des-
teklemelerin yanı sıra yıl içerisinde yaşanması muhtemel
herhangi bir doğal afet sonucu meydana gelen zarar

doğrultusunda kredi borçlarının ertelenmesi veya afet
sonrası yapılacak her türlü tarımsal desteklerden fayda-
lanamamaktadır. Bu nedenlerle çiftçilerimizin mağdur
olmamaları için ÇKS başvurularını ertelemeden mut-
laka yaptırmaları gerekmektedir" ifadesini kullandı.
2020-2021 tarımsal üretim yılında yaşanan kuraklığı da
hatırlatan Bayraktar, bu yıl kuraklıktan etkilenen buğday,
arpa, yulaf, çavdar, nohut ve mercimek üreticilerine de
verim kayıplarına göre dekar başına 100 liraya kadar
doğrudan ödeme yapılacağını belirtti. Bayraktar, ÇKS’ye
kayıtlı olmayan çiftçilerin bu destekten yararlanamaya-
caklarını da hatırlatarak ÇKS kayıtlarının önemini vur-
guladı.Çiftçilerin son haftada yaşanabilecek yoğunluğu
göz önünde bulundurarak kayıtlarını bir an önce yaptır-
malarında fayda olduğunu belirten Bayraktar, ÇKS 
başvurularının Ziraat Odalarından alınan çiftçi 
belgeleri ve diğer istenen belgelerle il ve ilçe
tarım ve orman müdürlüklerine 
yapılabileceğini sözlerine 
ekledi. DHA

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı
Şemsi Bayraktar, "Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları, 
30 Haziran'da sona erecek. ÇKS kaydı yaptırmayan 
üreticilerimiz, desteklerden yararlanamıyor, tarım sigortası
yaptıramıyor ve düşük faizli kredi kullanamıyor" dedi

Hububat için iş birliği
İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) organizasyonuyla,
9-10 Haziran tarihleri arasında, Afrika'nın en prestijli gıda firmalarının, üst düzey satın alma yetkilileri ile
İHBİR üyeleri online ortamda bir araya geldi. Edirne'nin Keşan ilçesinde faaliyet gösteren un fabrikası
sahibi ve İHBİR Üyesi Savaş Kale, ikili online görüşmelerin verimli geçtiğini söyledi

BAtı Afrika bölgesinde
bulunan Gine Bissau
Cumhuriyeti'nin en

prestijli gıda firmaları ile İHBİR
üyeleri arasında, şekerleme, atıştır-
malık ürünler, un ve unlu mamul-
ler, pirinç, içecekler ve diğer gıda
ürünleri üzerine online ortamda
dijital kataloglar ve firmaların web
siteleri incelenerek, görüşmeler
gerçekleştirildi. Keşan ilçesinde
1984 yılından bu yana faaliyet gös-
teren un fabrikası sahibi ve İHBİR
üyesi Savaş Kale, ikili online gö-
rüşmelerin verimli geçtiğini belirte-
rek, "Afrika'da daha çok gıda
ürünleri pazarı var. Geleneksel
ürünlerimize karşı her gittiğimiz
ülkeden olumlu geri dönüşler alı-
yoruz. Ürün kalitemizi biz de her
geçen sene artırıyoruz. Bu da
bize rekabet gücü sağlıyor. Afri-
ka'nın her ülkesinde una ihti-
yaç var. Afrika ülkeleri
haricinde de bu yıl, 2022 ve
2023'te Güney Amerika böl-
gesini hedef aldık. Bu yönde
de çalışmalarımız var" dedi.

Online alım 
sayısı artmalı

İHBİR'in online alım he-
yetleri ile ilgili görüşmele-
rini değerlendiren Kale,
"Geçen hafta gerçekleş-
tirilen heyetin oldukça
verimli geçtiğini belirte-
rek şunları ekledi:
"Pandemi nedeniyle fi-
ziksel fuarların bir-
çoğu olmadı ya da

iptal edildi. Bundan dolayı itha-
latçı ve ihracatçıların görüşmeleri
online olarak yapılmaya baş-
landı.  Bizlerin bu süreçte çok fazla
görüşme gerçekleştirmesi gereki-
yor. Online heyetlerle de bunu ya-
pıyoruz ve çok faydalı oluyor.
Pandemi sürecinin ne zaman bite-
ceği belirsiz, bu sebeple özellikle
bizim hedef pazarımız Afrika'da,
aşılama daha yavaş olduğundan
ithalatçıların fuarlara bizzat katılı-
mının yakın zamanda olacağını
düşünmüyoruz. Bu nedenle online

alım heyetlerinin, bu bölgeler öze-
linde daha sık yapılmasını istiyo-
ruz. Özellikle pandemi nedeniyle
ülkelerin una olan talebi arttı. Bu
da hemen hemen bütün ülkelerde
un fiyatlarını yukarı çıkardı. Kon-
teyner navlun fiyatlarının artması
pandemi döneminde dezavantaj
oldu. Bu nedenle de rekabetimizi
kaybettik. Yeni yılla beraber bunun
düzeleceğini tahmin ediyoruz.
Bunlar gerçekleştikten sonra ihra-
catımızın artacağı kanaatindeyiz."
DHA

Zeytinyağı
yarışması yapıldı
Balıkesir, Türkiye’nin ilk uluslararası
zeytinyağı kalite yarışması Anatolian IOOC’ye
ev sahipliği yaptı. Farklı ülkelerden 267
natürel sızma zeytinyağının yarıştığı etkinlikte,
29 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında yerli ve
yabancı zeytinyağı tadımcıları tarafından
yapılan kör tadımda 9 ülkeden 24 tadım 
profesyoneli yarışmada görev yaptı

OleOlOg Birsen Can Pehlivan’ın direktörlü-
ğünde gerçekleştirilen yarışmada, aralarında
dünyadaki birçok zeytinyağı kalite yarışmasının

kurucusu ve eğitmen İtalyan Antonio Giuseppe Lauro ile
Uluslararası Zeytinyağı Konseyi’nin (IOC) duyusal analiz
laboratuvarında görevli M.Angels Calvo Fandos’un da yer
aldığı 24 oleolog (zeytinyağı tadımcısı) jüri üyeliği yaptı.
Nova Vera Organik, Türkiye’nin en iyi natürel sızma zeytin-
yağı seçildi. Yarışma Kurucu ve Yöneticisi, Gıda Yüksek
Mühendisi Birsen Can Pehlivan, “İlk yılımız olmasına rağ-
men Türkiye’de bu yarışmaya katılım sağlayan İtalya, İs-
panya, Portekiz, Yunanistan, Tunus, Suudi Arabistan,
Cezayir, Çin, Libya, Arjantin, İsrail, KKTC, Amerika Birle-
şik Devletleri gibi ülkelerden kaliteli zeytinyağı üreticilerine
çok teşekkür ederim. Bu pandemi koşullarında büyük risk-
leri göze alıp Türkiye’ye gelen uluslararası jüri üyelerine
destekleri için minnettarım” dedi. Yarışma Direktörü olarak
görev yapan dünyadaki birçok zeytinyağı kalite yarışması-
nın kurucusu, panel lideri ve eğitmen İtalyan oleolog Anto-
nio Giuseppe Lauro ise şöyle konuştu: “Öncelikle tüm
dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeni ile oluşan büyük
zorluklardan yılmadan yarışmayı düzenleyen Anatolian
IOOC ekibini tebrik ederek başlamak istiyorum. Kesinlikle
kolay olmayan bu organizasyonu en iyi şekilde tamamladı-
lar. Bu yarışma ile Anatolian IOOC ‘sıvı altın’ zeytinyağının
dünya çapındaki değerlendirme organizasyonlarında gurur
verici ve sağlam bir yer edinmiş oldu. Eminiz ki 2. Anato-
lian IOOC, 2022’de çok daha büyük ve güzel bir organizas-
yona ev sahipliği yapacak. Tarihleri not edin, büyük
sürprizler yolda”.

5 yıllık çalışma yapıldı

Nova Vera’nın kurucus Bahar Alan ise “Geçtiğimiz yıl
EVOO World Ranking-Zeytinyağı Dünya Kalite Sıralama-
sında 6’ncı olarak Dünya’nın En İyi 10 Zeytinyağı Üreticisi
arasına seçilen ilk Türk üretici olmuştuk. Bu yıl, İspanya,
İtalya, Yunanistan, Japonya’dan sonra ülkemiz toprakları-
nın yarışması Anatolian IOOC ‘de de ‘Ülkenin En İyisi’ se-
çildiğimiz için çok mutluyuz. Yarışmayı düzenleyen Birsen
Hanım, ülkemizin zeytinyağlarının yurt dışındaki hak ettiği
noktaya ulaşması ve zeytinyağı üreticilerinin doğru üretim
teknikleri konusunda eğitilmesi için sektörümüze çok
önemli katkılarda bulunuyor.  Ödülü ‘Organik’ zeytinyağı-
mızla almak, 5 yıllık özenli çalışmamızın meyvesi olduğu
için bizim için ayrıca çok değerli. Zehirsiz tarım, gelecek ne-
sillerin sağlığının yanı sıra, ekolojik denge ve sürdürülebilir-
lik için de çok önemli. Bunu sadece birkaç çiftçinin
uygulaması maalesef yeterli değil, çevredeki arazilerin de
benzer uygulamalar yapması ve üreticilerimizin bu konuda
bilinçlendirilmeleri gerekiyor. Bu kapsamda zehirsiz tarımı
çiftçilerimize yaygınlaştırabilmek adına organik tarım yap-
mak isteyen çok kişi var” diye konuştu.

Hem sigorta hem müzik
Gençlere sigortayı eğlenceli bir dille anlatmak isteyen
Allianz Türkiye, Allianz Motto Müzik ile 4 farklı
branştan sigorta ürününü 4 farklı müzik türüyle 
harmanlayarak gençlerle buluşturmak üzere stüdyoya
girdi. Ortaya çıkan “Yanında” isimli albümün ilk şarkısı
‘Yuvam’ müzik platformlarında yerini aldı

AlliAnz Türkiye ve Allianz Motto Müzik
ortak yapımıyla ‘Yanında Allianz, Haya-
tında Müzik’ sloganıyla hayata geçirilen

“Yanında” isimli albümün ilk şarkısı ‘Yuvam’ Apple
Music ve Spotify’da yerini aldı. Albümde 4 farklı si-
gorta ve emeklilik ürünü, 4 farklı müzik türü kullanıla-
rak anlatılıyor. Yuvam Sigortası rap, güvenli sürüş
bilgilendirmesi rock ve ska, bireysel emeklilik ürünü
arabesk ve tamamlayıcı sağlık sigortası keyifli bir yaz
şarkısıyla albümde yerini alırken, albümün ilk şarkısı
“Yuvam” müzik platformları üzerinden dinlenebiliyor.
Kombisi bozulan, elektrik kesildiği için bilgisayarı arıza-
lanan, tatile giderken gözü arkada evinde ve evcil hay-
vanında kalan gencin hayatından kesitleri anlatan
şarkının klibi ise Allianz Türkiye, Allianz Motto Müzik
ve Allianz Kariyer sosyal medya hesaplarından izlene-
biliyor. Gençlerde sigorta farkındalığını artırmayı hedef-
lediklerini belirten şirketin Pazarlama ve Dijital
Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Onur Kırcı, “İş
dünyasının farklı bir eylemini sergiledik” dedi.

Yeni başkan Turnaoğlu oldu



A nayasa Mahkemesi
Nisan ayında
HDP’nin kapatılması

istemiyle açılan dava ile ilgili
iddianameyi Yargıtay Cum-
huriyet Başsavcılığı’na iade
etmişti. Yargıtay Cumhuriyet
Başsavcılığı ise Haziran’ın ilk
haftasında HDP’nin “temelli
kapatılması” istemiyle yeni-
den hazırladığı iddianameyi
Anayasa Mahkemesi’ne gön-
dermişti. İlk iddianamede
usul eksiklikleri tespit edil-
mişti. Cumhur İttifakı ortağı
ve iktidarın gündemine çoğu
zaman liderlik eden MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçe-
li’nin, HDP’nin PKK ile ilişkili
olduğu gerekçesiyle yılın ilk
aylarında giderek dozunu ar-
tırdığı kapatılma çağrısının
ardından HDP’nin kapatıl-
ması için adım atılmıştı.
HDP’nin kapatılması için ha-

zırlanan ilk iddianamede, ara-
larında milletvekillerinin de
bulunduğu 600’ün üzerinde
HDP’li hakkında siyasi yasak
istenmişti. HDP 2018 yılında
yapılan seçimlerinde yaklaşık
6 milyon seçmenin desteğini
yani oyların yüzde 11.7’sini
alarak üçüncü büyük parti
olarak meclise girmişti.

Süreç nasıl işleyecek

İddianame, ön savunma için
HDP’ye gönderilecek.
HDP’nin tanına süre içinde
ön savunmasını vermesi gere-
kiyor. Ek süre talebini de
AYM heyeti karara bağlaya-
cak. HDP tarafından ön sa-
vunmanın verilmesinin
ardından Yargıtay Cumhuri-
yet Başsavcısı Bekir Şahin
esas hakkındakini görüşünü
sunacak. Bekir Şahin’in gö-
rüşü de HDP’ye gönderile-

cek. Anayasa Mahkemesi’nce
belirlenecek tarihte Şahin
sözlü açıklama, HDP yöneti-
cileri de sözlü savunma yapa-
cak. Davaya ilişkin bilgi,
belgeleri toplayacak raportör,
esas hakkındaki raporunu ha-
zırlayacak. Raporun, AYM
üyelerine dağıtılmasının ar-
dından Başkan Zühtü Arslan,
toplantı için gün belirleyecek
ve üyeler kapatma istemini
esastan görüşmeye başlaya-
cak. Davayı 15 kişiden oluşan
Anayasa Mahkemesi heyeti
karara bağlayacak. Anaya-
sa’nın 69. maddesinde sayılan
hallerden ötürü partinin ka-
patılmasına veya dava ko-
nusu fiillerin ağırlığına göre
devlet yardımından kısmen ya
da tamamen yoksun bırakıl-
masına, toplantıya katılan
üyelerin 10’unun oyuyla karar
verilebilecek.

7SİYASET 22 HAZİRAN 2021 SALIwww.gazetedamga.com.tr

Anayasa 
Mahkemesi, 

HDP'nin
kapatılması 

istemiyle hazırlanan
iddianameye ilişkin

ilk incelemesini
tamamlayarak, 

iddianamenin 
kabulüne karar 

verdi. 843 sayfalık 
iddianamede 451 

kişi hakkında siyasi
yasak isteniyor.

İddianamede 69
kişinin terör örgütü

lehine konuşmaları,
parti mensubu

konuşmaları 
bulunuyor. Ayrıca, 

iddianamede 
HDP’nin banka
hesabına tedbir
konulmasını da

talep edildi
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HDP Eş Genel Başkanları
Mithat Sancar ve Pervin
Buldan, AYM'nin HDP'yi
kapatma davası iddianame-
sini kabul etmesine ilişkin
olarak açıklama yaptı.
AYM'nin kararını değerlen-
diren HDP'li Sancar, "AYM,
iddianameyi kökten red-
detme fırsatına sahipti.
Bunu yapması için de yete-
rince hukuki ve vicdani
sebep mevcuttu" dedi. San-

car devamında, "AYM id-
dianameyi reddetmiş ol-
saydı demokrasi umudu
adına önemli bir mesaj ver-
miş olacaktı. AYM, tarihi
bir fırsatı heba ettiğini
açıkça söylemek zorunda-
yız. AYM’nin bundan son-
raki süreçte bu vebali
ortadan kaldıracak bir
tutum sergilemesi yönünde
beklentimizi korumak isti-
yoruz. Bu davanın iddiana-
mesi hazırlayan Yargıtay
Cumhuriyet Başsavcısı de-
ğildir. HDP’yi kapattırma-
yacağız, büyüterek devam
ettirecek gücümüz vardır.
Bu davada verilecek karar
sadece HDP’ye yönelik ol-
mayacaktır. AYM, HDP’yi
kapatma kararı verirse ken-
dini kapatma kararını da
vermiş olacaktır" ifadelerini
kullandı. 

MAHKEMEYE SERT SÖZLER

Tarihimizin 

kara lekesi
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik linç
girişimi davasına Çubuk’ta devam edildi.
Adliye önünde açıklama yapan CHP’nin Hukuk
İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Muharrem Erkek, "Siyasi tarihimizin kara bir
lekesi" derken; CHP Grup Başkanvekili Özgür
Özel, "Burunlarından fitil fitil getireceğiz" dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğ-
lu'na yönelik Çubuk'taki linç girişimi
davasının üçüncü duruşması Çubuk

Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşma
devam ederken, Çubuk Adliyesi önünde CHP yö-
neticileri basın açıklaması yaptı. Dava sürecini de-
ğerlendiren CHP’nin Hukuk İşlerinden Sorumlu
Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Si-
yasi tarihimizin kara bir lekesi olan Çubuk linç gi-
rişimi davasının duruşmasındayız. Bu dava yargı
bağımsız olmadığı için Çubuk’ta asliye ceza mah-
kemesinde görülüyor. Bu davanın Ankara Adli-
yesi’nde ağır ceza mahkemesinde görülmesi
gerekir. Organize, planlı taammüden öldürmeye
teşebbüs eylemiyle karşılaştık. Bu aslında demok-
rasiye yönelik ağır bir saldırıydı. Bu saldırıyı orga-
nize edenler dışarıdan Çubuk’a getirilmişti.
Burada bazı sanıklar yargılanıyor ama gerçek sa-
nıklar, arka plandakiler adaletin karşısına çıkarıla-
mıyor. Tüm adaletsizlikleri adaletle ortadan
kaldıracağız. Bu iktidar değişmediği sürece adalet
hiçbir yerde tecelli etmeyecek. Soma’da, Çorlu
tren katliamı davasında Çorlu’da da Ankara Gar
Katliamı davasında da Berkin Elvan’da da adalet
tecelli etmeyecek. Bu adaletsiz düzeni mutlaka de-
ğiştireceğiz. Bu davanın da sonuna kadar takipçisi
olacağız" dedi. 

Özel: Hesap soracağız

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de "Biz sa-
londa sanıkların gözünün içine bakıyoruz. Onlar
bizim gözümüzün içine bakamıyorlar. Büyük bir
utanç var ellerinde, alınlarında. Bugüne kadar
bazı siyasiler tarafından şımartılan ‘mert insan,
sert insan’ denilenlerin hakim karşısında savun-
malarını gördük. Bütün Türkiye dışarıdan toplan-
mış, Çubuk’un da adını karalayan bu linç
girişimindeki faillerin gerçek yüzlerini gördü.
Orada toplanan taşların, önceden istiflenmiş so-
paların sahibi ortada yok. Hepsi ‘ben yapmadım
ben görmedim’ diyor. Hepsi ‘biri beni arkadan it-
tirdi’ diyor ama o arkadan ittiren ortada yok. Biz o
arkadan ittireni biliyoruz. O şeytanlaştıran, kutu-
plaştıran, hedef gösteren, kendi siyaseti için kendi-
sinden başka herkesi terörist gibi gösteren kirli
siyasettir. Biz azmettiriciyi biliyoruz. O azmettirici
siyaseten tükenmişliğin önüne geçebilmek için her
türlü yalana, iftirayı kendi siyasetini güçlendirebil-
mek için kullanmaktadır. Kemal Kılıçdaroğlu Art-
vin Şavşat’ta PKK’nın 1 askeri şehit ettiği
saldırıdan kurtulmuş kişidir, PKK’nın hedefidir.
Adalet Yürüyüşü’nde öldürülmesi için IŞİD’in mi-
nibüs aldığı, içine bombaları koyduğu, saldırıya
giderken yakalandığını İçişleri Bakanlığı açıklama-
sından öğrendiğimiz IŞİD’in hedefindeki kişidir.
Her şehit cenazesinde vardır. Buradaki gözü dön-
müşleri azmettirenlerden tarih önünde hesap so-
racağız. Bu mahkemenin gecikmesine kimse
sevinmesin geciktikçe daha özgür bir Türkiye’ye
yaklaşıyoruz. Oyalandıkça yargının bağımsız ol-
duğu başka bir süreç geliyor. Hem bu içeridekiler-
den hem azmettirenlerden burunlarından fitil fitil
getirerek hesap soracağız" diye konuştu. 

Kaçak çiftlik 
tahliye edildi
Kocaeli’de İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve Milletvekili
Lütfü Türkkan’a ait 15 kaçak yapıyla ilgili yıkım kararının
kesinleşmesinin ardından çiftlikte tahliye işlemi başlatıldı

İYİ Partİ Grup Başkan Ve-
kili ve Milletvekili Lütfü
Türkkan’ın Dilovası ilçesi

Köseler köyündeki çiftlik arazisiyle ilgili
Dilovası Belediyesi geçen yıl haziran
ayında incelemelerde bulundu. Lütfü
Türkkan’a ait Nezir Ağa Et Entegre Be-
sicilik'te inceleme yapan ekipler, 28 bin
metrekarelik alandaki yapıları kayıt al-
tına aldı.

Belge ibraz edilemedi

Arazideki 181 metrekarelik bakım evi,
17 metrekarelik yem tankı, 96 metreka-
relik ofis, 2 bin 189 metrekarelik ahır,
685 metrekarelik ahır, 288 metrekarelik
ahır, 326 metrekarelik ahır, 167 metreka-
relik sağımhane, 46 metrekarelik kır evi,
282 metrekarelik samanlık, 149 metre-
karelik depo, 41 metrekarelik at ahırı,
190 metrekarelik perde duvar, 7 metre-
karelik yakıt tankı ve 275 metrekarelik
yem deposu kayıt altına alındı. Çiftlikle
ilgili yapı ruhsatı, yapı kullanma izin
belgesi, yapı kayıt belgesi gibi tüm resmi

belgeler istenirken, herhangi bir belge
ibraz edilemedi.

TOKİ arazisine kurmuş

İncelemede, 15 kaçak yapı ve çiftliğin bir
kısmının TOKİ arazisine kurulduğu tes-
pit edilirken, Dilovası Belediyesi Encü-
meni tarafından yapıların ruhsatlı hale
dönüştürülmesi için bir ay süre verildi.
Ayrıca Gecekondu Kanununun 18.
Maddesi kapsamına giren yapıların yı-
kılması için İmar Kanununun 42. mad-
desine göre tespit edilen 15 kaçak yapı
için 662 bin 794 TL ceza uygulandı. Di-
lovası Belediyesi tarafından kaçak yapı-
ların yıkılması için verilen ek sürenin
dolmasının ardından 22 Temmuz'da
alınan kararla, yapıların 7 Ağustos'ta yı-
kılmasına karar verildi. Kocaeli 1. İdare
Mahkemesi’ne Lütfü Türkkan’a ait olan
Nezir Ağa Çiftliği Et Entegre Gıda Sa-
nayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafın-
dan Dilovası Belediyesi’ne dava açıldı.
Kocaeli 1. İdare Mahkemesi de yıkım
kararının durdurulmasına karar verdi. 

Lütfü Türkkan’ın tahliye hak-
kında yapacağı açıklama
merak konusu oldu. 

iYi Parti 
sokağa indi

İYİ Partİ Bey-
likdüzü İlçe
Başkanı Erol

Karapınar, İYİ Parti İstan-
bul İl Teşkilatı'yla birlikte
sivil toplum kuruluşlarını
ve esnafı ziyaret etti. Gür-
pınar Aile Sağlık Merkez,
Gürpınar Muhtarlığı,
Okutan İş Merkezi, 
Beylikdüzü Taksiciler 
Kooperatifi, Beylikdüzü
Şehitler Derneği ve Adnan
Kahveci Mahallesi'ndeki
esnafları ziyaret ettiklerini
anlatan Karapınar, çok
verimli ziyaretler gerçekleş-
tirdiklerini belirtti. 
Ziyarete ilişkin sosyal
medya hesabından açık-
lama yapan Karapınar;

“Bu yoğun programda
bizleri yalnız bırakmayan
Genel Başkan Yardımcı-
mız Sn. Mehmet Tolga
Akalın, GİK Üyemiz 
Sn. Celal KARAPINAR,
Kurucu İlçe Başkanımız
Sn. Abdullah Gökçe
Seçim İşleri Başkan Yar-
dımcımız Sn. Kürşat Ya-
maner, İl Yöneticilerimiz
Sn. Çokay Koçar, TC
Mustafa Akyüz, Nadir
Ağdağ, Yüksel Baykal,
Erol Yalçın ve Çok Kıy-
metli Çalışma Arkadaşlar-
larım Beylikdüzü İlçe
Teşkilatımıza ve İlçe Genç-
lik Kollarımıza çok teşek-
kür ederim.” ifadelerini
kullandı.

451 KİŞİ 
İÇİN SİYASİ

YASAK 



Sosyal çevremizle iletişim halinde olmamız 
bizim en temel ihtiyacımız.
Ancak corona sebebiyle aylardır evleri-

mizde, sevdiklerimizden ve sosyal hayattan uzak 
kaldık. 

Peki şimdi sosyal yaşama nasıl adapte olacağız?  
 Değerli Dostlar, 
Bu yıl, hepimiz için zor bir yıldı. Çok yakınları-

mızın corona olduğuna şahit olduk ve yanlarında 
olamadık. Bir kısmımız maalesef yakınlarını kay-
betti. Bir kısmımız işini kaybetti. Aylarca evleri-
mizden dışarıya çıkamadık. Bayramlarda, özel 
günlerimizde ailemizle, sevdiklerimizle bir arada 
olamadık. Kısacası maddi ve manevi kayıplarımızın 
olduğu, gerçekten zorlu bir kıştı. 

Ancak, son haftalarda sanki çok büyük bir kasır-
ganın ardından kara bulutların yavaş yavaş üzeri-
mizden çekiliyor ve güneşin sıcak yüzü tekrar 
yüzümüze yansıyor gibi. Vaka sayılarının azalması, 
iyileşen hasta sayılarının yükselmesi, aşılamanın 
hızlanması ve alınan pandemi tedbirlerinin daha da 
rahatlaması, bizleri bayağı bir umutlandırdı. Hangi 
akrabamla yada arkadaşımla konuşsam Hazi-
ran'dan sonra buluşalım, görüşelim, program  yapa-
lım gibi sohbetler geçmeye başladı. Çoğumuz 
kaldığımız yerden sosyal yaşamımıza geri dönmeye 
hazırız gibi. 

Ancak, bir yandan da şu soruyu sormadan ede-
miyorum kendime. Salgın sebebiyle bütün kış yaşa-
dığımız onca şeyden sonra birden hayatı kaldığımız 
yerden kucaklayabilecek miyiz? Yani havuzun ke-
narından suya birden dalmak mı yoksa yavaş yavaş 
ayak parmaklarımızı ıslatarak kendimizi suya alış-
tırmak mı daha sağlıklı olan? İçimdeki ses,  tekrar 
normal yaşama dönerken işlerin güvenli olduğun-
dan emin olmak için küçük adımlarla ilerlemenin 
daha sağlıklı olacağını fısıldıyor kulağıma. 

Tabi diğer bir taraftan da sosyal çevremizle ileti-
şim halinde olmamızın bizim en temel psikolojik ih-
tiyacımız olduğunu göz ardı etmememiz gerekiyor. 
Bütün bir kış üzerimize çöken yalnızlık hissini ha-
fifletmenin ve tedbiri elden bırakmadan, küçük 
adımlarla tekrar sosyal yaşama adapte olmanın 
yolları olduğuna inanıyorum ve kendi tecrübe ettik-
lerimi sizinle paylaşmak istiyorum. 

- Bir kızılderili atasözü der ki: ‘Büyük acılar ar-
mağanlarla birlikte gelir. Ama insanlar sadece acı-
lara odaklandıkları için armağanları göremezler.’ O 
yüzden biz, bize verilen armağanları görmeye çalı-
şalım. Her gün mutlaka 5 dakikamızı şükretmeyi 
ayıralım. 

- Hemen hemen her yazımda sporun hayatımıza 
olumlu katkılarından bahsediyorum. Bu yazımda 
da tekrar etmiş olalım. Düzenli egzersiz; hem stre-
simizi azaltır hem de  fiziksel ve psikolojik sağlığı-
mıza katkı sağlar. Egzersize, açık hava 
yürüyüşleriyle başlangıç yapabiliriz. 

 - Meditasyon yaparak önce kendi iç huzuru-
muzu dengeleyebiliriz. Online yada açık hava da 
meditasyon derslerine katılarak da sosyalleşme 
adına  ilk adımı atabiliriz. 

- Kitap okumanın empati, yani başkalarının 
ayakkabasını giyerek dünyaya bakmamızı geliştir-
diğinin farkındayız. Online kitap kulüplerine üye ol-
mamız, benzer ilgi alanlarına sahip olan kişilerle 
tanışmamıza ve bağ kurmanıza yardımcı olabi-
lir.  Bir sonraki adım ise okunan kitapların açık 
alanlarda buluşarak tartışılması olabilir.  

- Yapılan araştırmalar vakit geçirdiğimiz orta-
mın, fizyolojik ve psikolojik sağlığımızı etkilediği 
doğrultusunda. Bu sebeple doğa ile baş başa kal-
mak ya da en azından evde bitki yetiştirmek, 
ekmek, budamak gibi faaliyetler sosyal hayat ile 
olan bağımızı kuvvetlendirmeye yardımcı olabilir. 

- Zoom üzerinden görüştüğümüz aile ve arkadaş-
larımızla artık yavaş yavaş parklarda, bahçelerde 
programlar yapmaya başlayabiliriz.  Yine açık ha-
vada yapılabilecek diğer sosyal aktivitelere katıl-
mamız yeniden sosyalleşmemize aracı olabilir. 

 - Yasakların yavaş yavaş kalkmasına rağmen 
tekrar sosyal hayata adapte olmakta zorluk çeki-
yorsak, yalnızlığımız, kendi düşüncelerimizle ihtiya-
cımızdan daha fazla kalmamıza ve bu da 
duygularımızın zedelenmesine, kaygılarımızın art-
masına sebep oluyorsa, bir uzmandan online yada 
yüz yüze destek alabiliriz.
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İ stanbul'da, geçen cumartesi günü 
meydana gelen ve Anadolu yakası-
nın pek çok noktasında sarsıntıya 

neden olan deprem, olası Marmara dep-
remi tartışmalarını yine alevlendirdi.  
AFAD'ın merkez üssünü Kartal, büyüklü-
ğünü 3.9, Kandilli Rasathanesi'nin ise 
merkez üssünü Sultanbeyli büyüklüğünü 
4.2 olarak açıkladığı depremle ilgili konu-
şan Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fa-
kültesi Dekanı Deprem ve Tsunami 
Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Tür-
kiye’de her yıl, 24 bin deprem olur. Bu da 
her ay yaklaşık 2 bin tane deprem de-
mektir. 4 büyüklüğünü hesaba katarsak, 
4 büyüklüğünde 150’ye yakın deprem 
oluyor. 3.9 büyüklüğündeki normal bir 
deprem buna rağmen bu kadar tedirgin 
etmesi, bu kadar insanları korkutmasının 
nedeni İstanbul’da olması. Biz Marmara 
Bölgesi’nde 7’den büyük deprem bekliyo-
ruz. Marmara Bölgesi’nde 28 milyon kişi 
yaşıyor. 6 milyona yakın konut var. Mar-
mara Bölgesi’nde böyle bir deprem ciddi 
bir maliyet demektir. Bazı hesaplara göre 
100 milyar dolar ekonomik kayıp mey-
dana gelebilir, 50 bin bina çökebilir" dedi.  

Kumar oynuyoruz demektir 

“Depreme hazırlık yapmazsak büyük bir 

kumar oynuyoruz demektir" diyen Prof. 
Dr.  Ersoy, "45 saniyede 100 milyar dolar 
kaybetmek çok ciddi paradır. Deprem ol-
mayan her süreyi iyi değerlendirmek ge-
rekiyor. Kartal’da olan depremin 
diğerlerinden farklı ele alınması gereki-
yor. Gelecek depremleri biz deniz içeri-
sinde bekliyoruz. Fakat Kartal’daki bu 
deprem kara üzerinde meydana geldi. 
Kuzey Anadolu Fayı’nın ikinci kolları-
nın bir kaç tanesinin kara üzerine çık-
tığını biliyoruz" ifadelerini kullandı. 

DEMOKRASİ ve Atılım Partisi (DEVA) 
Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yöne-
timler ve Şehircilik Politikaları Başkanı 
Mehmet Emin Ekmen Esenyurt İlçe 
Başkanlığı'na ziyarette bulundu. Yöne-
tim kurulu üyeleri ile tanışan ve soruları 
cevaplayan Başkan Ekmen ilçe teşkila-
tına övgüler yağdırdı. Toplantıda Deva 
Partisi Esenyurt İlçe Başkanı Halis Kah-
riman yapılan çalışmalarla ilgili bilgi ve-
rerek, ilçe teşkilatını oluştururken 
Esenyurt’un demografik yapısını göz 
önünde bulundurduklarını söyledi. İlçe 
yönetiminin büyük bir heyecan içinde 
çalıştığını söyleyen Başkan Kahriman, 
"Size söz veriyoruz, yapılacak ilk se-
çimde Deva Partisini Esenyurt’ta birinci 
parti yapacağız. Tüm yönetim kurulu 
arkadaşlarımızla bu ülkenin dertlerine 
deva olmak için çalışacağız" dedi. 

Size nazar değmesin! 

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı 
Mehmet Emin Ekmen Esenyurt’a övgü-
ler yağdırarak çalışmaları yakından 
takip ettiğini söyledi. "Görünürlüğünüzü 
biraz azaltın ki size nazar değmesin" 
diyen Ekmen, Deva Partisi'nin 81 ilde, 
640 ilçede teşkilatlanmalarını tamamla-

dığını söyledi.  Ekmen, "Kongrelere gitti-
ğimiz illerde Deva Partisi'ne vatandaşla-
rımızdan büyük ilgi var. ‘Vatandaş, 
sabrımız artık tükendi. Değişim şart' 
diyor. İnsanımızın artık sisteme, Ak Par-
ti'ye hatta Sayın Cumhurbaşkanına 
inancı o kadar azaldı ki bir mafya lide-

rinden medet umar hale geldiler. Bir ül-
kede hukuk devleti yoksa derin devlet 
araya girer. Kanun devleti de yoksa 
mafya araya girer. İşte geldiğimiz nok-
tada görüyorsunuz iki mafya kavgasının 
ortasındayız" ifadelerini kullandı.  

50 BIN BINA  
COKEBILIR!

ALİ KUŞÇU Uzay Evi, kendine özgün ba-
şarılı çalışmalarına yaz aylarında da 
devam edeceğini duyurdu.  
Uzayı merak eden, problem çözmeyi 
seven, hayal gücü geniş çocuklar ve genç-
lerin bir araya geldiği 'Ali Kuşçu Astro-
nomi Yaz Okulu'nda öğrencilerin temel 
astronomi konuları ile tanışacağı ve evreni 
keşfetmeye başlayacakları belirtildi. Orta-
okul, lise ve üzeri öğrencilere yönelik olan 
program kapsamında öğrenciler, yıldızla-
rın yaşamı, güneş sistemi, uzay çalışma-
ları, ötegezegenler, takımyıldızlar, 
teleskoplar gibi birçok konuda bilgi ve tec-
rübe sahibi olmasının hedeflendiği bildirildi. 

5 Temmuz'da başlayacak 

Program süresinin 4 hafta olacağı online 
eğitimler 5 Temmuz tarihinde başlayacak. 
Eğitimler, öğrencilerin seviyelerine göre 
pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve 
cuma günleri farklı saat dilimlerinde veri-
lecek. Yapılan açıklamada, programın ta-
mamen ücretsiz olacağı bilgisine de yer 
verildi. DHA 

Uzayı keşfedecekler

Sil baştan temizlik

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen Esenyurt İlçe Teşkilatı'na ziyarette  
bulundu. Ziyarette konuşan Ekmen, "Milletimizin sisteme, Ak Parti'ye hatta Sayın Cumhurbaşka-
nı'na inancı o kadar azaldı ki mafya liderinden medet umar hale geldiler" ifadelerini kullandı. 

Çizgi roman dünyasının ilk özel kostümlü kahramanı Fantom'un mor kıyafetini, kırmızıya çevirip, adını da 'Kızıl 
Maske' olarak değiştiren Aslan Şükür, 25 yıl boyunca çizdiği çizgi roman kapaklarını, şimdi koleksiyonerler için çiziyor 

AK Parti’ye inanç azaldı

pinarholt75@gmail.com

info@gazetedamga.com.tr

Pınar HOLT

Sosyal hayata 
dönmenin 7 yolu

İstanbul'da yaşanan 3.9 büyüklüğündeki depremin, denizde yaşanan  
depremlerden farklı ele alınması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Şükrü Ersoy, 
"Depremleri biz deniz içerisinde bekliyoruz. Fakat Kartal’daki deprem  
karada meydana geldi. Kuzey Anadolu Fayı’nın ikinci kollarının bir kaç  
tanesinin kara üzerine çıktığını biliyoruz. Marmara Bölgesi’ndeki bir  
depremde 100 milyar dolar ekonomik kayıp meydana gelip,  
50 bin bina çökebilir" dedi

TÜRKİYE'DE çizgi roman denince ilk akla 
gelen serilerden Kızıl Maske'nin isim babası 
Aslan Şükür, artık koleksiyonerler için çiziyor. 
Çizgi roman dünyasının yaşayan efsanesi 
olarak anılan 76 yaşındaki Şükür, Amerika'da 
mor kostümü ile çizilen Fantom'a kırmızı ren-
kli kostüm çizerek, Kızıl Maske'yi yarattı. 
Şükür, o günleri "Tay yayınlarının sahibi 
Sezen Yalçıner, Amerikalılar ile Fantom konu-
sunda anlaşma imzaladı. 'Aslan Fantom ya-
pacağız, ne yapalım?' dedi. Ben de Fatom'u 
küçükken gazetelerde okurdum. O zamanlar 
bant olarak yayınlanırdı. Kitap gelince baktık, 
Amerika'da mor renk üzerine çalışmışlardı. 
Ben de kahramana mor rengin yakışmayaca-
ğını düşünüyordum. 'Mor renk kahramana 

yakışmaz. Renk olarak göstermiyor. Türki-
ye'de 1971 yılı. Mor renk delikanlıyı bozar. 
Bence Kırmızı yapalım' dedim. Daha sonra 
hem mor renk hem kırmızı renk yaptım. Mor 
renk pek göstermedi kendini. Kırmızı yaptım, 
adeleler falan, parlak kırmızı olunca kapak 
patladı. Kırmızı yaptık ve 'Kızıl Maske olsun 
adı' dedim. Kızıl Maske'nin kırmızı hali ve 
isim babası benim diyebilirim" şeklinde an-
lattı.  

Aç karnına okurdum 

Hediyelik eşya üzerine resimler çizerken dö-
nemin kapak çizerlerinden Yücel Köksal'ın 
yönlendirmesiyle çizgi romana başlayan 
Şükür, Tombraks, Zagor, Mandrake, Mister 

No, Bonanza gibi ünlü romanların kapakla-
rına da imza attı. Küçükken çizgi roman oku-
maya çok meraklı olduğunu ifade eden 
Şükür, ''Tommiks Teksas ile başladım oku-
maya. Kalkar aç karnına onları okurdum. O 
zamanlar resim merakım vardı. Annemin 
yemek kitaplarına at, kovboy, silah ve kılıç çi-
zerdim. Küçükken çizgi roman okurken ka-
paklara bakardık. 'Ne güzel çizilmiş' derdik. 
Bir gün benim de onları çizeceğim hiç aklıma 
gelmezdi. 25 senelik çizgi roman çizerliği ha-
yatımda gençler benim kapaklarımla büyüdü. 
Söyleşilere gelenler, 'Abi seninle büyüdük. 
Sen bizim gençliğimizi renklendiren ressam-
sın' diyorlar. Bu hayatta elde edebileceğim en 
büyük mutluluklardan'' diye konuştu. DHA 

Kızıl Maske’nin isim babası
EYÜPSULTAN Belediyesi tarafından başlatılan “Bahar 
Temizliği ve Fiziki Tarama” çalışmaları Eyüpsultan’ın 
tüm mahallelerinde ara vermeden devam ediyor.  Te-
mizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Veteri-
ner İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü 
ekipleri bu kez Nişanca Mahallesi’nde fiziki tarama ça-
lışmaları gerçekleştirdi.  

Dezenfekte edildi 

Ekiplerin Nişanca’nın farklı noktalarında yaptığı çalış-
malarda yeşil alanlarda otlar biçildi, parklar ve yeşil 
alanlarda onarım yapılarak düzenlendi, hasar görmüş 
kaldırımlar ve yollarda kilit taşları onarıldı, cadde ve so-
kaklarda gerekli görülen yerler asfaltlandı, yollar süpü-
rüldü, parklar, yeşil alanlar, bina girişleri, çöp 
konteynerleri yıkanıp dezenfekte edildi. Ayrıca yağmur-
suyu kanalları ekipler tarafından temizlendi ve kirli gö-
rüntü oluşturan duvarlar boyandı. Vatandaşlardan 
gelen taleplerin de değerlendirildiği çalışmalar tüm ma-
hallelerde devam edecek. 

İSTANBUL'DAKİ depremi değerlendi-
ren Prof. Dr. Erçin Kasapoğlu ise 
"Beklenen büyük İstanbul depremiyle 
uzaktan yakından bir ilişkisi yok" 
açıklamasını yaptı. Kasapoğlu, "Kar-
tal bölgesinde oradaki irili ufaklı bir-
çok faydan biri üzerinde oluşan 
küçük, münferit, olağan depremler-
den birisi. Büyüklüğü de üç ila dört 
arasında. Kuzey Anadolu fayıyla ve 

Kuzey Anadolu fayının Marmara içe-
risindeki Kuzey kolu üzerinde bekle-
nen büyük İstanbul depremiyle 
uzaktan yakından bir ilişkisi yok. O 
nedenle İstanbulluların tedirgin olma-
larına ve paniğe kapılmalarına gerek 
yok. Ancak, İstanbul'da beklenen 
büyük deprem için gerekli hazırlıklar 
da savsaklanmamalı, bir an önce ye-
rine getirilmeli" dedi. "Bu depremin 

alakası yok büyük İstanbul depre-
miyle, biraz sığ olduğu için şiddetli 
hissedilmiş olabilir çünkü bu deprem-
ler daha dar bir bölgede daha şiddetli 
hissedilirler ama derin depremler 
geniş bir bölgede daha az şiddetli his-
sedilir" diyen Kasapoğlu, "Küçük bir 
deprem ama sığ olduğu için şiddetli 
hissedildi, küçük depremlerin süreleri 
de kısa olur" ifadelerini kullandı.

UZAKTAN YAKINDAN BİR İLİŞKİSİ YOK!



M uharrem ince defalarca cumhuriyet
halk partisi genel başkanlığına aday
oldu.

Hazırlıksız yakalandı yine aday oldu.
Her defasında beklenenden fazla delegenin

oyunu aldı.
Sonunda Türkiye’de ilk defa gerçekleşen

Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nde CHP’nin
Cumhurbaşkanı Adayı oldu.

Bu defa da beklenenin üzerinde bir perfor-
mans göstererek ilk defa CHP’nin psikolojik
barajı gibi adlandırılan yüzde 30’un üzerinde
oy aldı.

*
İlk başlarda kim aday olursa olsun Cum-

hur İttifakı seçimi çoktan almış gibi bakan
kamuoyu, İnce’nin olağanüstü seçim çalış-
ması sayesinde ‘Acaba bu defa olacak mı?’
demeye başladı.

Ve seçim günü Muharrem İnce seçmenin
karşısına çıkmamakla birlikte ‘Adam ka-
zandı’ mesajı ile kendisine inananları şok etti.

İşte o Muharrem İnce o akşamın hesabını
aslında defalarca verdi.

En son ‘Babala tv’ youtube kanalında ko-
nuşan İnce ‘O akşam benimle birlikte bir çok
CHP’li vardı. Engin Altay, Hasan Akgün,
Yaşar Tüzün, Doruk Bulut, Nadir Ataman,
Özcan Işıklar. Hadi ben defalarca açıkladım.
CHP’nin sistemi çöktü, CHP oylarına sahip
çıkamadı. Bana sandık sonucu vermediler.
Ekrem İmamoğlu İBB seçimlerinde 30 bin
sandığın sonucunu biliyordu elinde belge
vardı konuştu. Ben 180 bin sandığın sonu-
cunu bilmiyordum. Bana kimse seçim sonucu
vermedi. Bana inanmıyorsunuz. CHP’lilere
sorsanıza onlara neden sormuyorsunuz’ Dedi.

*
Doğrusu ben Muharrem İnce’ye hak ver-

meye başladım.
Zira sadece bu durumdan dolayı değil.
Adamın birçok eleştirisini ben de zaman

zaman CHP’ye yapıyorum.
Örneğin.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı
hangi konuda suçluyorsa bakıyorsunuz CHP
içerisinde aynı kusurlar devam ediyor.

Madem bu eleştirdikleriniz, tek adam reji-
mini, akraba yönetimini, dürüst ve adil yöne-
timi, liyakatı, hoşgörüyü, gençlere ve
kadınlara görev vermeyi, defalarca aynı kişi-
lerin aynı koltuğu sahiplenmesini…

O zaman siz genel başkanı olduğunuz par-
tide neden müsade ediyorsunuz?

Değil mi?
*

Muharrem İnce ve Memleket Partisi’nde
görev alanlar bu günlerde CHP’ye, Millet İt-
tifakı’na zarar vermekle, Cumhur İttifakı’nın
ekmeğine yağ sürmekle suçlanıyorlar.

Hadi şimdi bu duruma da bir iki söz 
söyleyelim.

İyi CHP’den kimse ayrılmasın.
Demir hep aynı yere dövülsün.
Yıllardır zaten hep böyle olmadı mı?
Değişen ne oldu?
CHP’nin oyları hep yerinde saydı.
Her dönem aynı adamlar aynı koltukta

kaldı.
Muharrem İnce gibi yıldızı parlayanlar

hep kazığa oturtuldu.
Olanlar aslında Cumhuriyet Halk Parti-

si’ne umut bağlayanlara oldu.
Evet 2019 yerel seçimlerde önemli bir ba-

şarı sağlandı ama bu başarıda da CHP kadar
İyi Parti gibi Millet İttifakı’nın diğer siyasi

partilerinin payı daha büyüktü.
Bir başka deyişle CHP’den kopan partiler

CHP’ye zarar vermez, CHP’ye oy vermek is-
temeyen seçmenleri bir havuzda toplayabilir.

Ufuk Akgün; ‘Ben bu yola başkoydum’

Muharrem İnce’nin kurucu genel başkan
olduğu Memleket Partisi MYK Üyesi ve
Genel Sayman’ı Serkan Ufuk Akgün ile 
görüştüm.

Haftanın beş günü Ankara’da parti merke-
zindeki ofisinde görevi başında olduğunu kay-
deden Ufuk Akgün, "Biz 50 artı bir için yola
çıktık. Amacımız bu güzel ülkeye faydalı işler
yapmak. Genel Başkanımız Sayın Muharrem
İnce’ye güveniyoruz. Zaten 2018 yılındaki
cumhurbaşkanlığı adaylığında gece gündüz
yanın başındaydım" diye konuştu.

*
CHP’li Büyükçekmece Belediyesi Başkanı

Hasan Akgün’ün yeğeni olduğu için ‘Memle-
ket Partisi’nde ne işi var’ diyenlere seslenen
Akgün: ‘Ben bu yola baş koydum. Burada
Kuvayı Milliye ruhunu görüyorum. Atatürk’ü
görüyorum. Ne yani şimdi. Amcam Hasan
Akgün bir başka siyasi partide diye ben siya-
set yapamayacak mıyım? Ben 45 yaşında,
maddi manevi ayakları üzerinde duran birisi-
yim. Amcam zaten benim Memleket Parti-
si’nde olduğumu televizyondan öğrendi.

Aile şirketimiz var. Uluslararası ticaret ya-
pıyoruz. Devletle hiçbir işimiz yok. 100 yıllık
Sefaköy’lüyüz. Florya’da oturuyorum.
Amcam Hasan Akgün’den önce CHP üyesiy-
dim. Şimdi de Memleket Partisi için ter dö-
keceğim. Ben siyasetçi değilim. Amacım
vatana millete hayırlı işler yapmak, inandı-
ğım yolda ilerlemek. Burada özverili bir
emek sarf ediyoruz. Bütün parti kurucuları-
mız gibi ben de maddi manevi Memleket Par-
tisi’nin hizmetindeyim. Her şeyimiz ortada.
Bizim gizli saklı işimiz olmaz" dedi.

*
Henüz 20’li yaşlarda, inşaat, yapı, mühen-

dislik ve sanayi sektörlerinde başta Almanya,
Kazakistan ve Etiyopya olmak üzere yurtiçi
ve yurtdışı uluslararası büyük projelere imza
attığını kaydeden Serkan Ufuk Akgün İkitelli
OSB projesinin oluşumunda dönemin İBB be-
lediye başkanı Bedrettin Dalan ile birlikte
aktif görev almış.

Özellikle uluslararası ticaret, uluslararası
ilişkiler, dış politika, ekonomi ve sanayi ala-
nında büyük bilgi ve birikime sahip olan ve bu
konularda uluslararası tamamlanmış başarılı
projeleri ve makaleleri bulunan Akgün’e ba-
banız Yusuf Akgün siyasete ilgili mi diye
sordum. 

‘Babamın işleri fazlasıyla başından aşkın.
Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyet Baş-
kanlığı, İkitelli OSB Başkanlığı v.s.. Babam
zaten siyasetle hiç ilgilenmedi.’ Diye cevap
verdi.  

Muharrem İnce 
haksız sayılmaz…

B eyoğlu’nda bulunan riskli yapıla-
rın dönüştürülmesi amacıyla
önemli bir karar alındı. Beyoğ-

lu’nda kentsel dönüşüm kapsamına gir-
meyen bölgelerdeki riskli yapıların
yenilenerek daha sağlıklı ve depreme da-
yanıklı yapılara dönüştürülmesi amacıyla
mevcut imar planlarına eklenmek üzere
hazırlanan Plan Notu Teklifi, 11 Aralık
2020 tarihli Beyoğlu Belediyesi (BB)
Meclisinde oy birliği ile kabul edilerek İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Mec-
lisine gönderilmişti. İBB Meclisinde
görüşülen teklif oy birliğiyle kabul edildi.
Yürürlüğe gren teklifle birlikte Dolapdere,
Piyalepaşa Bulvarı, Halıcıoğlu ve Sütlüce
bölgelerinde bulunan yüzlerce riskli yapı-
nın herhangi bir hak kaybına uğramadan
yenilenmelerinin önü açılmış oldu. Hak
sahipleri söz konusu yapıları herhangi bir
kat sayısı veya metrekare kaybı olmaksızın
mevcut haline göre yenileyebilecekler.

Hep birlikte inşa edeceğiz

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıl-
dız, yürürlüğe giren Plan Notu Teklifi’nin
depreme hazırlık açısından büyük öneme
sahip olduğunu belirterek, “İlçe sakinleri-
mizin daha sağlıklı ve daha yeşil çevrede,
depreme dayanıklı yapılarda yaşamalarını
sağlamak amacıyla özverili çalışmalar yü-
rütüyoruz. Bu hedef doğrultusunda Ok-
meydanı Kentsel Dönüşüm Projesi’nin
yanı sıra şu an birçok farklı bölgede
devam eden projeler var. Tüm bu çalış-
maları yaparken kentsel dönüşüm alanları
içerisinde olmayan riskli yapıları da gör-
mezden gelemezdik. Dolapdere, Piyale-
paşa Bulvarı, Halıcıoğlu ve Sütlüce
bölgelerinde bulunan bu yapılarla ilgili
hazırladığımız Plan Notu Teklifi, belediye
meclisimizde kabul edilerek İBB Mecli-
sine gönderilmişti. İBB Meclisinde de oy
birliğiyle kabul edildi. Bu düzenlemeyle
birlikte söz konusu riskli yapıların sahip-
leri, mevcut haklarından hiçbir şey kay-
betmeksizin yapılarını yenileyebilecekler.
Bu şeklide depreme hazırlıklı Beyoğlu’nu
hep birlikte inşa edeceğiz” dedi.  DHA
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YuZLERCE BINA 
YENILENECEK!
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twitter.com/MehmetMert1

Beyoğlu’nda kentsel dönüşüm alanına girmeyen bölgelerde bulunan yüzlerce riskli
yapının yenilenmesi amacıyla hazırlanan Plan Notu Teklifi, Beyoğlu Belediyesi
Meclisi’nin ardından İBB Meclisi'nde de görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi

Son dönemlerde meydana gelen deprem-
lerin Beyoğlu’ndaki yapı stokunun bir an
önce depreme dayanıklı bir şekilde yeni-
lenmesi gerçeğini gün yüzüne çıkardığı
vurgulanan teklifte, Beyoğlu’nda afet ris-
kine hazırlık kapsamında kentsel dönü-
şümü gerçekleştirmek amacıyla riskli
binaların yakılıp yeniden yapılmasının
teşvik edilmesi, imar planlama çalışmala-
rında da bu kapsamda uygulanabilir şe-
kilde düzenleme yapılması gerektiği
belirtiliyordu.
Teklifte söz konusu bölgelerde depreme
karşı büyük risk teşkil eden binaların,
depreme dayanıklı ve çağdaş yapılar ha-
line getirebilmek için kat maliklerinin
riskli binalarını yeniden yapmaya teşvik
edilmesi gerektiği de vurgulanarak
“Ancak yürürlükteki planlarda düzenlenen

imar hakları, plan onayından önce ruhsat
ve/veya yapı kullanma izin belgesi almış
binaların ruhsat belgesindeki fonksiyonla-
rından, kat adetlerinden ve/veya inşaat
haklarından farklı planlandığından, kat
maliklerinin hak kaybı yaşamamak adına
eskimiş binalarını yenileyemedikleri gö-
rülmektedir. 
Bu bağlamda 2002 yılından önce ruhsat
ve/veya yapı kullanma izin belgesi almış
ve bu belgeye göre binasını inşa etmiş
olan maliklerin, hak kaybı yaşamamaları
için yeniden yapım durumunda imar hak-
larını mer’i imar planındaki değerden
değil, ruhsat ve/veya yapı kullanma izin
belgesine tabî olan fonksiyonlarından, kat
adetlerinden ve/veya inşaat haklarından
alması sağlanacaktır” ifadelerine yer 
veriliyor.  

HAK SAHİPLERİNE BÜYÜK KOLAYLIK

Bulgaristan'da nisan ayında yapılan seçimlerin ardından hükümet
kurulamayınca 11 Temmuz'da erken seçim yapılacak.  Türk ve
tüm azınlık haklarının en güçlü savunucusu Hak ve Özgürlükler
Hareketi bu kez seçimlere 7 numara ile katılacak. Türkiye’de
Bulgaristan göçmenlerinin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde
100’ün üzerinde seçim sandığı oluşturulması planlanıyor

bulgarİstan'da 4 Nisan'da
yapılan parlamento seçimi son-
rası koalisyon hükümeti kurma

çalışmaları başarısız olunca 11 Tem-
muz'da erken seçime gitme kararı alındı.
Ülkede siyaset yeni seçimlere
odaklanırken oy kullanma
oranlarının arttırılması çabası
öne çıkıyor. Sandığa 11 Tem-
muz’da bu kez daha çok seç-
meni getirmeyi hedefleyen
siyasetçiler yurt içi ve yurt dışında
yoğun mesai içerisinde. Edinilen
bilgilere göre özellikle yurt dışında
açılacak sandık sayısı önümüzdeki seçim-
lerde yüzde yüze yakın oranda arttırılacak.
Buna yönelik hazırlıklar tüm hızıyla
devam ediyor.

7 numara ile katılıyor

Bulgaristan’da Türk
ve diğer tüm azınlık-
ların hakları için ciddi
bir mücadele ve ba-
şarı kaydeden, hükü-
met ortaklığı
dönemlerinde kıy-
metli kazanımlar elde
edilmesine katkı
sunan Hak ve Öz-
gürlükler Partisi
(DPS) 11 Temmuz
seçimlerinde 7 nu-
marayla seçmenden
destek arayacak.

Özellikle Türkiye’de yaşayan
Bulgaristan vatandaşların
oy kullanmak için ülkeye
gelmesinin önemini vurgu-

layan HÖH’nin yetkilileri Şumen,
Kırcali ve Haskovo bölgelerinde yerinde
kazanılan oyların milletvekili sayısında
artış sağladığını ifade ettiler. Türkiye’de de
yurt dışında Bulgaristan Türkleri ve diğer
vatandaşlarının yoğun olarak çalışmak
için bulunduğu bölgelerde sandık sayı-
sında ciddi bir artış kaydedileceği öğre-
nildi.

Aşı imkanı var

Oy kullanmak için Bulgaristan’daki ika-
met adreslerine gelecek vatandaşların
Covid – 19 aşılarını da yaptırabilecekleri
biliniyor. Bulgaristan ve seçime katılacak
tüm partiler, ülke vatandaşlığı bulunan
herkesin seçme hakkına hassasiyetle yak-
laşması yönünde çağrılarını sıklıkla yenili-
yor. Nisan ayında yapılan seçimlerden bir
hükümet oluşumu gerçekleşmeyince Bul-
garistan erken seçim tarihine 11 Temmuz
olarak karar verdi. Türk ve tüm azınlık

haklarının en güçlü savunucusu Hak ve
Özgürlükler Hareketi bu kez seçimlere 7
numarayla katılıyor. Türkiye’de Bulgaris-
tan göçmenlerinin yoğun olarak yaşadığı
bölgelerde 100’ün üzerinde seçim sandığı
oluşturulması planlanıyor.
Bulgaristan'da 4 Nisan'da yapılan parla-
mento seçimi sonrası koalisyon hükümeti
kurma çalışmaları başarısız olunca 11
Temmuz'da erken seçime gitme kararı
alındı. Ülkede siyaset yeni seçimlere odak-
lanırken oy kullanma oranlarının arttırıl-
ması çabası öne çıkıyor. Sandığa 11
Temmuz’da bu kez daha çok seçmeni ge-
tirmeyi hedefleyen siyasetçiler yurt içi ve
yurt dışında yoğun mesai içerisinde.
Edinilen bilgilere göre özellikle yurt dı-
şında açılacak sandık sayısı önümüzdeki
seçimlerde yüzde yüze yakın oranda arttı-
rılacak. Buna yönelik hazırlıklar tüm hı-
zıyla devam ediyor.

11 Temmuz’da
erken seçim var

HASSASİYET ÇAĞRISI
Bulgaristan ve seçime katılacak
tüm partiler, ülke vatandaşlığı

bulunan herkesin seçme 
hakkına hassasiyetle yaklaşması

yönünde çağrılarını sıklıkla 
yeniliyor.

İstanbul’da 
aile faciası! 
İstanbul Ümraniye’de bir evde çıkan yangın aile
faciasına dönüştü. Anne Rahman Güney hayatını
kaybederken 7 yaşındaki çocuğu Kerem ağır yaralı
olarak hastaneye kaldırıldı. Polisin ulaşamadığı
baba Mehmet Güney’in ise iş arkadaşlarına "Karımı
ve oğlumu öldürdüm" dedikten sonra Fatih Sultan
Mehmet Köprüsü'nden atladığı belirlendi

Olay, Ümraniye Armağanevler
Mahallesi Narlı Sokakta saat 12.00
sıralarında yaşandı. 5 katlı apart-

manın ikinci katında bulunan dairede henüz
bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İçerisinde
Rahman Güney (42) ile 7 yaşındaki oğlu
Kerem Güney'in bulunduğu evden yangın ne-
deniyle yoğun duman çevreye yayıldı. Çevre
sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen it-
faiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın
sonrası evin içerisinde yapılan araştırmada
Kerem ile Anne Rahman Güney'in ağır yaralı
olduğu görüldü. 7 yaşındaki çocuğa olay ye-
rinde kalp masajı ve suni teneffüs yapıldı.
Kerem ambulansla ağır yaralı olarak hasta-
neye kaldırıldı. Anne Rahman Güney ise ya-
pılan tüm müdahaleye rağmen hayatını
kaybetti. Öte yandan baba Mehmet Güney'in
sabah saatlerinde evden ayrılmadan önce
evden tartışma seslerinin duyulduğu öğre-
nildi. Yangını haber vermek için mahalle sa-
kinleri tarafından baba Mehmet Güney'in
(47) telefonla arandığı fakat Güney'in telefon-
larına dönmemesi nedeniyle yangından
henüz haberdar olmadığı öğrenildi.

Karımı öldürdüm

Bu sırada polise yapılan bir ihbarda,
Mehmet Güney’in işyerini arayarak,
“Karımı ve oğlumu öldürdüm. Köp-
rüden atlayacağım” dediği öne sü-
rüldü. Polis ekipleri bu iddiaları
araştırırken, bir kişinin Fatih Sultan
Mehmet Köprüsü’nden atladığı be-
lirlendi. Deniz polisinin cesedine
ulaştığı kişinin Mehmet Güney ol-
duğu belirtildi. Güney’in cesedi Adli
Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken,
çok yönlü soruşturma başlatıldı.

Ekipler karot 
örneği aldı
Güngören’de 3.9 büyüklüğündeki deprem
sonrasında tahliye edilen binadan karot
örneği alındı. İncelemelerin ardından bina
hakkında karar verilecek

İstanbul'da önceki gün meydana
gelen 3.9 büyüklüğündeki deprem
sonrasında Güngören’de bir binanın

balkonunda da kısmi çökme meydana geldi. Sa-
nayi Mahallesi Doruk Sokak'ta içinde 16 daire ile
alt katında 5 işyerinin bulunduğu binanın farklı
yerlerinde çatlakların da oluştuğu tespit edildi.
Dün yapılan incelemelerin ardından zabıta ekip-
leri, bina sakinlerini tedbir amaçlı olarak evlerin-
den tahliye etti. Tahliyenin ardından çevresine
güvenlik şeridi çekilen bina mühürlendi. Tahliye
edilen bina için bugün Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığı'na bağlı ekipler inceleme yapmak üzere kolon-
lardan karot örneği aldı. Bazı kolonlarda da
sıyırma işlemi yapılarak betonun ve demirlerin
durumu kontrol edildi. Binadaki dükkanlardan
birinde esnaf olan Mete Arslan, "Depremden
sonra hemen gelip ilgilendiler, tüm binayı boşalt-
tılar. Bugün de gelip karotları aldılar. Onlar da
teste götürüldü. Birkaç güne sonuçlar belli ola-
cak. Bina boşaltılacak mı, boşaltılmayacak mı o
zaman göreceğiz” dedi. 
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M erkez Partisi İstanbul İl Başkan-
lığı, Beylikdüzü Yakuplu Sosyal
Tesisleri'nde düzenlediği top-

lantı ile partilileri bir araya getirdi. İstan-
bul İl Başkanı Murat Kış'ın ev
sahipliğinde gerçekleşen toplantıya katı-
lan Merkez Partisi Genel Başkanı Abdur-
rahim Karslı önemli mesajlar verdi.
Karslı, “Türkiye'de siyaset öldü. Siyasetin
ruhuna fatihe diyelim. Çünkü siyaset artık
çözüm üretmiyor. Kaç günden beri siya-
seti görüyorsunuz. Muhalefet konuşmu-
yor, suç örgütü lideri konuşuyor. Herkes
de onu dinliyor. Böyle bir hale geldik.
Türkiye neyi konuşuyor? Bir suç örgütü
liderinin söylediklerini konuşuyor. Esrar,
uyuşturucu kaçakçılığı, silah kaçakçılığı
böyle şeyleri konuşuyor. Bir mala nasıl
çökülür bunları konuşuyor. Bir iktidar
partisi var. “Ben siyasal İslamcımyım”
diyor. Siyasal İslam, İslam'ı o kadar kul-
landı ki. Artık insanlara selamün aleyküm
derken korkar hale geldik. Siyasal İslam,
İslam'ı bu hale getirdi. İnsanlara “Allah ne
muradın varsa” demekten utanır olduk.
Niye? Çünkü İslam'ı yok ettiler. Siyasete

alet ettiler. Büyük Ortadoğu Projesi'nin
hedefi bu. İnsanları İslam'dan uzaklaştır-
mak. Bunu da başardılar. Çocuklar deist
olmaya başladı. Dolayısıyla AK Parti'nin
bizi getirdiği nokta belli. Bir de radikal sağ
partimiz var İYİ Parti onlar da ayrı bir
alem. Suç örgütü liderinin sözleriyle ilgili
o partinin başındaki hanımefendi 'Biz bir
aileyiz ben karışmam' diyor. Yani aileden
olduğunu kabul ediyor. Düşünün bu hal-
deler. Siyaset baştan bitmiş durumda.
Herkes mafya liderinin peşinden gidiyor”
dedi.

29 ilçede görev tamam

Merkez Partisi İstanbul İl Başkanı Murat
Kış ise toplantı nedeniyle mutlu oldu-
ğunu söyledi. Kış, “Partimiz kurulduğu
günden beri iyi yönde bir ivme yakaladı.
Biz de çalışmalarımıza ilkelerimiz doğrul-
tusunda devam ediyoruz. Partimiz İstan-
bul'un 39 ilçesinin 29'unda teşkilatlanma
çalışmalarını tamamladı, ilçe kongrelerini
yaptı. Bu süreçte desteklerini bizden esir-
gemeyen başta genel başkanımız olmak
üzere herkese özellikle de İstanbul teşkila-
tımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini 
kullandı.

BARIŞ KIŞ

DEMoKRASi iTTifAKi
icin ToPlAnDilAR

Merkez Partisi İstanbul İl
Başkanlığı, Beylikdüzü 

Yakuplu Sosyal Tesisleri'nde
kahvaltılı toplantı düzenledi.
Toplantıda konuşan Merkez 

Partisi Genel Başkanı 
Abdurrahim Karslı, kendilerinin

kurmuş olduğu Demokrasi
İttifakı'na dikkat çekerek,
“Bugün Türkiye'de siyaset 

öldü. Artık çözüm üretilmiyor.
Biz bunu değiştireceğiz.

Demokrasi için varız, 
milletimiz için varız.

Çözüm üreten bir siyasi
anlayışla, demokratik 

mücadele için varız” dedi

Çocukların
bahşiş yarışı

e-5 karayolunda çocukların, gelin araba-
larının önüne atarak para almak için uğ-
raştığı anlar yürekleri ağızlara getirdi.

Gelin arabalarının önüne atlayarak hem kendilerini
hem de sürücüleri tehlikeye atan çocuklar, kamera-
lara yansıdı. Korona virüs önlemlerinin gevşetilme-
siyle birlikte düğün sezonu da açıldı. Düğünlerin
vazgeçilmezi gelin araçları da trafiğe çıkınca bahşiş
terörü de yeniden başladı. E-5 Karayolu Sefaköy
mevkiinde gelin arabalarından bahşiş almak için bir-
birleriyle yarışan çocuklar hem kendilerini, hem de
sürücüleri tehlikeye attı. Küçükçekmece Belediyesi
Nikah Dairesi ve Avcılar yönüne giden gelin arabala-
rının önüne kendilerini atan çocuklar, tehlikeye aldırış
etmedi. Canlarını hiçe sayarak araçların önüne atla-
yan, bahşiş alamamaları halinde kaputa ve kapıya
asılarak sürüklenen çocuklar, kameralara yansıdı.

Çekmeköylüler
bol bol koştu

Çekmeköy Belediyesi’nin ev sahipli-
ğinde Taşdelen Mesire Alanı’nda düzen-
lenen “İstanbul Ultra Trail” yarışlarında

genç yaşlı yüzlerce sporcu yarıştı. Çekmeköy Beledi-
yesi'nin ev sahipliğinde Taşdelen Mesire Alanı'nda
düzenlenen “İstanbul Ultra Trail” yarışlarında genç
yaşlı yüzlerce sporcu yarıştı. Parkurdan çıkarak yo-
lunu kaybedenlerin ve parkuru yarıda bırakanların
da rastlandığı yarışmada bitiş çizgisine ulaşmayı ba-
şarabilenlere madalya verildi. Yarışmacılar, dik yo-
kuşların hâkim olduğu parkurda yarış anında ve
öncesinde etkili olan yağmurun oluşturduğu yoğun
çamur tabakasına karşıda mücadele ettiler. 100 km-
60 km-30 km ve 15 km olmak üzere 4 farklı kategori
yer aldığı yarışlarda mücadele görülmeye değerdi.
Çekmeköy Belediyesi destekleri ile Uzunetap tarafın-
dan bu sene 2. kez düzenlenen İstanbul'un ilk 100
km koşu yarışı “İstanbul Ultra Trail”, ulusal ve ulus-
lararası yüzlerce sporseverin katılımı ile gerçekleşti.
Taşdelen Ormanı'ndan start alan olan koşucular,
orman patikaları arasından Polonezköy ve Riva'ya
ulaşarak Kuzey Ormanları’nın yeşil doğası ve Kara-
deniz'in masmavi suları eşliğinde eşsiz bir deneyim
yaşadı.

Parkur inanılmaz zordu

Düzenlenen koşuda 30 kilometrede kadınlar kate-
gorsinde birinci olan Merve İşler, “Öncelikle parkur
inanılmaz zordu. Dönüşte çok güzeldi her şey ama
son 15'te tek başımaydım. Çamurların içinde çok
susuz kaldım. Şu an tek hissettiğim susuzluk. Raki-
bimle peş peşe geldik. Pes etmeyi düşündüğüm çok
an oldu. Ama ekibim aklımdaydı, onları düşünerek
geldim. Bu benim ilk ultra yarışım ve birinci oldum.
Hem bunun şaşkınlığı var hem şu an çok tatlı bir
yorgunluk var. Hem de çok mutluyum” diye ko-
nuştu. Koşuda 15 kilometrede erkekler kategorisinde
birinci olan Mustafa Araç ise koşu hakkında, “Güzel
bir yağmur altında koştuk. Oldukça keyifliydi. Yağ-
murda ıslandık. Zaten işin keyifli olan kısmı o. Her
gün zaten antrenmanımız oluyor. Buraya gelip farklı
bir etkinliğe katılmış olduk. Organizasyon çok güzel.
Herkesin emeğine sağlık” diye konuştu.
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Doğduğu hastanede

hemşire olDu
Anne ve babasının 12 yıl boyunca hasretle beklediği ve 4'üncü
tüp bebek tedavisi sonrası kavuştuğu kızları Naz Çatuk, 21 yıl
önce dünyaya geldiği merkeze 'tüp bebek hemşiresi' oldu

İstaNBul'da yaşayan Naz-
miye ve Sedat Çatuk çifti,
doğal yollarla çocuk sahibi

olamayınca tüp bebek tedavisine baş-
vurdu. Ailenin evlat özlemi evliliklerinin
21'inci yılında 4'üncü tüp bebek deneme-
sinde son buldu. Prof. Dr. Mustafa Bah-
çeci tarafından gerçekleştirilen tedavi
sonrası ailenin, ikiz kız bebekleri dünyaya
geldi. İkiz kızlardan biri olan Naz Çatuk,
geçtiğimiz yıl üniversite eğitimini tamam-
ladı ve doğduğu tüp bebek kliniğinde
hemşire olarak çalışmaya başladı. Mer-
kezde çocuk sahibi olmak isteyen ailelere
hikayesiyle de umut olan Naz hemşire,
"Çocukken tüp bebek yöntemiyle dün-
yaya geldiğimi bilsem de bunun anla-
mını fazla bilmiyordum. Biraz daha
büyüyüp mesleğin içine girince anla-
maya başladım. İnsanlara yardımcı ol-
mayı seviyorum. Burada ailelere
umutsuz olmamaları gerektiğini anlatı-
yorum. Kendi hikayemi örnek gösteriyo-
rum. Aileleri motive etmek benim için
çok önemli" dedi.

Mücadele çok değerli

Anne ve babasının 21 yıl boyunca yaşa-
dığı zorlukları şimdi daha iyi anladığını
belirten Naz Çatuk, "Her ailenin müca-
delesinde kendi annem ve babamı görü-
yorum. Onların 21 yıl öncesinde
yaşadıklarını daha iyi anlıyorum. Bu
benim için farklı bir duygu. Bu alanda ne
kadar iyi işler yapmak ilerlemek istiyo-
rum. İkizim de şu an okuyor ve o da em-

briyolog olarak burada çalışacak. İnşal-
lah seneye  beraber çalışacağız. Onunla
çalışmak benim için apayrı bir duygu
olacak. Bu ekiple mesleğimi yapmak
gurur verici. Ne tür aşamalardan geçti-
ğimi de öğrendiğim için annem ve ba-
bama bir kere daha teşekkür ediyorum"
diye konuştu.

Eve geldiğimde teşekkür 
ediyorum

Hasretle beklediği kızının başarısıyla gu-
rurlandığını belirten anne Nazmiye
Çatuk ise "Hasretle bekledik ve 12 yıl
sonra kızlarım dünyaya geldi. Çok büyük
bir mutluluk yaşadım. Allah olmayanları
da sevindirsin. 
Şu an 12 yıl önce tedavi olduğumuz
merkezde hemşire olarak çalışıyor.
Akşam eve her geldiğinde 'anne size bir
kere daha teşekkür ediyorum' diyor.
Çünkü burada bizim geçtiğimiz süreçleri
gördü ve daha iyi anladı. İkizi de inşallah
onunla çalışacak. Naz'a her zaman aile-
lere umut olmasını, kendi hikayesini an-
latmasını söylüyorum" ifadelerini
kullandı. Zorlu bir tedavi süreci sonrası
21 yıl sonra büyük bir mutluluk yaşadık-
larını anlatan baba Sedat Çatuk da "Ke-
sinlikle zorlu bir süreçti. 21 yıl önce
başarı şartları çok daha düşük, maliyet
çok daha yüksekti. Bu bizi baya bir etki-
ledi. Ama çok şükür mutlu sona ulaştık.
Kızlarımız şu an kocaman oldu ve doğ-
dukları yerde işe başladılar. Gurur duyu-
yoruz çocuklarımızla" dedi.

Naz Çatuk’un hayata gelmesinde
büyük rol oynayan tedavinin mimarı
Bahçeci Tüp Bebek Merkezi Kadın
Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Prof.
Dr. Mustafa Bahçeci, duygularını şu
sözlerle anlattı:
"Ailelere gebelik müjdesi vermek çok
güzel ama artık buna alışığız. Bu çocuk-
lar büyüdü, ne oldu nerelere gittiler on-
ları merak ediyoruz. Geçen gün bir

çocuğumuz geldi ve avukat olduğunu
söyledi. Doktorlar, hemşireler, biyolog-
lar var. Beni en çok sevindirenler doktor,
hemşire ve biyologlar çünkü onlarla bu-
rada çalışma imkanım var. Naz'la bir-
likte çalışmak beni duygulandıran bir
olay. Bu çocuklar ülkelerine yararlı ço-
cuklar oldular. Bizim merkezlerimizin
geleceği bu çocuklar. Anlatılmaz dere-
cede büyük bir mutluluk."

Beni duygulandıran bir olay

Beykoz’un resim
hali görücüye çıktı
Beykoz’un doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerinin kadın
ressamların gözünden tuvale yansıdığı “Beykoz’un Resim Hali
Yarışması”nda dereceye girenler törenle ödüllerine kavuştu

Beykoz Belediyesi ve Beykoz
Kent Konseyi Kadın Meclisi iş-
birliğiyle “8 Mart Dünya Kadın-

lar Günü” dolayısıyla düzenlenen
“Beykoz’un Resim Hali Yarışması”yla ilçenin
köklü geçmişi ve geleceği arasında köprü ku-
rulması amaçlandı. Beykoz’da yaşamın, tari-
hin, doğa ve kültürün resim sanatına ilgi
duyan ilçe sakinleri ve amatör sanatçıların
estetik bakışıyla renk renk tuvale aktarıldığı
yarışmaya çoğunluğu kadın ressamlar tara-
fından  hazırlanan 44 eser gönderildi. “Geç-
mişten Günümüze Beykoz” ve “Yaşayan
Beykoz” kategorilerinde açılan yarışmaya
gönderilen eserler, uzman jüri üyeleri tarafın-
dan resim tekniği ve konuya uygunluk açı-
sından değerlendirmeye tabi tutuldu.
Beykoz’un tuvale en iyi yansıtan resimlerin
ilçenin belleğine kazandırıldığı yarışmanın
birincisi Lerzan Adsoy, ikincisi Şerife İyican,
üçüncüsü ise Tarık İşici oldu. Ayla Sevindik,
Saliha Aydoğan ve Osman Özer ise mansi-
yon aldı. Yarışmada dereceye giren eser sa-
hiplerine ödülleri törenle verildi. Beykoz
Sahili Etkinlik Alanı’nda düzenlenen törene
Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz Çi-
çekli, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın,
Beykoz Kent Konseyi Başkanı Sadullah Ka-

bahasanoğlu, Beykoz Kent Konseyi Kadın
Meclisi Başkanı Nevin Çalışkan,  AK Parti
İlçe Kadın Kolları Başkanı Gaye Zayıf ve sa-
natçılar katıldı.

Değerleri geleceğe aktardılar

Törende yaptığı konuşmada Beykoz’un
sahip olduğu eşsiz değerlerin resim yarış-
ması aracılığıyla geleceğe aktarıldığını ifade
eden Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın:
“Sanat, barışmak, gönlü sükûna erdirmek,
ömre bereket katmak, yaşamın farkına var-
mak demektir. Resim de buna en iyi vesile
olan sanat dallarından biridir. Beykoz’u tu-
vale aktarmak ise çok güzel bir duygu olsa
gerek. Bu anlamlı yarışma dolayısıyla bize
bu güzel duyguyu yaşayan ve yaşatanlara
çok teşekkür ediyor, organizasyonu gerçek-
leştiren Kent Konseyi’mizin kıymetli başkanı,
kadın meclisi başkanı ve üyeleri olmak üzere
yarışmaya eser gönderen tüm katılımcıları
gönülden kutluyorum.” dedi. Beykoz Kent
Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nevin Çalış-
kan ise kent konseyi olarak Beykozlu ressam-
ların eserleriyle geleceğe bir vesika bırakmak
için yola çıktıklarını belirterek: “Beykoz’un
Resim Hali Yarışması’na kadın sanatçıları-
mızın katılımı mutlu etti” dedi.

Beylikdüzü’nde bir araya gelen Merkez Partisi üyeleri, Demokrasi İttifakı vurgusu yaptı. Merkez Partisi İstanbul İl Başkanı Murat
Kış, “Biz parti olarak Demokrasi İttifakı’nın içinde ülkemize hizmet etmek için yoğun bir birlikteli içerisindeyiz” şeklinde konuştu.



C umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın Türkiye Cumhuriyeti Cum-
hurbaşkanı olarak Ermenistan

işgalinden kurtarılmış Şuşa’yı ziyaret etmesi,
Azerbaycan’ın bağımsızlığına, sınır ve toprak
bütünlüğüne verilen güçlü ve kararlı desteği
yansıtırken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı
İlham Aliyev ile “Türkiye Cumhuriyeti ile
Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Müttefik-
lik İlişkileri Hakkında Şuşa Beyannamesi”nin
imzalanması iki kardeş ülke ilişkilerini yeni bir
boyuta taşıdı. Beyanname askeri, savunma
sanayi teknolojileri, enerji, taşımacılık, ekono-
mik ve insani ilişkilere kadar pek çok alanda
iki kardeş devlet arasındaki ilişkilerin gelece-
ğine yönelik yol haritası sunuyor. Devletler-
arası ilişkilerde müttefiklik ilişkileri hakkında
beyannamelerin imzalanması önemli. Fakat
söz konusu beyannamenin iki kardeş devlet
arasında imzalanmış olması metni iki ülkenin
kamuoyu açısından daha da mühim kılıyor.
Bu anlamda müttefiklik sadece devletler ara-
sında değil, halklar arasında da tesis edilebi-
lir. Nitekim iki devletin halklarının da büyük
bir çoğunlukla bu müttefiklik ilişkisini kabul
ettiği ve saygı duyduğu, hatta bunu talep et-
tiği ve onayladığı, bu sayede ittifak ilişkisinin
kalıcı olduğu görülüyor. Beyannamenin Kars
Anlaşması’nın 100. yıldönümünde imzalan-
ması ve Kars Anlaşması’na atıf yapılması da
oldukça önemli. Şuşa Beyannamesi 1921 yı-
lında imzalanan ve Azerbaycan-Türkiye iliş-
kilerinin temel anlaşmalarından biri olan
Kars Anlaşması ile kıyaslanıyor.

Şuşa'nın sembolik önemi

Beyannameyi önemli kılan başka bir husus
ise, Azerbaycan’ın yanı sıra Türkiye-Azerbay-
can ilişkileri ve Türk dünyası için de önemli
olan Şuşa kentinde imzalanmış olması. Şuşa
stratejik açıdan kritik önem taşıyor ve burayı
kontrol eden Karabağ’ı kontrol etme gücünü
elde ediyor. Beyannamenin dibacesinde iki
lider arasındaki görüşmenin “Azerbaycan’ın
ve bir bütün olarak Türk dünyasının eski kül-
tür beşiği Şuşa kentinde yapılmasının tarihi
önemi”ne vurgu yapılması ve Türkiye’nin
Şuşa’da konsolosluk açma kararını duyur-
ması, bu bölgenin Ankara nezdinde taşıdığı
önemi de açıkça ortaya koyuyor.

Şuşa Beyannamesi 

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bu
beyannamenin önemini anla-
mak için ismindeki “müttefik-
lik” ifadesine dikkat çekti.
Uluslararası ilişkilerde müt-
tefiklik savaş durumunda

iki veya daha çok devlet arasında imzalanan
resmi savunma anlaşmasıdır. Doğası itiba-
rıyla bu tür anlaşmalar savunma özelliklidir
ve taraflardan birinin üçüncü bir devlet veya
koalisyonun saldırısına uğraması halinde im-
zacı devletlere güçlerini birleştirme sorumlu-
luğu yükler. Şuşa Beyannamesi’nde bu konu
şöyle ifade ediliyor: “Taraflardan herhangi bi-
rinin kanaatine göre onun bağımsızlığına,
egemenliğine, toprak bütünlüğüne, uluslar-
arası düzeyde tanınmış sınırlarının dokunul-
mazlığına veya güvenliğine karşı üçüncü bir
devlet veya devletler tarafından tehdit ve sal-
dırı gerçekleştirildiğinde taraflar ortak istişa-
reler yapacak ve bu tehdit veya saldırının
önlenmesi amacıyla BM Şartı’nın amaç ve il-
kelerine uygun girişimlerde bulunacak, birbi-

rine BM Şartı’na uygun şekilde gerekli
yardımı yapacaklardır. Bu yardımın

kapsam ve biçimi ivedi yapılan gö-
rüşmeler yoluyla belirlenerek
ortak tedbirler alınması için sa-
vunma ihtiyaçlarının karşılan-
masına karar verilecek ve
Silahlı Kuvvetlerin güç ve yö-

netim birimlerinin koordineli faaliyeti sağla-
nacaktır.” Cumhurbaşkanı Aliyev bu beyan-
namenin önemine, 44 günlük Vatan
Savaşı’nda “Türkiye’nin desteği olmasaydı
müdahale etmek isteyen çok olurdu” ifadele-
riyle dikkat çekti. Dolayısıyla Şuşa Beyanna-
mesi her iki devlete askeri olarak birbirlerini
destekleme yükümlülüğü veriyor. Öte yandan
bu müttefikliğin savunma amaçlı olduğu ve
kimseyi hedef almadığı bizzat Şuşa Beyanna-
mesi’nin maddelerinde belirtiliyor. Taraflar iki
devlet arasında geliştirilen ve onların çıkarla-
rına uygun askeri-siyasi işbirliğinin üçüncü
devletlere karşı olmadığını belirtiyorlar. Ulu-
sal çıkarlarını ilgilendiren bölgesel ve küresel
konuları görüşmek üzere taraflar, güvenlik
konseyleri düzeyinde ortak toplantılar yapıl-
masını kararlaştırdılar; ki bu adım
ilişkilerin bir üst düzeye çıkarıl-
ması anlamına geliyor. Şöyle ki;
özellikle bölgesel ve küresel
düzeyde çıkarları ilgilendiren
konular 2007’den itibaren
Yüksek Düzeyli Askeri
Konsey’de konuşulmak-

taydı ve bu konseylere savunma bakan yar-
dımcıları başkanlık ediyordu. Şimdi ise bu,
devlet başkanlarının yönettiği güvenlik kon-
seyi ortak toplantıları düzeyine yükseltildi.

İşbirliği her alanda artıyor

İkili ilişkiler açısından en dikkat çeken konu-
lardan biri savunma sanayii teknolojileri
alanda işbirliğinin artmasıdır. Bu konuda
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Azerbaycan’la
teknoloji paylaşımı ve ürünlerin Azerbay-
can’da ortak üretilmesi için fabrika kurula-
cak” dedi. Yani Azerbaycan bu projenin
gerçekleşmesi ile askeri teknoloji ithal eden
bir devletten üretim merkezine dönüşecek.
Cumhurbaşkanı Aliyev’in ise daha önce yap-
mış olduğu “Azerbaycan küçük bir Türk or-
dusu modelini yaratacaktır” açıklaması
beyannamede atılan imzayla resmileşmiş
oldu. Taraflar iki kardeş ülke silahlı kuvvetle-
rinin çağın gereklerine uygun olarak yeniden
yapılandırılması ve modernizasyonuna yöne-
lik ortak çaba göstermeye devam etme kararı
aldı. Bunun da ötesinde askeri alanda işbirli-
ğine yeni bir boyut katarak diğer dost ülke-
lerle ortak tatbikatlar yapılmasını da
kararlaştırmış oldular. İki ülkenin bölgedeki
işbirliği açısından gündemde tuttuğu önemli
konulardan biri de taşımacılık koridoru. İkili
işbirliği sonucu yapımı tamamlanan Bakü-
Tiflis-Kars’ın tamamlanması bölgede yeni iş-
birliği imkanları ortaya çıkardı. Orta
Asya-Azerbaycan-Türkiye arasında gerçek-
leştirilmekte olan ve Türk Konseyi tarafından
desteklenen Orta Koridor da Şuşa Beyanna-
mesi’nde yer aldı. Bunun dışında İkinci Kara-
bağ Savaşı’nın ardından iki kardeş ülke
arasında yeni bir koridor imkânı ortaya çıktı.
Azerbaycan ve Türkiye’yi birleştirecek Zenge-
zur Koridoru’nun önemine vurgu yapılarak
aslında bu politikaların uzun dönemli olduğu
gösterildi. Ekonomik alanda 1 Mart itibarıyla
tercihli ticaret anlaşmasını yürürlüğe koyan
taraflar bu beyanname ile serbest ticaret an-
laşması yönünde de bir adım atmış oldular.
Beyannamede bu hususta, Türkiye ve Azer-
baycan ürünlerinin serbest dolaşımının sağ-
lanması için gerekli mekanizmaların
oluşturulması yönünde adımlar atılması ka-
rarlaştırıldı. 1 Nisan tarihi itibarıyla taraflar

arasında vatandaşların kimlikle seyahati
de başlamıştı. Bu beyanname ile va-

tandaşların karşılıklı olarak ülkele-
rinde ikamet mekanizmalarının
kolaylaştırılması da
kararlaştırıldı.
HABER MERKEZİ

UÇAK gemisi USS Gerald R.
Ford, Cuma günü Atlantik
Okyanusu'nda seyir halin-

deyken ilk planlanmış patlayıcı tatbika-
tını tamamladı. ABD Donanması,
patlamanın geminin şok sertliğini ölç-
mek için yapıldığını açıkladı. ABD Do-
nanması’ndan yapılan açıklamada,
“Sınıfının en üst teknolojili uçak ge-
misi, geminin savaş koşullarına daya-
nacak şekilde sertleştirilmesini
sağlamak için gelişmiş bilgisayar mo-
delleme yöntemleri, testler ve analizler
kullanılarak tasarlandı ve bu şok dene-
meleri, geminin şok sertliğini doğrula-
mada kullanılan verileri doğruluyor.

Ford'un şok denemeleri, test alanındaki
deniz yaşamının bilinen göç kalıplarına
saygı göstererek, çevresel azaltma ge-
rekliliklerine uygun bir program dâhi-
linde Amerika Birleşik Devletleri'nin
Doğu Kıyısı açıklarında yürütülüyor.
Ford, ABD Donanması'ndaki en yeni
ve en gelişmiş uçak gemisidir. Gemi,
Nisan ayında, mürettebatın gerekli tüm
testleri tamamladığı, planlanan iyileş-
tirmeleri ve bakımı planlanandan önce
tamamladığı ve Ford-Sınıfı sistemleri-
nin güvenilirliğini artırmak için dersler
aldığı 18 aylık başarılı bir teslimat son-
rası test ve deneme dönemini kapattı”
denildi. 
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Amerika Birleşik Devletleri Donanması,
ülkenin doğu kıyısında başlattığı 'Tam

Gemi Şok Denemeleri' (Full Ship Shock
Trials) tatbikatı kapsamında ilk patlayıcı
testini tamamladı. Patlamada yaklaşık

18 bin kilogram patlayıcı kullanıldı. 
ABD Jeoloji Kurumu (US Geological

Survey), patlamayı 3.9 
büyüklüğünde deprem 

olarak kaydetti

ABD donanması deprem yarattı

AzerBAycAn’lA
ılıskıler Buyuyor

Türk Konseyi’nin kurucu ülkeleri ve lokomotifleri
olan Azerbaycan ve Türkiye müttefiklik beyanname-
sinde Türk dünyası ile işbirliğine önem verdiklerini
özellikle vurgulamak gereği duymuştur. Bölgedeki
diğer örgütlere ve uluslararası platformlara değil,
Türk Konseyi’ne vurgu yapılması, Konsey’in iki dev-
letin bölgesel politikaları açısından taşıdığı önemi
gösteriyor.Azerbaycan ve Türkiye, İkinci Karabağ
Savaşı’ndan sonra yeni bir jeopolitik gerçeklik oluş-
turmayı başarmıştı. Bu jeopolitik gerçekliği yeni iş-
birliği önerileri ile de destekleyerek geleceğe
taşımak istemekteler. Her iki devletin bölgede ger-
çekleştirdiği enerji ve taşımacılık projeleri jeopolitik
dengenin onların lehine değişmesine neden olduğu
için bu alanda deneyime sahipler. Silahlanmadan
ve bölgesel çatışmadan kaçınan her iki devlet, işbir-
liği ve proje odaklı çalışmaların bölgesel güç pro-
jeksiyonlarda öne çıktığını düşünüyor. Bölgesel
işbirliği aynı zamanda bölgesel istikrar, ekonomik
kalkınma ve refaha hizmet eder; bir nevi kazan-
kazan durumu yaratır. Bu nedenle müttefiklik beyan-
namesinde bölgesel işbirliği önerileri de yapıldı.
Taraflar Azerbaycan’ın işgalden kurtarılan toprakla-
rında Türkiye-Rusya Ortak Merkezi’nin faaliyetle-
rine Türkiye’nin katkılarının bölgedeki barış, istikrar
ve refahın sağlanmasında önemli rol oynadığına
vurgu yaparak bu konuda Rusya ile işbirliğinin öne-
mini hatırlatmış oldular. Müttefik devletler için böl-
gesel işbirliğinin önemini hem liderlerin
açıklamalarında, hem de beyannamenin içeriğinde

görmek mümkün. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu an-
lamda Türkiye ve Azerbaycan’ın ortak önerisi olan
bölgesel altılı işbirliği platformunu tekrar gündeme
getirdi ve hatta Ermenistan’ın olumlu davranması
halinde diplomatik ilişkilerin kurulması ve sınırların
açılması konusunda geleceğe ilişkin olumlu mesaj-
lar verdi. Beyannamede yer alan “Taraflar, Kaf-
kasya bölgesinde istikrar ve güvenliğin
pekiştirilmesi, ekonomi ve ulaştırma alanındaki tüm
bağların yeniden sağlanması, ayrıca bölge devlet-
leri arasındaki ilişkilerin normale dönüştürülmesi ve
uzun vadeli barışın sağlanması yönündeki çabala-
rını sürdüreceklerdir” ifadeleri de tarafların bölge-
sel işbirliğine açık olduğunu vurgulamış oldu.
Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “ilişkilerimizin
geleceği açısından bir yol haritası” diye nitelediği
bu beyanname, iki devletin özellikle imkân ve kabili-
yetlerini her alanda birleştirerek İkinci Karabağ Sa-
vaş’ı sonrasında da etkinliklerini devam ettirme
çabalarının devamı mahiyetinde. Şuşa Beyanname-
si’ne kadar taraflar arasında imzalanan beyanna-
meleri incelediğimiz zaman ortaya koyulan
hedeflerin gerçekleştiği söylenebilir. Bu anlamda
Şuşa Beyannamesi’ndeki hedeflerin de zamanla
gerçekleşeceği öngörülebilir. Müttefik devletler böl-
gesel işbirliğine açık olduklarını fakat aynı zamanda
tehditleri de cevapsız bırakmayacaklarını açıkça or-
taya koymuş oldular. Bu anlamda bölgesel etkinliğin
artırılması için de ortak hareket edeceklerini beyan
ettiler.

Yeni jeopolitik gerçeklik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uzun zamandır planlanan Şuşa ziyareti 15 Haziran’da gerçekleşti.
Bu ziyaret Türkiye-Azerbaycan ilişkileri ve bölgesel gelişmeler açısından büyük önem taşıyor

Biden savaşa
yatırımı kesti
ABD'de görevi devralan Biden, ilk iş
olarak Suudi Arabistan öncülüğündeki
koalisyon güçlerine Yemen'de verdiği
askeri ve istihbarat desteğini kesti

ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve gelme-
sinden bu yana Washington yönetimi,
Yemen meselesiyle ilgili diplomatik atılım

gösterirken, öncelikleri arasına aldığı bu krizde acilen
ateşkes ve siyasi çözümden yana tavır sergiliyor. Ye-
men’de yıllardır devam eden ve binlerce kişinin ölü-
müne neden olan savaşı sonlandırmaya yönelik
bölgesel ve uluslararası düzeyde çabalar sürüyor. Bu
kapsamda ABD'de görevi devralan Biden, ilk iş olarak
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine
Yemen'de verdiği askeri ve istihbarat desteğini kesti.
Yemen meselesini öncelediklerini vurgulayan ve
Yemen kriziyle ilgili farklı bir politika izleyen Biden,
Husileri, Donald Trump yönetiminin dahil ettiği terör
listesinden çıkardı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blin-
ken, 16 Şubat 2021'den itibaren geçerli olmak üzere
Husileri yabancı terör örgütleri listesinden çıkardıkla-
rını duyurmuştu. ABD'li yetkililer, Husilerin terör ör-
gütleri listesinden çıkarılmasının siyasi boyutlardan
yoksun olduğunu, Yemen'deki insani krize olumsuz
yansımaların engellenmesi amacıyla bu kararın alındı-
ğını ifade ediyor. Washington yönetimi, bu şekilde
Suudi hükümetinin müttefiki olarak görülen eski ABD
Başkanı Trump yönetiminin aldığı kararlar dahil Suudi
Arabistan ile ilişkilerini kapsamlı bir şekilde gözden ge-
çirdi. İktidara geldikten sonra Biden yönetimi, Ye-
men'deki savaşın bitmesi ve BM gözetiminde siyasi bir
çözüme ulaşılması çabalarına özel önem verdi. Beyaz
Saray Sözcüsü Jen Psaki'ye göre, Yemen meselesi,
ABD'nin dış politika öncelikleri arasında ve Yemen sa-
vaşına son verilmesi stratejik hedeflerden biri. Başkan-
lık görevini devralmasından sadece iki hafta sonra 4
Şubat'ta koalisyon güçlerine Yemen'de verilen askeri
desteği kesen Biden yönetimi, Washington'un Ye-
men'deki savaşla ilgili silah satışlarını da durdurdu-
ğunu açıkladı. Çatışmanın taraflarından Husiler ise
ABD'nin, koalisyon güçlerine desteğini kesmesi konu-
sundaki ciddiyetinden şüphe ediyor. ABD tarafı da
Husileri, yaklaşık 7 yıldır devam eden çatışmalara
çözüm için gerekli adımlar atmayı ve ateşkesi reddet-
mekle suçluyor.

Suudi Arabistan'ın barış girişimi

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan,
22 Mart'ta Yemen'deki krize çözüm bulunması ve ateş-
kesin sağlanması için yeni bir barış girişimi başlattıkla-
rını duyurdu. Söz konusu girişimde "BM gözetiminde
kapsamlı ateşkese varılması, Hudeyde Limanı'ndan
elde edilen gelirlerin Merkez Bankasındaki ortak he-
saba aktarılması, Uluslararası Sana Havalimanı'nın
bazı uçuşlara açılması ve BM gözetiminde taraflar
arasında müzakerelere başlanması" konuları yer aldı.
Barışın; Körfez girişimi, Husilerin de katıldığı 2014'te
gerçekleştirilen Ulusal Diyalog Konferansı sonuçları
ve BM Güvenlik Konseyinin kararları olmak üzere 3
referansa dayanması konusunda ısrar eden Yemen hü-
kümeti söz konusu adımı desteklerken, Husiler girişi-
min yeni bir şey getirmediğini savundu. Yemen'deki
krizi çözmeye çalışan BM Yemen Özel Temsilcisi Mar-
tin Griffiths ve ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Ti-
mothy Lenderking'in çabalarıyla uyumlu olan girişim,
Arap ülkeleri ve uluslararası toplum tarafından da
geniş ölçüde memnuniyetle karşılandı.

Yemen'deki insani kriz

Yemen'deki insani kriz ise Yemen'deki savaşla ilgili yeni
ABD söyleminin odak noktası olmaya devam ediyor.
Öte yandan BM de Yemen'deki insani krizi, "dünya-
daki en kötü insani kriz" olarak tanımlıyor. Yemen'de 7
yıldır süren çatışmalarda çoğunluğu sivillerden olmak
üzere 233 bin kişi yaşamını yitirdi. 22 milyon insan
yardıma muhtaç hale geldi.



Kazara

Yükselti

Zariflik, Bir tür
pelte

ahar

asker

Yoga
Sekiz

aile ile,
ailecek

Gereksiz,
tahta

Geri

Vilayet Kale

Sisle

Belge
Zehir

Sigara

faktör Askerlikle
ilgili

türü

Hitit

Nikâh kötülük

Boksta sol

Teokratik

A Z K Ü M W Ç K Z Ü H T
L Y R I I A E U O H I X
N Ö N X T M M W B P M
G A M A E O O O O L K A
H F L R Q K D K D T
D Ö E X A S K O R
E D B N S A L A K Ö F A
Y Z E O V H K R S K
G B I N E R G E N

M E K L A H T T F
B K K U Y G A R Ö F K E
K O P M A D A K D E R

2 7 1 8
7 4 2 9
1

1 5
6

6 3 4
7 3

3 4 5 8
8 6 2 4

8 1
5 6

1 3
4

1 6 8 9
2 3 4 1

5 2 9
4 1 6

4 7 8

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

6 3
3 1
3 8 7 1 5

4
4 6 9

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

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

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

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

B E T A B A T
A E D N M U
N M A C E R A F
L E L A L E M E

T E R Y E Y
Y T V L
Ö D Ü L S A H B

A D E
U Y A R L A Y I C I
Z K S S
L K A P A L I P
A E L A M A N A

F A Z M V
M A K A R C A L
A S L A A K S

Kazara H Yükselti

Zariflik, R Bir tür
pelte

ahar A asker E Ç Yoga D Sekiz S aile ile,
ailecek A Ç

K A Z A E N H A R B Y E E R Y K
Gereksiz,

L A K L A K A B Y O N K tahta L A T A
K I R I M T A R T A R Geri G E R Ç E K L

A M A Vilayet L A D Y A Z I C I Kale B
N E F Sisle S A N I D K E N S
Belge V E S K A R N T S U Zehir

H T Y A T Sigara C I G A R A
faktör A S E D L Askerlikle

ilgili M türü

A M L Hitit E T R A B A L I
Nikâh G E Z M E N A B kötülük S N S

M A U N P T A L A L A C A K Boksta sol B N B
Teokratik K A M A K R K T V E R E S Y E
D N E R K L I L I C A R O N K

T A K I M E T M E K T O N L A T O

Ç ö z ü m l e r

A D E

Su
do

ku
 | 

Ko
la

y

Su
do

ku
 |

Su
do

ku
 | 

Zo
r

4
5 6 4 2

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

8
8 2 3 1
2 5 9 6

6 4

Su
do

ku
 | 

Ço
k 

Ko
la

y

itkselüY

aarazK
,likifraZ

telep
rü triB

asker

arah

asker

ogaY
eceklai

, ileilea
zekiS

,zeksierG

ayetliV ayet

G ierG

tahta

elaK

egleB

leisS

aargiS

rhiZe

rtökfa

ititH

iliilg
eklilskerA ürtü

kâhiN

kiatkreoT

ükülötk

la sokstoB

WMÜKZA THÜZKÇW

QRLFH
OEAMAG
MTXNÖN
AIIRYL
WMÜKZA

TDKDKQ
AKLOOOO
MPBWMM
XIHOUEA
THÜZKÇW

YNA A AYNA

 ADA

 HEY

 ADA

 HEY

LKEM
NIBG

OEZY
ASNBDE
XEÖD

FTTHA
NEGREN
KSRKHV
AFÖKALA
ROKSAX  BEBE

 BOKS

 ÖFKE

DA E

DAMPOK
GYUKKB

LKEM

4
65 4ay

REDKAD
EKFÖRAG
FTTHA

4 2
2 7 1
7 4

8
2 9

8 1
5 6

6 83
5 4 1 765 4

31 5
6
5

8 2
2Su

do
ku

 |
ay

 Ç
ok

 K
ol

Su
do

ku
 | 

Ko
l

4 2
5 7 2
9 5
8 4 9

8
2 3 1
5 69

7 4
1

1

36
7

3 4 5

Su
do

ku
 |

ay
 K

ol

2 9

5
6
4

3
8

Su
do

ku
 |

5
1

1 6
2 3 4

5 2
4 1

6
3
4

8 9
1
9
6

Su
do

ku
 | 

Zo
r

5 4 1
7 2
6 7

6
3

3

3 8 7 1
4

7

2
3
1

1 5

294 3 7 8 6
657

15
4 1 2 9 83

Ç ö z ü m l e r

2
46

Su
do

ku
 

1
8

2 9 6 7 51 3 4 8
5 7 3 4 68 1 2 9

Ç ö z ü m l e r

5 69 3 4 5
8 6

857 1 3 6 9
432

24
7 9 5 1 68

8
2 4

9 6 2 7 83 1 5 4
3 5 8 4 61 2 9 7

il

4 1
74 8

ATEB
A

TAB
MNDE

N
U

ARECAM
L

F
MELALE E

g
rayaayia KleksZ.A
m.coomll.coiaaimaci@ggmaclmuulmbbu

ti

flik
ke

ha
 tü

6

itlesküYHarazaK R,likifraZ
reksaAraha

telep
rü triB

NEAZAK AH
,zeksierG

AKALKAL
TRATMIRIK

teyaliVAMA
FEN

L
INASleisS

4
4 6

E Ç Akecelia
, ileileaSzikeSDogaY

EYBR RE
tahhtataKNOYB

EÇREGierGRA
L

CIZAYDA
EKD

6 9

Ç
KY

LK
ATA

BelaKI
SN

831 5 6 9 7 42
8 6 3 1 9 4 2 7 5
2 7 5 6 38 1 4 9
9 4 1 7 52 8 6 3
5 8 9 2 4 6 3 1 7

723 8 5 1 4
416

69
9 3 7 5 28

4
5
9
3
7
6
2

4 1 8 3 29 7 6 5
9 2 4 1 6 3 8 5 7

587 2 4 9 6
136

13
8 5 7 4 29

1 6 2 9 7 4 5 8 3
3 4 7 5 82 9 1 6
8 5 9 6 13 2 7 4

961 8 2 4 5 73
6 8 5 2 1 9 3 7 4
4 7 1 6 35 8 2 9
9 2 3 4 78 6 1 5
5 1 6 3 7 2 4 9 8

298 5 4 1 7
743

36
9 6 8 2 15

4 1 7 2 59 3 8 6
1 8 9 6 7 3 5 4 2

627 1 5 4 9
435

83
9 8 2 6 17

2 9 3 8 6 7 4 1 5
6 7 1 5 94 8 2 3
8 4 5 3 12 7 6 9

L MELALE E
EYRET

Y
Y

T V
BHASLÜDÖ
L

EDA

Z
ICIYALRAYU

K S
L

S
ILAPAK

A
P

NAMALE A
MZAF

M
V

ACRAKA
ALSA

L
SKA

FEN INASleisS

egleB AKSEV
TAYTH

Artökfa LDES
TEititHLMA

NEMZEGhâkiN

NUAM ATP
AMAKkitarkoeT

TEMIKAT
LKREND

RK

tül

ta

EKD
TNR

aragiS GIC

R
iliilg

elkilreksA

BA
SNSükülötkBA

L KACALA l soatskoB

LNOTKEM
ORACILI
SEREVTK

SN
rhiZeUS

ARA
ürtüM

ILA

BNB

OTA
KN
EY

12 22 HAZİRAN 2021 SALI BULMACAwww.gazetedamga.com.tr



T ekstil alanındaki yeni yön-
tem ve sistemleri, zanaat
ile 21. yüzyıl teknolojileri-

nin kesişiminde keşfetmeyi amaç-
layan etkinlik dizisine sanatçı
Begüm Cânâ Özgür konuk ola-
cak. Çevrimiçi atölyede katılımcı-
lar, kültürel geleneklerimizden biri
olan dokumanın yaşantımızda ne
şekilde yer bulabileceğini araştır-
mak üzere, basit dokuma tezgâh-
larında çalışarak, temel teknikleri

öğrenecek ve uygulayacak. Atöl-
yeye katılanlan, zihinleriyle baş
başa kalıp, elleri ile düşünmenin
meditatif etkisini deneyimleyecek. 

Begüm Cânâ Özgür kimdir?

Begüm Cânâ Özgür, Bilkent Üni-
versitesi İç Mimarlık ve Çevre Ta-
sarımı bölümünden mezun
olduktan sonra, yüksek lisansını
Cranbrook Sanat Akademisi’nde
ürün tasarımı üzerine tamamladı.
2014 yılında, kültürel çeşitliliği ile
işlerinin esin kaynağı olan İstan-

bul’da Studio Begüm Cânâ Özgür
adlı atölyesini kurdu ve yönünü
Türkiye’nin geleneksel zanaat kül-
türüne çevirdi.Özgür’ün son
dönem çalışmaları el dokumaları
ve dokuma kültürünün etrafında
şekillenen fikirler üzerine yoğunla-
şıyor. Çalışmalarında tasarım,
sanat ve zanaat kavramlarını bir
araya getiren Özgür’ün tasarım
süreci, fikir aşamasından itibaren
ellerle düşünme yoluyla şekilleni-
yor. Olağan malzemelerin ve mev-
cut tekniklerin yeni ifadeler

geliştirme potansiyellerini kavra-
maya odaklanan deneysel süreç,
becerilerin gelişip dönüşmesine
imkân vererek yeni üretim biçimle-
rinin yolunu açar ve başlangıçtaki
fikirlerin özgün bir biçime kavuş-
masını sağlar. Ürün ve tekstil tasa-
rım atölyesi olarak kurulan Studio
Begüm Cânâ Özgür çalışmalarını
İstanbul ve New York merkezli
olarak yürütüyor. 

Üretim yoluyla düşünmek

İstanbul Modern’in Kraliyet Sanat

Koleji ile birlikte yürüttüğü proje,
farklı alanlarda uzman, sanatçı,
tasarımcı, akademisyen ve yaratıcı
bireyleri bir araya getirirken, gele-
ceğin zanaatları için işbirliğine da-
yalı bir çalışma ortamı
oluşturmayı hedefliyor. Kamuya
açık olarak düzenlenen çevrimiçi
seminer ve atölye çalışmaları dizi-
sinde, teknoloji-zanaat ilişkisine
odaklanılıyor. Bu kapsamda katı-
lımcılara kültürler arası yeni bilgi
ve becerilerin aktarılacağı bir plat-
form sunulması amaçlanıyor.

MÜGE YÜCETÜRK
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Büyükçekmece Belediyesi, Babalar
Günü kapsamında babalar için açık
hava konseri düzenledi.

Büyükçekmeceli sanatçı ve müzisyenler tarafın-
dan verilen konserler Belediye Kent Meydanı,
Tepecik Meydanı, Celaliye Meydanı ve Mima-
roba Büyük Atatürk Parkı’nda gerçekleşti.
Sosyal mesafeye uygun olarak düzenlenen et-
kinlikte dans ve sahne performanslarını izle-
meye gelen Büyükçekmeceliler keyifli bir hafta

sonu ve unutulmaz bir Babalar Günü etkinliği
yaşadı.
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan
Akgün, ailesi ve evlatları için her türlü fedakar-
lığı yapan babaların haklarının ödenemeyece-
ğini belirterek; “Eli öpülesi ve babalarımıza
saygılarımı sunuyorum. Kendisinden önce ev-
latlarının mutluluğunu düşünen babalarımızın
Babalar Günü kutlu olsun. Tüm halkımıza sağ-
lıklı günler diliyorum” ifadesini kullandı.

Büyükçekmeceli
babalara müzik dinletisi

Dokuma
atölyesine 
davet
İstanbul Modern ve Kraliyet Sanat Koleji - Royal College of Art (RCA), tekstil ile
teknoloji ilişkisine odaklandığı çevrimiçi “Üretim Yoluyla Düşünmek” adlı etkinlik
dizisi 23 Haziran’da Begüm Cânâ Özgür’ün dokuma atölyesi ile devam ediyor

Doğru zaman
Cevahir’de
Uygularda büyük değişimlere yol açan
pandemi sürecinde fiziksel ve psikolojik
olarak zor günler geçirenler için kaçış
noktası olan İstanbul Cevahir, “Yeri ve
Zamanı”nda kontrollü olarak buluşmak
isteyenlere yeni fırsatlar sunuyor

Son bir buçuk yılda kaybedilen fiziki alış-
kanlıkları tekrardan hatırlatmak adına
“Yeri ve Zamanı” diyerek İstanbul Ceva-

hir’e gelen Ece Tuncel, Yağmur Karabal, Uğur Şen-
gül ve Fuat Sarıgül İstanbul Cevahir’de alışveriş
yaparak, pandemi ile unutulan alışkanlıkları tekrar-
dan hatırlatmak için insanları rahat ve hijyen dolu bir
alışverişe davet ediyor.  Pandemi döneminde evdeki
monoton yaşamdan bunalan ve bir kaçış noktası ara-
yan fenomenler İstanbul Cevahir’de özledikleri ya-
şama kavuştular. Tekrar eden davranışlarından
uzaklaşarak İstanbul Cevahir’de ihtiyaçlarını karşıla-
yarak spor kıyafetlerinden ayakkabıya, makyaj malze-
melerinden market ihtiyacına kadar birçok farklı
kategoride alışveriş yapan fenomenler, deneyimlerini
sosyal medya hesaplarına taşıyarak takipçilerini de
bu heyecana ortak ettiler. Birbirinden farklı alanda ta-
nınmış fenomenler, keyifli ve rahat alışverişi özledikle-
rini, kendilerini yenilenmiş hissettiklerini ifade ederek,
normalleşme sürecinde güvenli alıveriş heyecanını
yaşamak için tüm herkesi sevdikleriyle birlikte İstan-
bul Cevahir’e çağırıyor. Sevdikleriyle hoşça vakit geçi-
rip ruhsal açıdan rahatlamak isteyenlerin öncü
buluşma noktalarından olan İstanbul Cevahir, pan-
demi döneminin yalnızlaşan bireylerine duygusal an-
lamda “sarılma” fırsatı veriyor. Hayal kırıklıkları ve
moral bozukluğuyla başa çıkmak için Yeri ve Zamanı
sloganıyla yeniden bir arada olmaya ve geleceğe
umutla bakmaya ziyaretçilerini çağıran İstanbul Ce-
vahir, alınan üst düzey hijyen önlemleriyle evlerde
yalnızlaşan bireyleri yeni bir döngünün başlangıcında
söz sahibi olmaya çağırıyor. İstanbul Cevahir’in bir-
birinden farklı ve yenilikçi etkinliklerinden haberdar
olmak için www.istanbulcevahir.com adresini ziyaret
edebilirsiniz.

ALTINBAŞ’A 
anlamlı bir ödül
Boğaziçi Üniversitesi tarafından bu yıl 14.sü düzenlenen Design
and Construct (DE&CO) Uluslararası Çelik Köprü Yarışması'nda
ön elemeyi geçerek finale kalan Altınbaş Üniversitesi ekibi,
hazırladığı ‘Albatros’adlı köprüsüyle; ikincilik ödülünü kazandı

Gerek yurt içi gerekse yurt dışın-
dan birçok üniversitenin katılımıyla
gerçekleşen yarışma kapsamında

ön değerlendirmeyi geçmeyi başaran çelik köp-
rüler, 2-4 Haziran tarihlerinde Boğaziçi Üniver-
sitesi’nde gerçekleşen büyük finale davet
edildi. Final turunda yurtdışından Hırvatistan,
Makedonya, Romanya ve ülkemizden çeşitli
üniversitelerle yarışan‘Albatros’, Altınbaş Üni-
versitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden
dört erkek ve Mimarlık Bölümü’nden bir kız
öğrenciden oluşan 5 kişilik ekip tarafından ge-
liştirildi. Proje ekibinde yer alan öğrenciler
Erkam Kurt, Mazlum Badur, Muhammed
Salih Balca, Mohamed Al-Asvad ve Nicma
Öztürk’e Arş. Gör. Furkan Narlıtepe danışman-
lık yaptı.  Proje çalışmaları ve yarışma süreci
hakkında bilgiler veren ekip danışmanı Altınbaş
Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Arş.
Gör. Furkan Narlıtepe, “Yaklaşık 6 ay boyunca
bu prestijli yarışmaya sıkı bir şekilde hazırlandık
ve çelik köprümüzün dizayn ve analizlerini ta-
mamlayarak başvuru dosyamızı gönderdik. Ön
değerlendirme sonuçları açıklandığında yarış-
maya davet edilen üniversiteler arasında tek
vakıf üniversitesi olarak yer almanın mutlulu-
ğunu yaşadık. Üniversitemizle ilk kez yer aldığı-
mız bu yarışmada, finalde elde edilen hem
Estetik Ödülü hem de İkincilik Ödülü’yle Altın-
baş Üniversitesi’nin ismini başarıyla duyurmak
bizim için gurur vericiydi” dedi.

Üniversitemiz sponsor oldu

Yapılan ön değerlendirme sonrasında tasarla-
dıkları köprünün imalatını da tamamlayarak
yarışmaya katıldıklarını belirten Furkan Narlı-
tepe, “Mesleki anlamda teori ve pratiğin iç içe

geçtiği bu yarışma, gerek öğrencilerimizin bu
tecrübeyi yaşaması, gerekse de yurtiçi ve yurtdı-
şından gelen birçok insanla tanışıp çevrelerini
genişletmeleri adına çok faydalı. Bu tip uluslar-
arası ya da ulusal çaptaki yarışmalara katılımın
yanında, elde edilen başarılar öğrencilerimizin
mesleki hayata daha da özgüvenle adım atma-
ları yolunda da çok kıymetli” şeklinde konuştu.
“Yarışmaya katılmaya karar verdiğimiz andan
itibaren Bölüm Başkanımız ve Dekanımız
manen desteklerini hiç eksik etmediler. Bu sü-
reçte özel sektörden bizi destekleyen bir çok
firma oldu. Aynı zamanda üniversitemizin ya-
rışma katılım ücretlerine sponsor olması da
bizim için çok önemliydi” diyen Furkan Narlı-
tepe, “Elde edilen böylesi başarılarla, bundan
sonraki ulusal ve uluslararası yarışmalarda Al-
tınbaş Üniversitesi adı daha birçok platformda
duyulacaktır” ifadelerini kullandı.

Demet söyledi
yaz gelDİ

Her albümüyle dinlenme ve satış rekor-
ları kıran Pop Müziğin kraliçesi Demet
Akalın yeni şarkısı “Bi Daha Bi Daha” ile

müzik severlerle buluştu. Kariyerinde yaptığı 10
albüm, 4 single, 2 maxi single ile milyonların kalbini
kazanan ve dinlenme ve satış rekorları kıran Pop Mü-
ziğin kraliçesi Demet Akalın sözü ve Müziği Sinan
Akçıl imzalı “Bi Daha Bi Daha” adlı şarkısı ile yaza
merhaba dedi. Sosyal medyada 'Baharın geldiği
cemre düşmesinden, yazın geldiği de hit fabrikası
Demet Akalın’dan belli oluyor' yazısı trend topıc
olurken Akalın, şarkısı ile tüm be-
achlere yeni şarkısı ile rüzgar
gibi esecek. Demet Akalın “Bi
Daha Bi Daha” isimli yepyeni
şarkısı ile tüm dijital plat-
formlarda satışa çıktıktan
yarım saat sonra
ilk sıraya yerleşti.
3 ayrı versi-
yonu olan “Bi
Daha Bi
Daha”nın
slow versi-
yonunda
Demet
Akalın‘a,
Eren Yolcu
ile yaptığı
düet damga
vuracak.
Şarkının
klibi Said
Dağdeviren yönet-
menliğinde İstan-
bul ‘da çekildi.

Toprak hayallerinin peşinde
Kahraman Babam’da Gönül
karakterine hayat veren
güzel oyuncu Toprak Sağlam,
oyunculuk kariyeri, medya
sektörünün dünden bugüne
değişimi, yeni projeleri ve
gelecek hedefleri ile ilgili
MAG Haziran’a konuştu

“Benim hayallerim bitmez
ama en çok istediğim bir aksi-
yon macera işinde olmak”

diyen başarılı oyuncu “Silah kullanan bir
Toprak henüz görmedi kimse. Örneğin
benden kötü kadın olmayacağını düşünü-
yorlardı yaptım. Göstereceğim daha çok
şey var. Keşke içinde olsaydım diye ağla-
dığım film Mad Max’tir. Özel güçleri olan
fantastik bir karakter oynamak en uç
arzum olabilir. Marvel serisi hayallerimi

süslüyor” açıklamasında bulundu. İtfaiye
çalışanlarının hayatını anlatan Kahraman
Babam dizisi hakkında da konuşan
oyuncu “İzleyicisi bol olur umarım. Çok
fazla emek var. İtfaiye çalışanlarının ha-
yatlarını çok az biliyoruz, tıpkı insan ca-
nını kurtarmak için hayatlarını ortaya
koyan diğer tüm kahramanlar gibi... Kah-
raman Babam ile özlediğimiz insan hika-
yeleri ve samimiyet. Aksiyona da
doyacaklar” dedi.

SANATA 
FARKLI BİR

BAKIŞ

Yarın başlayacak olan Dokuma Atölyesi’ne herkesi davet
eden Begüm Cana Özgür, üretim yolu ile düşünmeyi sağlıyor.
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2021 CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Uk-
rayna'yı 3-1 mağlup ederek üst üste 2'nci kez
namağlup şampiyon olan A Milli Erkek Vo-
leybol Takımı'nda forma giyen oyuncuların
büyük bölümünün geçmişte ve günümüzde
İzmir'de görev alan isimlerden oluşması
kentteki voleybolseverlerin göğsünü kabarttı.
Filenin Efeleri olarak ay-yıldızlı formayı ter-
leten 4 voleybolcu halen İzmir kulüplerinde
oynarken, daha önce yolu İzmir'den geçen 7
voleybolcu da milli takımın başarasında
önemli pay sahibi oldu. Arkasspor'da oyna-

yan Efe Mandıracı, Mirza Lagumdzija ve
Mustafa Cengiz ile Altekma'da forma giyen
Kaan Gürbüz'ün yanı sıra eski Arkassporlu
Yiğit Gülmezoğlu, Caner Ergül, Adis La-
gumdzija ve Burak Güngör, eski Altekmalı
Ahmet Tümer ve Arda Bostan ile eski Konak
Belediyesporlu Murat Yenipazar, ay-yıldızlı
formayla hem Türkiye'nin hem de İzmir'in
gururu oldu. İtalya'da Piacenza'ya transfer
olan eski Arkassporlu Adis Lagumdzija, Av-
rupa Altın Ligi'nin en değerli oyuncusu 
seçildi.

FIFa Başkanı Gianni Infantino, CNN TÜRK
Spor Spikeri Damla Uğurtürk'e açıklamalarda
bulundu. Infantino, Türkiye ile ilgili "Harika bir
futbol ülkesi. Önemli olan tutkuyla oynamak ve
takımınızı desteklemektir. EURO 2020'den kısa
bir süre sonra da Dünya Kupası var. Daha
başka şeyler de olacak" diye konuştu. Ofsayt ku-
ralını değiştirmeyi planladıklarını söyleyen In-
fantıno, "Şu an zorluk yaşadığımız kural ofsayt
kuralı. Ofsayt kuralında son 100 yılda çok deği-
şiklikler oldu. Bu kuralı hücum oyuncuların
daha lehine olacak şekle getirebilir miyiz bunu
konuşuyoruz. Yeni bir ofsayt kuralı üzerinde ça-
lışıyoruz. Buna göre hücum oyuncusu vücudu-
nun bir bölümü sondan ikinci rakibinin az
önünde olsa bile ofsaytta sayılmayacak. Bu gol-
cülere, hücum yapan oyuncu ve takımlara avan-
taj sağlayacak ve belki de oyunu daha atak hale
getirecek." dedi.

Her 2 yılda bir düzenlenecek

Kadınlar futbolu ile ilgili de konuşan Gianni In-
fantino, şunları dile getirdi:  "Kadınlar futbolu
FIFA ve dün için tabii ki çok önemli. Dünya nü-
fusunun yüzde 50'si kadın. Bu yüzden onlara
özen göstermeliyiz. 2 yıl önce Fransa'da çok ba-
şarılı bir dünya kupası gerçekleştirdik. 1 milyarın
üzerinde kişi televizyondan izledi şampiyonayı.
Kadın futbolunu daha ilgi çekici hale getirmek
için ne yapabiliriz. Kadın milli takımlarının dün-
yada parlama fırsatı bulabilmesi için kadınlar
dünya kupasını 4 yılda bir değil de her 2 yılda bir
düzenlemeyi düşünüyoruz." DHA

Voleybolda Efeler
gururu yaşandı FIFA Başkanı Gianni Infantino,

"Türkiye harika bir futbol ülkesi.
Önemli olan tutkuyla oynamak ve
takımınızı desteklemektir" dedi

umudunuzu
kaybetmeyin!

Denizli Büyükşehir Belediyespor'un judo takımı
sporcularından Reyhan Oğuz, Hırvatistan'da
katıldığı Ümitler Avrupa Judo Kupası'nda
3'üncü oldu. Reyhan Oğuz, Ümitler Judo Milli
Takımı ile birlikte Hırvatistan'ın Porec kentinde
katıldığı Ümitler Avrupa Judo Kupası'ndan ma-
dalyayla döndü. Kadınlar 57 kilogramda müca-
dele eden sporcu, ilk maçta Bosnalı, ikinci turda
Hırvat rakiplerini yendi. Çeyrek final müsabaka-
sında yenilip repesaja kalan sporcu, bu turda art
arda iki Hırvat rakibini
mağlup etti. Oğuz,
bronz madalya karşı-
laşmasında İtalyan
Stefania Solina'yı ye-
nerek üçüncülüğünü
ilan etti. Denizli Bü-
yükşehir Belediye Baş-
kanı Osman Zolan,
Reyhan Oğuz'un ba-
şarısını sosyal medya
hesabından duyurdu.
Başkan Zolan paylaşı-
mında, "Denizli Bü-
yükşehir Belediyespor
Judo Takımı sporcumuz Reyhan Oğuz, Hırva-
tistan'da düzenlenen Ümitler Avrupa Kupa-
sı'nda zorlu rakiplerini eleyerek Avrupa
üçüncüsü oldu. Denizlimize ve ülkemize bronz
madalya kazandırarak bizi gururlandıran milli
sporcumuzu tebrik ediyor, başarılarının deva-
mını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Reyhan, Avrupa
üçüncüsü oldu

OlimpiyaT, dünya ve Avrupa şampiyonu milli
güreşçi Taha Akgül, 2020 Tokyo Olimpiyatla-
rı'na 1 ay kalmasına rağmen tek gündemin
futbol olmasına sitem etti. Milli güreşçi Taha
Akgül, Avrupa Futbol Şampiyonası'na 3 ye-
nilgi ile veda eden A Milli Takım için Twit-
ter'da açılan hashtag'i etiketleyerek bir mesaj
paylaştı. Serbest stil 125 kiloda mücadele
eden Akgül, paylaşımında, Tokyo Olimpiyat
Oyunları'na 1 ay kaldığını hatırlatarak,
"Bizimi sizini mi var bu işin? Bütün sporcular
bizim, bütün sporcular sizin. Bu ülkede sadece
futbol yok. 1 ay kaldı olimpiyatlara. Birçok
branşta şampiyonlarla dolu bir olimpiyat kad-
romuz var ama kimsenin umurunda değil.
Varsa yoksa futbol, bravo emeği geçen her-
kese!" ifadelerini kullandı.

Futbol için 
sitem etti

K arşılaşmanın 4. dakikasında A Milli
Takım gole yaklaştı. Burak Yılmaz'ın
indirdiği topa ceza yayı önünde

Kaan Ayhan gelişine çok sert vurdu, Som-
mer köşeye giden meşin yuvarlağı çeldi.
Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı. 6.
dakikada İsviçre öne geçti. Zuber'in pasıyla
ceza sahası önünde topla buluşan Seferovic,
sol çaprazdan sert vurdu, meşin yuvarlağı fi-
lelere gönderdi: 1-0. 16. dakikada ay-yıldızlı
ekip beraberlik golüne yaklaştı. Cengiz Ün-
der'in sağ kanattan yaptığı ortayı ters tarafta
Mert Müldür kontrol etti. Mert, çok sert
vurdu, Sommer soluna uzandı ve gole izin
vermedi. 26. dakikada İsviçre farkı 2'ye yük-
seltti. Zuber'in pasıyla ceza yayı önünde
topla buluşan Shaqiri, ayak içiyle sert bir
vuruş yaptı, meşin yuvarlak köşeden ağlara
gitti: 2-0. Ay-yıldızlı ekip 33. dakikada Mert
Müldür ile etkili geldi. Kaleyi cepheden
gören pozisyonda topla buluşan Mert Mül-
dür, sert bir şut çıkardı, kaleci Sommer kö-
şeye giden bu topu da kornere çeldi. 43.

dakikada milli takım gole çok yaklaştı. Mert
Müldür kendi yarı sahasından aldığı topla
rakiplerinden bir bir sıyrılıp ceza sahasına
girdi. Üçüncü rakibinden de kurtulan
Mert'in, köşeye gönderdiği topu Sommer
kornere çeldi. 52. dakikada sağ kanatta topla
buluşan Embolo, ceza sahasına girmeden
çaprazdan sert vurdu, kaleci Uğurcan topu
kornere çeldi. 60. dakikada Seferovic, ceza
sahasına girdi, sağ çaprazdan çektiği şutu,
kaleci Uğurcan parmaklarının ucuyla kor-
nere gönderdi. 62. dakikada A Milli Takım
farkı 1'e indirdi. Hakan Çalhanoğlu'ndan al-
dığı pasla İsviçre ceza sahası önünde topla
buluşan İrfan Can Kahveci, ayak içiyle kö-
şeye çok sert bir top gönderdi ve fileleri ha-
valandırdı: 2-1. 68. dakikada İsviçre farkı
yeniden 2'ye yükseltti. Sol kanattan hızlı geli-
şen İsviçre atağında, Zuber penaltı noktası
üzerine yerden sert bir top gönderdi. Shaqiri
boş pozisyonda bu topa sert bir vuruş yaptı
ve meşin yuvarlağı filelere yolladı: 3-1. 77.
dakikada İsviçre, ay-yıldızlı ekibin ceza yayı-

nın içinden serbest vuruş kazandı. Xha-
ka'nın kullandığı frikikte top yan direkten
döndü. Boşta kalan topu savunma uzak-
laştırdı. 79. dakikada milli takım etkili
geldi. Cengiz, rakip yarı sahada
buluştuğu topla kaleye yö-
neldi. Cengiz ceza sa-
hasına girmeden
çok sert vurdu,

meşin yuvarlak
az farkla üstten
auta gitti.90.
dakikada milli
takım gole
yaklaştı. Sol
kanattan kulla-
nılan kornerde
top ters tarafa
açıldı. Yusuf'un
penaltı noktası üze-
rine yerden gönder-
diği topa Mert Müldür
gelişine vurdu, kaleci Sommer
meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol
etti. Karşılaşma İsviçre'nin 3-1 üstünlüğüyle
tamamlandı. 

Grup sonuncusu oldular

Oynadığı üç maçı da kaybeden ay-yıldızlı
ekip, grubunu son sırada tamamladı. Puan
alamayan Türkiye, üç maçta kalesinde 8 gol
gördü. Milli takım üç maçta yalnızca 1 gol

atabildi. İtalya'ya 3-0, Galler'e 2-0 kaybeden
ay-yıldızlı ekip, İsviçre'ye de 3-1 mağlup ol-
maktan kurtulamadı.

A Milli Takımın en kötü turnuvası

Ay-yıldızlı ekip, tarihindeki en
kötü turnuvasını EURO

2020'de geçirdi. EURO
96'da puan alamayan

ve gol atamayan
Türkiye, Hırvatis-
tan ve Portekiz'e 1-
0, Danimarka'ya
da 3-0 mağlup
olarak turnuvayı -
5 gol averajıyla ta-
mamlamıştı. Milli

takım, EURO
2020'yi ise -7 gol 

averajıyla kapattı.

Tek gol İrfan Can
Kahveci'den

A Milli Takımın EURO 2020'deki tek go-
lünü İrfan Can Kahveci attı. İlk iki maçta
gol atamayan ay-yıldızlı ekibin, turnuvadaki
tek golünü İrfan Can, İsviçre karşılaşması-
nın 62. dakikasında attı. İsviçre ile Türkiye
arasında oynanan karşılaşmanın oyuncusu
İsviçre'nin iki golünü atan Xherdan Shaqiri
seçildi. Shaqiri, karşılaşmanın 26 ve 68. da-
kikalarında gol sevinci yaşadı.
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HuSRAN! A Milli 

Futbol Takımı, 
2020 Avrupa Futbol

Şampiyonası'nın 
üçüncü ve son maçında
İsviçre'ye 3-1 yenilerek 

organizasyona 
veda etti

Fatih Terim geri döndü
Galatasaray Kulübünde Burak Elmas'ın başkanlığa seçilmesinin ardından
görevine devam edeceği açıklanan teknik direktör Fatih Terim, yeni sezon
öncesi sarı-kırmızılı futbol takımının başında ilk antrenmanına çıktı
Tecrübeli teknik direktör, yaklaşık
bir haftadır Florya Metin Oktay Tes-
isleri'nde antrenör Selçuk İnan yöne-
timinde yeni sezon hazırlıklarını
sürdüren sarı-kırmızılı ekiple bir
araya geldi. Erken saatlerde tesislere
gelen Terim, ilk olarak çalışanlarla
selamlaştı. Ardından antrenman sa-
hasına geçen Fatih Terim, futbolcu-

lar tarafından alkışlarla karşılandı.
Oyuncuların hepsiyle tek tek tokala-
şan Terim, "Hayırlı olsun hepimize."
ifadesini kullandı. Fatih Terim, daha
sonra antrenörler Selçuk İnan ile
Necati Ateş'ten bilgi aldı. Galatasa-
ray'da sözleşmesi sona eren ve yeni
sezonda devam etmesi beklenen
kaptan Arda Turan da antrenmanı

takip etti. İdmanda sarı-kırmızılı fut-
bolcular güç ve dayanıklılık çalış-
ması gerçekleştirdi. Öte yandan,
tesislerin yakınında bulunan bir evin
balkonundan Galatasaraylı bir taraf-
tar Fatih Terim'e, "Hocam, evinize
hoş geldiniz." diye seslendi. Terim de
bu taraftara el sallayarak karşılık
verdi.

Aslan'ın hedefinde Semih var
Süper Lig'den 2 yılda 2'nci Lig'e
kadar düşen Akhisarspor'un genç
sağ beki Semih Görer'e talip olan
takımlar arasına Galatasaray'ın da
girdiği iddia edildi. Yeşil-siyahlı
ekipte henüz geçen sezon ocak

ayında profesyonelliğe geçirilip se-
zonun ikinci yarısında 13'ü ilk
11'de, 14 maçta forma giyen 19 ya-
şındaki oyuncuya Trabzonspor,
Başakşehir, Yeni Malatyaspor ve
Konyaspor talip olurken, sözleşme-

sinin bittiği Galatasaray'la yeniden
anlaşan Teknik Direktör Fatih Te-
rim'in de Semih'i kadrosunda gör-
mek istediği belirtildi. Taraftların
sergileyeceği tutum ise şimdiden
merak konusu oldu.

KOCAMAN BİR 



15SPOR 22 HAZİRAN 2021 SALIwww.gazetedamga.com.tr

FENERBAHÇE Beko, 25 yaşındaki 
Kanadalı guard-forvet Marial Sha-
yok ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı. 

Sarı-lacivertliler, yeni sezon kadro planlama-
ları kapsamında, son sezonunu ING Basket-
bol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra 
Bursaspor’da geçiren Marial Shayok’u renkle-
rine bağladı. Geçen sezon ocak ayında Frutti 
Extra Bursaspor’a transfer olan 1.96’lık 
oyuncu, 12 maçta, 18.9 sayı, 6.9 ribaund, 4.2 
asistlik ortalama yakaladı. Fenerbahçe’den ya-
pılan açıklamada, "Bu anlaşmanın Kulübü-
müze ve Marial Shayok’a hayırlı olmasını 
diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma al-
tında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını te-
menni ediyoruz" denildi.

Shayok artık  
Fenerbahçe'de 

Mersin'in Tarsus ilçesinde gençlik  
yıllarında amatör olarak ilgilendiği  

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

gençlere taş çıkartıyor

TFF 1'İNCİ Lig ekiplerinden Altın-
ordu, geçen sezon Denizlispor for-
masıyla Süper Lig'de küme düşme 

üzüntüsü yaşayan Recep Niyaz'a talip oldu. 
Yeşil-siyahlı kulüple sözleşmesini fesheden 26 
yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezon 
Süper Lig'de 28 maçta görev alıp, 5 gol, 2 
asistle oynadı. Daha önce Çaykur Rizespor ve 
Denizlispor'la 1'inci Lig'de şampiyonluk yaşa-
yan Recep'in Süper Lig kulüplerinden teklif 
beklediği ancak 1'inci Lig'e dönmesi halinde 
aynı hedefteki Altınordu'ya gelebileceği ifade 
edildi. Futbola Denizlispor'da başlayıp, altya-
pısına gittiği Fenerbahçe'de profesyonel olan 
Recep Niyaz, kiralık olarak Bucaspor ve Sam-
sunspor'da top koşturdu. Recep, son 3 se-
zonda Denizlispor'da oynadı.  

Recep Niyaz atağı!

16. AVRUPA Futbol Şampi-
yonası (EURO 2020) C 
Grubu'nda Avusturya, Uk-

rayna'yı 1-0, Hollanda ise Kuzey Make-
donya'yı 3-0 yendi. 
FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır 
yönettiği Romanya'nın başkenti Bük-
reş'teki Ulusal Arena'da oynanan müca-
delede, Ukrayna ile Avusturya karşılaştı. 
Karşılaşmaya iyi başlayan Avusturya, 
21. dakikada Christoph Baumgartner'in 
golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. 
Ukrayna, ikinci devrede daha atak bir 
oyun sergilemesine rağmen aradığı golü 
bulamadı ve rakibini 1-0 mağlup eden 
Avusturya, grup ikincisi olarak son 16 
takım arasına kaldı. 
Diğer karşılaşmada, gruptan lider ola-
rak çıkmayı önceden garantileyen tur-
nuvanın ev sahiplerinden Hollanda, 
başkent Amsterdam'daki Johan Cruyff 
Arena'da Kuzey Makedonya'yı ağırladı. 
Karşılaşmayı baştan sona üstün götü-
ren Hollanda, 24. dakikada Memphis 
Depay, 51. ve 58. dakikalarda Georgi-
nio Wijnaldum'un ağları sarsmasıyla 
mücadeleden 3-0 galip ayrıldı. 

Ukrayna'nın durumu 

Grubu 3 puanla 3. sırada tamamlayan 
Ukrayna'nın üst tura kalması, diğer 
gruplarda oynanan maçların sonuçla-
rına göre belli olacak. Tarihinde ilk kez 
Avrupa Şampiyonası'na katılan Kuzey 
Makedonya ise turnuvayı puansız kapa-
tarak elendi.

AVUSTURYA TEK 
GOLLE GÜLDÜ

FENERBAHÇE ile anılan Marcelo, 
disiplini elden bırakmıyor. Brezilyalı 
yıldız, bireysel antrenman görüntü-

lerini sosyal medya hesabından paylaşmayı 
sürdürüyor. Sarı lacivertli taraftarlar ise Mar-
celo'nun fotoğraflarını ve videolarını paylaşa-
rak ''Come to Fenerbahçe'' notunu düşmeyi 
ihmal etmiyor. İspanyol basınında son çıkan 
iddialara göre Kanarya, Marcelo için yıllık 4.5 
milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme önermiş ve 
yıldız oyuncunun talipleri arasında güçlü bir 
aday olarak ön plana çıkmıştı. Marcelo hak-
kında gündeme gelen bir diğer iddia ise İngil-
tere'den. Mirror'un haberine göre Everton, 
Marcelo'yu kadrosuna katmak için önümüz-
deki günlerde resmi girişimlere başlayacak. 

Marcelo iddiası 

B ordo-Mavililer, Gervinho, Bruno 
Peres ve MarekHamsik'in ardın-
dan Fode Koita'yı 4. transfer ola-

rak açıkladı. Ancak oyuncunun maliyeti 
çok konuşuldu. 3 yıllık mukavele imzala-
nan Gineli forvete sırasıyla 1.1 milyon 
Euro, 1 milyon 150 bin Euro ve 1 milyon 
200 bin Euro garanti maaş ödenecek. 
Bonservisi elinde olan Koita'nın kontratına 
3 seneye bölünmek kaydıyla toplamda 1 
milyon Euro'luk imza parası da eklenirken, 

bu miktar tartışma konusu olmuştu. Ca-
mianın bir bölümü, alternatif forvet 

olarak alınan Koita'yla çok fazla 
bir ücrete anlaşıldığı görüşünü 

savundu. Transferin perde 
arkasında yaşananlara 
ise ulaştı. 

2.5 istenmişti 

İlk olarak Trabzonspor 
'un devre arasında istediği 

Fode Koita için Kasımpaşa Ku-
lübü'ne 1 milyon Euro bonservis teklifi ya-
pılmıştı. Aynı süreçte Beşiktaş 'ın da 1.5 

milyon Euro'luk önerisi vardı. Ancak İs-
tanbul ekibi, 6 ay kontratı kalan Koita'ya 
2.5 milyon Euro fiyat biçince, transfer 
sezon sonuna bırakıldı. 

Beşiktaş 1.2verdi... 

Kasımpaşa'da yıllık ücreti 950 bin Euro 
olan Koita'ya, kulübü senelik 1 milyon Eu-
ro'dan 3 senelik yeni kontrat önerirken, ay-
rılık kararı alan Koita'ya Beşiktaş'ın da 
ilgisi devam etti. Siyah-Beyazlılar'ın teklifi 
1.2 milyon Euro seviyelerindeydi. Trab-
zonspor ise benzer rakama senelik 333 bin 
Euro'luk imza parası ekleyerek, transferi 
bitirdi. 

Menajeri; ağabeyi Balla 

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın mutlaka 
alınmasını istediği Koita'nın transferinde 
menajer iddiaları da gündeme getirildi. 
Ancak oyuncunun tek menajerinin, ağa-
beyi Balla Koita olduğu ortaya çıktı. KAP 
açıklamasındaki gibi Koita'nın temsilci-
sine, imza parası hariç yıllık garanti ücreti-
nin yüzde 7'si verilecek. 

Trabzonspor'un 3 senelik sözleşme imzaladığı Fode Koita'nın yıllık ücretinin imza parasıyla  
1.5 milyon Euro'yu bulması tartışma konusu olmuştu. Transferin perde arkasına ise ulaşıldı 

KOITA GERCEKLERI

Diego Costa için engel yok 
Talisca ve Aboubakar’ı kadrosuna katan Al Nassr, Kartal’ın radarındaki Diego Costa için  

yaptığı girişimden sonuç alamadı. İspanyol golcü, Suudi Arabistan ekibinin yıllık 5 milyon  
Euro’luk teklifini, Avrupa’da kalmak için geri çevirdi. Beşiktaş, bu gelişmenin ardından  

dünyaca ünlü yıldızın transferi konusunda yarıştığı güçlü bir kulüpten daha kurtulmuş oldu

Kasımpaşa'da yıllık ücreti  
950 bin Euro olan Koita'y 
a, kulübü senelik 1 milyon  
Euro'dan 3 senelik yeni  
kontrat önerirken, ayrılık  
kararı alan Koita'ya  
Beşiktaş'ın da ilgisi  
devam etti. 

GOLCÜ transferi konusunda 
çalışmalarını tüm hızıyla sür-
düren Siyah-Beyazlılar, İs-

panya La Liga devi Atletico Madrid’le 
ocak ayında yollarını ayırmasının ardın-
dan boşa çıkan Diego Costa’nın üzerine 
yoğunlaşmıştı. Dünyaca ünlü golcü için 
birçok ülkeden teklif olması sebebiyle bu 
transferde zorlu bir yarış içinde bulunan 
Kara Kartal’a, dün önemli bir haber 
geldi. Arap Yarımadası’ndan gelen 
teklifleri bir bir geri çeviren Costa’nın, 
son olarak Anderson Talisca ve Vincent 
Aboubakar’ın takımı Al Nassr’ın önerisini 
de reddettiği kaydedildi. İspanyol 
golcünün, yıllık 5 milyon Euro’luk teklife 
rağmen Arabistan ekibini geri çevirdiği 
bildirildi. Böylelikle bu transferde 
Kartal’ın önündeki önemli engellerden 
biri daha kalkmış oldu. 

Kartal beklemede 

Yıldız futbolcunun geleceğiyle ilgili olarak 
İspanyol basınından da geçtiğimiz gün 
önemli bir iddia ortaya atılmıştı. Ülkenin 
yüksek tirajlı gazetelerinden Marca, 
Diego Costa transferindeki favorilerin 
Beşiktaş ve Portekiz ekiplerinden Ben-
fica’nın olduğunu belirtmişti. Haberde, 
gelecek sezonda Şampiyonlar Ligi’ne di-
rekt olarak katılacak olması sebebiyle 
Siyah-Beyazlılar’ın Costa’yı cezbettiği 
ifade edilmişti. Kara Kartal, başarılı 
oyuncuya son olarak 2 milyon Euro’su 
garanti, 500 bin Euro’su da bonus olmak 
üzere 2.5 milyon Euro’luk maaş öneri-
sinde bulunup beklemeye geçti. 

Arap Yarımadası’ndan gelen 
teklifleri bir bir geri çeviren 
Costa’nın, son olarak  
Anderson Talisca ve Vincent 
Aboubakar’ın takımı  
Al Nassr’ın önerisini de  
reddettiği kaydedildi.

GENÇ savunmacı, Sarı-Lacivertli kulübe 
devre arasında Limassol takımından ka-
tıldı. Sezonun ikinci yarısında gösterdiği 
performans ile alkış toplayan Macar fut-
bolcu, takımının savunmada adeta bel 
kemiği oldu. Szalai, bu oyunuyla da 
EURO 2020'de Macaristan formasını giy-
meye hak kazandı. Macarfutbolcu, milli 
takımı ile çıktığı ilk maçta Portekiz'e son 
dakikalarda yediği gollerle 3-0 mağlup 
olurken, elinden geleni yaptı ancak yaşa-
yan efsane Cristiano Ronaldo'ya, 'Dur' di-
yemedi. 23 yaşındaki futbolcu, önceki 
gün ise son Dünya Şampiyonu Fransa 
karşısında 90 dakika sahada kaldı. 

Son maça kaldılar 

Budapeşte'de oynanan maçta; Mbappe, 
Benzema, Griezmann, Dembele, Giroud, 
Pogba ve Kante gibi tehlikeli futbolcuları 
adeta tek başına durdurdu. 1-1 sona 
eren karşılaşmanın ardından Macaris-
tan, Avrupa Şampiyonası'nda ilk puanını 
aldı. Almanya'nın da yer aldığı ölüm gru-
bunda Macaristan, üst tura çıkma umut-

larını son maça taşırken, Szalai ise de-
ğerini katladı. 

Korkusuz bir adam 

Macaristan ölüm grubunun en zayıf hal-
kası gibi görünse de Fransa’dan aldıkları 
1 puan ve gösterdikleri direnç dikkat çe-
kiciydi. Üçlü savunmanın sol stoperi ola-
rak oynayan Attila Szalai’nin iki maçlık 
performansı ise tatmin ediciydi. Genç ve 
dinamik bir stoper olan Szalai’nin dikine 
oyuna katkısı en az savunmacılığı kadar 
iyi. Şanssızlığı Portekiz ve Fransa gibi 
turnuvanın en iyilerine karşı oynuyor olu-
şuydu. Sahanın her alanında üstün olan 
rakibe karşı top kaybı sayıları biraz yük-
seldi. Sol ayağıyla derinlemesine attığı 
pasların sayısını artırdığı zaman gelişi-
mini hızlandırabilir. Genç yaşına rağmen 
cesur, baskıda dağılmayan bir görüntü 
veriyor. Fransa’dan aldıkları 1 puan 
önemli, son maçı Almanlar'a karşı oyna-
yacaklar. Szalai’nin korkusuzluğu en 
büyük avantajı. 

Fenerbahçe'de gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Szalai, EURO 2020'de 
Portekiz'e karşı 3-0 kaybedilen maçta elinden geleni yaptı. Önceki gün ise son Dünya 
Şampiyonu Fransa ile 1-1 biten mücadeleye, ortaya koyduğu futbolla damga vurdu

Szalai fırtınası



25  yıldır müzik dünyasının 
içinde olan ve şimdiye değin 
200 kadar şarkı besteleyen, 

müzik dünyasının yetenekli ismi Ferit 
Özkan'la hem sanat yolculuğunu hem de 
hayatını konuştuk. Çok güzel şarkılara 
imza atmak istediğini ve her sanatçı gibi 
güzel şarkılar seslendirmek istediğini vur-
gulayan Özkan, “En büyük hayalim el-
bette büyük kitlelerle hep bir ağızdan, 
kendi içinden, kendinden bir şeyler bul-
duğu ve katlanarak büyüyen, büyüdükçe 
paylaşılan, insanların gözündeki mutlu-
luğu, yüzündeki tebessümü görerek tüm 
şarkılarımı haykırabilmek” diye konuştu. 
Gelin Özkan'ın samimi açıklamalarını 
okuyalım... 
 
Müzik kariyerinizden biraz 
bahseder misiniz? 
Aslında çocukluktan başlayan bir hikayem 
var. Yedi yaşında bağlamayla tanıştım ben 
ve sonrasında ortaokul ve lise yıllarında 
bağlama çalarak Türk Halk Müziği icra 
etmeye, çeşitli müzik eğitimleri alarak üni-
versitede Türk Müziği Konservatuarı oku-
yarak mezun oldum. O yıllarda klasik 
gitarla tanıştım ve kendi şarkılarıma kıla-
vuz olan gitar vazgeçilmezim oldu. Üni-
versite yıllarında sözü müziği bana ait 
yaklaşık 200 şarkı besteledim. Eğitimimle 
harmanladığım yepyeni bir sayfa açıldı 
benim için o yıllarda. 25 yıldır bu işle uğ-
raşıyorum bunun aşağı yukarı 15 senesi 
İstanbul’da çeşitli sanatçılarla farklı müzi-
kal paylaşımlarım ve kendi kariyerimi iki 
maxi single ile taçlandırdım. Sözü ve mü-
ziği bana ait olan bazı şarkıları (Mustafa 
Sandal “Hepsi Aşktan”, İlyas Yalçıntaş 
“Gül Bence”, “Kalbindeyim”) çok değerli 
sanatçılar seslendirdi. Tabii bu arada hazi-
nem diye tabir ettiğim 400’ den fazla şarkı 
besteledim. 
 
Son çalışmanızdan biraz 
bahsedebilir misiniz? 
Yaklaşık 3 yıldır üzerinde çalışıyoruz. 
En iyisini yapmak için yoğun emek harca-
dık. Müzik prodüktörüm ve yapımcım 
Seçkin Özer ile çalıştım. Bu EP’de 4 şarkı 
var. Her biri birbirinden kıymetli. “Darbe” 
EP’ ye adını veren şarkı. Bu şarkıyı, bazı 

durumlarda kadınların erkeğe yönelik uy-
guladığı psikolojik şiddeti vurgulayan sür-
reel temalarla hazırlanan detaylar ile 
sevgili yönetmenimiz Vasso’ nun çektiği 
bir kliple taçlandırdık. 
Diğer şarkılar ise “Boşver”, “Yok”, 
“Suskun Tokat”. 
 
En büyük hayaliniz nedir ve hayalle-
rinizi gerçekleştirebildiniz mi? 
En büyük hayalim elbette büyük kitlelerle 
hep bir ağızdan, kendi içinden, kendinden 
bir şeyler bulduğu ve katlanarak büyüyen, 
büyüdükçe paylaşılan, insanların gözün-
deki mutluluğu, yüzündeki tebessümü gö-
rerek tüm şarkılarımı haykırabilmek. 
 
Kariyerinizin dönüm noktası nedir? 
İstanbul’a geleli daha çok yeni olmuştu. 
2009 yılında FOX TV’ de yayınlanan 
“POPSTAR ALATURKA” yarışmasında 
dört hafta performans sergiledikten sonra 
yarışmaya veda ettim. Fakat bir sonraki 
hafta Gülben Ergen gecesi yapıldı. Bu ge-
ceye beni de davet ettiler. Ben de davet 
edildiğim gece Gülben Hanım’a “Gül 
Bence” adlı şarkıyı besteledim ve o gece 
programda canlı olarak söyledim. Çok 
büyük beğeni alan bu şarkı bana 1 yıl 
sonra “Gül Bence” isimli maxi single’ı 
yapmamı sağladı. Büyük ilgi gören şarkı 
radyolarda en çok dinlenenler arasın-
daydı. 2015 yılında ise TV 8’de “Rising 
Star Türkiye” isimli yarışmada finale 
kadar gelip birinci oldum. Tesadüf jüride 
Gülben Hanım vardı. Bu yarışmadan 
sonra sevgili Prodüktörüm Seçkin Özer 
ile tanışma fırsatım oldu. Şimdiye kadar 
yaptığımız tüm çalışmalarımı emanet etti-
ğim ikinci evim olan Fifth Floor Records 
benim halen yüzlerce şarkımı sevenlerimle 
buluşmaya hazırladığım tek yer. 
 
Sizce sanatçılar son zamanlarda 
albüm çıkarmaya neden olumsuz  
bakıyorlar? 
Diğer sanatçıların ne düşündüğünü ben 
bilemem. Fakat! Biz şarkılarımızı dört 
dört yani EP yayınlamayı planlayan bir 
strateji ile hareket ediyoruz ve başarının 
bu şekilde yakalanacağını düşünüyoruz. 
Ben hala bir albüm olarak verme tarafta-

rıyım çünkü çok fazla şarkım var. Hatta 
diğer sanatçı arkadaşlarıma da yetecek 
kadar şarkılarım var. 
 
Siz albüm mü yoksa single mı 
çıkarmayı tercih edersiniz? 
Albüm tabii ki. Hatta bunun için şu an 
EP yayınlamayı tercih ediyoruz. En yakın 
zamanda tamamı yeni şarkılarımdan 
oluşan bir albüm yapacağız. 
 
Sahne hayatınız için vazgeçmek 
zorunda olduğunuz şeyler oldu mu? 
Pandemi en büyük etken. Pandemi olma-
saydı devam edecektim. Zaten şu anda 
sahne ve tv programları teklifleri alıyo-
rum yakında buluşacağız. 
 
YouTuberların müzik hayatına 
girmesini nasıl buluyorsunuz? 
Adı üstünde YouTuber. Onlar sadece 
orda ünlüler sosyal hayatta ünlü değiller. 
Aradığı şöhreti müzikle tamamlamak is-
tiyorlar ama bu pek mümkün olmayacak 
çünkü alt yapıları yok. Herkes bildiği işi 
yapmalı, bizler nasıl YouTuber olmaya 
çalışmadığımız gibi. Biz müzik yapıyoruz 
onlar ünlü olmaya çalışıyor çünkü üreten 
ve emek veren gerçek müzisyenlerin tek 
kaygısı daha iyi müziktir. 
 
Evlilik sanat yapmayı sizce  
durduruyor mu? 
Durdurmaz! Neden durdursun? Evlilik 
başka bir şey, sanat başka bir şey. So-
nuçta sanata bir iş gözüyle bakmadığım 
gibi evliliğe de aynı şekilde bakmıyorum. 
 
Pop müziği sizce nereye 
doğru gidiyor? 
Pop müziğin pek bir yere gittiğini düşün-
müyorum sadece evriliyor. Değişime de 
devam edecek. 
 
Bir albüm ya da Single çıkarmanın 
maliyeti nedir? Sizce verilen 
emeklere değiyor mu? 
Bir kere müzik ve sanatın karşılığı hiçbir 
şekilde ölçülemez. Verilen emeklere değiyor 
mu noktasında bence ne kadar çok kitleye 
ulaşırsanız o kadar çok kalbe yaklaşmış 
oluyorsunuz. Bunu gördüğünüzde gerçeği 
görüyorsunuz, zaten hepimizin ortak ara-
yışı da bu. Mutlaka her emek maddi karşı-
lığını bulacaktır diye düşünüyorum. 
 
Pandemi döneminin müzik 
sektörünü nasıl etkilediğini biliyoruz. 
Sizce bu dönemi en az zararla 
atlatmak için ne yapılmalı? 
Üretmeli! Her zaman olduğu gibi biz 
bunu bir fırsata çevirdik zaten, en az 4 al-
bümlük projemiz hazır. 

Hayatınızda değiştirmek 
istediğiniz şeyler var mı? 
Müzikal anlamda her zaman değişim ve 
geliştirmek istediğim şeyler var. Her gün 
yeni bir şey öğrenmek, öğrendiğim şeyleri 
gerçekleştirmek ve her yeni öğrendiğim 
bilgiyi mesleğimle ilgili doğru yere doğru 
taşımak değiştirmek istediğim şeylerin ba-
şında geliyor. Kariyerimle ilgili değişimin 
her zaman şart olduğunu düşünüyorum. 
 
Sahne hayatınız ile dışarıdaki  
yaşamınız arasında bir fark var mı? 
Elbette var. Sahne bambaşka bir yer ve o 
an yaşanmak istenilen bir an ve sizi izleyen 
dinleyen yüzlerce kişinin karşısındasınız ve 
onların mutluluğu için hazırlanan bir oyun 
var perde açılır ve kapanır. Sahne arka-
sında hayat herkes için olduğu gibi benim 
içinde devam eder. 
 
Aşk hayatını sanat hayatının 
önüne geçiren sanatçılar için neler 
söylemek istersiniz? 
Buna bir şarkımla cevap vermek istiyorum 
Mustafa Sandal’ın seslendirdiği “Hepsi 
Aşktan”ı dinlemek yeterli olacaktır. 
 
Müzik dışında neler yapıyorsunuz? 
Neredeyse hiçbir şey, hayatım müzik ol-
duğu için genelde müzikle yatıp müzikle 
kalkıyorum. 
 
Sizce ülkemizde müzik neden 
magazinleştiriliyor? 
Çünkü müziğin her şeye olduğu gibi ma-
gazine olan etkisi de bariz bir gerçek. 
Tıpkı sözü olmayan bir müzik, müziği ol-
mayan sözün şiir olduğu gibi. Müziği ol-
mayan magazin artık ilgi çekmiyor. 
Benim ilgimi de çekiyor magazin ve 
müzik ilişkisi. 
 
Tek Single ile bir patlama 
yaşayanlar neden bir anda ortadan 
kaybolup devamını getiremiyorlar? 
Çok basit çünkü altı boş konuyla ilgili bir 
backgroundları yok müzikal bir birikimi 
olmayan birçoğu müzisyen bile olmayan 
kişilerin başına gelen bir tesadüf bu. 
Moda danışmanınız var mı? Giyim ko-
nusunda nelere dikkat ediyorsunuz? 
Var Begüm Palabıyık ve menajerim 
Mesut Uyanık. Daha çok onlar karar ve-
riyor. Ben daha çok müziğimle ilgileniyo-
rum. 
 
Pandemi döneminde sahne 
alabiliyor musunuz? Sahne için 
ne gibi önlemler aldınız? 
Alamıyorum tabii ki hiçbir sanatçı gibi 
bende. Ama yakında sevenlerim ile bir-
likte şarkılar söyleyeceğiz.

Birbirinden güzel şarkılarıyla adından başarılya  
söz ettiren Ferit Özkan, Damga'ya konuştu. Sanat  
kariyerine ve özel hayatına dair samimi açıklama-
larda bulunan Özkan, kendisini en çok mutlu eden 

yerin sahne olduğunu söyledi. Özkan, “Sahnede 
olmak, sahneye çıkmak bambaşka bir duygu.  

Orada iken ayrı bir dünyadasınız” dedi
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ÇIKIŞTA bir hayli keyifli olduğu görülen Defne 
Samyeli, basın mensuplarıyla sohbet etmeyi 
ihmal etmedi. Fit haliyle genç kızlara taş çıkar-
tan Defne Samyeli, yemek yemeyi çok sevdiğini 
ifade etti. 1 Temmuz'da 49 yaşına basacak 
olan Samyeli, "Ben çok iştahlıyım. Yemek 
yemek için ülkemin bazı şehirlerine atlar, gü-
nübirlik giderim. Yemek benim için çok önemli" 
şeklinde konuştu. Defne Samyeli, muhabirlerin, 
"Hayatınızda bir var mı?" sorusuna, "Hiç yalnız 
değilim ki! Benim ailem var, kızlarım var... 
Şimdi evde kocaman bir köpeğimiz var" yanıtını 
verdikten sonra kalbini aşka kapatmadığını be-
lirtti. Samyeli, konuyla ilgili, "Gönül ferman din-
lemiyor. Onun önünde hiçbir şey durmuyor. 
Kalbimi aşka kapatmadım" ifadelerini kullandı. 
Defne Samyeli, geçtiğimiz haftalarda rol aldığı 
dizinin final yapmasının ardından Miami'ye git-
mişti. Türkiye'ye dönen Samyeli, tatil sezonunu 
Antalya'da açmıştı. Sıcak havanın tadını çıka-
ran ve o anları Instagram hesabından paylaşan 
oyuncunun tatil fotoğrafları sosyal medyada 
gündem olmuştu.

Defne’nin  
keyfi yerinde 
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Hangi mesleği yapmak  
istemezsiniz? 
Mühendislik yapmak  
istemezdim. 
 
En nefret ettiğiniz şey nedir? 
Yalan. 
 
Hangi takımı tutuyorsunuz? 
Beşiktaş. 
 
Uğurlu sayınız? 
5. 
 
En sevdiğiniz renk? 
Siyah. 

Kıskanç mısınız? 
Egonuz yüksek midir? 
Kıskancım. Egom kontrol 
edilebilir seviyede ve yüksek. 
 
En son izlediğiniz film, dizi? 
Pandemi döneminde müzik 
dışında kafamı boşaltmak için 
bende birçok film izledim. En 
çok etkilendiğim film “Sen Hiç 
Ateş Böceği Gördün Mü?” daha 
önce tiyatroda da seyretmiştim. 
Dizi olarak 7 Yüz’ ü izledim. 
 
En son gittiğiniz konser? 
Cem Adrian. 

KISA KISA...

SEDAT 
SARIKAYA

SÖYLEŞİ

Şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli,  
önceki gün Etiler'deki bir restoranda 

görüntülendi. Samyeli, mekanda 
arkadaşlarıyla buluşarak, yemek yedi 


