
CHP, İstanbul İl Başkanlığı’nın düzenlediği
program doğrultusunda 23 Haziran 2019 

İstanbul seçimlerinin ikinci yıl dönümünde İstan-
bul’un 39 ilçesinde eş zamanlı saha çalışması yapıldı.
Büyükçekmece’de düzenlenen etkinliğe katılan CHP
Grup Başkanvekili Engin Altay, “Bugün 23 Haziran.

Malum seçimlerden sonra hem Büyükçekmece’de
milletin iradesine devlet zoruyla el koyulmaya çalışıldı.
Onu bertaraf ettik ama İBB seçimleri iptal edildi. 
23 Haziran’da İstanbullular İstanbul’a el koydu. İs-
tanbullular İstanbul’un iradesine yapılan bu tecavüze
‘dur, yeter artık’ dediler” ifadelerini kullandı. I SAYFA 5

ç

CHP İstanbul Milletvekili ve
PM Üyesi Özgür Karabat 

“Sanırım TÜİK'i hazırlıksız yakala-
dık, çalışmadığı yerden sorduk, 
gerçi çalışma anlayışı da fazlasıyla
sorgulanır haline gelmiş bir kurum.
Sanırım bu ayrıntıya kimsenin dikkat
etmeyeceğini düşündüler. İşimiz 
vatandaşın
huzurunu ve 
refahını artırmak
kadar devlet
kurumlarının
kusursuz 
çalışmasını da
sağlamak” 
açıklamasını
yaptı. 
I SAYFA 7

ç

TÜİK SORGULANIR HALDE

TÜİK’i çalışmadığı 
yerden yakaladık!

Partisinin grup toplantısında konu-
şan İYİ Parti lideri Meral Akşener,

“Erdoğan'ı uyarmak istiyorum. Yerli aşı
meselesinden siyaset devşirmeye çalışıp
da böyle önemli bir sürecin baltalanma-
sına müsaade etme. Bu konuyu da algı
operasyonuna kurban edersen bu sefer
altında kalırsın” ifadelerini kullandı. Akşe-
ner, “Maalesef ne Erdoğan'da ne arka-
daşlarında utanma göremiyoruz. Mesela
nice yetenekli gencimiz iş bulamazken,
müdürlerine 11, danışmanlarına 5 maaş
vermeye devam ediyorlar” dedi. I SAYFA 7
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Esenyurt Belediye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt, Yüksek-

öğretim Kurumları Sınavı (YKS)’na
girecek öğrencilere yönelik düzenle-
nen moral ve motivasyon etkinliğine
katıldı. Öğrencilere başarılar dileyen
Başkan Bozkurt, “Çok para kazan-
mak, önemli mevkilerde olmak, çok
büyük sıfatlar elde etmek sizi her
zaman mutlu etmeyebilir. Asıl olanın,
mutlu ve sağlıklı olmak olduğunu asla
unutmayın” diye konuştu.  I SAYFA 4
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ÖĞRENCİLERE TAVSİYELER

Para sizi her zaman
mutlu etmeyebilir!

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

AK Parti İstanbul Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Avukat Adem Yıldırım, işten çıkarıldıklarını belirten grup ile açıklama
yaptı. “Partizancılık olmayacak” dendiğini fakat, partilere göre işçi dağılımının ortaya çıktığını belirten Yıldırım, “İBB'yi
partizanlığın merkezi haline getirdiler. 2 yılda 16 bin işçinin gözünün yaşına bakmadan kapı dışarı yaptılar” dedi

iSTANBULLULAR iSTANBUL’A EL KOYDU

Özgür Karabat

Silivri’de ikamet eden ve AFAD
Gönüllülük Sistemi’ne kayıt

yaptıran 40 gönüllü için, Silivri Afet
Koordinasyon Merkezi’nde tanışma
ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Toplantıda konuşan Volkan Yılmaz,
“Silivri’de 26 bin kişiye eğitim vererek
İstanbul’un 39 ilçesinde en fazla 
eğitim veren belediyesi haline geldik.
Bu eğitim seferberliğini ilçemizin
tamamında devam ettirmeyi 
hedefliyoruz” dedi. I SAYFA 5
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SİLİVRİ BİRİNCİ SIRADA

Tam 26 bin kişiye
afet eğitimi verildi

Büyükçekmece'de esnaf ziyareti
yapan CHP Grup Başkanvekili
Engin Altay, “23 Haziran’da 
İstanbullular İstanbul’a el koydu.
İstanbul’un iradesine yapılan bu
tecavüze ‘dur, yeter artık’ dedi”
açıklamasını yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin belediye başkan-
ları ile bir araya geldi. AK Partili belediye başkanlarına

seslenen Erdoğan, “Özellikle imar düzenlemelerinde asla 
şaibeye yer vermeyecek şekilde adil ve açık bir çalışma ortaya
koymanız gerekiyor. Aynı şekilde ihaleleri mutlaka şeffaf bir

şekilde gerçekleştirin hatta tüm ihaleleri canlı yayınlayın”
diye konuştu. Erdoğan, “Yaptığınız işlerin tanıtımına

önem verin. Millet sizin eserlerinizi, hizmetlerinizi
görsün. Yerel yönetimler başkanlığımız illerimize

yönelik özel çalışmalar yapıyor. Adeta her 
belediyemizin röntgenini çekiyor” dedi. 
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16 BIN IScI KAPI 
DISARI EDILDI!

HABERİN DEVAMI SAYFA 4’TE

VETBüS
KARTAL’DA

Avukat Adem Yıldırım,
işten çıkartıldıklarını belir-

ten grupla birlikte İBB'nin Saraç-
hane'de bulunan binası önünde bir
araya geldi. Yıldırım, “İstanbullu-
lara altın bir belediyecilik çağı ya-
şattık. Ancak bugün baktığımızda
saat gibi işleyen belediyeciliğin
CHP zihniyetiyle durduğunu gör-
mekteyiz” dedi. Yıldırım, “Parti-

zancılık olmayacak dendi. CHP 
İstanbul İl Başkan yardımcısının
basına yansıyan tabiriyle, 'Biz bele-
diyeye 100 işçi alıyorsak 35'i CHP
den,15'i İyi partiden, 15'ini diğer
partilerden, geri kalanlar da kalan
bir şey varsa kariyer merkezinden
alacağız' diyerek İBB'yi partizanlı-
ğın merkezi haline getirdiler” açık-
lamasını yaptı. 
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iBB, PARTiZANLIĞIN 
MERKEZi HALiNE GELDi

“16 milyonu kucaklayaca-
ğız” diyerek yola çıkıldığını

ama 2 yıl içinde İBB'den haksız,
hukuksuz olarak 16 bin işçinin
gözünün yaşına bakılmadan kapı
dışarı edildiğini belirten Adem 
Yıldırım, “İnancından dolayı, 
düşüncesinden, partisinden, sos-
yal paylaşımlarından, etnik köke-
ninden dolayı maalesef kapı dışarı

edildi. Şu pandemi sürecinde 
bile işçilerimizin gözünün yaşına
bakılmadan hukuksuz bir şekilde
dışarı atıldı” diye konuştu. 
Yıldırım, “Buradan sesleniyoruz,
evine ekmek götürmekten başka
gayeleri olmayan haksız olarak
işten attığınız işçileri yeniden işe
alın. İşçi kıyımlarını durdurun”
çağrısında bulundu. 
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BURADAN SESLENiYORUZ; 
BU KIYIMI DURDURUN!

iHALELERiNiZi
ŞEFFAF YAPIN!
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İBB, 7. Osmanlı Padişahı Fatih Sultan
Mehmet’in portresinden sonra, 10. 

Padişah Kanuni Sultan Süleyman’ın tablosuna
da ev sahipliği yapmaya başladı. İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu, “Bağışçının kim olduğunu
öğrenebilir miyiz” sorusuna, “Bağışçımızın kim
olduğunu şu anda söyleyemiyoruz. Ama
tahmin ediyorum ki, kendisi gelip bizi ziyaret
edecek. Kendisi uygun görürse sizlerle bunu 
kamuoyuyla paylaşırız” cevabını verdi. I SAYFA 9
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İSMİNİ SİMDİ 
SOYLEYEMEM!

MÜDÜRLERE 11
DANIŞMANA 5!

Evleri kişiselleştirdi

SEKTÖRE 
YÖN VERDİ

Nef, pandemi sonrasında 
değişen konut talebine yeni

projeleriyle bir kez daha yön veriyor.
2021 yılında 1 milyar 400 milyon
TL ciro hedefi açıklayan Erden
Timur, “2020 yılında 1 Milyar 52
Milyon TL ciro elde ettik ve 2180
konut teslimi gerçekleştirdik. 
Böylece son 3 yılda toplamda 
7102 konut teslimi gerçekleştirmiş 
olduk” diyor. 
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DAMGA EMLAK SAYFA 8'DE

Başakşehir’de, Çam ve Sakura
Şehir Hastanesi’nin yanında

bulunan kurban satış ve kesim alanı-
nın şikayetlere rağmen İBB tarafından
bu sene de kurulacağını belirten Bele-
diye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Hava
sıcaklığının da etkisiyle buradan yayı-
lan kötü kokular tüm komşularımızı
rahatsız etmekte. Camlarını bile aça-
mamaktalar. 2020 yılında buranın
açılmayacağı konusunda bizlere söz
verdiler” ifadelerini kullandı. I SAYFA 9
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İBB VERDİĞİ SÖZÜ TUTMADI

Camları bile
açamıyoruz!

Büyükçekmece’de ikisi de 
30 yaşında Gökhan Denli ve

Adalet Bike’nin öldürüldüğü çifte
cinayette sır perdesi aralanıyor.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet
Büro Amirliği ekipleri, Denli ile gönül
ilişkisi yaşayan Adalet Bike'nin eşi ve
kayınpederi ile 2 kayınbiraderini 
arıyor. Gökhan Denli’yle birlikte öldü-
rülen Adalet Bike’nin cenazesi Adli
Tıp Kuru-
mu’ndan
alındı. Şüp-
heli olarak
aranan koca
M.B’nin 
koluna da
“Adaletim”
yazılı
dövme 
yaptığı 
öğrenildi. 
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SIR PERDESİ ARALANIYOR

Çifte cinayette
koca aranıyor
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AK Partili Avukat Adem 
Yıldırım, “Kesinleşmiş 
mahkeme kararları var,
kesin işe iade edildiğine
dair mahkeme kararları
var. Bize 'mahkeme karar-
larına uyun' diyorsunuz.
Biz de size diyoruz, biz de
işçiler de sizden fazla bir
şey istemiyor. Hukukun
gereğinin yerine getiril-
mesini istiyoruz” 
şeklinde konuştu.

HUKUKUN GEREĞİ 
YERİNE GETİRİLSİN

EVLERİMİZİ 
ALIYORLAR!

Tozkoparan'da kentsel 
dönüşüm nedeniyle yıkımı

yapılacak evlerin temel altyapı
hizmetlerinin kesilmesi için ma-
halleye gelen ekiplere engel olmak
isteyenlere polis bibergazi ile 
müdahale etti. Mahalle sakini
Hasan Çimen, “Bizim evimizi 
alıyorlar. Davalar devam etme-
sine rağmen hukuksuz olarak
gelip, benim dairemi elimden 
almaya çalışıyorlar” dedi. Saadet
Kılıç ise “Paramızla satın aldığı-
mız evlerimizden sokağa atıyorlar.
Ne yapacağımızı bilmiyoruz.
Emekli insanlarız, aldığımız
maaşla kiraya çıkmamız müm-
kün değil” diye konuştu.  I SAYFA 9
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Cumhurbaşkanı 
ve AK Parti Genel

Başkanı Recep 
Tayyip Erdoğan

Ekrem 
İmamoğlu
Ekrem 
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Ekrem 
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Meral 
Akşener

TECAVÜZE
DUR DEDiK

Bir tek kişi bile
işten çıkarılmadı

Pazartesiyi 
bekleyin!

İspanyol hükümeti 
kısmi af çıkardı 



GÜNEYDOĞU Asya ve Kuzey Afrika’da ortaya 
çıkan ve birçok yerde yetişmeye devam 
eden hibiskus bitkisi hakkında Beykent Üni-

versitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Di-
yetetik bölümü Arş. Gör. Eda Balcı, bilinmeyenleri 
anlattı. Hibiskustan elde edilen çayın antioksidan özel-
liğiyle sağlığa son derece faydalı olduğunu belirten 
Balcı, doğru demlemenin püf noktalarını paylaştı. 
İnsanların, tıbbi özelliklere sahip besinlere ilgisinin 
hayli arttığına dikkat çeken Balcı, “Parlak kırmızı 
renkte ve oldukça lezzetli olan hibiskus da bu besinler-
den biridir. Genel olarak hibiskus, soğuk veya sıcak 
içeceklerde, marmelat, reçel, puding ve dondurma 
üretiminde renklendirici ve aroma verici olarak kulla-
nılmaktadır” diye konuştu. Balcı, Hibuskus çayının 
insan sağlığı üzerine etkilerinin birçok çalışma ile or-
taya konulduğunu hatırlatarak ''Renginden de anlaşıla-
cağı gibi antioksidan özelliği yüksek olan çaylardan 
biridir. Diğer bazı çaylardan farklı olarak kafein içer-
memektedir” dedi. 

HİBİSKUSUN 6 FAYDASI 

Diyetisyen Eda Balcı, hibiskus çayının faydalarını 6 
maddede sıraladı: "Kan basıncını düzenler. İyi koleste-
rol denilen HDL kolesterolü yükseltir. Kötü kolesterol 
denilen LDL kolesterolü ise düşürür. Düzenli olarak hi-
biskus çayı tüketimi bu etkilerin görülmesini sağla-
maktadır. Aynı zamanda içeriğinde bulunan 
“bioflavonoidler” arter duvarında plak birikimini önle-
mektedir." 
"Antioksidan özelliği ve C vitamini içeriğinin yüksek ol-
masından dolayı bağışıklık sistemini güçlendirerek has-
talıklara karşı direnci artırmaktadır. Özellikle nezle, grip, 
soğuk algınlığı gibi hastalıkların tedavisinde etkilidir." 
"Sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasını destekleyerek 
bağırsak gazları ve hazımsızlık sonucu oluşan şişlikle-
rin tedavisinde ve kabızlık problemlerinde etkilidir." 
"Karbonhidrat emilimini yavaşlatarak kan şekerini 
dengeler. Bu özelliği sayesinde hibiskus çayı zayıflama 
hedeflerinde kilo kaybını kolaylaştırır." 
"Yapısındaki flavonoidler sayesinde antidepresan özel-
liği gösterir. Zihinsel ve bedensel sakinleşmeyi sağlar." 
"Hibiskus çayı ile yapılan bir çalışmaya göre kanser 
hücrelerinin çoğalmasını yavaşlattığı kanıtlanmıştır." 

DEMLEMENİN PÜF NOKTALARI 

“Bitki çaylarında demlemenin doğru yapılması çok 
önemlidir” diyen Balcı, hibiskus çayının demlenmesin-
deki püf noktaları da şöyle sıraladı: “1 su bardağı kay-
namış sıcak suyun içerisine 1 tatlı kaşığı kadar 
Hibiskus eklenir ve 5 dakika kadar demlenir. Lezzet kat-
ması açısından içerisine tane karanfil, kabuk tarçın, 
portakal veya limon dilimi eklenebilir. Günde 2 fincanı 
aşmayacak şekilde tüketilebilir. Aşırı tüketimi zehirle-
yici etkiye sebep olabilir.  Hamilelerin hibiskus çayı iç-
mesi önerilmemektedir. Emziren kadınların ise mutlaka 
doktora danışarak tüketmeleri gerekmektedir.”
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Bitki çayları için 
öneriler 

YAZ ayları ile birlikte hava sıcaklıkları iyice 
artış gösterdi. Ne yazık ki bu durum birçok sağ-
lık problemini de beraberinde getiriyor. Çoğu 

kişi, sıcak ve bunaltıcı havalarda göğüs kafesinin sıkıştı-
ğından şikayet eder. Bunaltıcı havaların kalbe karşı olan 
bu olumsuz sonuçlarına karşı önlem alınmazsa sonuçla-
rın kalp krizine kadar gidebileceğini söyleyen Avrasya 
Hastanesi Prof. Dr. Mehmet Meriç konu ile alakalı önemli 
açıklamalarda bulundu. Yaz sıcakları her kişi için sağlık 
problemi yaratabilir. Yine de en çok etkilenenler arasında 
50 yaş üzeri, aşırı kilolu ve kalp hastalığı bulunan kişiler 
yer alıyor. Aşırı ısınan havalara karşı vücut normal sıcak-
lığını dengede tutmaya çalışır. Terlemek bedenin bu den-
geyi sağlamaya çalışırken ortaya çıkardığı bir durumdur. 
Bu durum, kalp hızını artırır ve kan basıncının düşmesine 
neden olarak kardiyovasküler sisteme ek bir yük bindirir. 
Bu yük bilinen kalp hastalığı olan kişilerde belirtilerin kö-
tüleşmesine neden olabilir. Yaz aylarında vücudumuz 
daha çok su kaybeder. Çünkü sıcak havaların yol açtığı 
terleme kalp atım hızı artar ve kan basıncı düşer. Kalp 
hastalıklarını davet eden bu belirti ve şikayetlere dikkat 
edilerek uygun önlemler alınırsa kalp rahatsızlığı bulunan 
kişiler yaz mevsiminin ve tatilin keyfini çıkarabilir.

Kalbinizi yormayın

Prof. Dr. Ahmet Alanay, Haziran ayı Skolyoz Farkındalık Ayı Kapsamında yaptığı açıklamada,  
toplumumuzda pandemide omurga sağlığını korumak için önemli uyarılar ve önerilerde bulundu

OMURGA SAGLIGI ICIN  
10 ONEMLI ONERI VAR

Nar çiçeği, kerkede, bamya çiçeği olarak da 
bilinen hibiskus bitkisinin nezle, grip, 

soğuk algınlığı gibi hastalıkların tedavi-
sinde de kullanıldığını belirten diyetisyen 

Eda Balcı, bitki çaylarının demlenme  
süresiyle ilgili önerilerde bulundu

B ir buçuk yılı aşkın süredir gün-
lük yaşam alışkanlıklarımızda 
köklü değişikliklere neden olan 

Covid-19 pandemisi 7’den 70’e boyun, 
sırt ve bel ağrısı şikayetlerinde artışa 
neden oldu. Acıbadem Maslak Hasta-
nesi Omurga Sağlığı, Ortopedi ve Trav-
matoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet 
Alanay “Pandemi hepimizin hayatında 
dramatik değişikliklere neden olurken, 
boyun, sırt ve bel sorunları eskisinden 
çok daha sık hale geldi. Kapalı ortamda 
hareketsiz yaşam ve sürekli bilgisayar 
başında kalmak derken, oturarak geçen 
sürenin artması omurgamız üzerindeki 
baskıyı artırdı. Omurga sorunlarından 
korunmanın ve sağlıklı bir duruşa sahip 
olmanın en iyi ve en kolay yolu sık ara-
lıklarla esneme hareketleri yapmak ve 
duruş kaslarını güçlendirmektir. Düzenli 
egzersiz yapmak sırt ve bel yaralanma-
larının iyileşme süresini de hızlandırır. 
Pandemi sürecinde fizik tedavi merkez-
lerine, fitness ve spor salonlarına ulaşım 
kısıtlandı ama artık internetten birçok 
pilates, yoga ve kardiyo egzersizine eriş-
mek mümkün” diyor. Prof. Dr. Ahmet 
Alanay, Haziran ayı Skolyoz Farkındalık 
Ayı kapsamında yaptığı açıklamada, 
toplumumuzda pandemide omurga 
sağlığını korumak için önemli uyarılar 
ve önerilerde bulundu. 

Daha sık ayağa kalkın ve yürüyün 

Günümüzde ortalama bir erişkin günü-
nün 9 saatini oturarak geçiriyor! Bu 
durum diyabet ve kalp hastalıklarının 
sıklığını artırdığı gibi omurganıza da 
zarar veriyor. Çünkü ayakta iken gövde-
nizin yükü bacaklarınız tarafından da 
paylaşılırken, oturunca tüm yük leğen 
kemiği ve bel bölgesine aktarılıyor. Hem 
toplam oturma sürenizi hem de her 
oturduğunuzda geçen süreyi kısaltmaya 
çalışın. Sık sık ayağa kalkın. Ufak yürü-
yüşler yapın. Hatırlatıcı olarak belirli 
aralıklarla saat kurabilirsiniz. Böylelikle 
hem fazladan birkaç kalori yakmış olur-
sunuz, hem de bel ağrısı yaşama ihtima-
linizi azaltırsınız. 

Günlük çalışma ortamınızı düzenleyin 

Gününüzün büyük kısmını geçirdiğiniz 

alanlarda vücut yapınıza uygun ergono-
mik düzenlemeler yapın. Örneğin; bilgi-
sayar başında geçireceğiniz sürenin bir 
kısmını kuracağınız ayakta çalışma dü-
zeneğinde geçirebilirsiniz. Böylece ekra-
nınızın yerini ayarlayarak aşağı veya 
yukarı bakmaktan veya bir yana fazla 
dönmekten kaçınabilirsiniz. Bunu yap-
mak laptop’ınızın altına birkaç kitap 
koymak ve kablosuz fare ve klavye edin-
mek kadar zahmetsiz olabilir. Mutfak 
tezgahızın uygunsuz düzenlenmesi de 
boyun ve bel ağrılarınıza zemin hazırla-
yabilir. Bu nedenle vücut yapınıza 
uygun ergonomik düzenlemeler yaparak 
sorunu önleyebilirsiniz.  

Esnemeyi ihmal etmeyin  

Prof. Dr. Ahmet Alanay “Egzersiz keli-
mesi aslında en temelde 3 öğeyi içerir: 
Kas gücü, kondisyon ve esneklik. Bu 
üçü arasında esneklik, her nedense, ge-
nelde daha sık ihmal edilmektedir. 
Ayaktayken 15-20 saniyelik geriye doğru 
esneme hareketleri bel ağrılarınız için 
yardımcı olabilir. Yüz üstü uzanarak ya-
pılan benzer egzersiz hareketleri de 
mevcuttur. Cenin pozu veya benzeri eg-
zersizler ile öne doğru esnemeler de ya-
pabilirsiniz” diyor. 

Karın ve bel kaslarınızı güçlendirin  

Duruşuzun temelini sağlayan karın ve 
bel kasları iyi bir nefesi ve doğru pos-
türü destekler. Eğer henüz ham iseniz, 
öncelikle basit nefes egzersizleri ile baş-
layabilirsiniz. Plank pozunda durmak 
da (elinizi ve/veya ellerinizi yere koyup 
vücudunuzu yer ile 45 derece oluştura-
cak şekilde durmak) bu kasların güçlen-
mesi için etkilidir. Formunuz yerine 
geldikçe plank pozisyonunda yerde 
koşma veya yengeç tekmesi gibi egzer-
sizlere geçebilirsiniz. Çoğu zaman kendi 
vücut ağırlığınız ile yapacağınız basit 
egzersizler yeterli olacaktır. Daha ileri 
düzey egzersizler için egzersiz bantları, 
hafif ağırlıklar ve benzeri ürünlerden 
faydalanabilirsiniz. 

Omuz kuşağı egzersizleri yapın 

Uzun süre kötü pozisyonda, öne eğilmiş 
veya bükülmüş şekilde, oturmak sırtı-

nıza, omuzlarınıza ve dirseklerinize 
büyük zarar veriyor. Omuz kuşağınızı 
sıkarak, kürek kemiklerinizi omurganıza 
doğru yaklaştırın. Elinizi arka cebinize 
atıyormuş gibi düşünebilirsiniz. Bu ha-
reket sırt kaslarınızın güçlenmesine yar-
dımcı olacaktır. Bu pozisyonda birkaç 
saniye kalın ve sonra gevşeyin. Her saat 
başı bu hareketi birkaç kez tekrarlarsa-
nız sırtınızdaki gerginliğin azaldığını ve 
kaslarınızın gevşediğinizi hissedeceksi-
niz. Daha uygun bir oturma pozisyonu 
için ayağınızın altına bir basamak koya-
bilirsiniz. Dizlerinizi kalça seviyesine 
veya hafif üzerine yükseltmek beliniz-
deki yükü azaltacaktır.  

Boynunuzu hareket ettirin 

Telefonlara, tabletlere ve taşınabilir bil-
gisayarlara bakmak için eğilmek boynu-
muzun uzun süreler zorlu bir 
pozisyonda kalmasına neden oluyor. 
Basit boyun egzersizleri ile kaslarınızı 
bir yandan gevşetirken bir yandan güç-
lendirebilir ve hareket genişliğinizi artı-
rabilirsiniz. Boynumuz birçok önemli 
damarsal ve sinirsel yapının geçtiği bir 
yer olduğu için bu tarz egzersizlerin 
yavaş, nazik ve dikkatli yapılması 
önemlidir. 

Bacak arkası kaslarınızı uzatın 

Prof. Dr. Ahmet Alanay “Vücutta iki 
eklem birden geçen ender kas grupların-
dan olan bacak arkasındaki “hamstring” 
kaslarımız, kas kısalığı ve gerginliğinin 
en sık görüldüğü kas gruplarındandır. 
Bu kasların esnetilmesi ve uzatılması 
duruşunuzun düzelmesi için de yar-
dımcı olacaktır. Yatarak, oturarak ve 
ayakta yapılabilecek değişik egzersizler 
ile bacak arkası kaslarınız esnetilebilir” 
diyor.  

Rahat ve destekleyici ayakkabılar giyin 

Eskisinden çok daha uzun süre evde ka-
lıyorsanız ev için rahat ve ayak tabanını 
destekleyen ayakkabılar giyebilirsiniz. 
Ayak iç arkını destekleyen ayakkabılar, 
aynı zamanda dizler ve kalçalar aracılı-
ğıyla postürün düzenlenmesinde ve bel 
ağrılarının azaltılmasında etkili olabilir. 
Dışarıya çıktığınızda da ayakkabınızın 

şık olmasından çok, sağlıklı ve rahat ol-
masını tercih edin. 

Kilonuza dikkat edin 

Fazla kilo da bel ağrısına katkı yapan 
unsurlardan biridir. Boy ve kilo ölçümle-
rinizi kullanarak vücut kitle indeksinizi 
hesaplayabilir ve varsa, kilo fazlalığınızı 
daha iyi değerlendirebilirsiniz. Bazen 
fazla yük yapan kilolar vücudunuzda 
değil de taşıdığınız, kaldırdığınız eşya-
larda da olabilir. Ağır eşyaları nasıl daha 
ergonomik şekilde kaldırabileceğinizi 
öğrenin. Unutmayın, yorgun bir kas, 
zayıf ve ağrıyan bir kas olarak size geri 
dönecektir. Kaslarınız üzerindeki gerek-
siz yükleri azaltın. 

Ortamın iyi ışıklandığından emin olun 

Günlük yaşam ve çalışma ortamınızın 
kötü aydınlatılmış olması boynunuzu 
daha fazla eğmenize neden olacak ve 
gözlerinizi yoracaktır. Masa üstü veya 
yerde duran ayaklı aydınlatmaları yakı-
nınıza alarak ortamın daha iyi aydınlan-
masını sağlayabilirsiniz. Yeriniz dar ise 
masa ve ekranlara bağlanabilen klipsli 
aydınlatmaları tercih edebilirsiniz. Ay-
dınlatma düzeneğiniz oturma-kalma 
hareketlerinizin zorlaştırmayacak şe-
kilde ayarlanmasına da özen gösterme-
lisiniz. Aslında tüm bu ayarlama ve 
düzenlemeleri yapmak için bir iki kez 
uğraşacaksınız ama sonrasında uzun 
dönemde çok faydasını göreceksiniz.  

Şikayetleri ertelemeyin! 

Prof. Dr. Ahmet Alanay, ‘kırmızı bayrak 
bulgusu’ olarak adlandırılan ve gecik-
meden doktora başvurulması gereken 
şikayetleri şöyle sıralıyor; 
• Kollarda veya bacaklarda ilk kez or-
taya çıkan veya 2-3 haftada iyileşmeyen 
uyuşukluk, hissizlik ve karıncalanmalar 
• Kollarda ve bacaklarda güç kaybı ol-
ması; elden eşya düşürme, parmak uçla-
rında veya topuklar üzerinde yürümekte 
tek taraflı zorlanma 
• Gece uykudan uyandıran ağrı olması 
• Ateşlenme, kilo kaybı, bulantı vb siste-
mik bulguların ağrıya eşlik etmesi 
• Oturak bölgesinde uyuşukluk,  
hissizlik

Aşı karşıtlığına güvenmeyin
Tüm bilgilendirme ve uyarılara rağmen Türkiye’de bilimsel dayanağı olmayan aşı karşıtlığının yüksek seyrettiğini belirten 
Öğr.Gör. Barış Tuncer, “Topluma yanlış bilgiler veren ve aşılara karşı kuşku, tereddüt ve güvensizliğe neden olan kaynaklar  

ortadan kaldırılmadığı taktirde aşılamada istediğimiz rakamlara ulaşmamız çok zor olacak” dedi
ÖZELLİKLE sosyal medyadaki aşı karşıtı 
kampanyalar, propagandalar ve yanıltıcı 
söylemlere karşı acil önlem alınarak aşı-
lar hakkında bilimsel olmayan, yanıltıcı 
bilgilerin engellenmesi gerektiğini vurgu-
layan Altınbaş Üniversitesi Sağlık Hiz-
metleri Meslek Yüksekokulu Öğr.Gör. 
Barış Tuncer, “Topluma yanlış bilgiler 
veren ve aşılara karşı kuşku, tereddüt ve 
güvensizliğe neden olan kaynaklar orta-
dan kaldırılmadığı taktirde aşılamada is-
tediğimiz rakamlara ulaşmamız çok zor 
olacak. Güvenilir kaynaklardan bilgi ak-
tarımı sağlanarak aşılama konusundaki 
bilgi kirliliği ile mücadele edilmeli” diye 
konuştu. İnsanlara fayda-zarar hesabı 
yapmaları ve aşı olmamalarının geri dö-

nülemez sağlık sorunlarına neden ola-
cağının anlatılmasının yararlı olacağını 
ifade eden Tuncer, “Koronavirüs salgı-
nın durdurulması, kısıtlamaların kaldırı-
larak normal hayatımıza geri 
dönebilmemiz için aşılama-bağışıklama 
şarttır” dedi. 

Bağışıklığı savunan az 

Sağlık Bakanlığı ‘Toplum Bilimleri Ku-
rulu’ üyesi Prof. Dr. Veysel Bozkurt ve 
ekibinin, 9-15 Nisan tarihlerini kapsa-
yan ve 4 bin 79 kişiyle anket tekniğiyle 
yaptığı araştırmadan veriler paylaşan 
Tuncer şu bilgileri paylaştı: “Ankete katı-
lanların yüzde 10,7'si ‘Aşı oldum’, yüzde 
14,8'i ‘Bulduğum ilk aşıyı olacağım’ der-

ken, yüzde 19,3’ü ‘Aşıya ilişkin tereddüt-
lerim var, beklemekten yanayım’, yüzde 
9,8'i ‘Aşı olmayı düşünmüyorum’ diyor. 
Araştırma sonuçlarına göre ülke-
mizde aşıya karşı kuşku ve 
karşıtlık düzeyinin yakla-
şık yüzde 30 olduğu 
görülüyor. ‘Sürü ba-
ğışıklığını’ savunan-
ların oranının yüzde 
20 olarak tespit edil-
diği araştırmada, 
mevcut aşılara yöne-
lik tereddütleri olanla-
rın oranı yüzde 44, 
aşılara açıkça güven duyma-
dığını belirtenlerin oranı ise 38 ola-

rak tespit edilmiş durumda. Aşı üreten 
firmalara güven ise yüzde 28 düzeyinde. 
Aynı araştırmada bilime güvenenlerin 
oranı yüzde 75, güvenmeyenlerin oranı 

yüzde 11 olurken, bitkisel tedavilere 
ve alternatif tıbba” güvenenlerin 

oranı ise yüzde 37 olarak bu-
lunmuş durumda.” “Araştır-
mada yüzde 30 olarak 
bulunan aşı karşıtlığı ve 
kuşku düzeyinin oldukça 
yüksek ve üzerinde durul-

ması gereken bir durum ol-
duğunu düşünüyorum” diyen 

Tuncer, bu olumsuz tutumların 
değiştirilmesine yönelik çalışmalar 

yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Prof. Dr. Ahmet Alanay, Haziran ayı Skolyoz  
Farkındalık Ayı kapsamında yaptığı açıklamada,  

toplumumuzda pandemide omurga sağlığını  
korumak için önemli uyarılar ve önerilerde bulundu. 



O lay Küçükçekmece, Halkalı Merkez 
Mahallesi'nde gece saat 22.00 sıra-
larında meydana geldi. İddiaya 

göre, plakası alınamayan bir motosikletle ge-
leniki kişi Yurtkur Sokak'ta trafik ışıklarında 
kırmızıda bekleyen 34 MM 4083 plakalı hafif 
ticari kullanan Azerbaycan vatandaşı olan ve 
ismi öğrenilemeyen sürücüye silahla ateş 
açtı. Açılan ateş sonucu sürücü ağır yarala-
nırken, şüpheliler de hızla olay yerinden mo-
tosiklet ile kaçtı. Sürücünün yanında 
bulunan ve ismi öğrenilemeyen kadın yolcu 
ise saldırıdan yara almadan kurtuldu. Silah 
seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve 

sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine 
gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan sürücüye 
ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye 
kaldırdı. Hastaneye kaldırılan sürücünün ha-
yati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay 
yerine gelen polis ekipleri saldırı sonrası 
araçta detaylı inceleme yaptı. Çevredeki va-
tandaşlardan da olay hakkında bilgi alan 

polis ekipleri motosiklet ile kaçan şüphelileri 
yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.  

Sürücü kanlar içindeydi 

Saldırı sonrası olay yerine giden bir kişi, 
"Biz arkadaşlarla parkta oturuyorduk. Bir 
kaç el silah sesi duyduk. Bağırma sesleri du-
yunca koştuk baktıtığımızda motosikletli 

buradan yukarı doğru kaçtı. Sürücünün ya-
nına geldiğimizde kanlar içindeydi. Hemen 
polis ve sağlık ekiplerine haber verdik. Sürü-
cünün bilinci açıktı ama ambulans gelince 
kapandı. Sürücünün yanında bir hanım-
efendi vardı bağırıyordu. Kadında bir şey 
yoktu ama çok korkmuştu" dedi. Olayla  
ilgili soruşturma sürüyor.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Terörle 
Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 
İstanbul, Aydın ve Sivas'ta bugün saat 
00.00'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik 
39 adrese operasyon düzenlendi. Polis 
ekiplerince düzenlenen operasyonda 
32 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerce 

adreslerde yapılan aramalarda örgüte 
ait çok sayıda dijital materyal ele ge-
çirildi. Operasyon anı kameralarca gö-
rüntülendi. Öte yandan, operasyon 
düzenlenen adeselerden biri Pendik 
Yeniasır Caddesi üzerinde bulunan 4 
karlı bir apartmanın 2. katı, bir diğer 

adres ise Kâğıthane Yahya Kemal Ma-
hallesi Ağrı Sokak'ta buluna bir ad-
resti. Baskında 2 şüpheli gözaltına 
alındı. Operasyon anları kameralarca 
görüntülenirken, Gözaltına alınan şüp-
heliler sorgulanmak üzere emniyete 
götürüldü.

KEŞAN’DA, daha önce de hırsızlık suçun-
dan kaydı bulunan C.K., sokağa çıkma kı-
sıtlamasının olduğu pazar günü akşam 
saatlerinde Yukarı Zaferiye, Büyük Cami ve 
İspat Cami Mahallesi muhtarlıklarının bu-
lunduğu binanın kapısını zorlayarak içeri 
girdi. Muhtarlık binasından cep telefonu 
çalan C.K., ardından da camını açarak gir-
diği yan taraftaki kafenin güvenlik kamera-
larının bağlı bulunduğu adaptörün 
kablosunu koparttı, içeriden yiyecek ve 
içecek çaldı. C.K., aynı akşam kapı kilitle-
rini kırarak girdiği 2 iş yerinden de hırsızlık 
yaptı. Yaşanan hırsızlık olayları, muhtarlık 
ve iş yerlerinin güvenlik kameralarına yan-
sıdı. İhbar üzerine inceleme başlatan polis, 
güvenlik kamerası görüntülerinden şüphe-
linin, daha önce de 10 ayrı ‘hırsızlık’ su-
çundan soruşturması devam eden dosyası 
bulunan C.K. olduğunu belirledi. C.K., çarşı 
ve mahalle bekçileri tarafından Yenimescit 
Mahallesi Huzur Sokak’ta yakalanarak, 
gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin 
ardından adliyeye sevk edilen C.K., çıkarıl-
dığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine 
gönderildi.

DEAŞ operasyonu:  32 şüpheli gözaltında 
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Muhtarlığı bile soydu! 

YANGIN, saat 21.30 sı-
ralarında Feneryolu Yıl-
dıray Sokak üzerinde 

bulunan 11 katlı binanın giriş ka-
tındaki kebapçının bacasında 
çıktı. Alevleri gören mahalle sa-
kinleri durumu itfaiye ekiplerine 
bildirdi. Dumanların binayı kap-
laması üzerine bina tahliye edildi. 
Yangın nedeniyle mahalle sakin-
leri sokağa dökülürken, kısa sü-
rede olay yerine gelen itfaiye 
ekipleri yanına müdahale etti. Ba-
cadan çıkan alevler vatandaşların 
cep telefonu kameralarına yan-
sıdı. Bir mahalle sakini, "Ben ara-
bayla geldiğimde baya bir plastik 
kokusu vardı. Arabadan geliyor 
zannettim. Sonra baktım yukarı-
dan dumanlar geliyor. Bacadan 
baya bir yangın başladı. Kebapçı-
dan geldiğini anladık. Kebapçıyı 
aradık, bir sıkıntı mı var, bir şey 
mi yanıyor diye. Bir şey yok, 
mangal kısmında sıkıntı vardı te-
mizledik dediler. Ama hala du-
manlar gelmeye devam ediyordu. 
Baktık itfaiyeciler de geliyor. Biz 
de bir bakalım dedik. İtfaiyeciler 
de söndürdü." dedi.

Kadıköy'de yangın 
paniği yaşandı

ESENLER'DE bir süre önce ayrıl-
dığı eşiyle görüşmek için evinin 
önüne gelen eski koca, başına silah 

dayayarak polisi uzun süre uğraştırdı. Mü-
zakereci polislerin bir buçuk saatlik ikna ça-
baları sonucu silahı bırakarak teslim olan 
Muhammet E. gözaltına alındı. Olay, 
Mimar Sinan Mahallesi'nde saat 19.00 sıra-
larında meydana geldi. İddiaya göre, bir 
süre önce boşandığı eşiyle barışmak isteyen 
Muhammet E., eski eşinin evinin önüne ge-
lerek başına silah dayadı. Bildirilmesi üze-
rine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk 
edildi. Polis ekipleri başına silah dayayan 
Muhammet E.'yi ikna etmek için uzun süre 
uğraştı. Bölgede güvenlik önlemi alınırken, 
müzakereci polislerin bir buçuk saat süren 
ikna çabaları sonucu elindeki silahı bırakan 
Muhammet E. polise teslim oldu. Muham-
met E. gözaltına alınarak polis merkezine 
götürüldü.  
 

Eski koca polisi  
epey uğraştırdı 

TEKİRDAĞ'DA bir haftada 7 
ayrı adresten hırsızlık yapan 
Ceyhan Kara, 200 saatlik gü-

venlik kamerası görüntüsü izlenerek yaka-
landı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 
hırsızlık suçundan kaldığı cezaevinden 
izinli çıktığı belirlenen Kara, tutuklandı. 
Çorlu’da farklı mahallelerde son bir hafta 
içinde lokanta ve kafelerde 7 ayrı hırsızlık 
olayı yaşandı. Polis, iş yerleri ve bölgedeki 
150 güvenlik kamerasındaki 200 saatlik 

görüntüyü inceleyip, şüphelinin Ceyhan 
Kara olduğunu belirledi. Kasalardan para 
ve bilgisayar çalarken görüntüleri güvenlik 
kamerasına yansıyan Kara, evinde yakala-
nıp gözaltına alındı. Kara'nın, daha önce 
de hırsızlık suçundan tutuklandığı, kaldığı 
cezaevinden koronavirüs tedbirleri kapsa-
mında izinli çıktığı belirlendi.  
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli-
yeye sevk edilen Ceyhan Kara, çıkarıldığı 
mahkemede tutuklandı.

Cezaevinden çıktı hırsızlık yaptı 

BURSA'DA, aşırı süratli 
olduğu iddia edilen oto-
mobil, kısıtlama saatle-

rinde denetim yapan polis 
noktasına daldı. Uygulama nokta-
sındaki polis ve polis aracına çarpa-
rak savrulan otomobil, ardından 
denetim için bekleyen başka bir oto-
mobile çarparak durabildi. Ka-
zada 1'i ağır 2 polis ile toplam 4 kişi 
yaralanırken, sürücü Doğukan 
U.'nun (27) 2.27 promil alkollü ol-
duğu belirlendi. Kaza, saat 00.30 
saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi 
İzmir Yolu Caddesi’nde meydana 
geldi. Aşırı hızlı olduğu öne sürülen 
Doğukan U. yönetimindeki otomo-
bil, sürücüsünün direksiyon kontro-
lünü yitirmesi sonucu, sokağa 
çıkma kısıtlaması nedeniyle uygu-
lama yapılan polis noktasına daldı. 
Otomobil önce polis memuru Rıd-
van Güneş'e, ardından da polis ara-
cına çaptı. Çarpmanın şiddetiyle 
savrulan otomobil, o sırada uygu-
lama noktasında bulunan Şuayip 
Günay yönetimindeki 16 BF 105 
plakalı başka bir otomobile çarptı. 
Otomobilin çarptığı polis me-
muru Rıdvan Güneş yol kenarına 
savrularak ağır, polis aracında bulu-
nan Ersin Güneş ile otomobillerin 
sürücüleri Doğukan U. ve 
Günay yaralandı. İhbar üzerine 
bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve 
itfaiye ekibi sevk edildi. 2'si polis 4 
yaralı, sağlık ekiplerince olay ye-
rinde yapılan ilk müdahalelerinin 
ardından çevredeki hastanelere kal-
dırılarak tedaviye alındı. Ağır yara-
lanan polis memuru Rıdvan 
Güneş'in hayati tehlikesinin bulun-
duğu öğrenildi. Öte yandan, aşırı 
süratli olduğu ileri sürülen otomo-
bilin sürücüsü Doğukan U.'nun 
hastanede yapılan kontrolünde 2.27 
promil alkollü olduğu tespit edildi. 

Şişede durduğu 
gibi durmadı

İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik 39 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.  
Operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital  

materyal ele geçirilirken, operasyon anları kameraya yansıdı 

Edirne'nin Keşan ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu pazar günü, muhtarlıkların bulunduğu bina 
ile 3 iş yerinden hırsızlık yapan C.K. (16), tutuklandı. Hırsızlık olayları güvenlik kameralarına yansıdı

KUCUKCEKMECE 
KARISTI
Küçükçekmece'de gece  
saatlerinde kimliği belirsiz  
iki kişi motosikletle trafik  
ışıklarında duran bir hafif ticari 
aracın yanına yaklaşarak  
silahla ateş açtı. Açılan ateş  
sonucu araçta bulunan sürücü 
ağır yaralanırken, yanındaki 
kadın yolcu yara almadan kur-
tuldu. Polis ekipleri olay sonrası 
kaçan motosikletli iki kişiyi ya-
kalamak için çalışma başlattı

Kadıköy'de 11 katlı  
binanın girişinde 

bulunan kebapçının  
bacasında yangın çıktı. 
Yangın nedeniyle bina 

tahliye edilirken,  
mahalle sakinleri  
sokağa döküldü 



E senyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz
Bozkurt, Esenyurt Belediyesi tarafın-
dan Danamandıra Tabiat Parkı’nda

düzenlenen etkinlikte, Esenyurtlu gençler ile
YKS öncesi bir araya geldi. Esenyurt Beledi-
yesi Sürekli Eğitim Merkezi öğretmen ve öğ-
rencilerinin katıldığı Sınav Öncesi
Motivasyon Etkinliği’nde Başkan Bozkurt,
öğrenciler ile sohbet ederek başarılar diledi.

Öğrenciler, 26-27 Haziran tarihlerinde gerçek-
leştirilecek: TYT (Temel Yeterlik Testi), AYT
(Alan Yeterlik Testleri) ve YDT (Yabancı Dil
Testi) öncesi hem eğlendi hem de sınav stre-
sinden uzaklaştı.

Mutlu olmaktan vazgeçmeyin

Esenyurtlu öğrencilerin eğitim hayatını kolay-
laştırmak adına ellerinden gelen her şeyi yap-
maya devam edeceklerini söyleyen Başkan
Bozkurt, “Mutlu olmaktan asla vazgeçmeyin.

Bir ağabeyiniz olarak sizlere söyleyeceğim tek
şey var: Çok para kazanmak, önemli mevki-
lerde olmak, çok büyük sıfatlar elde etmek sizi
her zaman mutlu etmeyebilir. Asıl olanın,
mutlu ve sağlıklı olmak olduğunu asla unut-
mayın. İnşallah sınavdan sonra da sınavda al-
dığınız sonuçları değerlendireceğiz. Başarmak
için yeter ki bu uğurda disiplinli bir şekilde ça-
lışın. Başarılar diliyorum; sağlıkla, mutlulukla,
huzurla geçen bir süreç diliyorum” ifadelerini
kullandı. 

BARIŞ KIŞ
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E n küçük birliktelikler başta olmak
üzere olumlu inatlar, kıskançlıklar
mutluluğu getirdiği gibi, ileri boyutta-

kilerin ise bir ülkenin bedbaht olmasına 
vesile olur.  

İnatla başarılı olmak için savaşan ferdin
çabası asla yer edilemez. Suçlanamaz. Boş
kıskançlıklarla boğuşanın ise mutluluğu mah-
vettiğini görmezden gelmek ahmaklık olur.

Bencillikle, olumsuz inatlaşma birleşirse
toplum için yeryüzü yaşanmaz hale
gelmez mi?

Sayın Cumhurbaşkanı uzmanlık alanının
ekonomi olduğunu ifade ederek, “İnatla
Kanal İstanbul’u yapacağız” diyor. Mesleği
inşaatçı olan İşletme mezunu Ekrem İma-
moğlu ise “İnatla Kanal İstanbul’u yaptırma-
yacağız” diyor. 

İnatla bir ülkeyi betona çevirir, nefes ala-
cak ağacı bulamaz hale getirebilirsiniz. Top-
rağı yok eder, tarımı bitirirsiniz. Hatta inatla
var olan doğayı korur, çiftçiyi güçlendirir. İn-
sanlara yaşam alanları da açabilirsiniz.  

Peygamberimiz, “Kim bir sidre ağacını
(lüzumsuz yere) keserse, Allah onun başını
cehenneme uzatır”,  Mustafa Kemal Atatürk
ise “köylü milletin efendisidir” diye mesajlar
vermişken, doğayı bozmak tahrip etmek 
nedendir.  

Gelişmek, güçlenmek, çağı yakalamak,
dünyada örnekleri olan güzel işleri yapmak
için inatlaşmak elbette faydalıdır. 

Ancak, ülke, millet adına faydalı işler yap-
madan önce iyi fizibilite yapmak, doğanın
düzenini bozmamak gerekir. Depreme yol
açacak faylara dokunulmamalıdır. Heyelan
yaratacak heyecanlardan kaçınılmalıdır.
Bunları da ekonomistlerden ziyade yer bilim-
cileri, bilim adamları, deprem analizcileri,
jeofizikçiler, mühendisler, mimarlar ve inşa-
atçılar yapabilirler. 

Gelin görün ki günün sonunda Kanal İs-
tanbul konusunda olumsuzluklar daha temel
atılmadan başladı. Asılar öncesinden beri
kervanların, orduların, ticaretle uğraşanların
güzergâhı olan Küçükçekmece’nin bir bö-

lümü “Heyelan Bölgesi” ilan
edilmiş! 

Sormazlar mı? Yıllarca hiçbir sorun ol-
madan imar izinleri verilerek inşaatlara mü-
saade edilen bölgede, nasıl oluyor da tam da
Kanal’ın temel atılmasından bir süre önce
tehlikeli olduğu ortaya çıkıyor? 

Böyle bir olasılık olamaz mı? Elbette
olur? Fakat manidar. 

İlginç olan ise, Milli takımın efsane futbol-
cularından Rıdvan Dilmen’in üstün yeteneği
gibi süratle koşarken birden durması gibi he-
yelan durumu inatla bir yere kadar gelmiş ve
7 metre ötesinde aniden durmuş olmadır. O
sınırdan sonra her şey normal tehlike yok. 

15 Ocak 2018 tarihinde projenin güzergâ-
hının belli olduğu Ulaştırma Bakanlığı tara-
fından projenin Küçükçekmece gölü, Sazlısu
Barajı ve Terkos Barajı güzergâhından geçe-

ceği kamuoyuna duyurulmuştu. Peki, böyle
bir tehlike için vatandaşta boşaltma istenmiş
midir? İstenmişse aradan üç yıl geçince mi
tebliğ edilmiştir.

Vatandaş sormak da haklı. “Mademki he-
yelan tehlikesi vardı. Peki, yıllarca bilinmiyor
mu idi.” Bahsedilen bölgenin 100 metre ile-
risinde toplu taşıma istasyonları yapıldı.
“Heyelan bölgesi olarak bilinmiyor mu idi.”
“Biliniyordu ise neden yapıldı”. 

Olası bir heyelan olması durumunda orası
yıkılmayacak mı? Birde o kadar yatırımın
maddi zararı, vebali ne olacak. Bu sorumsuz-
luğu kim üstlenecek. 

Yoksa 8 Temmuz 2018 günü Çorlu’da 7’si
çocuk 25 kişinin yaşamını yitirdiği tren facia-
sında olduğu gibi bu bölgede inşaat çalışması
sırasında olası bir kaza olursa Çorlu kaza-
sında olduğu gibi bakım müdürü gibi bir per-
sonel mi suçlu olacak. Bunun doğru olduğunu
kim söyleyebilir. Böyle bir heyelan gerçeği
varsa bu projenin iptal edilmesi gerekir kanı-
sındayım. 

Bir başka vahim durum ise Sayın Ekrem
İmamoğlu’nun Malatya ziyareti sırasında ek-
ranlardan duydum. Malatyalı bir vatandaşı-

mız, “Oradan para alacağız para... ” diye
feryat ediyor.  

Vatandaş böyle bir beklentisi içinde ise
kandırılmıştır. Gerçek ise bu vaatte bulunan-
lar vaatlerinden vaz geçmelidirler. Bu ülkenin
toprakları kanla alındı. Parayla satılamaz.

Bilim adamlarının karşı olduğu Kanal İs-
tanbul’a bende karşıyım. Çünkü suyumuzun
tehlike altında girecek, Kültürel miras alan-
larımız yok olacak, hafriyatı dahi 10-15 yıl-
dan önce bitmeyecek. Ayrıca deprem
bölgesinde olmamamız, fayların sürekli teh-
ditkâr bir şekilde uyarmasına rağmen olası
büyük depremi yaklaştıracağına inanıyorum. 

Hiç kimse için değilse de, bu toprakları
Müslümanlar için kanla fetheden o güzel Pa-
dişah Fatih Sultan Mehmet hatırına inadınız-
dan vaz geçin.  

Fatih Sultan Mehmet Fetih’den önce “Biz
toprakları değil gönülleri feth etmeye gidiyo-
ruz” demiştir.

Mevlana ise gönülü şu sözüyle tarif ediyor.
“GÖNÜL insanın kıblesidir. Kırmayın.”

Ey devlet yönetenler-yönetecekler gelin
naz etmeyin, inat etmeyin sizde Gönülleri
feth edin. İnadınızdan vaz geçin!

İnatla devlet yönetilir!

GrAfiK tasarımcısı Yasin Yaman, Be-
yoğlu’nun ve İstanbul’un simge yapılarını
hayal gücü ile birleştirerek foto-manipülas-

yon tekniğiyle tasvir etti. Beyoğlu’nun Simgesi Galata
Kulesi’nden İstanbul’un simgesi Ayasofya-i Kebir Ca-
mii’ne kadar birçok tarihi eserin yer aldığı çalışma
‘Benim Gördüğüm’ Grafik Tasarımı Sergisi ile sanatse-
verlerin beğenisine sunuldu. İstiklal Caddesi’nde açılan
sergi 29 Haziran Salı gününe kadar ziyaret edilebilecek.

Fantastik bir tarz

Sergide konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali
Yıldız, “Yasin Yaman kardeşimizin sergisini sizlerin be-
ğenisine sunuyoruz. İstanbul dünyadaki şehirlerin en
güzeli. Yasin kardeşimiz foto-monipülasyon tekniğiyle
fantastik bir tarzda hayvanı, şehri, sevgi, tarihi, kültürü
ve mimariyi eserlerinde bir araya getirerek bizim beğe-
nimize sundu. Özellikle gençlerimiz hayal gücünün ne
olduğunu bu sergide keşfetsinler istedik. Bir şehir üze-
rine hayal etmenin ve tarihini anlatan bir çalışma ortaya
çıkmış. Dijital bir çağda foto-manipülasyon teknikle
bizleri tanıştırdığı için Yasin kardeşimi tebrik ediyorum.
Bugüne kadar olduğu gibi sanatın ve sanatçının ya-
nında olmaya devam edeceğiz. Salgın döneminde açık
hava sergilerini açmayı uygun gördük. Emeği gecen
herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu. Programda
konuşan Grafik tasarımcısı Yasin Yaman, “İlk sergim
olduğu için çok heyecanlıyım. Haydar Ali Başkanım
bana çok destek oldu. Kendisine teşekkür ediyorum.
Doğduğum şehri kendi hayal gücümle sanatseverlere
anlatmaya çalıştım. Farkındalık oluşturmak istedim.
Bana destek veren herkese teşekkür ediyorum” ifadele-
rini kullandı. DHA

Benim gördüğüm

Erol Sırrı YOLCU
Yolcunun Yorumları

ssyolcu@gmail.com

Grafik tasarımcısı Yasin Yaman’ın ‘Benim
Gördüğüm’ Grafik Tasarımı Sergisi’
Beyoğlu’nda sanatseverlerin beğenisine
sunuldu. Sergiyi ziyaret eden Beyoğlu Belediye
Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Bugüne kadar
olduğu gibi sanatın ve sanatçının yanında 
olmaya devam edeceğiz” dedi

SAhiPSiz hayvanların rehabilitesinin yanı
sıra bulaşıcı ve salgın hastalıkları önleme,
hayvanları bulundukları mahallelerde aşıla-

yarak tedavi etme amacıyla hizmet veren Vetbüs, 28
Haziran’da Uğur Mumcu Mahallesi Şeyh Şamil Cad-
desi No: 9 önünde 12.00 15.00 saatleri arasında bulu-
nacak. 29 Haziran’da Yalı Mahallesi Bağlar Caddesi
Şehit Üsteğmen Gökhan Yavuz Sokak Sağlık Ocağı ya-
nında; 30 Haziran’da ise Kartal Merkez Marmaray İs-
tasyonu Neyzen Teyfik Meydanı’nda hizmet verecek
olan Vetbüs’e; hayvan severler sahipsiz hayvanları te-
davi, aşılama ve mikroçip takılması için getirebilir.

Veteriner ekibi var

Kısırlaştırma işlemi için de kontrol yapan Vetbüs veteri-
nerleri, kısırlaştırılması gereken hayvanların ilgili mer-
keze sevkini sağlıyor. İstanbul’da şehir meydanları, yeşil
alanlar ve korular, parklar, sahiller ve diğer sosyal alan-
larda park ederek sokak hayvanlarına ve hayvan sever-
lere hizmet veren Vetbüs’ün en önemli amaçlarından
biri de sokak hayvanlarının sahiplendirilmelerini özen-
dirmek. Sokak hayvanlarını aşılayarak bulaşıcı hastalık-
ları da önlemeye çalışan Vetbüs’ün içinde tıbbi cihazlar
ve tetkik aletlerin yanı sıra denetimli bir veteriner hekim
ekibi de bulunuyor.  DHA

Vetbüs Kartal’da
İBB'nin sahipsiz hayvanlara yönelik önemli
hizmetlerinden biri olan Gezici Veteriner 
Otobüsü ‘Vetbüs’ 3 gün boyunca Kartal’ın 3
farklı noktasında hem sokaktaki dostlarımıza
hem de hayvan severlere hizmet verecek

PARA SİZİ ASLAPARA SİZİ ASLAPARA SİZİ ASLAPARA SİZİ ASLAPARA SİZİ ASLAPARA SİZİ ASLAPARA SİZİ ASLAPARA SİZİ ASLA
MUTLU ETMEZ!

Esenyurt Belediye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt,
Yükseköğretim Kurumları
Sınavı (YKS)’na girecek
öğrencilere yönelik 
düzenlenen moral ve 
motivasyon etkinliğine
katıldı. Öğrencilere başarılar
dileyen Başkan Bozkurt, 
“Çok para kazanmak, önemli 
mevkilerde olmak, çok 
büyük sıfatlar elde etmek 
sizi her zaman mutlu 
etmeyebilir. Asıl olanın,
mutlu ve sağlıklı olmak
olduğunu asla unutmayın”
diye konuştu.

PARA SİZİ ASLA

Sürekli Eğitim Merkezi öğrencilerden
Mehmet Turğay, “Öğretmenlerimize ve
Başkanımız Kemal Deniz Bozkurt’a te-
şekkür ediyorum. Gerçekten bizler için
çok çaba harcadılar. Biz de çok çalıştık,
başarmak istiyoruz. Belediye Başkanı-

mızın böyle etkinlikler düzenlemesi,
gençler ile beraber olması bana enerji
veriyor. Her Başkan böyle işler yapmı-
yor. Gençleri sevdiği için Başkanımıza
teşekkür ediyoruz. Bizler de Başkanımı-
zın arkasındayız” dedi. Etkinliğe katılan

öğrencilerden Funda Gürer ise keyifli
zaman geçirdiklerini söyleyerek, “Moti-
vasyonumuz baya düşmüştü. Burada
çok eğlenceli vakit geçiriyoruz, yarış-
malar yapıyoruz ve halay çekiyoruz. Çok
güzel” diye konuştu.

HER BAŞKAN BÖYLE İŞLER YAPMIYOR

Bu çalışmalar takdire şayan
Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nı ziyaret eden AK Parti İstanbul İl Başkan
Yardımcısı Sevim Sayim Madak, kursiyerlerle güzel bir gün geçirdi. Madak, “Buradaki çalışmalar
gerçekten çok takdire şayan. Bu modelin bütün Türkiye’ye yayılması gerekiyor” dedi

AK PArti İstanbul İl Başkan
Yardımcısı ve Sosyal Politikalar
Başkanı Sevim Sayim Madak,

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık En-
gelliler Sarayı’na konuk oldu. Madak ken-
disine eşlik eden Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı ile AK Parti İlçe Başkanı
Rüstem Tüysüz, atölye ve sınıfları gezdi.
Engelli bireylerin eğitim aldığı güzel sanat-
lar, ahşap yakma, kilim dokuma, ahşap
oyuncak, tohumdan fidana sınıflarında
derslere giren Madak, kursiyerlerle birlikte
kilim dokuyup resim yaptı. Madak için
müzik sınıfında mini bir konser verildi. Mi-
safirler, söylenen şarkılara da eşlik etti.

Gurur duydum

Engelliler Sarayı’nın sosyal olduğu kadar
gönülden bir çalışma olduğuna dikkat
çeken Madak, “Buradaki çalışmalar gerçek-
ten çok takdire şayan. Bu modelin bütün
Türkiye’ye yayılması gerekiyor. 2011 yılında

kimsenin aklına gelmeyen bir durumda bu-
rası hayata geçirildi. Şimdi binlerce kişi bu-
radan istifade ediyor. Ben burada yapılan
hizmetleri gördüm ve gurur duydum. İsmi
bile çok anlamlı. Nereye gitsek devletin elini
orada görüyoruz. AK Parti belediyeciliği
marka belediyecilik. Recep Tayyip Erdoğan
başkanımızın liderliğinde daha iyi iyileştir-
meleri yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Güzel bir buluşma

Ziyaretlerinden dolayı Madak’a teşekkür
eden Çağırıcı ise “İl Başkan Yardımcımızı
ilçemizde ağırlamaktan memnuniyet duy-
duk. Dua kaynağımız diye tabir ettiğimiz
Engeliler Sarayımızı birlikte dolaştık. Çalış-
malarımızı ve kursiyerlerimizin emeklerini
yerinde gördük. Çok güzel bir buluşma
oldu. Sosyal belediyecilik anlamında yapa-
cağımız hizmetlerle ilgili de sohbet ettik”
diye konuştu. Ziyaret sırasında davetliler
engellilerle hatıra fotoğrafı da çekildi.



C umhuriyet Halk Partisi, İstanbul İl Başkanlı-
ğı’nın düzenlediği program doğrultusunda 23
Haziran 2019 İstanbul seçimlerinin ikinci yıl dö-

nümünde İstanbul’un 39 ilçesinde eş zamanlı saha ça-
lışması yapıldı.
Büyükçekmece’de dü-
zenlenen ilk etkinlikte be-
lediye meclis üyeleri,
mahalle muhtarları ve
parti yönetim kurulu
üyeleri ile kahvaltılı top-
lantıda bir araya gelen
CHP Meclis Grup Baş-
kanvekili Engin Altay,
2019 seçimlerini 2 kez
kazanan Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Ekrem
İmamoğlu’nun İstanbul’da çok
güzel hizmetlere imza attığını 
söyledi.

Sorunlar dinlendi

Toplantının ardından CHP Grup
Başkanvekili Engin Altay, CHP Bin-
göl İl Başkanı Hasan Aktaş, CHP
Niğde İl Başkanı Erhan Adem, Bü-
yükçekmece Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün, CHP Büyükçekmece
İlçe Başkanı H. Remzi Gökbulak,
CHP İstanbul İl Disiplin Kurulu
Üyesi Aslıhan Sağlık ve belediye
meclis üyeleri saha çalışması kapsa-
mında esnaf ve ilçe halkı ile bir
araya geldi. Saha çalışması sıra-
sında vatandaşlardan yoğun ilgi
gören CHP Grup Başkanvekili
Engin Altay ve Büyükçekmece Bele-
diye Başkanı Dr. Hasan Akgün ilçe
esnafını ziyaret ederek sorun ve ta-
lepleri dinledi.

İstanbullular el koydu

Esnaf ziyareti sonrasında bir açık-
lama yapan CHP Grup Başkanve-
kili Engin Altay, "Bugün 23 Haziran.
Malum 31 Mart seçimlerinden

sonra hem Büyükçekmece’de seçimlere milletin irade-
sine devlet zoruyla el koyulmaya çalışıldı. Onu bertaraf
ettik ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri iptal
edildi. 23 Haziran’da İstanbullular İstanbul’a el koydu.
İstanbullular İstanbul’un iradesine yapılan bu tecavüze
‘dur, yeter artık’ dediler. Biz de Büyükçekmece’ye benim

de özel olarak çok sev-
diğim ilçe belediye baş-
kanımıza,
Büyükçekmece halkına
teşekküre geldik. Büyük-
çekmece halkına diyo-
ruz ki emanetiniz emin
ellerde ve inşallah daha
güzel bir İstanbul’u
hep beraber kuracağız"
dedi. 

Haramilerden
temizleyeceğiz

"Büyükçekmece her zamanki gibi
büyük. İstanbul’u inşallah bütün
38 ilçesini Büyükçekmece’nin es-
tetiğine, zarafetine kavuşturaca-
ğız" diyen Altay, "Bakın
Büyükçekmece’yi ben İstanbul’un
en güzel ilçelerinden biri olarak
görürüm. Ekrem Beyi de 5 yıllık
ihmalin getirdiği sorunları 2 yıl-
dan beri çözmek için çaba ve
emek sarf etti. Çok dev yatırımlar
yapılıyor. Bunlar belki gözle görül-
müyor. Şu an 10 ayrı yerde metro
çalışmaları var. Dünyada bu
kadar büyük metro yatırımı yapan
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’dir.
Ekrem Beye de teşekkür ediyoruz.
Büyükçekmece’ye de teşekkür edi-
yoruz. Büyükçekmece esnafı her
zamanki nezaketini koruyor. Açız
diye bağırmıyor ama durumları iyi
değil. Sıkıntılarını biz gözlerinden
anlıyoruz. İnşallah sandık gelecek.
İstanbullu nasıl İstanbul’un kade-
rine el koyduysa Türkiye’de Türki-
ye’nin kaderine el koyacak. Devleti
eşkıyalardan ve haramilerden te-
mizleyeceğiz" ifadelerini kullandı. 

TAYLAN DAŞDÖĞEN

Dilek BOZKURT
ÖzgüR Ruh

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1400158)

T.C. 
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ESENLER HASTANESİNE 
STERİLİZASYON ÜNİTESİ CİHAZLARI ALIMI İŞİ İHALE İLANI

T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Esenler Hastanesine Sterilizasyon
Ünitesi Cihazları Alımı işi T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 22 ncı maddesine göre açık
ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale Kayıt Numarası : 2021/008
1.  İdarenin
a.  Adresi : T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi Kavacık Mahallesi Ekinciler    

Cad. No:19 Kavacık/İstanbul
b.  Telefon ve faks numarası : 0216 681 53 59 - 0216 681 53 18
c. Elektronik Posta Adresi : ihale@medipol.edu.tr
ç. İhale Dokümanının Görülebileceği ve : T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi ihale ve Tedarik
Satınalınabileceği Adres Yönetim Ofisi Kuzey Kampüs Kavacık/İstanbul
d. İhale Dokümanı Satış Bedeli : 150,00 TL (İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 
satınalmaları zorunludur.)
e. İhale doküman bedelinin yatırılacağı : T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi İdari ve Mali İşler 

Daire banka hesabı Başkanlığı (Hesap Adı: İstanbul 
Medipol Üniversitesi - IBAN TR38 
0001 2009 8960 0010 2609 38)

f. İhale Usulü : Açık İhale Usulü- T.C İstanbul Medipol Üniversitesi İhale       
Yönetmeliğinin 22’ncı maddesi

2. İhale konusu işin
a. Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet Çift Kapılı Buhar Sterilizatörü, 1 Adet Sterilizasyon 

Paketi Kapatma Cihazı, 1 Adet Ultrasonik Yıkayıcı 
Cihazı, 2 Adet Hava Su Tabancası (Ayrıntılı bilgi ihale 
dokümanında yer almaktadır.)

b. Teslim Yeri                           : T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Uygulama ve 
Araştırma Merkezi Esenler Hastanesi 

c. İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakiben 2 gün 
içinde işe başlanacaktır. 

ç. Teslim Süresi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip siparişlere
istinaden en geç 90 gün içinde teslim edilecektir.

3. İhalenin
a. Yapılacağı yer : T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi Kavacık Kuzey 

Kampüsü Senato Odası.
b. Tarihi ve saati : 01.07.2021- 11:00
İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.  İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1. Meslek faaliyetini sürdürdüğüne dair mali yıl içinde alınmış Faaliyet Belgesi,
4.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Sirküleri veya İmza Beyannamesi 
4.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.2.2. Tüzel kişi olması halinde, bu Şartnamenin eki olan standart formlarında yer alan Tüzel Kişilerde 
Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli
imza sirküleri.
4.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.4. Geçici teminat mektubu alınmayacaktır.
4.5. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.5.1. İsteklilerin alım konusu malları teklif etmeye yetkili olduğuna dair belgeler. 
4.5.2. Firma imalatçı ise Kapasite Raporu/Sanayi Sicil belgesi
4.5.3. Firma Yetkili Satıcı İse Türkiye’de üretilen ürünler için imalatçı firmanın imalatçılık belgesi ile yetkili satı-
cılık belgesi, İthal ürünler için distribütörlük belgesi ile yetkili satıcı belgesi 
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye yeterlilik kriterlerini taşıyan tüm yerli ve yabancı istekliler katılabilecektir. 
7. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi Kavacık Kuzey Kampüsü İhale ve
Tedarik Yönetim Ofisine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir.
8. Teklif veren istekliler ihale tarihi itibariyle ihalelerden yasaklı duruma düşmemiş olmalıdır.
9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
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H DP binasında gencecik kızı vurana lanet 
olsun!
Daha 20’li yaşlarda genç gariban askerleri

vuran PKK’ye  lanet olsun!
Ensar Vakfı’na ait evde çocuklara tecavüz eden sa-

pıklara da  lanet olsun!
Güya sosyal demokrat olup, parti üyesine taciz de

bulunan yöneticilere de  lanet olsun!
İhaleyi kendi yakınlarına peşkeş çeken iktidar beledi-

yelerine de lanet olsun !
İmar değişiklikleri ile rant peşinde koşan muhalif be-

lediyelere de lanet olsun!
Siyasi ikbal uğruna ülkeyi kan gölüne çevirmekten

çekinmeyenlere lanet olsun.
Daha çok “lanet olsun” dizerdim de buraya Hasip

Kaplan’dan daha fazla rol çalmak istemiyorum.
Son olarak da :
İster sağcı olsun, ister solcu
İster Alevi olsun, ister Sünnî
İster Kürt olsun, ister Türk
İster Kadın olsun, isterse erkek
Gencinde de yaş almışında da fark etmez;
ALÇAK HER ZAMAN ALACAKTIR!

Lanet olsun

İptal edilen İstanbul 
seçimlerinin tekrarının

yapıldığı 23 Haziran'ın ikinci
yıl dönümünde 39 ilçede 

sahaya çıkan CHP örgütleri
hem İstanbul halkına teşekkür
etti, hem de vatandaşın sorun

ve taleplerini dinledi. 
Büyükçekmece'de etkinliğe

katılan CHP Grup Başkanvekili
Engin Altay, "23 Haziran’da 

İstanbullular İstanbul’a el
koydu. İstanbullular 

İstanbul’un iradesine 
yapılan bu tecavüze ‘dur, 

yeter artık’ dediler"
açıklamasını yaptı

TECAVÜZE 
DUR DEDİK
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didenboz@gmail.com

ADALETSİZ BİR 
ŞEKİLDE İPTAL EDİLDİ
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün, 23 Haziran tarihinin mil-
let iradesinin ve demokrasinin sınavdan
geçtiği bir gün olduğuna vurgu yaparak
şöyle konuştu; "Ne zaman? 2019 23
Haziran. Çünkü İstanbul’da 1856 yılın-
dan bu tarafa ilk defa belediye seçimleri
haksız ve adaletsizce iptal ediliyor ve
ikinci kere tekrarlanıyor. Seçim alan bir
Belediye Başkanı İstanbul’da halkın ira-
desine zincir vurmak isteyenler, halkın
iradesini yok saymak isteyenlerin anla-
yacağı dilden bir cevap veriyor ve 820
bin, 817 bin farkla İstanbul belediyeleri-
nin ikinci seçimi bugün bitiyor. Bana
göre İstanbul’da bugün 23 Haziran bir
demokrasi şöleni olarak kutlanması
lazım. Halkın iradesinin nasıl önemli ol-
duğunu, halk iradesinin asla ve asla kü-
çümsenemeyecek, halk iradesine
rağmen başka yolara başvurulmaması
anlamında dersimizi aldığımız gündür
23 Haziran. O nedenle biz de esnafı ge-
ziyoruz. Vatandaşımızı geziyoruz. De-
mokrasi adına 2019 23 Haziran ortaya
koymuş olduğu iradeden dolayı teşek-
kür ediyoruz."

26 bin kişiye afet eğitimi
Silivri’de ikamet eden ve AFAD Gönüllülük Sistemi’ne kayıt yaptıran 40 gönüllü için, Silivri Afet Koordinasyon
Merkezi’nde tanışma ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Volkan Yılmaz, "Silivri’de 26
bin kişiye eğitim vererek İstanbul’un 39 ilçesinde en fazla eğitim veren belediyesi haline geldik" dedi

Silivri Belediyesi, ilçeyi
doğal afetlere karşı daha da-
yanıklı ve dirençli hale getir-

mek amacıyla yürüttüğü çalışmalara
ara vermeden devam ediyor. Bu kap-
samda Silivri’de ikamet eden ve
AFAD Gönüllülük Sistemi’ne kayıt
yaptıran 40 gönüllü için, Silivri Bele-
diyesi Afet Koordinasyon Merke-
zi’nde (SAK) tanışma ve
bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Toplantı, AFAD Gönüllüleri için ha-
zırlanan kokteyl alanında yapılan yi-
yecek, içecek ikramı ve tanışma
sohbetleri ile başladı. Ardından katı-
lımcılara başta deprem olmak üzere
sel, heyelan, yangın gibi afetler hak-
kında bilgi verilirken, afet öncesi, afet

sırası ve afet sonrasında yapılması ge-
rekenlerle ilgili de detaylı sunumlar ya-
pıldı. AFAD Gönüllüleri ile yakından
ilgilenen Silivri Belediye Başkanı Vol-
kan Yılmaz, kendilerini sorumlu davra-

nışları nedeniyle tebrik ederek, görevle-
rinde başarılar diledi.

Hepimiz için zor geçti

Toplantının açılış konuşmasına, Si-
livri’de 26 Eylül 2019 tarihinde mey-
dana gelen 5,8 büyüklüğündeki
depremi hatırlatarak başlayan AFAD
İstanbul İl Müdürü Gökhan Yılmaz,
"2020 yılı da afetler bakımından hepi-
miz için çok zor geçti. Yılın başlarında
Elazığ’da meydana gelen ve başta
Malatya olmak üzere çevre illeri de et-
kileyen 6,8 büyüklüğündeki deprem
nedeniyle Elazığ’da 37, Malatya’da da
4 vatandaşımızı kaybettik. Pandemi
döneminde de yine üzücü afetler 
yaşadık, bir daha yaşanmasın” dedi.

Bir tek kişi bile işten çıkarılmadı

Türk Metal Sendikası
İstanbul 1. No’lu şube
genel kurulu Küçükçek-

mece’de gerçekleştirildi. Genel ku-
rulda konuşan Türk-İş Genel
Sekreteri ve Türk Metal Sendikası
Genel Başkanı Pevrul Kavlak, salgın
sürecinde sendikanın gelişimine, ör-
gütlenme sürecine ve işçileri hakla-
rına dair çeşitli açıklamalarda
bulundu.  Kavlak, salgın sürecinde
herkesin evlerinde olsa da emekçile-
rin işlerinin başında olduğunu vur-
gulayarak, “Bir tek biz. Biz emekçiler
işimizin başındaydık.Başta sağlık
emekçileri olmak üzere, market çalı-
şanları, kargo emekçileri ve daha ni-
celeri. Görevlerinin başında
çalışmaya devam ettiler. Bir de metal
emekçileri. Sizler. İş yerlerine sahip
çıktınız. Ürettiniz.  Kazandırdınız.

Çarkları döndürdünüz”
diye konuştu.

En başarılı sendika

“Biz Türk Metal olarak, bu
süreçte çok önemli bir sınav
verdik ve bu sınavdan başa-
rıyla çıktık” diyen Kavlak,
“Biz bu salgın dönemini en
başarılı geçiren sendikayız.
Daha devletimiz herhangi
bir karar almamışken, biz
bu süreçte işçi çıkartılmaya-
cağına ilişkin maddeyi bu anlaş-
maya koyarak elimizi güçlendirdik.
Hiçbir iş yerimizden tek bir arkadaşı-
mız bile işten çıkarılmadı.Yaptığımız
anlaşma gereğince arkadaşlarımızın
ekonomik bir kaybı olmadı,Herkes
ücretlerinin tamamını aldı” ifadele-
rini kullandı. Kavlak, “Bu salgın dö-

neminde hiç boş durma-
dık. Çeşitli illerimizde  60
civarında yeni iş yerinde
örgütlendik. Yaklaşık 15
bine yakın arkadaşımızı
ailemize kattık. Geçen-
lerde resmi olarak açık-
landı. Ülkemiz yılın ilk üç
ayında  yüzde 7 oranında
büyümüş. Türkiye yüzde
7 büyürken bize ne
olmuş? Bizim ekmeğimiz
küçülmüş Soframızdaki

aşımız azalmış” dedi.  Pandemi sü-
recinde grev hakkının da işçilerin el-
lerinden alındığını kaydeden Kavlak,
“Grev hakkımız da anayasamızda
güvence altına alınmış bir haktır.
Peki, bu hakkımızı özgürce Ne yazık
ki, hayır kullanabiliyor muyuz?” diye
sordu. MÜGE YÜCETÜRK

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, sendikanın Genel Kurulu’nda önemli
açıklamalarda bulundu. Salgın sürecini en başarılı geçiren sendika olduklarını belirterek, 
“Süreçte tek arkadaşımız bile işten çıkarılmadı. 60 civarında yeni işyerinde örgütlendik’’ dedi

TECAVÜZE 
DUR DEDİK

Pevrul
Kavlak



T rakya Birlik, pandemi nedeniyle 
gerçekleştirilemeyen 2019-2020 
İş Yılı Olağan Genel Kurulu'nu 

düzenledi. Mimar Sinan Spor Salo-
nu'ndaki genel kurula, kooperatif baş-
kanları, birlik temsilcileri ve üreticiler 
katıldı. Genel kurulda konuşan Trakya 
Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Akgün, 
kötü başlayan iş yılını, öngörüler ve 
doğru ticari hamlelerle mali olarak birlik 
adına en yüksek karlılığa ulaşılan iş yılı 
olarak tamamladıklarını kaydetti. Pan-
demi sürecinde faaliyetlerine, hüküme-
tin aldığı tedbirler ve planlamalar 
çerçevesinde kesintisiz devam ettiklerini 
belirten Akgün, "Aşılama sürecinin ta-
mamlanmasıyla birlikte yine eskisi gibi 
bir arada olacağımız güzel günlere sağ-
lıkla erişmeyi diliyorum. Ülkemiz ve 
dünya için zorlu ve hassas olan bu sü-
reçte önceliğimiz her zaman olduğu gibi 
ürünlerimizin tarladan sofralarımıza 
uzanan yolculuğunda başta üretici or-
taklarımız olmak üzere emeği geçen 
tüm paydaşlarımızın sağlığını ve iş gü-
venliğini korumak, tüketicilerimize sun-
duğumuz ürünlerin üretimindeki yüksek 
standartlarımızın koruyarak ekonomi-
miz için üretimin sürdürülebilirliğine 
katkı vermektir" dedi. 

En yüksek kar geçtiğimiz yıl 

Kar- zarar konusunda yaşadıkları süreci 
ve zorlukları anlatan Akgün, "Zor geçen 
ticari ve sınai faaliyetlerimizin toparla-
narak zararla kapanması kuvvetle muh-
temel olan iş yılı faaliyetlerinin karla 
kapatılması noktasında; henüz pandemi 
sürecinin başında ve Covid-19 salgını-
nın Çin’de yayılmaya başladığı erken 
evrede emtia piyasalarında ve dünya lo-
jistik zincirindeki olası etkileri konu-
sunda öngörülü davranarak, gerek 
elimizdeki ham maddeyi muhafaza et-

memiz gerekse de yurt dışı piyasalardan 
ileriye dönük uygun fiyatlı ve yüksek 
miktarda ham madde tedarikinde bu-
lunmamız iş yılının ikinci yarısında tüm 
dünyada pandemi etkisiyle ham madde 
piyasalarında yaşanan çok ciddi yükse-
lişlerle birlikte elde ettiğimiz pozisyon 
kârları kötü başlayan iş yılını mali ola-
rak birlik adına en yüksek karlılığa ulaşı-
lan iş yılı olarak tamamlamamızı 
sağlamıştır. Bu itibarla hem çok önemli 
tecrübeler edindiğimiz hem de yüksek 
karlılığa ulaştığımız bir iş yılı olarak 
Birlik tarihindeki yerini almıştır. Bu 
konuda emeği geçen herkese çok 
teşekkür ediyorum" diye ko-
nuştu. 

Bu başarı çok 
değerli 

Birlik Başkanı Akgün, 
"Trakya Birlik yük-
sek satış ve üreti-
min rakamlarına 
ulaştığımız 2019-
2020 iş yılında 
87 milyon 515 
bin 17 TL karlı-
lığa ulaşılarak ekonomik anlamda çok 
zorlu bir iş yılını yaptığımız öngörüler ışı-
ğında gerçekleştirdiğimiz doğru ticari 
hamlelerle karlı bir şekilde kapatmayı ba-
şardık. Bunu sizlerden aldığımız destek ve 
güvenle hep birlikte çok çalışarak sağla-
dık. Bu başarı, birliğimizin gelecek yıllara 
umut ve güvenle ilerlemesi yolunda çok 
önemli bir kilometre taşı olarak yerini ala-
caktır. Bu vesileyle emeği geçen, destek 
olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.  

Önemli bir rekolte bekliyoruz 

Ahmet Akgün, elde edilen gelir artığının 
ortaklara dağıtılacağını belirterek, ayçiçe-
ğinde bu yıl 400 bin ton rekolte beklendi-

ğini dile getirip, şöyle konuştu:  "Elde et-
tiğimiz kar rakamımızın ortak içi ve ortak 
dışı işlemler açısından değerlendirdiği-
mizde sezon içerisinde ürün fiyatlarının 
alım fiyatımızın ton başına 300 TL’lere 
varan düşüş göstermesine, yüksek mik-
tarda mubayaa edilen ürün nedeniyle 
geçmiş yıllara göre daha yüksek tutarda 
kredi kullanılmasından kaynaklı yüksek 
finansman maliyetlerine rağmen ortak içi 
işlemlerde de zarar etmemeyi başararak 
bu yıl da kooperatiflerimiz eliyle ortakla-
rımıza risturn dağıtımı gerçekleştirebile-
ceğimizi de buradan memnuniyetle 
duyurmak isterim. Bu iş yılında elde etti-
ğimiz karın çok önemli bir kısmı dışarı-

dan pozisyon aldığımız ham maddeden 
kaynaklanması nedeniyle buradan olu-
şan ortak dışı karın yine önümüzdeki yıl-
larda ortaklarımıza sermayeleri oranında 
yüksek kar payı olarak dönüşü sağlanmış 
olacaktır. Üretici ortaklarımızın içinde 
bulunduğumuz iş yılında sürdürdükleri 
üretim faaliyetleri neticesinde 400 bin 
tonun üzerinde rekolteye ulaşılması bek-
lenmekte olup bu üretim büyüklüğü çer-
çevesinde ortaklarımızın birliğimize 
rekolte beyannamesi ile taahhüt edeceği 
ayçiçeğinin tamamına alım garantisi ve-
rilmek suretiyle birliğimiz çok önemli bir 
kamusal görevi kararlılıkla ifa etmeye 
devam edecektir." 
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SERANİT porselen ve seramik 
karo ürünlerinin sergilendiği 
Adana Mağaza’nın açılışı Ada-

na’nın siyaset, bürokrasi, iş dünyası ve 
sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini 
buluşturdu. Seranit Adana Mağazası’nın 
açılış törenine Adana Valisi Süleyman 
Elban, Adana Milletvekilleri Tamer Dağlı, 
Müzeyyen Şevkin, Yüreğir Belediye Baş-
kanı Fatih Kocaispir, Adana Sanayi 
Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Sa-

nayi Odası Meclis Başkanı İsrafil Uçu-
rum, Adana Ticaret Odası Başkanı Atila 
Menevşe, Adana Ticaret Odası Meclis 
Başkanı İsmail Acı, Adana Ticaret Bor-
sası Başkanı Şahin Bilgiç, Adana Hacı 
Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Baş-
kanı Bekir Sütcü, Adana Esnaf Sanatkâr 
Odaları Birliği Başkanı Niyazi Göger, İyi 
Parti Adana İl Başkanı Göktürk Boyvada-
oğlu, iş insanları, çeşitli sivil toplum kuru-
luşlarının temsilcileri ve çok sayıda 

davetli katıldı. Açılış töreninde konuşma 
yapan Sinpaş Yönetim Kurulu Başkanı 
Avni Çelik, yerel pazarda büyüme hedef-
leri doğrultusunda geniş bayi ağına ek 
olarak perakende kanalda kendi mağaza-
larıyla büyüme kararı aldıklarını, bunun 
ilk adımı olarak Seranit Adana Mağa-
zası’nı ülke ekonomisine kazandırmanın 
mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı. 
Türkiye’nin teknik porselen üreticisi olan 
Seranit için Adana’nın özel bir yere sahip 

olduğunu belirten Avni Çelik, “Ada-
na’daki mağazamızı yaygın bayii ağımıza 
destek olmak ve farklı bir mağaza mode-
linin gelişimi için açtık. Bu yapının mev-
cut bayii ağımıza da örnek olması ve 
gelişmesi için önemine inanıyoruz. Küre-
sel pazarlarda ihracatını kesintisiz sürdü-
ren Seranit için öncelikli yatırım bölgesi 
her zaman Türkiye olacaktır. Yerel pa-
zarda büyüme inancımız ile yatırımları-
mız devam edecektir“ dedi.

TÜRKİYE’DE gerçek bir dijital dönüşüm-
den bahsedebilmek ve 5G’ye geçişi müm-
kün kılmak için fiberde ortak altyapının 

kritik öneme sahip olduğunu belirten Aksu, “Fiberin 
yaygınlaşması 5G’ye geçiş için olmazsa olmaz. Bu 
amaçla ortak altyapı inşası için yapılan girişimlerde 
en önde yer alıyor ve aktif rol oynuyoruz” dedi. 
Turkcell’in her yıl gelirinin yüzde 1’e yakın kısmını 
toplumsal yatırım projelerine ayırdığını kaydeden 
Aksu, bu sayede teknolojinin gücüyle toplumda iyi 
yönde fark yaratmayı ve uzun vadede daha yaşana-
bilir bir dünyanın inşasına katkı sağlamayı hedefle-
diklerini belirtti. Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı 
Bülent Aksu, Turkcell olarak 23 Şubat 1994’te Tür-
kiye’de ilk cep telefonu görüşmesini gerçekleştirme-
lerinin üzerinden 27 yılı aşkın süre geçtiğini dile 
getirerek, Turkcell’in geçen bu süre zarfında bir yan-
dan lider GSM operatörü olarak abonelerine en ka-
liteli iletişim imkanını sunmaya devam ederken diğer 
yandan da entegre dijital servisler sunan bir tekno-
loji şirketine dönüştüğünü, bugün geldikleri noktada 
ise sundukları ürün ve hizmetlerle küresel rekabetin 
önemli markası haline geldiklerini belirtti. 

Türkiye'de kalması lazım 

Turkcell’in bireysel müşterilerine sunduğu ürün ve 
servislerin yanı sıra kurumsal müşterilerine de uçtan 
uca dijital çözümler sunduğunu ifade eden Bülent 
Aksu, Turkcell’in bugün Türkiye’nin dijital endüstri-
sinin en büyük fabrikası ve teknoloji alanında ülke-
nin dünyaya açılan amiral gemisi olduğunu 
vurguladı. Aksu, “Türkiye’nin Turkcell’i olarak ürün 
ve hizmetlerimizi geliştirirken daima ‘Türkiye’nin ve-
risi Türkiye’de kalmalı’ diyor, bu kapsamda ülkemi-
zin farklı bölgelerinde yer alan üstün teknolojik veri 
merkezlerini kullanıcıların hizmetine sunuyoruz” 
diye konuştu.  

Hu kuk Danýþman larý:  
Av. Uğur SAYANER, Av. Mustafa ENGİN
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Yüksek bir karlılık var
Türkiye'nin en büyük üretici birliklerinden Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Koope-
ratifleri Birliği (Trakya Birlik) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akgün, kötü başlayan 
iş yılını, mali olarak birlik adına en yüksek karlılığa ulaşılan iş yılı olarak tamamla-
dıklarını belirtti. Akgün, "Yüksek satış ve üretim rakamlarına ulaştığımız 2019-2020 
iş yılında 87 milyon 515 bin 17 TL karlılığa ulaşılarak, gerçekleştirdiğimiz doğru ti-
cari hamlelerle karlı bir şekilde kapatmayı başardık" dedi

Seranit, Adana mağazasını hizmete açtığını duyurdu. Çeşitli dünya kentlerinde de ofis ve mağazaları bulunan Seranit’in, Adana mağazasının 
açılış kurdelesini Adana Valisi Süleyman Elban, Sinpaş Yönetim Kurulu Başkanı Avni Çelik ve Seranit Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Kıvanç kesti 

YENİKÖY'DE yaklaşık 15 
yıldır kiraz yetiştiren İsmail 
Ayaz, kirazın kilosunu ko-

misyoncu ve hale 2- 3 TL'ye sattığını 
ancak pazar tezgahlarında meyvenin 
kilosunun 15 TL'ye kadar çıktığını 
söyleyerek duruma tepki gösterdi. 
Artık kiraz yetiştirmeyeceğini 
söyleyen Ayaz, yaklaşık 10 yıl önce, 8 
TL'den alınan kirazın bu dönemde 2 
TL'ye kadar düştüğünü vurguladı. 
Ayaz, bahçesindeki 1000 kiraz ağacını 
kesmeye başladı. Ayaz, "Yapmış oldu-
ğumuz kiraz hasadında gördüğünüz 
son durum işte bu. 2 TL ya da 3 
TL'ye satıyoruz, İstanbul'a vardığınız 
zaman 15 TL'ye kiraz yiyor vatandaş. 
Aracı, komisyoncu, halcisi para kaza-
nıyor. Son durum gördüğünüz gibi 
ağaçları kesmeye başladık. Burada 
1000 kiraz ağacım var. Hepsini kese-
ceğiz. Biz yine ortada halciye, komis-
yoncuya muhtaç kalıyoruz. Ürün 
satıyoruz ama işçi ile ortak satıyoruz. 
Günlük 100 TL yevmiyeleri var. Ki-
razları 2 TL'ye verdiğin zaman 1 işçi 
70 kilo kiraz topluyor 2 ile çarpınca 

140 TL ediyor, 100 TL'si işçinin 40 
TL'si benim. İşçi benden daha çok ka-
zanıyor. Burada 15 yaşında olan ağaç 
da var 40 yaşında olan ağaç da var. 
Her sene aynı şey para etmiyor. Haya-
tımda 1 kez ihracata mal verdim 10 
sene önceydi, o zamanlar kirazı 8 
TL'ye verdim, şu anda 2 TL. 10 sene 
öncesi nerede sonrası nerede? Yapıla-
cak iş değil." 

Destek bekleniyor 

Ağaçlardan kiraz toplayan ve günlük 
yevmiye ile çalışan Hatice Küküllü, 
"Bir her gün yevmiyeye geliyoruz. 
Çiftçimizden, akşam olduğunda para 
istemeye çekiniyoruz. Ben 100 TL 
yevmiye parası alıyorum ama iste-
meye utanıyoruz. Kilosunu 3 TL'ye 
satarsa ne olacak? Yetkililerin bu ko-
nuda çiftçileri desteklemelerini istiyo-
rum. Çok zor durumdalar" diye 
konuştu. Ürettiği kirazların yeterince 
değer görmediğini savunan Ayaz, tar-
lasındaki ağaçları tek tek kesmeye 
başlarken, artık başka iş yapmak iste-
diğini de sözlerine ekledi.

Kiraz zorluğu yaşanıyor 

Turkcell  
yatırım yapıyor 
Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent 

Aksu, şirketin 27 yıl önce bir GSM operatörü 
olarak çıktığı yolculukta bugün sunduğu 
ürün ve hizmetlerle küresel bir teknoloji 

markasına dönüştüğünü belirtti. Aksu, Turk-
cell’in 2020 sonu itibarıyla Türkiye’ye toplam 

50 milyar liralık yatırım yaptığını ve aynı 
hızla yatırımlarını sürdürdüğünü söyledi 

Seranit porselen Adana’da hizmete açıldı 

Bilecek'in Yeniköy ilçesinde, İsmail Ayaz (39) 2 dönümlük arazisinde yetiştirdiği kirazın kilosunu 2 TL'ye sattığını ancak 
tezgahta fiyatın 15 TL'ye kadar çıktığını belirterek, duruma tepki gösterdi. Kiraz ağaçlarını kesen Ayaz, "Kiraz 2 TL ya da 3 TL. 

İstanbul’a vardığınız zaman 15 TL'ye kiraz yiyor vatandaş. Aracı, komisyoncu, halcisi para kazanıyor" dedi

Ahmet  
Akgün

Akgün kar- zarar  
konusunda yaşadıkları  
süreci ve zorlukları anlattı



İ Yİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin
TBMM’deki grup toplantısında konuştu. Yerli corona
virüsü aşısında başlayan 3. faz çalışmaları için mem-

nuniyetini dile getiren Akşener, "Dün akşam iktidarın havuz
medyasında yapılan yoğun propagandayı gördükten sonra
Erdoğan’ı uyarmak istiyorum yerli aşı meselesinden siyaset
devşirmeye çalışıp da böyle önemli bir sürecin baltalanma-
sına müsaade etme.  Bırak Sağlık Bakanlığımız süreci ol-
ması gerektiği gibi yürütsün. Bu konuyu da algı
operasyonuna kurban edersen bu sefer altında kalırsın.
Türkiye maalesef 19 yıldır geçmişini bilmeyen, geleceğini de
göremeyen bir iktidar tarafından yönetiliyor" dedi. 

Yazıklar olsun size

"Sözüm ona bu fevkalade muhafazakar arkadaşlar Bosnalı
kardeşlerimize kin kusan eski Sırp Cumhuriyeti Cumhur-
başkanı Milorad Dodik için PTT’ye hatıra pulu bastırdılar"
diyen Akşener, "Boşnak düşmanı Dodik’in hatıra pulu bas-
tırma peşindeler. Bu sözde muhafazakarlığa bakar mısınız?

Yazıklar olsun size. Bosna’daki soykırımı reddeden birine
hatıra pulu bastırmak soykırımı unutmaktır. İnsanlık su-
çunu unutanların, insanlığın gönlünde yeri olamaz. O pul-
larda kullanılan mürekkep değil, Müslüman kanıdır. Bu
yanlıştan derhal dönün, o pulları vakit kaybetmeden imha
edin. Milletine verdiği sözleri unutan, milletine yabancıla-
şan bir iktidar ömrünü tamamlamış demektir. Hele ki bu ik-
tidar çıkıp milletine yalan söylüyorsa uzatmaları bile
tamamlamış demektir. Böyle bir iktidarın en azından utan-
ması gerekir" ifadelerini kullandı. 

Danışmana 5 maaş!

İktidar eleştirisini sürdüren Akşener, "Maalesef ne Erdoğan
da ne arkadaşlarında utanma göremiyoruz. Hizmet si-
yaseti yaptıkları masalını her fırsatta anlatmaya devam
ediyorlar. Mesela nice yetenekli gencimiz iş bulamazken,
müdürlerine 11, danışmanlarına 5 maaş vermeye devam
ediyorlar. Beş müteahhitte para aktarmaya utanmıyor-
lar. Milletimize pandemi şartlarında 10 milyar liralık

desteği rica minnet verirken, beşli çetenin vergi borçlarını
tek kalemde silmeye utanmıyorlar.
Tank-Palet’i peşkeş çektikleri yetmiyormuş gibi MKE’yi
özelleştirmeye çalışıyorlar, hazırlanıyorlar. Sözüm ona mu-
hafazakarlar ama talan etmedik, satmadık bir şey bırakma-
dılar. AK Parti ve ortakları için birinci öncelik saray
sefasının sürmesi. Erdoğan’ın aklı içeride düşman edip dı-
şarıda dost oldukları ile meşgul. Bunun son örneği Afganis-
tan meselesi" diye konuştu. 

Fakirle oynama günahtır

Konuşmasını, "O kadar acı ki, bu kürsüye kim çıkıyorsa o
insanların peşine düşülüyor. Acaba ne buluruz o insanları

lime lime yapabiliriz gibi bir tavır içindeler" şeklinde sürdü-
ren Akşener, "O kadar üzgünüm ki. Adana’da çiftçiler beni
durdurdular. Bir soğan ve karpuz üreticisi. Karpuz üreticisi
olan kardeşimiz, canı yanan çiftçi feveran etti. Ben hem
yerel basına hem bizimle gelen arkadaşlarımıza bu arkada-
şın söylediklerini yayınlamayın dedim. Başına iş geleceği
için. Biz yayınlamadık. Biz o çiftçimizi perdelemeye çalıştık.
O kadar üzüldüm ki gitmişler, çökmüşler o arkadaşımızı,
kardeşimizi A Haber denilen ‘kanal’ günlerce konuşturup
televizyondan vermişler. Sayın Erdoğan fakirle oynama be,
günahtır. Onları korkutma. O günlerden geçtin sen. Baba-
larımızın o gece eve yiyecek ekmek getiremediği bir neslin
çocuklarıyız biz ne çabuk unuttun?" diye sordu. 

Beyoğlu İlçe Sınırları Dahilinde Bulunan 2021-PB3 Yatırım Proje Numaralı Spor Alanlarının 
Düzenlenmesi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile
ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2021/338849
1-İdarenin
a) Adresi : HALICIOĞLU HALICIOĞLU YANYOL 

CADDESİ 1 34433 HALICIOĞLU BEYOĞLU/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 4440160 - 4440160
c) Elektronik Posta Adresi : parkbahcelerbeyoglu@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 3 adet futbol sahası (10.610 m2), 1 adet basketbol 

sahası (650 m2), 1 adet voleybol sahası (150 m2) 
yapılması. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı
içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Beyoğlu İlçe Sınırları Dahili
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 

5 gün içindeyer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Evliya Çelebi Mh. Meşrutiyet Cd. No:50 

(İMP Altı) Tepebaşı BEYOĞLU/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 09.07.2021 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve 
Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla 
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret
sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan
tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın
korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin 
% 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı resmi gazetede yayınlanan ''yapım işlerinde iş deneyiminde 
değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğ'' de yer alan (A) XVIII. Grup (saha işleri ) benzer iş olarak
kabul edilecektir
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
peyzaj mimarlığı, inşaat mühendisliği
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü İhale İşleri Şefliği adresine elden
teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.

SPOR TESİS İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
BEYOĞLU BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1399043)
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İYİ Parti Grup Başkanvekili
Lütfü Türkkan'ın kaçak çift-
liğinin tahliye edilmesine
de tepki gösteren Akşener,
"İki gündür sayın Lütfü
Türkkan’ın meşhur çiftliği
üzerinden gagalanıyoruz.
Bir basın mensubu arkada-
şımız, konuşma yapmaya
girerken soru sormak is-
tedi. Sayın Türkkan’ın açık-
lamaları var ben onlara
girmeyeceğim ama onun
karşılaştığı sistemin sonuç-
ları olarak bizzat ben kim
nerede ne yapmışsa takip-
çisi olmazsam, hepsini rezil
etmezsem namerdim. Hadi
bakalım. Yıkıldı mı karde-
şim hepsi? Ben sayın Erdoğan’ın yanındaki pek çok insa-
nın eviyle ilgili birçok şey çıktı ağzımızı açmadık. Çünkü
tarihi eser meselesinin nasıl yürüdüğünü biliyoruz. Üze-
rinde tepinebilirdik. Para ile pulla alakası olmayan bir
şahıs olarak şimdi yandınız" dedi. 

REZİL ETMEZSEM
NAMERDİM!

İYİ Parti lideri Akşener, "Erdoğan'ı uyarmak 
istiyorum. Yerli aşı meselesinden siyaset devşirmeye
çalışıp da böyle önemli bir sürecin baltalanmasına
müsaade etme. Bırak Sağlık Bakanlığımız süreci
olması gerektiği gibi yürütsün. Bu konuyu da algı
operasyonuna kurban edersen bu sefer altında
kalırsın" ifadelerini kullandı

ALTINDA
KALIRSIN!

TÜİK’i çalışmadığı 
yerden yakaladık!
CHP İstanbul Milletvekili ve PM Üyesi Özgür Karabat “Sanırım TÜİK'i hazırlıksız yakaladık,
çalışmadığı yerden sorduk, gerçi çalışma anlayışı da fazlasıyla sorgulanır haline gelmiş bir
kurum. Sanırım bu ayrıntıya kimsenin dikkat etmeyeceğini düşündüler” açıklamasını yaptı

CHP İstanbul Milletvekili
ve PM Üyesi Özgür Ka-
rabat geçtiğimiz hafta-

larda TÜİK verilerine dayanarak
nerede oldukları belli olmayan 218
bin vatandaşın kayıp olduğunu gün-
deme getirmiş, Türkiye Büyük Millet
Meclisi'ne İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu tarafından yazılı olarak açık-
lanması için soru önergesi vermişti.
TÜİK bugün yaptığı açıklamada
yarın açıklanması planlanan “Ölüm
verilerini” açıklamayı ertelediğini du-
yurdu. Özgür Karabat'ın gündeme
getirdiği kayıp 218 bin vatandaş son-
rasında TÜİK'in yaptığı erteleme
açıklaması kayıp vatandaşların ne-
rede olduğu sorusunu tekrar akıllara
getirdi.

Sorgulanan bir kurum

TÜİK yaptığı açıklamada,  "Ulusal
Veri Yayınlama Takvimine göre 24
Haziran 2021 tarihinde saat
10:00’da yayımlanması planlanan
"Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri,
2020" haber bülteni, idari kayıtlar-

dan üretilmekte olan istatistiklere
ilişkin çalışmaların henüz tamamla-
namamış olması sebebiyle ileri bir
tarihe ertelenmiştir" ifadelerini kul-

landı. TÜİK'in yaptığı bu açıklama
sonrası CHP İstanbul Milletvekili ve
PM Üyesi Özgür Karabat “Sanırım
TÜİK'i hazırlıksız yakaladık, çalış-
madığı yerden sorduk, gerçi çalışma
anlayışı da fazlasıyla sorgulanır ha-
line gelmiş bir kurum. Sanırım bu
ayrıntıya kimsenin dikkat etmeyece-
ğini düşündüler ve ortaya çıkınca
hazırlıksız yakalandılar" diye ko-
nuştu. 

İşini kolaylaştıralım

Özgür Karabat yaptığı açıklamada,
"İşimiz vatandaşın huzurunu ve re-
fahını artırmak kadar devlet kurum-
larının kusursuz çalışmasını da
sağlamak, bu konuda TÜİK'in de
işini kolaylaştırmak isterim, ben on-
lara kayıp vatandaşların rakamını
net olarak sundum, onların yapması
gereken tek şey yurtdışına göç eden
vatandaşlarla hayatını kaybeden va-
tandaşların sayısını toplamak son-
rada eldeki rakamı 218 binden
çıkartmak, hesap makinesiyle halle-
debilirler" ifadelerini kullandı

Partisinin grup
toplantısında 

konuşan Meral
Akşener, iktidara

sert eleştiriler 
yöneltti. 



T imur Holding bünyesinde
2010’dan bu yana geliştirdiği
konut projeleriyle bilinen

Nef’in yeni hedeflerini Yönetim Ku-
rulu Başkanı Erden Timur anlattı.
Nef’in toplumun her kesimini kapsa-
yan, sürdürülebilir projeleriyle yeni iş
modelleri geliştirdiğine vurgu yapan
Erden Timur, “Türkiye’nin en çok
proje üreten gayrimenkul markası
olarak; 5’i yurt dışında toplam 38
proje ve 4 arsa projemiz bulunuyor.
32 milyar 440 mil-
yon TL yatırımla,
19 milyar 227 mil-
yon TL satış raka-
mıyla
kuruluşumuzun
11. yılında büyü-
meye devam ediyo-
ruz” dedi. 
Bugüne kadar 11
bin 285, son 3 yılda
ise 7 bin 102 adet
anahtar teslim et-
tiklerini söyleyen
Erden Timur,
“2020 yılında 1
Milyar 52 Milyon
TL ciro elde ettik
ve 2180 konut tes-
limi gerçekleştirdik.
Böylece son 3 yılda
toplamda 7102
konut teslimi ger-
çekleştirmiş olduk.
2021 yılına dair 1
milyar 400 milyon
TL ciro hedefimiz
bulunuyor. 2021 ilk
çeyrekte geçen yılın
aynı dönemine
oranla satışlarımızı
yüzde 28 yükselttik.
2021 yılında konut
teslimlerine devam
ediyoruz. 8 milyar
813 milyon TL de-
ğerindeki stok sa-
tışları, 3 milyar 427
milyon 389 bin
TL’lik yeni satışa çıkacak yatırımları-
mızla konut teslimlerine devam ediyo-
ruz. Yatırım tutarı 600 milyon TL’lik
Sapanca’daki yeni projemize başlaya-
cağız. İnşaatı devam eden projelerin
neredeyse tamamı teslim aşamasında
olduğu için yıl sonuna kadar 180 mil-
yon TL’lik de ek yatırım yapacağız”
diye konuştu. 

“Konut tercihleri örtüştü”

Nef’in sürdürülebilir ve çevreyi koru-
yan ayrıcalıklı yaşam anlayışı içeri-
sinde lüks segmente hitap eden
Reserve projeleri, şehrin içinde hayatı
yakalayan merkez projeleri, Türkiye
gayrimenkul sektörünün gücünü dün-
yaya gösteren Nef Global ve yepyeni
bir iş modeli olan Nef Arsa projesi yer
alıyor. 2,8 milyar TL büyüklüğündeki
yatırım değeriyle Nef Reserve’ün Bod-

rum’daki 3 özel pro-
jesi Nef Reserve
Gölköy, Nef Reserve
Yalıkavak ve Nef Re-
serve Hebil toplam 1
milyar 222 milyon ci-
rosu ve 2 milyar 500
milyon TL’lik kalan
satış cirosuyla genel
yatırımların içerisinde
özel bir öneme sahip.
Nef keşfi olan Fold
Home ve Fold City
projelerinin yanı sıra
Nef Reserve projeleri-
nin pandemi sonra-
sında değişen konut
talebiyle birebir örtüş-
tüğünden bahseden
Erden Timur şunları
kaydetti: 
“Farklı ihtiyaçlar do-
ğuran pandemi ile
gayrimenkul sektö-
ründe Nef’in ürettiği
çözümler, pandemi
sonrasındaki talepleri
bire bir karşılıyor. İn-
sanlar tercihlerini
geniş açık alanları
olan, kendine özel
konfor alanları
sunan, esneklik sağla-
yan, çalışma ortamı
ve ayrıcalıklarıyla, eg-
zersiz ve sağlık im-
kanları sunan
evlerden yana kullan-

maya başladı. Yazlık olarak konum-
landırılan mekânlar artık insanların 4
mevsim yaşadığı, içinde çalıştığı bir
mekân haline geldi. Kendine özel
dünyaları ile Nef Reserve projeleri ve
Bir Nef keşfi olan ve dünyada ilk kez
Nef tarafından uygulanan Foldhome
konsepti kişiye özel ayrıcalıkları karşı-
lıyor” dedi. Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1399176)

İhale kayıt numarası :    2021/06-0006
1-İdarenin
a) Adresi : Koç Üniversitesi 

Hastanesi, Davutpaşa 
Caddesi No:4 34010 
Topkapı, İstanbul, 
Türkiye                                                                                                                 

b) Telefon ve faks numarası: 0 850 250 8 250
c) Elektronik posta adresi  

: mdsaihale@kuh.ku.edu.tr
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Steril Depo Raf İhalesi
b) Teslim yeri : Koç Üniversitesi 

Hastanesi
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer : Koç Üniversitesi 

Hastanesi / 1P Büyük 
Toplantı salonu

b) Tarihi ve saati : 02.07.2021  saat 15:00
c) Son teklif ve numune verme tarihi

: 01.07.2021  saat 17:00
4. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

Firma tarafından imzalı kaşeli,  Teknik 
Şartname / İdari Şartname / 
Sözleşme Taslağı
Yasaklı olmadığına dair taahhütname
Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi
Firma İmza sirküsü 
İhale Doküman Satış Bedeli Makbuzu

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyat esasına
ve numune değerlendirmeye göre belirlenecektir.
6- İhale dokümanı, Satın Alma Biriminden veya web
sitesinden tedarik edilebilir. İhaleye katılım için  Koç
Üniversitesi Hastanesi Yapı Kredi Bankası Esentepe
Şubesi nezdinde bulunan TR71 0006 7010 0000
0095 5007 52 nolu hesabına 50 TL yatırıldığına iliş-
kin dekont ihale zarfının içinde bulunmalıdır. Dokü-
man satış bedeli yalnızca bankaya yatırılmaktadır.
Makbuz karşılığı elden ödeme alınmamaktadır.
7-Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Koç Üniver-
sitesi Hastanesi Satın Alma Birimi Maltepe Mah.
Davutpaşa Cad.No:4 Zeytinburnu adresine elden
teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü
posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
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Asansörün devleri 
İstanbul’a geliyor

2019 yılındaki son fuarda 96 ülkeden çoğunluğu doğru-
dan satın almacı 28 bin 868 profesyonel ziyaretçiyi ağırla-
yan Uluslararası Asansör İstanbul, üç yıl aradan sonra
10-13 Mart 2022 tarihlerinde TÜYAP’ta gerçekleşecek.
Dünya asansör endüstrisinin 3 yılın ardından bir araya ge-
leceği ilk uluslararası ticari etkinlik olacak fuar, milyonlarca
dolarlık makine, ekipman ve malzeme satışı ile yeni iş birliği
anlaşmalarına ev sahipliği yapacak. 

Eşsiz bir ticaret ortamı

Gerçekleştirecekleri organizasyon hakkında açıklamalarda
bulunan Tarsus Turkey Fuarlar Direktörü Seda Bozkurt;
“THY’nin yüzlerce lokasyona aralıksız uçuşlara devam et-
mesi ve dünya genelinde devam eden aşılama programıyla
yeniden normalleşmeye geçişle birlikte, küresel ölçekte bin-
lerce nitelikli ziyaretçiyi Asansör İstanbul 2022’de bir araya
getireceğiz. Böylece fuara katılan firmalara, hem mevcut te-
darikçi ilişkilerini güçlendirip yenilerini bulacakları, hem de
uluslararası arenada ön plana çıkarak rakiplerinin önüne
geçebilecekleri eşsiz bir ticaret ortamı sağlayacağız” dedi.

Nef, pandemi sonrasında değişen konut talebine yeni projeleriyle bir kez daha yön veriyor. 2021 yılında 1 milyar
400 milyon TL ciro hedefi açıklayan Erden Timur, “2020 yılında 1 Milyar 52 Milyon TL ciro elde ettik ve 2180 konut teslimi
gerçekleştirdik. Böylece son 3 yılda toplamda 7102 konut teslimi gerçekleştirmiş olduk” diyor…

Dünya asansör endüstrisinin buluştuğu üç 
büyük uluslararası organizasyondan birisi olan
Asansör İstanbul, sektörün 3 yıl aradan sonra
gerçekleşecek ilk yüz yüze ticaret fuarı olacak.
Seda Bozkurt, fuar için “Firmalara, tedarikçi
ilişkilerini güçlendirip yenilerini bulacakları ve
uluslararası arenada ön plana çıkarak 
rakiplerinin önüne geçebilecekleri bir ortam
sağlayacağız” dedi

KOÇ ÜNİVERSİTESİ STERİL 
DEPO RAF ALIMI İHALESİ

l

l

l

l

l

imarpanosu@gmail.com

Emre 
KULCANAY

DAMGA EMLAK

EvlEri kişisEllEştirdiEvlEri kişisEllEştirdiEvlEri kişisEllEştirdiEvlEri kişisEllEştirdiEvlEri kişisEllEştirdiEvlEri kişisEllEştirdiEvlEri kişisEllEştirdiEvlEri kişisEllEştirdi
sEktorE yon vErdı

timur’un açıklamasından
özetle Nef’in pandemi
sonrası yol haritası şöyle
- Endüstriyel üretim/Off-
site üretim ve montaj:
Ürün ve üretim ARGE ça-
lışmaları 4 yıldır devam
ediyor. 
- Nef Arsa: Yatırımların
yüzde 90’ı arsa satın al-
ması ile yapılacak. Sapan-
ca’da 600 milyon TL’lik
100 villa tamamlanmak
üzere. İzmir’de arsa satın
alınarak ilk kez İstanbul dı-
şında bir iş geliştirme ofisi
kuruldu. Amaç, İzmir’de
de düşük katlı, bahçeli ko-
nutların yer aldığı doğal
köyler oluşturmak.
- Bodrum’da Nef Reserve:
Demirbükü Koyu’nda Nef
Reserve Gölköy, Nef Yalı-
kavak ve Hebil Koyu’nda
kompakt ve bütünleyici bir
tasarım sunan Nef Reserve
Hebil ile Bodrum’da 24 ay
yaşanacak konutlar 
üretliyor.  

Yeni dönem 
iş modelleri

Folkart, tarafından
160 milyon TL ma-
liyetle Çeşme’de
hayata geçiri-
len Folkart
Çeşme pro-
jesinde
yaşam baş-
lıyor. 1+1,
2+1, 3+1
ve 4+1 tip-
lerinde 66
süitin yer al-
dığı projenin
anahtar teslim
süreci başladı.
Folkart Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mesut
Sancak, İzmir’de tamamladık-
ları onbeşinci projenin anahtarlarını tes-
lim etmenin gururunu yaşadıklarını
söyledi. Sancak, Çeşme’de tamamladık-
ları altıncı projelerinin Folkart Boyalık
Çeşme olduğunu kaydetti.  
İstanbul-İzmir Otoyolu ile İstanbul’dan
Çeşme’ye ulaşmanın 4 saat gibi kısa bir
sürede mümkün olduğuna işaret eden
Sancak, “İstanbul’da çıkıp Çeşme’deki
sonsuz maviliğe ulaşmanız artık çok

daha kolay. Yılın 12 ayı
yaşayabileceğiniz ve

Çeşme’nin tadını
çıkarabileceğiniz

Folkart Boyalık,
en güzel butik
projelerimiz-
den biri oldu”
dedi. 

Modern,
lüks, yeşil

Folkart Boyalık
Çeşme, 11 bin

metrekarelik alan
üzerinde inşa edildi.

Toplam 18 bin 387
metrekarelik inşaat alanının

4 bin 600 metrekaresi peyzaj
alanı şeklinde planlandı.  Açık havuz,
çocuk havuzu, kapalı havuz, sauna, fit-
ness, pilates odası, yoga odası, kafe alanı,
açık dinlenme terasları, ortak peyzaj alan-
ları ile dikkat çeken bir proje oldu. Kapalı
otoparkı da, projenin önemli unsurların-
dan biri olarak öne çıkıyor. Proje, Altın
Yunus Marina’ya 1 km, Aqua Toy City ve
Ayayorgi Koyu’na 2 km, Çeşme Ma-
rina’ya ise 3.5 km mesafede bulunuyor.

Folkart Boyalık
Çeşme’de, denize doğru seçkin 

bir yaşam başlıyor. Folkart Boyalık Çeşme,
160 milyon liralık yatırım değerine sahip;
projede 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 tip-

lerinde 66 süit yer alıyor. Projedeki
konutların anahtar teslim süreci başladı.
Mesut Sancak, “İzmir’de bir projeyi daha

tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Folkart
Boyalık Çeşme, en güzel butik 

projelerimizden biri
oldu” dedi

Çeşme’de süitlerin 
anahtarları teslim ediliyor

EvlEri kişisEllEştirdi

Temmuz indirimi yüzde 20Ege Yapı, The Superior 
Suites ve Cer İstanbul 

projelerinde Temmuz ayı
sonuna kadar sürecek özel

kampanyalarıyla yeni 
avantajlar sağlıyor. Ayrıca

firma bünyesinde finansman
modeli ile banka kredisi 

kullanmak istemeyenleri,
yüzde 20 peşinat ile vade

farksız 48 aya kadar taksit
fırsatıyla süit sahibi yapıyor 

Yatırımcısına aylık 13.000 TL’ye
varan kazanç ile 20 yıl boyunca
gelir sağlamayı garanti eden The
Superior Suites modeli, lokasyonu
ve çevresinde bulunan sosyal ola-
naklar ile eşsiz bir yatırım fırsatı
sunuyor. 1+0, 1+1 ve 2+1 olmak
üzere farklı tip ve özelliklerde özel
dekorasyonlu 3 süit seçeneği bulu-
nan proje, satın alınan ünitelerin
Ege Yapı tarafından işletilmesi ile
birlikle geleneksel gayrimenkuller-
den çok daha hızlı yatırımın geri
dönüşü sağlanıyor. Liste fiyatları 1

milyon 310 bin TL ile 5 milyon TL
arasında değişen The Superior
Suites projesinin 2022 yılının so-
nunda teslim edilmesi planlanıyor. 

Peşinatı teslimde öde

Ege Yapı’nın Emlak Konut GYO
güvencesiyle Tarihi Yarımada’da
geliştirdiği Cer İstanbul projesinde
peşinat ödemesinin teslimde yapı-
lacağı kampanya kapsamında tak-
sitlere ise 2022 yılında başlama
avantajı sunuluyor. Yüzde 10 re-
zervasyon bedelinin sözleşme sıra-

sında alındığı kampanyada, yüzde
40 peşinat ise teslimde ödeniyor.
Ege Yapı, kalan miktar için ise ilk
12 ayı ödemesiz olacak şekilde
kendi bünyesinde uyguladığı fi-
nansman modeli ile 48 ay vade
farksız taksitlendirme fırsatı tanı-
yor. Taksit ödemelerine 13. aydan
itibaren başlanan projede rezidans
sahibi olmak isteyenler peşin alım-
larda yüzde 20 indirimden fayda-
lanıyor. Rezidans blokların Eylül
ayında, Loft ünitelerin ise yıl so-
nunda teslim edilmesi planlanıyor. 



O smanlı İmparatorluğu'nun 10’ncu
padişahı Kanuni Sultan Süley-
man’ın Cristofano dell'Altissimo’nun

fırçasından çıkan tablosu, 7. Padişah Fatih
Sultan Mehmet Han’ın ünlü İtalyan ressam
Bellini’nin atölyesi ürünü portresiyle, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi (İBB) çatısı altında bu-
luştu. 31 Mart 2021’de, Sotheby’s Müzayede
Evi tarafından açık artırmaya çıkarılan ve alı-
cısı tarafından İBB’ye bağışlanan Kanuni tab-
losu için Saraçhane’deki ana yerleşkede,
Başkan Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla
tören düzenlendi. Törende İmamoğlu’na; İBB
CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı, İYİ
Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, İBB
Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Baş-
kan Danışmanı eşlik etti.

Ortak noktam; Trabzon

Tören için kurulan ve üzerinde “Adalet ve Hu-
kuka Hükmedenler: İstanbul’un Sultanları
Evinde” yazılı platforma, ilk olarak 25 Hazi-
ran 2020’de Londra’daki dünyaca ünlü Chris-
tie’s salonundaki müzayedede İBB tarafından
satın alınan Fatih Sultan Mehmet Han’ın
portresi asıldı. Törende bir konuşma yapan
İmamoğlu, Kanuni tablosu ile teknik bilgileri
basın mensuplarıyla paylaştı. Kendisinin de
Kanuni gibi Trabzon’da doğduğunu belirten
İmamoğlu, “1461’de Fatih Sultan Mehmet ta-
rafından fethedilen Trabzon, Kanuni Sultan
Süleyman’ın da doğumuna şahit olmuş bir
kent. Yavuz Sultan Selim’in Trabzon valiliği
sürecinde doğan Kanuni Sultan Süleyman,
burada doğup 14 yaşına kadar yaşıyor. İki pa-
dişahın Türk tarihine, Osmanlı tarihine verdik-
leri o önemli katkıyı derinden hisseden bir

insan olarak büyüdüm. Zira ilkokulumun adı
da Kanuni Sultan Süleyman İlkokulu’ydu.
Dolayısıyla hem Fatih Sultan Mehmet hem de
Kanuni Sultan Süleyman bizler için, aileleri-
miz için bambaşka bir yere sahiptir” dedi.

Sanat müzesi kuruluyor 

Her iki tablonun bulunduğu Saraçhane’deki
tarihi İBB binasının bünyesinde, çeşitli sanat-
çıların çalışmaları bulunduğunu aktaran İma-
moğlu, İstanbul’u hissettirecek özel sanat
eserleriyle yakından ilgilenmeye devam ede-
ceklerini vurguladı. İBB’nin halka ait olduğu-
nun altını çizen İmamoğlu, “Sanat adına,
kültür adına emanet etmek istediğiniz, gele-
ceğe taşınmasını arzu ettiğiniz, İstanbul’u
temsil eden her ne var ise en sıcak, en doğru
adres, İBB olacaktır” diye konuştu. Fatih ve
Kanuni tablolarının İstanbul ve Türkiye ile bu-
luşmasının gururunu yaşadıklarını aktaran
İmamoğlu, “Bu iki eseri ve alacağımız bu tarz
yeni eserleri nerede halkımızla buluşturacağız
bu kısmını da tanımlamak isteriz. Haliç Tersa-
nesi’nde çok değerli bir çalışma yürütüyoruz.
Şu an uygulaması devam eden Sanat Mü-
zesi’nde bu eserleri sergileyeceğimizi, İstanbul
halkına ve bütün sanat severlere duyurmak is-
terim” müjdesini verdi. 

Bağışçıyı söyleyemiyoruz

İmamoğlu, törende, gazetecilerin sorularını da
yanıtladı. “Bağışçının kim olduğunu öğrenebi-
lir miyiz” sorusuna, İmamoğlu’nun yanıtı,
“Bağışçımızın kim olduğunu şu anda söyleye-
miyoruz. Ama tahmin ediyorum ki, kendisi
gelip bizi ziyaret edecek. Kendisi uygun gö-
rürse sizlerle bunu kamuoyuyla paylaşırız. Şu

anda kendisi bağışlamakla yeterli kalmak isti-
yor” oldu. İmamoğlu, “Fatih Sultan Mehmet
tablosu ilk sergilendiğinde koruma alanları
oluşturulmuştu. Aynı şey Kanuni için de ge-
çerli olacak mı” sorusunu da “Tabii. Bu özel
koruma alanı, yine bu binada özel bir bölüm
olarak tasarlanmıştı. Orada duruyor zaten.
Her iki eser de orada korunma biçiminde mu-
hafaza edilemeye devam edecek. Ama ilerle-
yen dönemde kurmayı düşündüğümüz sanat
müzemizde, yine aynı koruma, muhafaza me-
kanizmasının kurulu olduğu bir yeri orada da
inşa edeceğiz. Orada koruması yapılarak, in-
şallah yüz yıllar boyu şehrimizin bir emaneti
olarak duracak” şeklinde yanıtladı. 
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ZAYİ İLANI 
18 /06/2021 tarihinde kimliğimi kaybettim,

hükümsüzdür. Semra Cula 

İBB, 7. Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet’in portresinden sonra, 10. Padişah Kanuni
Sultan Süleyman’ın tablosuna da ev sahipliği yapmaya başladı. İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu, her iki sanat eserinin, Fatih tarafından 566 yıl önce yaptırılan ve faaliyetine
devam eden Haliç Tersanesi’nde kurulacak Sanat Müzesi’nde sergileneceğini açıkladı
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EViMiZi ALIYORLAR!
Tozkoparan'da kentsel dönüşüm nedeniyle yıkımı yapılacak evlerin temel altyapı 
hizmetlerinin kesilmesi için mahalleye gelen ekiplere engel olmak isteyenlere polis bibergazi
ıle müdahale etti. Mahalle sakini Hasan Çimen, "Bizim evimizi alıyorlar. Davalar devam
etmesine rağmen hukuksuz olarak gelip, benim dairemi elimden almaya çalışıyorlar" dedi

GünGören Tozkoparan Ma-
hallesi'nde yapılması planlanan
kentsel dönüşüm projesi kapsa-

mında, geçtiğimiz aylarda mahalle sakinle-
rinden evlerini boşaltmaları istendi.
Yaşanan süreçte evlerini terk etmek isteme-
yen mahalle sakinleri ile polis ve belediye
ekipleri arasında birçok kez arbede yaşandı.
Bu sabah saatlerinde Tozkoparan Mahalle-
si'nde yıkımı yapılması planlanan evlerin
temel altyapı hizmetlerinin kesilmesi için
çevik kuvvet ekiplerinin desteğiyle İGDAŞ,
İSKİ, BEDAŞ ve belediye ekipleri geldi.
Mahalle sakinleri ekiplere engel olmak is-
tedi. Bunun üzerine polis, kalabalığa müda-
halede bulundu. Bu sırada arbede yaşandı.

Sonuna kadar buradayız

Mahalle sakini Hasan Çimen, "Bizim evi-
mizi alıyorlar. Davalar devam etmesine rağ-
men hukuksuz olarak gelip, benim dairemi
elimden almaya çalışıyorlar. Elektriğimizi,

doğalgazımızı kesiyorlar. Arbedenin sebebi
bu. Bunlar benim yaşam hakkım, kestirmi-
yorum. Neden benim evimi elimden alıyor-
sunuz? Polisler vazifesinin yapıyorlar ama
biraz da benim hakkımı korusunlar" dedi.
Evlerinden çıkmak istemeyen mahalle sa-
kinlerinden Saadet Kılıç ise "Paramızla
satın aldığımız evlerimizden sokağa atıyor-
lar. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Emekli in-
sanlarız, aldığımız maaşla kiraya çıkmamız
mümkün değil. Her gün suyumuzu, elektri-
ğimizi kesmekle tehdit ediliyoruz. Polis, su-
larımızı kesmek için gelmiş. Bu zabıtanın
görevi ama polis geliyor. Polisle biz yüz
yüze geliyoruz. Sonuna kadar buradayız.
Gerekirse mum yakıp, öyle oturacağız. Evi-
mizden çıkmıyoruz. Gerekirse suyu da ara-
bayla taşıyacağız. Biz evimizdeyiz,
gitmiyoruz. Yerinde kentsel dönüşümse
eğer, bize yerinde evimizi versinler. Söz-
leşme imzalayalım, öyle gidelim. Biz böyle
gitmiyoruz" diye konuştu. DHA

Dün sabah saatlerinde Tozkoparan Ma-
hallesi'nde yıkımı yapılması planlanan
evlerin temel altyapı hizmetlerinin kesil-
mesi için çevik kuvvet ekiplerinin deste-
ğiyle İGDAŞ, İSKİ, BEDAŞ ve belediye
ekipleri geldi. Mahalle sakinleri ekiplere
engel olmak istedi. Binada oturanlar
apartmana açılan kapının önünde giriş-
lere izin vermedi. Bir görevli levye ile 
kapıyı açmaya çalıştı. Aynı görevli daha
sonra balyozla kapıyı kırmaya çalıştı. Bir
kişi ayağını uzatarak görevlinin balyoz
darbelerini engellemeye çalıştı. Kalaba-
lık grup balyozu görevlinin elinden aldı.
Bina çevresine çevik kuvvet ekipleri ta-
rafından kimse yaklaştırılmadı. Bir kişi
binayı boşaltmamak için çatıya çıktı.
Ekiplerin uzun süren çabası sonuç ver-
medi. Çevik kuvvet ekipleri binada otu-
ranların açmadığı kapıyı, elleriyle
asılarak yerinden söktü. Kalabalık ekiple-
rin içeri girmesine izin vermeyince, ekip-
ler binanın bahçesine biber gazı sıktı.
Polis ekiplerini engellemeye çalışanların
arasından gözaltına alınanlar oldu. 

BALYOZLA KAPIYI 
KIRMAYA ÇALIŞTI!

Camları bile açamıyoruz!
Başakşehir’de, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nin yanında bulunan kurban satış ve kesim
alanının şikayetlere rağmen İBB tarafından bu sene de kurulacağını belirten Belediye
Başkanı Yasin Kartoğlu, "Hava sıcaklığının da etkisiyle buradan yayılan kötü kokular tüm
komşularımızı rahatsız etmekte. Camlarını bile açamamaktalar" dedi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,
2019 yılında söz konusu alanla ilgili,
“Bundan sonra açmayız. Zaten

böyle modern bir şehrin göbeğinde kurbanlık
satış ve kesim alanının ne işi var?” ifadelerini
kullandığını söyleyen Kartoğlu, ilçe sakinleri-
nin, yaz aylarına denk gelen Kurban Bayramı
öncesinde kötü görüntü ve kokudan dolayı de-
falarca şikayette bulunduğunu ifade etti. Ba-
şakşehir Belediyesi’nin, geçen yıl İBB’ye
dilekçe vererek alanın kullanıma açılmaması
yönündeki başvurusundan da bir sonuç alına-
madığı kaydedildi.

İnsanlar rahatsız

Kurban satış ve kesim alanının açılması üze-
rine ise Başakşehir Belediye Başkanı Yasin
Kartoğlu, “Yüz bini aşan nüfusu ile Türki-
ye’nin en kalabalık mahallelerimizden biri olan
Kayabaşı’nda, binlerce kişinin ziyaret ettiği
Millet Bahçesi, Millet Kıraathanesi, meydan,
Çam ve SakuraŞehir Hastanesinin hemen ya-
nındayız. Bunların tam ortasında maalesef
kurban satış ve kesim alanı bulunmakta. Yaz
aylarına denk gelen Kurban Bayramı nede-
niyle hava sıcaklığının da etkisiyle buradan
yayılan kötü kokular tüm komşularımızı
rahatsız etmekte. Camlarını bile aça-
mamaktalar” diye konuştu.

İBB adına özür dilerim

İBB Başkanı ve yönetimi-
nin 23 Aralık 2019’da
Başakşehir Beledi-

yesi’ne yaptıkları ziyarete değinen Kartoğlu,
“Ziyaret sırasında komşularımızdan gelen bu
şikayetleri aktardık. Kurban kesim alanının bu-
radan kaldırılması gerektiğini ilettik. Kendileri
de ‘Bundan sonra açmayız. Zaten böyle mo-
dern bir şehrin göbeğinde kurbanlık satış ve
kesim alanının ne işi var?’ demişti. 2020 yı-
lında buranın açılmayacağı konusunda biz-
lere söz verdiler. Ama geçtiğimiz yıl
buraları açarak kaçan kasaplarıyla da
ayrı bir rezalete imza attılar. Maale-
sef bu yıl da kurban satış ve
kesim alanını açıyorlar. Yaşa-
dığınız mağduriyetlerden
dolayı İBB adına ben
sizlerden bir kez daha
özür diliyorum”
ifadelerini kul-
landı. DHA

Beni cama yapıştırdı!

Bağcılar'da
bulunan bir sitede

gerçekleşen olay ile il-
gili konuşan stajyer dok-

tor Hamdi Arslanoğlu,
"Yorgun argın evime geldim.

Ondan sonra yemek siparişi ver-
dim. Kurye gelince beni aradı. 'Beni

almıyorlar. Kimliğimi istiyorlar
ben de vermiyorum' dedi. Ben de

'İyi yapıyorsun, Polis memuru değiller.
Alamazlar' dedim. Ondan sonra aşa-
ğıya indim. Yemeğimi aldım. Sonra
güvenlik amirini aradım. Kendimi ta-
nıttıktan sonra aynı şekilde; 'Siz polis
değilsiniz, herhangi bir şekilde kimlik
alamazsınız, bilgi alabilirsiniz' dedim.
'Siz doktorsunuz nasıl böyle konuşur-
sunuz' şeklinde tahrik edici laflar söy-
ledi. Sonra 'Sen neredesin diye
sordular.' 'B1 blogun önündeyim'
dedim. Meğerse bunlar 3 kişilermiş.
Beni sürekli arıyor. 'Geliyoruz, geldik,
neredesin?' diye soruyorlardı. Önce 2
kişi geldi. Arkalarından bir kişi daha

geldi. Boynumdan tutup beni cama
yapıştırdı. Ben zaten şok oldum. Sonra
beni düşürdüler. Ben birinin boynuna
sarıldım. Alttan bir kroşe savurdu
bana. Bayağı sert geldi. Sonra diğer
güvenlik görevlisi 5-6 kere vurdu.
Copun acısı bambaşkaymış harbiden.
Vücudumun tüm bölgelerinde darp iz-
leri var" dedi.

Suç duyurusunda bulunduk

Hamdi Arslanoğlu'nun avukatı ise "Biz
bu kişiler hakkında silahla yaralama
diğer iki kişi hakkında darp ve üçü hak-
kında hakaret ve tehdit suçlarından suç
duyurusunda bulunduk. Şu anda sav-
cılık makamı soruşturmasını yürüt-

mekte. Darp raporu alındı. Bu kişilerin
yaptıkları yanlarında kalmaması için
elimizden geleni yapacağız" şeklinde
konuştu. DHA

Bağcılar'da bir sitede 3 güvenlik görevlisinin cop, yumruk ve tekmelerle darp ettiği stajer doktor o
anları anlattı. Darp raporu alan Hamdi Arslanoğlu, "Önce 2 kişi geldi. Arkalarından bir kişi daha
geldi. Boynumdan tutup beni cama yapıştırdı. Ben zaten şok oldum. Sonra beni düşürdüler" dedi

İBB’nin halka ait
olduğunun altını
çizen İmamoğlu,

“Sanat adına, kül-
tür adına emanet
etmek istediğiniz,
geleceğe taşınma-
sını arzu ettiğiniz,
İstanbul’u temsil
eden her ne var
ise en sıcak, en

doğru adres, İBB
olacaktır” diye

konuştu.
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U sta gazeteci Fikret Bilâ son kitabı 
"CHP nasıl iktidar olur?"da 70 yıl-
lık çok partili hayatın sadece 11 yıl 

3 ayını koalisyon ortağı olarak iktidarda ge-
çiren, bu süreçte hiç tek başına iktidar ola-
mayan cumhuriyetin kurucu partisi CHP’yi 
masaya yatırıyor. CHP’nin hangi dönemde, 
hangi olaylara karşı nasıl tutum aldığının, 
seçim sonuçlarının, partinin oy alamadığı 
kesimlerin, hangi seçmen kesiminden neden 
koptuğunu detaylı biçimde ele alan kitapta, 
Bilâ, CHP’nin nasıl iktidar olabileceğine yö-
nelik çarpıcı çözüm önerileri de sunuyor. 
Bilâ, cumhuriyet tarihinin de CHP perspek-
tifinden anlatıldığı, akademik bir derinlikte 
kaleme aldığı son kitabıyla ilgili olarak, 
halen yazılarını sürdürdüğü T24’ün 
sorularını yanıtladı: 
 
Belki en son sorulacak soruyu 
en baştan sormak istiyorum. 
CHP, neden iktidar olamıyor? 
Bu kitabı bu sorunun yanıtını bulmak için 
yazdım. CHP neden iktidar olamıyor ve 
nasıl iktidar olur, sorularının yanıtını bul-
mak için. 70 yıllık çok partili hayatımızda 
CHP’nin iktidar süresi 11 yıl 3 ay, o da koa-
lisyon ortağı olarak. CHP, devrimler, büyük 
dönüşümler yapmış bir partidir. Atatürk’ün 
önderliğinde egemenliği saltanattan alıp 
halka devretmiştir. Cumhuriyet’in anlamı 
budur. Padişahın kullarını eşit haklara sahip 
yurttaşa dönüştürmüştür. Hilafeti kaldırıp 
laik bir devlet düzeni kurmuştur. Kadını 
toplumda ve siyasette eşit konuma getirmek 
için hukuk alanında da devrimler yapmış-
tır. İsmet İnönü’nün önderliğinde çok partili 
hayata geçmiş, cumhuriyeti demokrasiyle 
bütünleştirmiştir. Bülent Ecevit’in önderli-
ğinde Türkiye’yi sosyal demokrasi ve sosyal 
devletle tanıştırmıştır. Bunları yaparken 
önemli dönüm noktaları yaşamıştır. Doğal 
olarak 600 yıl tebaa ve ümmet kültürüyle 
yaşamış bir toplumda bu devrimleri yapmak 
ve yerleştirmek kolay bir iş değildir. Bu ne-
denle çoğu kez dirençle karşılaşmıştır. Bu di-
renç cumhuriyetin kuruluş yıllarında vardır, 
bugün de vardır ve iktidardır. CHP tarihinde 
halkla kopukluğa yol açan önemli dönüm 
noktalarından biri hilafetin kaldırılmasına, 
laikliğe olan direncin CHP’yi uzun yıllar 
"dinsiz parti" olarak damgalaması ve bu-
güne kadar etkili bir propaganda olarak kul-
lanmasıdır. Bu direnç cumhuriyet 
isyanlarının hemen hepsinde ortak bir özel-
lik olarak görülüyor.  
İkincisi 2. Dünya Savaşı yıllarındaki ekono-
mik yokluktur. İsmet İnönü’nün orduyu sa-
vaşa hazır tutmak için kaynakları askere 
kullanması, ağır vergiler, ekmeğin ve temel 
ihtiyaçların karneye bağlanması, yüksek en-
flasyon CHP’yi "ekonomiyi iyi yöneteme-
yen, yokluk, karne, kuyruk partisi" olarak 
damgalamıştır. Üçüncüsü 12 Eylül 1980 
darbesinin CHP ve solun üzerinden silindir 

gibi ezmesi, sol kadroları dağıtmasıdır. Son-
rasında ise merkez solun SHP, DSP, CHP 
olarak üçe bölünmesidir. Dördüncü dönüm 
noktası HEP ve ardılı partilerden sonra 
Kürt seçmenin CHP’den kopmasıdır. Kuru-
luşundan beri halkın değil devletin partisi 
damgasını yediğini de eklemek gerekir. Bü-
lent Ecevit’in halkçı, devlete, askere, darbeye 
direnen liderliğine ilişkin dönem CHP’nin 
halka en çok yaklaştığı dönemdir. 2001 son-
rasında AK Parti iktidarının din üzerinden 
devletin temel niteliklerine, özellikle de laik-
liğe karşı giriştiği dönüştürme politikası kar-
şısında, laikliği savunma hattına çekilen 
CHP, orta alt gelir grubundan uzaklaşmış, 
orta ve üst gelirli, laik, eğitimli, beyaz yakalı 
kesime hapsolmuş, büyük kentler ile kıyı 
kentlerine sıkışmıştır. 
 
CHP iktidarda değil, aslına bakarsanız 
çok partili sisteme geçildiğinden bu 
yana iktidar olduğu dönem sayılı. 
Buna rağmen nasıl oluyor da sağ 
partiler, "bütün kötülüklerin nedeni 
CHP" formülünü işletebiliyor? CHP, 
nasıl oluyor da bu söylemi aşabilecek 
bir iletişim geliştiremiyor? 
"Bütün kötülüklerin nedeni CHP" propa-
gandasını en etkili şekilde AK Parti kullandı. 
CHP’nin laiklik hattına çekilmesini de fırsat 
bilerek Deniz Baykal’ın deyimiyle "tarihten 
husumet çıkararak, din ve dince kutsal de-
ğerleri kullanarak" ve ilk sorudaki yanıtımda 
söylediğim gibi "ekonomiden anlamaz, eko-
nomik sorunların kaynağı, yokluk, yoksul-
luk, kuyruk partisi" propagandasıyla CHP 
hakkında olumsuz bir algı oluşturmaya baş-
ladı. CHP, 2003-2010 arasında laikliği sa-
vunmak adına AK Parti’nin istediği gibi din 
alanında tartışmaya girince, Erdoğan kutu-
plaştırmadan çoğunluk üretmeyi başardı. 
Tabii diğer konjonktürel koşullar da AK Par-
ti’den yanaydı. Din ve laiklik minderinde 
kalan, parti içi çekişmelerle de enerji ve 
zaman kaybeden CHP, halka bir alternatif 
olduğu güvenini veremedi. 
 
CHP'nin 2002'den bu yana verdiği, 
Erdoğan'ın milletvekili seçilmesi,  
laiklik odaklı mücadele, dokunulmaz-
lıkların kaldırılması gibi noktalardaki 
kararlarının hep AKP'ye yaradığı söyle-
niyor, katılıyor musunuz? 
CHP gibi sosyal demokrat olma iddiasın-
daki bir partinin Erdoğan’ın siyaset yasağını 
savunması doğru olmazdı. Bir kişiyi engelle-
yerek bir partinin başarılı olması mümkün 
değildir. Sosyalist Enternasyonal üyesi bir 
parti bu yasağın devamını savunamazdı. 
Laiklik Türkiye için çok önemli. Demokrasi-
nin dayanağı ve güvencesi, CHP’nin laikliği 
savunması doğru politikadır ama siyaseti 
sadece bu alana sıkıştırması, diğer alanlarda 
etkisiz kalmasına yol açtı. Aynı anda diğer 
alanlarda da aktif ve etkili olmalıydı. Laiklik 

eksenli politika, CHP’li elitlerin partisi ola-
rak eleştirilmesine olanak sağladı. Yoksul 
kesimden, varoşlardan koptu. 
 
CHP, Kürtler'in oyunu alamıyor. Gü-
neydoğu ve Doğu Anadolu'da HDP ile 
AKP arasında bölüşülen oylar var. Bir 
partinin iki büyük bölgede var olmaksı-
zın iktidara gelebilmesi mümkün mü? 
CHP, hem geleneksel söylemlerinden 
vazgeçmeden, hem de mevcut seçmen 
kitlesini küstürmeden, bu engeli nasıl 
aşabilir? 
Daha önce yüzde 30’lara çıkabilen CHP oy-
larının HEP ve ardılı partilerden sonra 
CHP’den koptuğu gözleniyor. Yüzde 25 
bandına gerilemesinde bu kopuşun payı 
büyük. Aslında Kürt sorununu çözmek ko-
nusunda samimi adım atan parti CHP’nin 
devamı olan SHP’dir. Erdal İnönü’nün Kürt 
sorunun demokratik yollardan siyaset siste-
mine katma düşüncesi Güneydoğu’dan, 
Kürt seçmenden destek görmüştür. Kitapta 
yer verdiğim gibi 1991 seçimlerinden 
İnönü’nün yöneldiği seçim işbirliği sandığa 
yansımıştır. Ancak 1991 sonrasında, 
PKK’nın siyasallaştırdığı, Güneydoğu’da si-
yasal bir coğrafya oluştuktan sonra, bölge-
deki Kürt seçmen HEP ve ardılı partilere 
yönelmiştir. Dinci-muhafazakâr, feodal bağ-
ları güçlü Kürt seçmen ise AK Parti’ye yö-
neldi. Bu gerçeği CHP lideri Kemal 
Kılıçdaroğlu da ifade etmiştir. "Kürt seç-
menden neden oy alamıyorsunuz" soru-
suna, bunu biz de soruyoruz niye oy 
vermiyorsunuz, diye. Bizim kendi partimiz 
var, diyorlar" demiştir. Kılıçdaroğlu, son ku-
rultayda "Söz veriyorum, Kürt sorununu çö-
zeceğim" dedi. Önemli bir taahhüttür. CHP 
ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal proje-
lerle Kürt seçmenden destek alabilir. Ulus 
birliği ve toprak bütünlüğünü bozmadan, 
PKK ile pazarlığa oturmadan, teröre karşı 
kesimle sol-sosyal demokrat, özgürlükçü, 
özyönetime dayanan projelerle yol alabilir. 
Yönettiği 11 büyük ilde bu projeleri heyete 
geçirebilir ve iktidarında tüm Türkiye’ye ya-
yabilir. İktidarın yetki alanı dışındaki alan-
larda Avrupa Yerel Yönetimler Şartı’ndaki 
federasyon veya bölgesel özerklik yaratma-
yacak ilkeleri mümkün olduğu kadar hayata 
geçirerek başlayabilir. 
 
Kılıçdaroğlu'nun, başkanlık sistemine 
henüz geçilmeden önce ittifaklar aracı-
lığıyla AKP'yi aşabilmek yönünde çalış-
tığını görüyoruz. Dindar kesimlerle 
iletişim kurmaya çalışıyor.  
Sağ ve sol arasındaki yüzde 65'e 35 gibi 
işleyen oy dengesinin farkında. Bunu 
da sağ partilerle de ittifak yaparak 
aşma eğilimi var. Hatta, bunların ya-
nına HDP'nin de deklare edilmeyen 
desteği ekleniyor yerel seçimde gördüğü-
müz gibi. CHP, tek başına yoksullara, 
toplumun "öteki" olarak sunulan kesim-
lerine ulaşamaz mı? İttifak formülü, ne 
getirir, ne götürür? 
CHP yoksullara, işçilere, çalışan kesime, 
çiftçiye, esnafa ulaşabilir. Bu sosyal demo-
krat olduğunu söyleyen CHP’nin görevidir. 
Doğal olarak yaslanması gereken kesimler 
bu kesimlerdir. Bu çaba, bugün Türk siyase-
tinin başat sorunu olarak görünen demok-
rasi talebini önde tutmaya engel değildir. 
Kılıçdaroğlu’nun seçimin demokratlarla 
otoriterlik yanlıları arasında olacağına iliş-
kin saptaması ve buna dayalı olarak Millet 
İttifakı’nın "Demokratlar İttifakı’na dönüş-
mesini istemesi isabetlidir. Yönetimindeki 
11 büyük il belediyesi ile yoksul kesimlere 
ulaşmayı başarabilir. CHP’nin örgütlenme 
ve propaganda yöntemlerini değiştirmesi 
gerekir. CHP, üye partisine dönüşmelidir. 
Örgüt ise kadınların ve gençliğin daha çok 
ve daha etkin olduğu bir yapıya kavuşturul-
malıdır. Ecevit’in 1977’lerde yaptığı gibi, ka-
dınların, gençlerin, beyaz yakalıların 
Anadolu’ya yayılıp, kapı kapı gezip, halka 
inip CHP projelerini anlatması gerekir. Ka-
dınları ve gençleri örgütte aktif hale getirme-
den, demeç ve sosyal medya mesajlarıyla bu 
kesimleri kapsaması zor olur.  

CHP’liler birbirlerine değil, daha önce ula-
şamadıkları, AK Parti’nin yardımlarla, sa-
daka ekonomisiyle ulaştığı kesime hitap 
etmelidir. CHP belediyeleri dayanışma eko-
nomisiyle yeni mülkiyet, üretim ve dağıtım 
modelleri kurabilir. 
 
CHP'nin çok partili döneme geçilmesin-
den bu yana aşamadığı, "din düşmanı" 
söylemi var. Bunun yanı sıra, röportaj-
lardan da görüyoruz ki Lozan'dan, bor 
madenlerine kadar uzanan bir hakika-
tin bilinmemesi, hakikatin eğilip bükül-
mesi, bu söylemene inanılması sorunu 
var. Medyanın hakimiyetinin iktidarda 
olduğu böyle bir dönemde bunların aşı-
labilmesi için ne yapılması gerekir? 
AK Parti gerçek ötesi üzerinden gündem ve 
algı oluşturmakta başarılı. Bir süre önce 
söylediğinin tam aksini söylediğinde de des-
tekçilerini ikna edebiliyor. Bu konuda Erdo-
ğan’ın ve partisinin başarılı olduğunu 
söylemek gerekir. Bunda medyanın yüzde 
90’ından fazlasını kontrol etmesinin payı var 
kuşkusuz. CHP doğruları halka anlatma ko-
nusunda çok fazla efor sarf etmeli. Parti ör-
gütü ev ev gezmeli. Halkın içinde olmalı. 
Bıkmadan usanmadan anlatmalı. Az sayı-
daki bağımsız basın yayın organlarına, ga-
zetecilere daha etkili şekilde sahip çıkmalı, 
iktidarın sansür ve baskı araçlarına karşı 
daha etkili bir mücadele vermeli. Meslek ör-
gütleriyle dayanışmasını sürekli kılmalı. 
Meslektaşlarımızın tazminatsız işten atılma-
larına, haklarının ihlal edilmesine karşı daha 

duyarlı olmalıdır. 
 
CHP tarihini de kitapta 
anlatıyorsunuz. CHP tarihine 
baktığınızda, şu andaki CHP'yi nasıl 
görüyorsunuz? Hangi dönemlerden 
geçildi ve şu an CHP nerede? 
Bugünkü CHP’de tüm dönemlerin etkisi var 
elbette. Bugünkü koşullarda CHP yeniden 
kurucu parti sorumluluğu taşıyor diye düşü-
nüyorum. AK Parti iktidarının Türkiye 
Cumhuriyeti’nin temel niteliklerini önemli 
ölçüde zedelediği, silikleştirdiği, etkisiz kıl-
dığı bir süreç yaşandı, yaşanıyor. Anayasal 
organların içinin boşaltıldığı, etkisiz kılındığı 
bir dönem, kuvvetler ayrılığı ilkesi fiilen kuv-
vetler birliğine dönüşmüş durumda. Yü-
rütme erki Cumhurbaşkanı’ndan oluşuyor. 
Denge ve denetleme dışında bir sistem ku-
ruldu. Bu nedenle CHP, cumhuriyetin temel 
ilkeleriyle, Atatürk’le sorunu olmayan diğer 
muhalefet partileriyle Türkiye’yi yeniden 
inşa etmeli. Kılıçdaroğlu bu sorumluluğun 
farkında, bilincinde. Sorunu doğru teşhis 
etmiş durumda. En geniş ortak payda ola-
rak demokrasiyi esas alan bir yeniden inşa 
süreci gerekiyor. Bu da iktidar değişikliğine 
bağlı. Kılıçdaroğlu bu ihtiyacın farkında 
olarak bir yandan Ecevit’in 'inançlara saygılı 
laiklik' ilkesini, bir yandan da Erdal İnö-
nü’nün Kürt sorunu dahil olmak üzere sos-
yal demokrasi politikalarını bir arada 
uygulamaya çalışıyor. 
 
Kitapla ilgili CHP'den nasıl bir  
tepki geldi? 
Kitap daha çok yeni. Dağıtım sürecinde. 
Kitabı edinen CHP’lilerden hep olumlu geri 
dönüşler aldım. Saptamalarım ve önerile-
rime katıldıklarını, çok faydalandıklarını, 
bilgilendiklerini söyleyenler oldu. Bazı öne-
rilerimle ilgili olarak CHP’de zaten çalışma-
ların sürdüğünü ifade edenler de oldu. Bu 
da beni çok memnun etti. 
 
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı sizce 
kim olmalı? Sağa yakın, normalde 
merkez sağ bir partinin adayı olması 
gereken isimlerle yola çıkılması sonuç 
verir mi? 
Bence CHP’nin adayı CHP’li olmalı. 
CHP’li olduğundan kuşku duyulmayacak 
biri olmalı ve aynı zamanda demokratik, 
laik, sosyal hukuk devletinin inşa edilmesini, 
özgürlüklerin genişletilmesini isteyen mer-
kez sağ ve Kürt seçmenden de oy alabilecek 
nitelikleri taşımalı. Muhalif partilerin millet-
vekili seçiminde kendi partisine, cumhurbaş-
kanlığı seçiminde CHP’nin adayına oy 
verebileceği bir aday olmalı. Sandıkta bu 
tercihin yapıldığını 31 Mart yerel seçimle-
rinde ve 23 Haziran İstanbul yenileme seçi-
minde gördük.

Usta gazeteci Fikret Bila, “CHP ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal projelerle Kürt 
seçmenden destek alabilir. CHP’liler birbirlerine değil, yoksullara ulaşmalı; CHP’nin 
Cumhurbaşkanı adayı, muhalif partilerin de oy verebileceği bir CHP’li olmalı” dedi

CHP NASIL 
İKTİDAR 

OLUR?

CHP YOKSULLARA 
ULASMALI 

CHP, iktidar olabilecek mi? 
Evet CHP iktidar olabilir. Millet İttifakı 
önemli bir iskelet oluşturuyor. Merkez sağ ve 
merkez solun, demokrasiye inanmış tüm ke-
simlerin birlikte iktidar olması Türkiye için 
bir ihtiyaç. O kadar ki CHP tek başına ikti-
dar olacak çoğunluğu alsa bile merkez sağla 
koalisyona gitmeli. Bu Türkiye’deki kutup-
laşmanın giderilmesi, kucaklaşmanın sağ-
lanması ve demokratik, laik Türkiye 
Cumhuriyeti’nin yeniden inşası için gerekli-
dir. CHP, "Toplumsal Hareket Sendikacı-

lığı"nı esas alan toplumsal muhalefet anlayı-
şıyla, dayanışma ekonomisini 11 ilde hayata 
geçirerek, kent yoksullarına ulaşarak, yönet-
tiği belediyelerde kamucu ekonomiye geçe-
rek, kadın hareketlerini, çevre hareketlerini 
bünyesine katarak, beyaz yakalıları Anado-
lu’ya, halka gönderip CHP’yi kapı kapı an-
latarak, düzeni değiştireceğini vaat ederek, 
laikliğin dinsizlik olmadığını aksine inançla-
rın güvencesi olduğu konusunda halka 
güven vererek, örgütte kadınlara ve gençleri 
aktif hale getirerek iktidar olabilir. 



B akanlar Kurulunda oy birliği ile
kabul edilen af kararının ardından
gazetecilerden soru almadan bir

açıklama yapan Başbakan Pedro Sanchez,
"Affedilenlerin fikirlerini değiştirmelerini
beklemiyoruz. Zaten bu kişiler hiçbir
zaman fikirlerinden dolayı hüküm giymedi-
ler." dedi. Sanchez, söz konusu affın "kısmi"
olduğunu, hapis cezalarının tamamen kal-
dırılmasına rağmen kamu görevinden men
cezalarının yürürlükte kalacağını ve bu kişi-
lerin 3 ila 6 yılda ağır suç işlemeleri halinde
affın iptal edileceğini belirtti. Yüksek Mah-
kemenin Katalan siyasetçiler hakkında 2019
yılında verdiği hükmün hükümet tarafından
sorgulanmadığının altını çizen Sanchez, ka-
muoyunun yararına olduğuna inandıkları
ve bölünmeyi, karşıtlığı bir tarafa bırakıp
yeni bir sayfa açmanın gerekli olduğunu
düşündükleri için bu af kararını aldıklarını
söyledi. İspanya Başbakanı, sözlerine şöyle
devam etti: "İspanyol demokrasisi bugün
büyüklüğünü gösteriyor. Katalonya ve İs-
panya için en iyisi olduğu için İspanyol

anayasasının uzlaşı ve birlikte yaşama ru-
huna uyduğu için bu karar alındı. Bu karar,
bir arada yaşamayı yeniden kurma ihtiya-
cından kaynaklanıyor. Diyalog için yeni bir
dönem açmak istiyoruz. Birlikte yaşıyoruz
ve sorunlarımızı birlikte çözmeliyiz. Sorun-
larımızı çözmek çok zor ama gelecek nesil-
ler için bunu denemek zorundayız.
Hükümet olarak biz geleceğe iyimser bakı-
yoruz. Şimdi, siyasette yeni bir sayfa açma
ve asla terk edilmemesi gereken yola girme
zamanıdır. Şimdi, tüm gücümüzü halkımı-
zın yaşamlarını iyileştirmeye yoğunlaştır-
manın zamanı geldi. Sıfırdan başlayamayız
ama yeniden başlayabiliriz." Hüküm giydik-
leri tüm suçlamalardan muaf tutulan ve ki-
şiye özel ayrı ayrı çıkarılan kararlarla
affedilen tutuklu Katalan siyasetçilerin,
Yüksek Mahkemenin imzası ve kararın
Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla hemen
cezaevinden çıkmaları öngörülüyor. Diğer
yandan Katalan siyasetçilerin, yasa dışı re-
ferandumdan dolayı İspanyol mahkeme-
since verilen cezanın iptali ve İspanyol

devletine karşı tazminat taleplerinin olduğu
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine açtık-
ları davayı devam ettirecekleri bildirildi. Af
kararı, İspanyol mahkemelerinden kaçarak
yurt dışına giden, eski Katalonya özerk hü-
kümet başkanı ve şu anda Avrupa Parla-
mentosunda parlamenter olan Carles
Puigdemont ve diğer 6 eski Katalan hükü-
meti üyesini kapsamıyor.

Af kararı kimseyi mutlu etmedi

Bu arada hükümetin, Katalonya'da "birlikte
yaşamı yeniden inşa etmek" hedefiyle aldığı
af kararı, siyasi çevrelerde farklı gerekçelerle
eleştirildi. Ana muhalefetteki sağ görüşlü
Halk Partisi (PP) ile aşırı sağcı Vox ve libe-
ral Vatandaşlar partileri, af kararının "İspan-
yol demokrasisine ve yasallığına bir darbe"
olduğunu savundu. Söz konusu Katalan si-
yasetçilerin yasa dışı referandum süreciyle
ilgili şimdiye kadar hiçbir pişmanlık duyma-
dığını ve İspanyol halkından özür dilemedi-
ğini vurgulayan PP lideri Pablo Casado, af
kararının iptali için Yüksek Mahkemeye

başvuracaklarını açıkladı. Yüksek Mah-
keme, geçen ay sunduğu ve tavsiye niteliği
taşıyan bir raporda, "adalet, eşitlik ve kamu
yararına aykırı" olduğu gerekçeleriyle af ka-
rarına karşı çıktığını açıklamıştı.

Genel af yasası ve 
referandum istiyor

Katalonya özerk hükümet başkanı Pere
Aragones ise "Af kararı bizim de tanıdığı-
mız ilk adım olsa da eksik ve yetersiz. Soru-
nun bir çözümü değil." eleştirisinde
bulundu. Aragones, Katalonya'da bağım-
sızlık girişimlerine katıldığı için haklarında
soruşturma veya dava açılan diğer Katalan
siyasetçileri de kapsayacak şekilde genel bir
af yasası çıkarılmasını ayrıca 2023 yılından
itibaren Katalonya'nın kendi geleceğine
karar verme hakkının verileceği bir bağım-
sızlık referandumuna yasal zeminin hazır-
lanmasını istedi.
İspanyol basınında siyaset uzmanlarının
yorumlarında, af kararının, özellikle kısa va-
dede Başbakan Pedro Sanchez ve partisine
(Sosyalist İşçi Partisi) olumsuz etki edeceği
ancak Katalonya'daki gelişmelere bağlı ola-
rak orta vadede durumun terse dönebile-
ceği belirtildi.

Katalonya'daki süreç

Katalonya'da bağımsızlık yanlısı siyasi giri-
şimler, 2012'de başlamış ve dönemin Kata-
lonya özerk hükümet başkanı Artur Mas'ın
öncülüğünde 9 Kasım 2014'te yasa dışı ilk
bağımsızlık yanlısı halk oylaması yapılmıştı.
Ardından 12 Ocak 2016-28 Ekim 2017'de
Katalonya Özerk Hükümet Başkanı olarak
görev yapan, halihazırda Avrupa parlamen-
teri olan ve İspanya'da hakkında yakalama
ve tutuklama emri bulunan Carles Puigde-
mont'un liderliğinde 1 Ekim 2017'de, Ana-
yasa Mahkemesinin iptal kararına rağmen
yasa dışı bağımsızlık referandumu gerçek-
leşmişti. Katalonya özerk yönetim parla-
mentosu da 27 Ekim 2017'de "açıklanması
ertelenen, tek taraflı bağımsızlık deklarasyo-
nunu" kabul etmiş ve aynı gün İspanya Se-
natosunda alınan ve Anayasa'nın 155.
maddesinin uygulandığı kararla Katalon-
ya'nın özerk hakları geçici olarak merkezi
hükümete devredilmişti. Bu gelişmelerin ar-
dından İspanya mahkemelerinden kaçan
Puigdemont ve 6 eski Katalan siyasetçi ül-
keyi terk ederken, diğer eski Katalan özerk
yönetim hükümeti üyeleri ve iki sivil toplum
örgütün temsilcisi 2 Kasım 2017'de tedbiri
kararla tutuklanarak cezaevine gönderil-
mişti. Yüksek Mahkemede tutuklu yargıla-
nan eski Katalonya özerk yönetim
hükümetinde üyeleri ve sivil toplum örgütü
temsilcilerinden 9'u, devlete karşı ayak-
lanma, kamu parasını kötüye kullanma ve
devletin kurumlarına itaatsizlik suçlarından
Ekim 2019'da açıklanan kararla 9 ila 13 yıl
hapis cezası almıştı. Katalonya özerk yöne-
timi, tutuklu Katalan siyasetçilere ocak
ayında yarı serbestlik hakkı tanısa da daha
sonra Katalan mahkemesinin itirazlarıyla
bu hak iptal edilmişti. İspanya'da Ocak
2020'den itibaren iktidarda olan sol koalis-
yon hükümeti Katalonya sorununa çözüm
için af adımını atsa da Katalan özerk hükü-
metinin bağımsızlık için yasal bir referan-
dum talebine sıcak bakmıyor. Merkezi
hükümet ile Katalan özerk hükümeti ara-
sında kurulacak diyalog masasında referan-
duma gitmeden özerklik haklarının
genişletileceği bir çözüm aranması
bekleniyor.

Çin’in ulusal likörü olarak bilinen,
alkol oranı çok yüksek ve içildiğinde
‘ateş tadı’ olduğu belirtilen 1974 yılın-

dan kalma ‘Ay Çiçeği’ likörü, açık artırmada 1
milyon pounda (12 milyon 157 bin TL) satıldı.
İngiltere’nin başkenti Londra’da Sotheby’s tara-
fından, ‘Ay Çiçeği’ likörünün daha önce 200-450

bin pound arasında satılmasının beklendiği ifade
edilmiş ancak müzayede evi, yapılan açık arttır-
mada 1974 yılından kalma ve o yıllarda sınırlı sa-
yıda üretilen bir kasa likörün, 1 milyon pounda
alıcı bulduğunu belirtti. Sotheby’s internet site-
sinden yapılan açıklamada, “Kasa, ilk gönderil-
diği andan itibaren orijinal çivilerle kapatılmış.

Kasada Kweichow Moutai'nin markasıyla işaret-
lenmiş ve iç kısımda 24 şişenin her birinin bulun-
duğu 24 ayrı bölme bulunmaktadır” denildi.‘Ay
Çiçeği’ Moutai, ilk olarak 1969'da piyasaya sü-
rüldü ve son parti 1983 civarında piyasaya çıktı.
Resmi kayıtlara göre, normalde 664.5 ton üreti-
len likör, 1974'te 36.2 ton üretildi. 
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İspanya'da hükümet, Katalonya'da
bağımsızlık yanlısı girişimler nedeniyle
tutuklu bulunan 9 Katalan siyasetçi 
için kısmi af kararı aldı

aBd'de yaşlı
ölümleri arttı
ABD'de huzurevlerinde kalan hastalar
arasındaki ölümlerin, salgınının en yoğun
görüldüğü 2020'de arttığı açıklandı

ABd Sağlık Bakanlığı müfettişlerinin hazırladığı
raporda, Kovid-19 salgınının en çok etkili olduğu
dönemi kapsayan 2020 yılında, devletin sağlık

sisteminden faydalanan huzurevi sakinleri arasındaki ölüm
oranının bir önceki yıla göre yüzde 32 daha fazla olduğu bil-
gisi paylaşıldı. Raporda, huzurevlerindeki sağlık yardımı alan
her 10 hastadan yaklaşık 4'ünün 2020'de Kovid-19'a yaka-
landığı ve bir önceki yıla göre 169 bin 291 daha fazla ölüm
meydana geldiği ortaya çıktı. Harvard Sağlık Politikası Profe-
sörü David Grabowski, "Sonuçların kötü olacağını biliyor-
duk ancak bu alanda çalışanlarımızın bile bu kadar kötü
beklenti içinde olduğunu sanmıyorum." ifadesini kullandı.
Rapor üzerinde çalışan Bölge Genel Müfettiş Yardımcısı
Nancy Harrison ise "Huzurevlerindeki hastalar neden bu
kadar savunmasız kaldılar? Gerçekten bu konuyu açıklığa
kavuşturmalıyız." değerlendirmesinde bulundu. 

prenses İspanya’da
keyif içinde geziyor

BirlEşik Arap Emirlikleri’nin Dubai Emirli-
ği’nde bir villada babası tarafından hapis tutul-
duğu iddia edilen Şeyh Muhammed bin Raşid Al

Maktum'un kızı Prenses Latifa’nın, üçüncü fotoğrafı sosyal
medyadan paylaşıldı. İspanya’nın başkenti Madrid'de havali-
manında bir arkadaşıyla görülen fotoğraf, “Latifa ile harika
bir Avrupa tatili” mesajıyla paylaşıldı. İlk fotoğraf ise yine
aynı sosyal medya hesabından 20 Mayıs’ta paylaşılmıştı.
Dubai’den 2018 yılında kaçmak isterken, Hindistan’dan ba-
bası Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Mak-
tum'un adamları tarafından silah zoruyla kaçırılarak
Dubai’ye getirildiği ve burada bir villada hapis hayatı yaşa-
dığı iddia edilen Prenses Latifa’ın, İspanya’da olduğuna dair
bir fotoğraf paylaşıldı. İlk fotoğraf ise aylar sonra Latifa’nın
arkadaşı olduğu belirtilen Sioned Taylor tarafından 20 Ma-
yıs’ta paylaşılmıştı. 

suriye’de yaşam
savaşı veriliyor

EsEd rejimi ordusu ve İran destekli yabancı terö-
rist gruplardan oluşan rejim güçleri, gün içeri-
sinde İdlib'in güneyindeki Eriha ilçesi, İhsim,

Bara, Kensafra ve Urim el-coz köyleri ve Hama'nın batı kır-
salındaki Tel Vasit, Hırbet Nakus, Ziyara köylerinin yanı sıra
Halep'in batı kırsalındaki Kefernuran ve Ebzimo köylerini
karadan karaya atış yapan silahlarla hedef aldı. Suriye Sivil
Savunma (Beyaz Baretliler) Medya Sorumlusu Hasan el-
Ahmet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İdlib'in güneyin-
deki Mıntıf köyüne yapılan saldırıda 1 kadının yaşamını
yitirdiğini söyledi. Sivil Savunma ekiplerinin olay yerine inti-
kal ettiğini aktaran Ahmet, yaralanan bir kadın vebir çocu-
ğun çevredeki hastanelere kaldırıldığını belirtti. Türkiye,
Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen As-
tana toplantısında, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki
Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri olmak üzere 4 
"gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu. 

ıspanyol hUkUmetı
af Cıkardı

Erdoğan umut verdi!
Eski ABD Siyasi-Askeri İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı emekli Tuğgeneral 
Kimmitt Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'ın NATO Zirvesi sırasındaki
toplantılarının iki ülke arasındaki sorunları çözmeye yönelik umut verdiğini söyledi

AntAlyA Diplomasi Forumu
(ADF) için türkiye'ye gelen
Mark Kimmitt, AA muhabirinin

sorularını yanıtladı. Kimmitt, ABD-türkiye
ilişkilerinde son dönemde S-400, F-35,
ABD'nin SDG/PKK/yPG'ye desteği gibi bir-
çok mesele nedeniyle gerilimin yaşandı-
ğına işaret ederek ancak Brüksel'de nAtO
Zirvesi sırasında bir araya gelen Erdoğan
ile Biden'ın bu konular üzerinde birlikte ça-
lışmaya istekli olduklarını duyurduklarını
belirtti. ABD'nin Rus S-400 hava savunma
sistemi satın almasının ardından türkiye'yi
savaş uçaklarını tehlikeye atacağını savu-
narak F-35 programından çıkardığını hatır-
latan Kimmitt, türkiye'nin iki ülke arasında
bir ihtilaf olmadığını defalarca dile getirdi-
ğini, bu konuyu araştırmak için bir komis-
yon kurulmasını önerdiğini ayrıca
F-35'lerle ilgili yükümlülüklerini yerine ge-
tirdiğini ve programdan çıkarılmasının ku-
rallara aykırı olduğunu söyledi. Mark
Kimmitt, türkiye'nin ABD'nin Suriye'nin ku-
zeyinde yPG/PKK'ya desteğine türkiye'nin
uzun süredir itiraz ettiğini, ABD'yle diğer
terör örgütleriyle mücadele etmek için bir
başka terör örgütünü kullanmanın anlam-
sız olduğunu ilettiğini de vurguladı.

Odaklanma sürüyor

Kimmitt, ABD'de son dönemde yaşanan
gelişmelere de işaret ederek "Amerika Bir-
leşik Devletleri'nin iç ve dış politika konu-
larını aynı anda ele alabilecek kapasiteye
sahip olduğunu düşünüyorum. Ancak
mevcut iç huzursuzluk, 1960'lardan bu
yana ABD'nin maruz kaldığı medeni haklar
ve oy hakları gibi sorunlarla karşılaştırıla-
maz. Bu iç meseleler, ABD'de çok fazla
dikkat çekiyor ve ırkçılık, servet eşitsizliği,

yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını,
ulusal borç ve iklim değişikliğinin getirdiği
zorluklar, ABD'nin transatlantik bağların
güçlenmesine değil de içeriye odaklana-
cağı anlamına geliyor." değerlendirmesini
yaptı. Biden yönetiminde Avrupa ve nAtO
ile ilişkilerin yönünün ne olacağı sorusuna
Kimmitt, "Başkan Biden ve yönetiminin,
dış ziyaretlerinin son iki haftasında tran-
satlantik bağları onarmaya çalıştığı açık."
yanıtını verdi. Eski Başkan Donald
trump'ın nAtO'yu sorguladığını ve Avrupa
Birliği'nin (AB) ticaret politikalarının kendi-
lerine karşı adil olmadığını savunduğunu,
bu tutumun ABD’nin her iki organizasyonla
bağlarını gerdiğini vurgulayan Kimmitt,
ABD'nin "iyi bir başlangıç" olarak değer-
lendiği sözlerini, somut hedeflere dönüş-

türmek için gerekli diplomasi ve çabayı
göstermesinin önemli olduğunu kaydetti.
Kimmitt, Çin ve Rusya'nın transatlantik
ilişkilere etkisine ilişkin olarak da iki ülke-
nin ulusal politikalarının, Washington'ın
politikalarından farklı olduğunu söyledi.
Mark Kimmitt, "Çin, Avrupa'yı yalnızca
kendi vatandaşları için bir pazar ve refah
kaynağı olarak görüyor ve Batı ile aynı
insan hakları ve demokratik değerleri pay-
laşmıyor. Rusya ise Avrupa'yı sınırlarında
bir tehdit olarak görüyor ve kesinlikle Av-
rupa ile benzer hürriyet, özgürlük ve de-
mokratik yönetim gibi değerleri
paylaşmıyor." yorumunu yaptı. Kimmitt,
öte yandan ABD'nin transatlantik ilişkiyi,
karşılıklı çıkar ve güven temelinde sürdür-
meye istekli olduğunun altını çizdi.

Mark
Kimmitt

Çin’in likörü ilgi çekiyor
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KOTULUK  
KOTULERE  
AITTIR

Y azar İclal Aydın'ın yeni kitabı 'Söy-
lenmemiş Sözler', İstanbul'dan Ur-
la'ya uzanan eski bir aşk hikâyesini 

konu alıyor. İletişim Fakültesi Dekanı Filiz 
ile emekli gazeteci Oktay Onur Yortan'dan 
yola çıkan yazar, Filiz'in kızı Zeynep ile Fi-
liz'in yakın arkadaşı Gülin'in oğlu Kerem'in 
Urla'ya gidişiyle birlikte değişen hayatlarını 
ele alıyor. T24'e konuşan İclal Aydın, kitaba 
dair derin analizler yaptı. Evet, kitabın ko-
nusu bu ama içinde bambaşka meseleler de 
var. Mesela; kimi zaman kadının kadına ya-
pabildikleri, bugünün medyası, yaşanan sa-
vaşlar, bu savaştan etkilenenler… İclal 
Aydın, kitapta çok incelikli konuları akıcı bir 
dille anlatıyor. 'Söylenmemiş Sözler'i okur-
ken kendinizi Urla'da günün dertlerini unu-
tup, o hayatlara konuk olmuş gibi 
hissediyorsunuz. Hele bir Nona karakteri 
var ki kitapta, sevgi dolu, iyi kalpli ve güçlü 
bu kadına karşı kayıtsız kalmak ve onu sev-
memek mümkün değil! İclal Aydın'la Yunan 
şair Yorgo Seferis, Necati Cumalı ve Tanju 
Okan'a selam gönderdiği, geçtiğimiz hafta-
larda yaşamını yitiren gazeteci Selahattin 

Duman'ı da unutmayarak andığı kitabı 
'Söylememiş Sözler'i konuştuk. 
 
'Söylenmemiş Sözler' kitabını yazmak 
için rehber eşliğinde mekanlar gezdiği-
nizi, yemek yazarlarıyla içindeki Girit 
yemeklerini konuştuğunuzu biliyorum. 
Kitabı okurken hem oluşum sürecini ve 
sizdeki hikâyesini hem de ayrıntılarla 
dolu olduğu için yazarken sizi en çok 
zorlayanın ne olduğunu merak ettim… 
Hikâyeyi kurmak, karakterleri oluşturmak, 
bazen onlara, hikâyenin kendi sihrine teslim 
olmak, bir süre sonra sadece onlarla hatta 
onlar için yaşamak 'yazmak' eylemini bir 
işten, ödevden çıkarıyor ve benim için büyük 
bir hazza dönüştürüyor. Acılı kısmı ise teslim 
tarihinin yaklaşmasıyla başlıyor. Önce tanıdık 
bir yetersizlik duygusu ortaya çıkıyor. Sonra 
sırayla yazdıklarımdan emin olamamak, 'Bu 
kez başaramadım galiba' inancıyla büyük bir 
karamsarlığa kapılmak, beğenilmeyecek kor-
kusu ve hikâyenin matematiğinde bir yanlış 
yaptım mı uykusuzluğu, ya sevmezlerse endi-
şesi ve bir daha yazmayacağım kararıyla ka-
panışa geliyoruz. Kitabı teslim ettikten sonra 

da bir hafta on gün süren karakterimden 
ayrıldığım için olsa gerek garip bir yas 
dönemi yaşanıyor. Çok enteresan ama 
her romanda bütün bunları ilk kez yaşı-
yorum sanıyorum. Fakat yakınlarım 
artık önemsemiyorlar. Onlar bu süreç-
lere alışmışlar bile. Halıların üzerine 

serilip, alnımı parkelere dayadım mı 
"Ooo galiba bitiyor kitap" diye seviniyor-

lar hatta. Bana kalırsa, ben sürünüyorum 
ama onlar haklı çıkıyor. Sona gelmiş oluyo-

ruz hakikaten. 
 
Kitap, bir yanda Filiz-Oktay'ın dile gel-
meyen aşklarının yanı sıra Kerem-Zey-
nep aşkı ekseninde puzzle gibi küçük 

küçük bugün yaşananlara gönder-
meler yapan bir roman. Ki-

tapta da içindekini dışarı 
vurmak, saklama-

makla ilgili sözler 
var. Bu roman 

için İclal Ay-
dın'ı üzen 

şeyler top-
lamının 
dışarı 
vurumu 
diyebilir 

miyiz? 
Hayır tabii 

ki… Sadece 
İclal Aydın'ı üzen 

şeylerin pek bir 
önemi yok. Bizi bunca yıl-

dır bir arada tutan 'hepimizi' üzen 
ve sevindiren şeyler aslında. Elbette 
bizzat yaşadıklarımdan, tanık ol-
duklarımdan, içinden geçtiklerim-

den aldıklarım kurguya 
eklediklerim vardır. Bu ro-
manda beni bizzat üzen, sıkan, 

bıktıran, kızdıran, usandıran 
şeyler Oktay Onur Yortan'ın ha-
yatına monte edilmiştir kısmen. 
Tek başına bir çocuk ve bir kariyer 
büyüten Filiz, Türkiye'deki mil-
yonlarca kadından biridir. Roman-
larım okura ulaştıktan sonra bana 
"Ben romandaki filancayım, vallahi 
beni yazmışsınız. Sanki size haya-

tımı anlatmışım" dediklerinde ben-
den mutlusu yok. Bu romanda en az 

Kerem'e yakınlık duyarlar diye düşü-
nüyordum ki, ilk okuyanların içinde o 

kadar çok insan "Aaa, Kerem 
benim" dedi ki... Şaşkınlık ve mutluluk 
bir arada şimdi kalbimde. Velhasıl bazen 
üzmekten, bazen korkudan bazen öyle 
olması gerektiğine inandığımız için yut-
kunur, dilimizin ucuna gelen sözleri 
gömer, üzerini örteriz. 'Söylenmemiş 
Sözler', gelecek için toprağa bırakılmış 
bir tohum olsun istedim bu kitapta. 

Bu kitapta basın dünyasının iç yüzüne 
de değiniyorsunuz. Filiz karakterinden 
hareketle "Bir kadının başarısı, çalış-
ması, varlığı, titri birilerinin asabını 
bozduğu anda aynı cinsiyetçi, sığ suçla-
malar ortaya çıkıyordu. Basında, iş 
dünyasında, edebiyatta, akademide, 
her yerde yaşıyordu bu yoz düşünce bi-
çimi. Filiz, kadının kafasıyla iki bacağı 
arasındaki mesafeyi bu kadar yakın tu-
tabilenlerin ancak bu iki organı aynı 
zannedenler olduğunu biliyor artık. On-
lara da ne yapsan, ne söylesen boş" di-
yorsunuz. Sürecin bugün geldiği noktayı 
nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Bugün daha da kötü. Basını bir an için bir 
kenara bırakalım. İktidar partisinin temsil-
cisi, vekili, üyesi kadınların kürsüye çıktıkla-
rında, mikrofon uzatıldığında kullandıkları 
çirkin, argo, kendi cinslerini horlayan, o eril 
dili bir düşünün, anımsayın. Son 20 yılda 
daha da tırmanan mahallenin kavgacı dili 
kendi gösterme, kabul ettirme çabasının en 
kolay yolu ve sonucu. Erkekle mücadele 
etmek için ondan daha erkek olmanıza, on-
ların düzeninin bir piyonu olmaya gerek 
yok. Kendini daha güçlü gören oyunu 
kurup, zayıf olanı kavga ettirerek, birbirine 
kırdırarak var oluşunu devam ettirir. Güçten 
anladığı budur zalimin. Kadını kadına kır-
dırmak bu oyunun kolay yollarından biridir 
daima onlara göre.  
O nedenle bugün başarılı bir kadına diğer 
kadınları düşman etmek, küçümsemek, cin-
siyetçi, aşağılayıcı dil kullanmak, kullandırt-
mak erkeklerin değil, kötü erkeklerin, kötü 
kadınların, kötü insanların, kötü siyasetçile-
rin üslubudur. Basit bir soru: Gerçekten 
kötü ve çirkin olmak ister mi bir insan? O 
çirkin dilin muhatabı olmak ister mi? Ben 
istemem. O yüzden de benim dilim, yazdı-
ğım, anlattığım hayatlar, hikâyeler, durdu-
ğum yer benim o çirkinliğe direnişim. 
 
Başarılı gazeteci Oktay, medyaya küs-
tüğü için gazete almayı ve okumayı bı-
rakan bir karakter. İnandığı değerlerin 
hiçbir ederi kalmamış. Oktay diyor ki 
"İşini iyi yapan kim varsa işsiz artık. 
Daha ucuzunu bulurum, daha ucuza 
çalıştırırım diye diye bir tane kalifiye 
adam, uzman kalmadı. Bilmeyenler 
kabadayılık yapıyor, bilenler ise susu-
yor! İşi bilenlere yer yok." Kitapta bu sa-
tırların daha da fazlası var ve ben bu 
satırları okurken "Nihayet benim gibi 
düşünen biri" dedim. Peki bu satırların 
yazarı olarak basının geleceği için siz 
ne düşünüyorsunuz? 
Hep inandığım hep söylediğim gibi mutsuz-
luk çok derin bir kuyu ama dibi var. Bugün 
gerçek gazetecilerin, gerçek habercilerin ni-
hayet dijital dünya içinde, yeni yapılanmalar 
içinde işlerini ve içlerini dökebilecekleri yol-
lar çıkmaya başladı ortaya. Gazete almayı 
bırakan gerçek okurun, gazete yapmayı bı-
rakan gerçek gazetecinin mutsuzluğu da çok 
büyük ve derin. Ama bir dibi var. O dipteyiz 
şu anda. Bu yüzden yüzeye çıkıp, hayatta 
kalmak, nefes almak için var gücümüzle ha-
yata asılmak dışında seçeneğimiz yok. 
 
Yunan şair Yorgo Seferis, Necati Cu-
malı, Tanju Okan romanda selam gön-
derdiğiniz isimler arasında. Onları bu 
romana dahil etme nedeniniz ne? 
Bu üç isim de Urla'nın çocukları... Anado-

lu'nun en yaşlı zeytin ağaçları Urla köylerin-
dedir. Gözlerinize inanamazsınız. O ağaçlar 
olmadan, Urla'yı anlatmak ve anlamak 
mümkün değildir. Bu üç isim de aynı dö-
nemlerde burada yaşamasalar da zeytin 
ağaçları kadar kıymetlidirler bu topraklar 
için. Urla'nın sesidir üçü de.. 
 
"Kadınlar çoğu zaman erkeklerden 
daha cesurdur âşık olduklarında. Deli 
de diyebilirsin gözü kara da. Hele bir de 
aşk karşılıklıysa öyle bir güç gelir ki ka-
dınlara, dünyayı tersine çevirebilirler" 
derken diğer yanda Maria Callas'ın 
aşık olup, şarkı söylemeyi bırakmasına 
üzülen bir Filiz var okuyucunun karşı-
sında. "Kadınlara aşık olsanız da, ken-
dinizi bırakmayın! Siz en 
değerlisiniz" mesajı mı bu? 
Bu tür "siz en değerlisiniz" mesajlarına çok 
değer vermiyorum aslında. Belki de 'en' 
değil, 'sen de değerlisin' demek cümle için-
deki 'de' ekine vurgu yapmak gerekir… Aşk 
hastalıklı ve güdülerin yönettiği bir eylem. 
Sağlıklı kararlar alabilmek pek mümkün 
değil. Süper kahraman filmlerinde gezegen-
leri yerinden oynatan, binaları fırlatıp atan 
süper güçlü karakterler vardı ve hepsi de 
daima iyilik ve insanlık için çalışmaz. Güç 
ve vicdan muhakemesinin bir arada olduğu 
durumda da zaten süper kahramanlardan 
söz ediyoruz artık. Aşkın bir güç verdiği mu-
hakkak ama o gücü ne için, nasıl kullandığı-
nız da önemli. Kendine, yeteneğine, özüne 
kıymak, kıyabilmek de bir yürek gücü ister 
ama değer mi? Ölmek değil yaşamak ve ya-
şatmaktır kahramanlık. 
 
Kadınların hayatı her daim erkekler-
den daha zor. Kendilerini her alanda 
kanıtlamak zorundalar ki, bir de bo-
şanmış kadınların hayatına da değini-
yorsunuz. Gündelik hayatta erkeklerin 
düşündüğü, yetiştiği kabul edilen ev iş-
lerine de yetişmek, eğer çocukları varsa 
onları da yetiştirmek bu kadınların ru-
hunu nasırlaştırıyor mu yoksa onları 
daha da güçlendiriyor mu sizce? 
Artık ev işlerini paylaşabildiğimiz yardımcı-
lara ulaşabilmek daha kolay. Erkeklerin tem-
belleştiğini kadınların bu tembellik 
karşısında "kendi göbeğimi kendim keserim 
arkadaş, bu ne ya" diyerek daha çok alanda 
koşturduğunu düşünüyorum. Koştururken 
yorulmak, bıkmak, kas yapmak, kızmak 
tabii ki o ruhu nasırlaştırıyor. Çok kadın 

bana hak verecektir. Onları bu hale getiren 
de belki emeksiz, bedelsiz bir hayat sunmayı 
sevmek zanneden biz kadınlar olduk. Oysa 
şimdi geri dönüp baktığımda, benim için 
kıymetini sürdüren erkeklerin hepsinin ortak 
özelliğinin çalışkanlık olduğunu görüyorum. 
Çalışkan insana büyük hayranlık ve sevgi 
duyuyorum. Bütün gün Netflix izleyip, Twit-
ter'da ona buna laf yetiştiren, gündüz vakti 
restoranlarda oturanların, eylemsizlerin, 
hep başkalarını suçlayarak o büyük muci-
zeyi bekleyenlerin hayattan şikayet etmele-
rine tahammülüm yok. Kadın ya da erkek 
fark etmez. Kitaptaki beş ana karakterin beşi 
de çalışkandır. Beşi de hayatın kendilerine 
düşen kısmından yaralıdır. Ama iki tanesi 
süper kahramandır. Biri Filiz Canan diğeri 
gözümün bebeği Nona! 
 
Kitaptaki her karakter çok gerçekçi… 
Filiz, Oktay, Zeynep, Kerem ve Nona. 
Hatta Nona karakteri o kadar sıcak ve 
insanı rahatlatan bir karakter ki, okur-
ken ona sarılmak ve onunla aynı or-
tamda bulunmak istedim. Bu 
karakterler bire bir olmasa da tanıdığı-
nız insanların özelliklerinden yarattığı-
nız birer kahraman mı, yoksa hepsi 
hayal gücünüzün ürün mü? 
Hepsi hayal kahramanı. Hepsi. Hatta kim-
seye anlatmadığım bir şeyi ilk defa sana 
söyleyeceğim. İlk olarak Nona'yı yazmaya 
başladım Eylül'de. Sonra uzun bir ara ver-
dim. Kasım'da Oktay'ın bugününü yazmaya 
başladım. Filiz o zamanki planıma göre ki-
tabın sonlarında girecekti hikâyeye. Uyurken 
bile romanı düşünürüm yazmaya kapandı-
ğımda. Az uyurum zaten. Bir gece saat 
03.00'te tak diye açıldı gözüm. 
Rüyamda Kerem Bursin'i görmüştüm. Bana 
neyi unuttuğumu söylüyordu. Yataktan 
kalktım. İstanbul'da bir arkadaşımdaydım. 
Üzerime bir şeyler geçirdim ve arabaya atla-
dığım gibi Cunda'ya gittim o saatte. Meşhur 
Pürbeyaz Otel 37 numaralı odama kapan-
dım. 11 gün filan hiç dışarı çıkmadan 
Kerem ve Zeynep'i yazdım. Urla'ya dön-
düm. Bir sabah bir de akşamları birer saat 
yürüyorum. Gece saat 22.00'de yürürken 
Filiz Canan bana dedi ki, "Kusura bakma 
ama bu romanı benim açmam gerekiyor." 
Onun sözünü dinledim. Mart'ta tüm kur-
guyu baştan yaptım. Ben de öldüm, canım 
editörüm Tolga Meriç de benimle birlikte o 
dalgalı denizde yol aldı. "Editörlerin Karl 
Lagerfeld'isin sen" diyorum katılarak gülü-
yor. Benim için onunla çalışmak büyük bir 
lüks ve ayrıcalık. 
 
Bu kitabı hazırladığınız sırada çok 
önemli ve benim de sevdiğim 
gazetecilerden biri olan Selahattin 
Duman vefat etti. Siz de kitapta onu da 
unutmayarak "Bu kitap benim ona 
teslim edemediğim dönem ödevimdi" 
diyorsunuz. Eğer ki, siz bu kitabı okut-
muş olsaydınız size ne derdi hiç düşün-
dünüz mü? Dönem ödevinizle ilgili en 
büyük hayaliniz ne? 
Büyük ihtimalle önce dalga geçerdi. Bir 
roman yazmaktan bu denli korkmamın ne-
deni hayatıma çok büyük ustaların ellerinin 
değmiş olmasındandır. Bir gün bunu da an-
lattığım bir kitap yayınlayacağım. Selahattin 
Abim genç bir yazı sevdalısının başına gele-
bilecek en şahane ustalardan biriydi. Yattığı 
yer incitmesin.

'Söylenmemiş Sözler' isimli yeni kitabını  
çıkaran İclal Aydın, “Bugün başarılı bir kadına  
diğer kadınları düşman etmek, küçümsemek,  
cinsiyetçi, aşağılayıcı dil kullanmak ve  
kullandırtmak erkeklerin değil, kötü  
erkeklerin, kötü kadınların, kötü  
insanların, kötü siyasetçilerin üslubudur” dedi



B eşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre 
Kocadağ, siyah-beyazlı kulübün 
başkanı Ahmet Nur Çebi ve teknik 

direktör Sergen Yalçın ile gerçekleştirdikleri 
toplantının ardından basın mensuplarına 
açıklamalarda bulundu. "Tüm Beşiktaş ca-
miasına ve Türk futboluna hayırlı olsun di-
leklerimi iletiyorum." diye Kocadağ, 
"Sergen Yalçın, geçen senenin çift kupalı 
hocası. Beşiktaş'ın öz kaynak düzeninden 
yetişmiş, hem futbolculuğu hem de hocalı-
ğıyla Türk futboluna katkı sağlamış biri. 
Hocamız, 47-48 yaşında. Bu kariyer için 
genç sayılabilecek bir yaş. Önünde uzun bir 
zaman var. İnşallah uzun bir hocalık dö-
nemi olacak. Beşiktaş'ta olması bize keyif 
veriyor ve bizler için gurur kaynağı. Kendi 
öz kaynak düzenimizden çıkıp kupaları kal-
dırması, şampiyonluklar yaşatması bizim 
için ayrı bir gurur." ifadelerini kullandı. 
Siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı, Yalçın ile 
görüşmelerin uzamasından başka anlamla-
rın çıkarılmaması gerektiğini belirterek, 
"Geçen sene kupaların sonunda yeni söz-
leşmeyle alakalı görüşmelerimiz başladı. Bu 
süreç bir parça uzun sürmüş ve sancılı geç-

miş olabilir ama görüşmelerin olumlu bite-
ceğine dair hiçbir endişemiz olmadı. Başka-
nımız ve yönetim kurulu olarak bu sürecin 
olumlu biteceğine yürekten inanıyorduk. 
Hocamız da anlaşma taraftarıydı. Bu sü-
reçler, hedefleri olan takımlarda yaşanabili-
yor. Beşiktaş gibi büyük camialarda bu 
süreçlerin uzaması yanlış anlaşılmamalı. 
Bu, bütün büyük kulüplerde yaşanıyor. 
Bazen de çok erken bitebiliyor. Buradan 
başka anlamlar çıkarmak doğru olmaz." 
diye konuştu.  
Kocadağ, yönetim kurulu ile Sergen Yalçın 
arasında sevgi ve saygı ilişkisi olduğuna de-
ğinerek şunları kaydetti: 
"Göreve geldikten sonra hocamıza inana-
rak görev verdik ve kendisini Beşiktaş'ın ba-
şına getirdik. Hocamız da bu güvenin 
karşılığını verdi. Çifte kupayla Beşiktaş ca-
miasını sevindirdi. Hak ettiği bir kontratı 
kendisine sunduk. Son birkaç gündür süre-
cin uzamasından kaynaklı bazı yorumlar 
oldu. Yönetim kurulumuz, en az Beşiktaş 
taraftarları kadar Sergen hocamızın kıyme-
tini biliyor.  
Hocamızın da yönetim kurulu üyelerine 
karşı sevgi ve saygıda hiçbir zaman bir ku-
suru olmamıştır. Aramızda sevgi ve saygı 
ilişkisi vardır. Yazılan, çizilen ve bunu ma-
nipüle etmeye çalışanlara gerçek Beşiktaş 
taraftarı prim vermesin. Bizim Beşiktaş ta-
raftarının desteğine önümüzdeki süreçte 
çok ihtiyacımız var. Onların bizim, hocamı-
zın ve takımımızın arkasında durmasına ih-
tiyacımız var. Onların gücünü hissetmek 

Şampiyonlar Ligi'nde ve yeni sezonda şam-
piyonluk yolunda ihtiyacımız olan bir şey. 
Bu anlamda sağduyulu Beşiktaş taraftarına 
her zaman güveniyorum. Onların da deste-
ğini her zaman hissetmek istiyoruz." 

Başarılı kadro kuracağız 

Sergen Yalçın ile görüşmelerin biraz uzadı-
ğını anlatan Kocadağ, "Beşiktaş taraftarına 
bir heyecan yaşattık. Onların da sevgisini 
hocamız ve bizler gördük. Bizlere karşı olan 
sevgi ve saygılarını gördük. Onlara da te-
şekkür ediyoruz. Sergen Yalçın ile 1 sene 
daha Beşiktaş'ta inşallah çift kupalı, Şam-
piyonlar Ligi'nde başarılı olacak bir takım 
kurarız." şeklinde görüş belirtti. Sözleşme-
nin 1 senelik olmasını Sergen Yalçın'ın iste-
diğini aktaran Emre Kocadağ, "Göreve 
geldiğimizde 1,5 senelik sözleşme yapmış-
tık. Bir sene olması hocamızın tercihi. 
Bizim için de uygun bir süreç. Seneye takı-
lacağımız bir konu yok. Beşiktaş ve Sergen 
Yalçın'ın gönül birlikteliği sözleşmelere sı-
ğacak şekilde değil.  
Süre, sözleşmede yazan bir madde sadece." 
ifadelerini kullandı. 
Emre Kocadağ, Sergen Yalçın'ı bazı yöneti-
cilerin istemediği şeklindeki iddialarla ilgili, 
"Yönetim kurulumuzdan Sergen hocaya, 
Sergen hocadan da yönetim kurulu üyeleri-
mizden hiçbirine karşı sevgi veya saygı an-
lamında bir şey yok. Sadece bizin yol 
yürürken yaptığımız, tecrübelendiğimiz 
bazı konular var. Bunların da tartışılması 
gayet normal. Bunları da aramızda çözdük. 

Sergen hocanın isimlere karşı takıldığı bir 
konu yok. Yönetim kurulumuz birbirine 
bağlı, kenetlenmiş bir yönetim kurulu. Baş-
kanımız, yönetim kurulu ve hocamız biriz. 
Camia tek bir vücut. Bizi bölmeye çalışan-
lara taraftarımız lütfen prim vermesin." 
açıklamasında bulundu. 

Salih'le anlaştık 

Emre Kocadağ, geçen sezonu Aytemiz 
Alanyaspor'da geçiren Salih Uçan ile pren-
sip anlaşmasına vardıklarını dile getirdi. 
Transfer konulardan Sergen Yalçın ile irti-
bat halinde olduklarını aktaran Kocadağ, 
"Bu süreçte transferle alakalı durmadık. 
Transferlerle alakalı görüştüğümüz oyun-
cular var. Scout ekibimiz ve hocamızla pay-
laştığımız oyuncular var. Yarından itibaren 
çok daha hızlı bir şekilde transfere eğilece-
ğiz. Elimizde bir oyuncu havuzu var.  
Hocamızın tavsiye edeceği oyuncular ola-
caktır. Bunlarla alakalı oturup konuşaca-
ğız." diye konuştu. Sergen Yalçın konusuna 
öncelik verdiklerini aktaran Kocadağ, 
"Salih Uçan ile prensip anlaşmasına vardık. 
Bir sıkıntı yok. Hocamız öncelikliydi. Hoca-
mızı hallettikten sonra transferleri açıkla-
mak istedik." dedi. 
Milli futbolcu Kenan Karaman ile ilgilenip 
ilgilenmediklerinin sorulması üzerine Koca-
dağ, "Görüştüğümüz ve son aşamaya gel-
diğimiz birkaç oyuncu var.  
Hocamızın onayından sonra bu oyuncuları 
yavaş yavaş açıklarız." diyerek sözlerini 
tamamladı. 
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ABDÜLKADİR Ömür, yaptığı açıklamada, 
"Bazı basın organlarında yer alan, Şenol ho-
camla ilgili söylediğim iddia edilen sözler ta-
mamen asılsızdır. Şenol hoca bana güvenmiş 
ve milli takımın Avrupa Şampiyonası kadro-
suna almıştır. Bu benim için büyük bir onur-
dur." ifadelerini kullandı. Ay-yıldızlı ekibin 

içinde yer almanın kendisi için büyük bir 
gurur olduğunun altını çizen Abdülkadir, 
şöyle konuştu: "Milli takımda bulunmak, 
böyle bir büyük turnuvada yer almak benim 
için çok önemliydi. Şenol Hocam her zaman 
bana güvenini ve desteğini hissettirdi. Sakat-
lıktan çıktıktan sonra Trabzonspor’da yavaş 

yavaş forma girmeye başladım. Şenol hocam 
da sağ olsun beni A Milli Takım kadrosuna 
davet etti. Antalya ve Almanya kamplarında 
da bulunduğum her anda kendimi daha iyi 
hissettim. Takımda oynayıp oynamamam, 
maç kadrosunda olup olmamam kararı 
Şenol hocamıza aittir. Ben bu kararlara her 

zaman saygı duyarım. Şenol Güneş'e say-
gımı ve sevgimi herkes bilir. Hocam, turnuva 
dönüşü de benimle görüştü ve beklentilerini 
anlattı. Bize yol göstermeye çalışıyor. Milli 
takımı yıpratmak için benim adımın kullanıl-
mamasını, bu tarz asılsız haberlere itibar et-
memenizi rica ediyorum."

MUSTAFA ER’LE 
YOLA DEVAM 

Abdülkadir Ömür iddiaları yalanladı 

TFF 1'İNCİ Lig ekiplerinden Bursaspor, 
geçen sezon da takımın başında yer 
alan teknik direktör Mustafa Er ile 3 
yıllık sözleşme imzaladı. Özlüce İbra-
him Yazıcı Tesisleri’nde düzenlenen 
imza töreninde konuşan Bursaspor 
Asbaşkanı Emin Adanur, adaylıklarını 
ilk açıkladıkları gün Mustafa Er ile an-
laşacaklarını dile getirdiklerini hatır-
lattı. Adanur, bugün bu anlaşmayı 
resmiyete döktüklerini belirterek, “Ho-
camızın Bursaspor için yaptıkları or-
tada, bugüne kadar gösterdiği 
fedakarlıklar, vefa, emek hepsi ortada. 
Bugün Bursaspor’un kendisine karşı 
vefasını gösteriyoruz hem de tüm ca-
miamızın istediği gibi hocamız ile 3 yıl-
lık sözleşme imzalıyoruz. Bu 
sözleşmenin başta camiamız olmak 
üzere, herkese hayırlı olmasını diliyo-
rum” dedi. 

Sözümü tuttum 

Mustafa Er ise camiaya söz verdiğini 
ve bunun için yeşil-beyazlı kulüpte kal-
dığını ifade etti. Yönetim kuruluna 
kendilerine duydukları güvenden ötürü 
teşekkür eden Er, “Biz de bu güvene 
layık olabilmek için gece gündüz çalışı-
yoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. 
Lig bitmeden önce söz vermiştim, hiç-
bir kulüp ile kongre neticelenmeden 
görüşmeyeceğimi söyledim ve sözümü 
tuttum. Sonraki süreçte 1-2 gün içeri-
sinde başkanımız ve yöneticilerimizle 
oturduk, kısa bir toplantı yapıp, kaldı-
ğımız yerden devam etme kararı aldık. 
Bu anlamda da elimizden gelen her 
şeyi yapacağız. Koşulsuz, şartsız biz 
burada kalıp, bu mücadeleyi en so-
nuna kadar ben ve ekibim götüreceğiz. 
Bugüne kadar böyle yaptık. Geçen se-
nenin özelinde oyuncu grubumuza te-
şekkür etmek istiyorum; çok sıkıntılı, 
sancılı bir süreçte oyuncu grubumuz, 
teknik heyetimiz ve özellikle personeli-
mizle beraber çok sıcak, samimi bir or-
tamda elimizden geldiğince başarılı 
olmaya çalıştık. Mevcut durumda 
oyuncularımızın katma değeri katbekat 
arttı. Önceliğimiz onları koruyarak 
yola devam etmek. İnşallah sonra iler-
leyen adımları atabilmek. Tekrar ifade 
ediyorum, koşulsuz şartsız her or-
tamda elimizden gelenin en iyi yapaca-
ğımızın sözünü veriyorum. İnşallah 
güzel günleri hep beraber göreceğiz” 
diye konuştu.  

 
SERGEN YALCIN

Beşiktaş Kulübü  
Asbaşkanı Emre Kocadağ, 
geride kalan sezonu çifte 
kupayla kapatan teknik 
direktör Sergen Yalçın ile 
1 senelik anlaşma  
sağladıklarını söyledi

Bursaspor ile 3 yıllık sözleşme 
imzalayan teknik direktör 
Mustafa Er, “Mevcut durumda 
oyuncularımızın katma de-
ğeri katbekat arttı. Önceliği-
miz onları koruyarak yola 
devam etmek” dedi. Er, 
transfer yasağının kaldırıl-
ması halinde ise 7-8 transfer 
yapmak istediklerini söyledi 

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nda sezonun 2'nci ayak yarışları 26-27 Haziran tarihlerinde Bergama'da düzenlenecek
BERGAMA Belediyesi'nin ev sahip-
liğinde yapılacak yarışlar için hazır-
lıkların tamamlanmak üzere 
olduğunu söyleyen Belediye Baş-
kanı Hakan Koştu, "Yarış pisti-
mizde hazırlıklarımızı tamamlamak 
üzereyiz. Ülkemizin dört bir yanın-
dan gelecek olan yarışçıları ilçe-
mizde misafir etmekten ve 
UNESCO Dünya Mirası Berga-
ma'mızı tanıtmaktan dolayı şimdi-
den heyecan duyuyoruz" dedi. 
'Spor, turizmin geleceğidir' sloga-
nıyla spor turizminin tanıtılması 

kapsamında düzenlenecek şampi-
yona, Bergama Süper Enduro Par-
kuru'nda yapılacak. 
Ülkemizin en iyi endurocuları Tür-
kiye Şampiyonası'na puan veren 
yarışlar için bütün hünerlerini sergi-
leyecek. Sporcular, Super Enduro 
(GP), Enduro Prestij (EP), Enduro 
Usta (EU), Enduro Hobi (EH), 
Enduro Genç (EG) ve Enduro Ve-
teran (EV) sınıflarında mücadele 
edecek. Bergama Belediyesi tarafın-
dan özenle hazırlanan Süper En-
duro parkurunda hem sporcular 

hem de izleyenler toplu startların 
yer alacağı yarışlarda keyifli anlar 
yaşayacak. 26 Haziran Cumartesi 
günü antrenman ve sıralama yarışı-
nın ardından ilk etap mücadeleleri 
başlayacak. 27 Haziran Pazar günü 
ise sporcular, 2'nci ve 3'üncü etap 
yarışlarda ter dökecek. Seyir keyfi 
yüksek ve çok çekişmeli geçen ya-
rışların idari ve teknik kontrolleri 
26 Haziran Cumartesi günü Cum-
huriyet Meydanı'nda yapılacak. 
Ardından Bergama yarışının maga-
zin startı saat 13.30'da verilecek.

Motor sporları hızlanacak! 

Milli futbolcu Abdülkadir Ömür, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş hakkında söylediği iddia edilen sözlere tepki gösterdi 

1 YIL DAHA  



F enerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 25-26 Haziran'da
gerçekleştirilecek kongre öncesinden Habertürk kana-
lında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Ali Koç,

"sağlığımız iyi, Kovid'i atlattık. Nisan ayında olmuştum ama
atlattım. Pandemi sürecinde geçen yaz da umut verici durum-
daydık. Ancak konfor alanları genişledi ve önlemleri daha az
ciddiye aldık. İnşallah bu yaz bunu yaşamayız. Henüz aşı ola-
madım. yakın zamanda Covid oldum çünkü. Herkesi aşı ol-
maya ve rehavete kapılmamaya rica ediyorum. Bir sezonu
daha seyircisiz geçiremeyiz. Bizi sıkıntıya sokan ve zaman kay-
bına uğratan ilk yılımızda hiç beklemediğimiz gelişmelerle kar-
şılaşmak oldu. yaptığım en yanlış tercihlerden biri futbol
anlamında köklü değişim. Belki ilk sene yapmamak lazımdı.
Beşiktaş Kadın futbol takımını tebrik ediyorum. Çok güzel bir
sistem kurdular. Çok güzel sponsorlukla götürdüler. sponsor-
luklara uygun bir alan. Kadınlara hitap eden markalar var. yö-
netilebilir bütçeler. Kadın futbolda bizi bekleyen bir karar var.
O karar, birinci ligde bir takımla mı iş birliği yapıp oradan baş-
lamak, yoksa Beşiktaş'ın yaptığı gibi 3. ligden başlayıp adım
adım adım gitmek mi?"  diye sordu.

Yabancı kuralı yetersiz

yabancı kuralını eleştiren Koç, "Altyapıda hoca yok, tesis yok,
sabır yok. yabancı kuralıyla tek başına hiçbir şey değiştirmez.
Kriter getirin. son durak kontratlar yapmayalım. Bizde şöyle
bir yanlış var. Biz de yaptık. Bonservis vermeyelim ama oyun-
cuya 2,5 milyon Euro verip daha sonra yollayamıyorsun. Biz
Türkiye'de eşi benzeri görülmemiş bir akademi kurmak istiyo-
ruz" dedi.

Adaylığım değişmez

Fenerbahçe için adaylıktan vazgeçmeyeceğini kaydeden Koç,
"Fenerbahçe'ye aday olan herkese benim saygım sonsuzdur.
Adayımız hakkında güçlü - güçsüz ayrımı yaparak yorum yap-
mak bize yakışmaz, kendisini de saygıyla selamlıyorum. Kim
çıkarsa çıksın, benim adaylığım değişmezdi. Buna Aziz Başkan
da dahil” diye konuştu.

Burak Elmas'ı tebrik ettim

Burak Elmas'ı tebrik ettiğini de anlatan Koç, “Burak Elmas'a
mektup yazdım ve mektupla tebrik ettim. Burak Bey'i gençlik-
ten tanırım. Eşi ve eşinin ailesini daha eski tanırız. Faruk süren
Bey ile çok yakın dostluğumuz vardır. Galatasaray spor Kulü-
bü'nün yönetimi bizim son 3 senedeki yaklaşımımızın yarısını
sergilese Türk futbolunun problemlerini çözeriz. yayıncı kuru-
luş böyle yapamaz, böyle hakem performansları olmaz, TFF
böyle yönetemez" diye konuştu.

İndirim olursa çökeriz

yayın gelirleri içinde konuşan Koç, "yayıncı 292 milyon doların
150'sini ödemiş. Taksitlerini ödemiyorlar. İndirim aldılar, yine
indirim istiyorlar. 500 milyon dolar alan ihale kabul edersek
215'lere düşüyor. yayıncı, 5 sezonda 679 milyon dolar indirim
istiyor. yayıncının istediği indirim olursa çökeriz. Bir şirket, iste-
diği her şeyi yapıyor. Hukuki muhatap biz değiliz ama sıkıntıyı
biz çekiyoruz. Bu iş nereye kadar gidecek, ne olacak... Anlaşa-
madılar hala." dedi.
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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 
25-26 Haziran'da gerçekleştirilecek kongre
öncesinden gündeme dair açıklamalarda 

bulundu. Başkan Ali Koç, yeni teknik 
direktörü Pazartesi açıklayacaklarını duyurdu

yiğit zoru
başardı
Milli yüzücü Yiğit Aslan, Türkiye 
Turkcell Milli Takım Seçmesi'nde, 
erkekler serbest stil 800 metrede 2020
Tokyo Olimpiyatları için A barajını geçti
ve yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu
Türkiye Turkcell Genç ve Açık yaş Uzun Kulvar
Milli Takım seçme yarışları, Edirne Olimpik yüzme
Havuzu'nda 100 sporcunun katılımıyla başladı. İlk
gün müsabakalarında, Ankara TOHM ekibinden
antrenörlüğünü Gjon shyti’nin yaptığı Enka spor
Kulübü yüzücüsü Aslan, erkekler serbest stil 800
metrede elde ettiği 7:51.60'lık derecesiyle olimpiyat A
barajını geçmeyi başardı. Elde ettiği dereceyle 17-18
yaş ve açık yaş Türkiye rekorunun yeni sahibi de
olan Aslan'ı müsabakanın ardından ekip arkadaşları,
antrenörü ve Enka spor Kulübü Genel Müdürü
Ekrem Ay tebrik etti. Milli yüzücü Aslan, yoğun ça-
lışmalarının sonucunu aldığını, Türkiye'yi olimpiyat-
larda en iyi şekilde temsil edeceğini kaydetti. Ekrem
Ay da sporcusuyla gurur duyduğunu belirterek,
"Çok mutluyuz, umudumuz vardı ve A barajını ge-
çeceğine inanıyorduk. yarıştan önce sporcumuzla
konuştum, 'İnanılmaz derecede pozitifim' demişti.
yiğit çok emek sarf etti bu işe çok alın teri döktü de-
vamını inşallah olimpiyatlarda alacağı başarılarla
getirecek." diye konuştu. Türkiye Turkcell Genç ve
Açık yaş Uzun Kulvar Milli Takım seçme yarışları
yarınki müsabakalarla devam edecek.

Bakan Kasapoğlu ntebrik etti

Gençlik ve spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasa-
poğlu yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer
verdi: "Edirne'de düzenlenen Türkiye Turkcell Milli
Takım seçmesi’nde erkekler serbest stil 800m’de elde
ettiği 7:51.60’lık derecesiyle Tokyo 2020 Olimpiyat
Oyunları’na katılma hakkı kazanan milli yüzücümüz
yiğit Aslan’ı kutluyorum. Olimpiyatlarda mücadele
etmeye hak kazanan milli sporcumuzun başarısında
emeği geçenleri de tebrik ediyor, yiğit Aslan’a Tokyo
Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum."

Pazartesiyi
bekleyin!

Bolu  Aladağlar'da kamp yapan Kadın Güreş Milli Takımı, 2020 Tokyo
Olimpiyatları'na hazırlanıyor. Milli güreşçiler Evin Demirhan ve Yasemin 
Adar, hedeflerinin olimpiyatlardan madalya ile dönmek olduğunu söyledi
Kadın Güreş Milli Takımı, koronavirüs
pandemisi nedeniyle bu yaza ertelenen
2020 Tokyo Olimpiyatları'na Bolu'da ha-
zırlanıyor. aladağlar Kamp Merkezi'nde
teknik direktör Efrahim Kahraman yö-
netiminde çalışmalarını sürdüren milli
sporcular, günde çift antrenman yapı-
yor. Milli güreşçiler Evin demirhan ve
Yasemin adar, Küba'dan gelen misafir
partner sporcularla birlikte kondisyon,
teknik ve taktik ağırlıklı çalışmalar ger-
çekleştiriyor.Kadın Güreş Milli Takımı
Teknik direktörü Efrahim Kahraman,
olimpiyatlarda iddialı olduklarını belirte-
rek, "Zorlu bir süreçten geçtik. Şu anda
yaklaşık 20 gün kampımız sürecek.
Küba Milli Takımı'nın sporcularını davet
ettik. Onlar da bize eşlik ediyor. Biliyor-
sunuz kadın güreşi başarılı bir döneme
geldi. Gönül ister ki daha fazla kota ala-
lım. Şu anda 2 kotamız var, iddialı sık-
letler; 50 kilo ve 76 kilo. 76 kiloda
dünya şampiyonu Yasemin adar var.
Evin demirhan'ın da dünya 3'üncülüğü
var. Bizim hedefimiz kadın güreşinde

yine büyük bir başarı elde ederek tarih
yazmak. Şampiyon olma kapasitesinde
sporcularımız var. Bizim daha önce
takım halinde avrupa 3'üncülüğü, şam-
piyonlarımız var. O yüzden biz de iddia-
lıyız. İnşallah olimpiyatlarda
şampiyonluk diyoruz. Madalya almak
isteriz. Günde çift antrenman yapıyoruz.
Yoğun geçiyor. Yüklenmeli bir antren-
man oluyor. Bundan sonra 4 Tem-
muz'da İstanbul'da kamp yapacağız.
Son kampımız olacak ve Tokyo'ya gide-
ceğiz. Orada biraz daha teknik ve taktik
üzerinde duracağız. Burada biraz daha
kuvvet, dayanıklılık için çalışmalarımız
sürüyor. O yüzden bizim için
burada yüklenme çok önemli. Son kam-
pımız için hazırlıklarımıza son hızla
devam ediyoruz" dedi.

İnşallah madalya gelir

Hedeflerinin olimpiyatlardan madal-
yayla dönmek olduğunu vurgulayan
milli sporcu Evin demirhan da "Olimpi-
yat öncesi son 2 kampımız kalmıştı. Bu

ilk kampımız. Her zaman kamplarımızı
burada geçirmeye çalışıyoruz çünkü en
iyi şekilde hazırlandığımız yerlerden bi-
risi. Kampın son haftasına geldik ve çok
verimli antrenmanlar geçirdik. İyi hazır-
landığımızı düşünüyorum. Fizik olarak
kendimizi çok iyi şekilde güçlendirdik.
Bundan sonra mental olarak güçlendir-
mek kalıyor. Biz sadece bu yıl değil yıl-
lardır olimpiyatlarda kadın güreşinde
madalyamız olmadığı için, hedefimiz
hep olimpiyatlarda madalya almaktı.
Şampiyonluğu hedefledik her zaman. O
yüzden antrenmanlarımıza ara verme-
den çalışıyorduk. Son demlere geldik.
İyi hazırlandığımızı düşünüyorum. İnşal-
lah hedeflediğimiz o ilk tarihi madal-
yaya ulaşırız" diye konuştu. Türkiye'ye
tekrar bir ilki yaşatmak istediğini kay-
deden Yasemin adar ise "Ben Türkiye
Cumhuriyeti tarihinin ilk avrupa, dünya
şampiyonu kadın güreşçisiyim. O yüz-
den de ülkeme tekrar bir ilki yaşatıp
2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın ma-
dalyayı hedefliyorum" dedi.

MAvİ-sİyAHLı kulübün sosyal
paylaşım sitesi Twitter hesabın-
dan "Hoş geldin Hakan" etike-
tiyle yapılan yazılı
açıklamada, 27 yaşındaki
milli futbolcunun 30 Hazi-
ran 2024'e kadar kendisini
ınterli yapan sözleşmeye
imza attığı belirtildi. Kulüp

hesabından, Hakan'ın ınter'in daha
önce kazandığı kupalarla özçekim yapar-
ken çekilmiş fotoğrafları paylaşıldı. 
Çalhanoğlu, dün akşam Milano'ya gelmiş,
sabah saatlerinde de ınter için sağlık kont-
rolünden geçmişti. 2017 yazında Alman-
ya'nın Bayer Leverkusen takımından
Milan'a transfer olarak serie A'da top koş-
turmaya başlayan Hakan Çalhanoğlu'nun
sözleşmesi 4 yılın ardından bu sezonla bir-
likte sona ermişti. ınter, milli futbolcu için
herhangi bir bonservis bedeli ödemedi.
Diğer yandan, ınter'in bu transferi duyur-
masından kısa süre önce Hakan Çalha-
noğlu, sosyal paylaşım platformu
ınstagram’dan İtalyanca "Her şey için te-
şekkürler Milan" mesajıyla kırmızı-siyahlı
takıma veda ettiğini açıkladı. Çalhanoğ-
lu’nun paylaşımında 2017'den bu yana for-
masını giydiği Milan’da attığı gol ve
asistlerin görüntüsü yer aldı. Çalhanoğlu,
Milan ile geçirdiği son sezonu 2020-
2021'de, serie A, İtalya Kupası ve Avrupa
Ligi olmak üzere üç farklı kulvarda 43
maçta, 9 gol, 12 asistlik performans 
sergilemişti.
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İtalya Birinci 
Futbol Ligi (Serie A)

takımlarından Inter, milli
futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu

3 yıllık sözleşmeyle 
kadrosuna kattı
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En değerlisi Mbappe
22 yaşındaki Fransız forvet oyuncusu Mbappe, 189 milyon avrolya EURO 2020'deki
en değerli 10 oyuncunun tahmini bonservis bedelleri listesinde başı çekti
2020 Avrupa Futbol
Şampiyonası'nda
(EURO 2020) müca-
dele eden oyuncular
arasında piyasa değeri
en yüksek isim, 189 mil-
yon avroyla Fransız
Kylian Mbappe oldu.
KPMG Football Bench-
mark ekibinin araştır-
masına göre, EURO
2020'deki en değerli 10
oyuncunun tahmini
bonservis bedellerinin
toplamı, 1 milyar 189

milyon avro olarak he-
saplandı. 22 yaşındaki
Fransız forvet oyuncusu
Mbappe'nin 189 milyon
avrolya başı çektiği liste-
nin 2 ve 3. sırasında, İn-
giliz oyuncular Harry
Kane (127 milyon avro)
ve Marcus Rashford
(121 milyon avro) yer
aldı.Listede İngiltere'den
4, Belçika'dan 2, Fransa,
Hollanda, Almanya ve
Portekiz'den ise birer
futbolcu bulunuyor.

Kadın güreşçiler
başarı istiyor

Fenerbahçe
Kulübü Başkanı Ali Koç,
teknik direktör seçimi
konusunda herkesin
sabırlı olması
gerektiğini söyledi.
Koç, “Fenerbahçe için
en iyisi kimse onu
buraya getireceğiz”
ifadelerini kullandı.



İ stanbul Kadıköy Anadolu İmam 
Hatip Lisesi 10. sınıf öğrencisi 
Muhammed Bilal Özyüksel, yazdığı 

gramer kitabıyla İspanyollara ve Latin 
Amerikalılara çevrim içi Türkçe dersi 
veriyor. 
Bilal Özyüksel, Trabzonlu bir ailenin en 
büyük çocuğu olarak Kocaeli'nin Gebze 
ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu bu il-
çede okuyan Özyüksel, lise eğitimini için 
İstanbul'a geldi. İspanyolca eğitim veren 
Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni 
kazanan Özyüksel, dil hazırlık sınıfını ta-
mamlayarak İspanyolcayı ilerletti ve bu 
dilde tercüme yapabilecek seviyeye geldi. 
İspanyolcayı ileri seviyede öğrenmek için 
internetten konuşacak birilerini arayan 
Özyüksel, bu sırada Latin Amerikalıların 
ve İspanyolların Türkçeye olan ilgisini 
fark etti. Bunun üzerine "Türkçe öğren" 
manasına gelen 
"https://aprenderturco.com/" isimli bir 
internet sitesi kuran Bilal Özyüksel, bu-
rada ana dili İspanyolca olanlara Türkçe 
öğretmeye yönelik materyaller yayınla-
maya başladı. Özyüksel, yaptığı özel ve 
grup derslerinin tamamını sitesine de 
koydu. Liseli gencin bu çalışmasını fark 
eden Latin Amerikalılar ve İspanyollar, 
bu siteye girerek sıfırdan ileri seviyeye 
kadar Türkçe dersleri dinleyebiliyor, alış-
tırma yapabiliyor. Sistem bu alıştırmala-
rın doğru ve yanlışlarını kontrol ederek 
öğrenciye bilgi veriyor. İsteyenler daha 
sonra Özyüksel'e anlamadıkları konular 
hakkında soru sorabiliyor. 

Sosyal medyadaki dersleri ilgi gördü 

Bununla yetinmeyen Özyüksel, Instag-
ram'dan da Latin Amerikalılara ve İspan-
yollara Türkçe öğretmek amacıyla 
"Aprender Turco" isminde bir hesap açtı. 
Daha önce böyle bir çalışma yapılmadığı 
için Özyüksel'in hesabı da yoğun ilgi 
gördü. Çok sayıda kişi Türkçe öğrenmek 
için çevrim içi özel ders talebinde bu-
lundu. Özyüksel'in öğrencileri arasında 
25 yaşında olan da 70 yaşında olan da 
var. Liseli genç ayrıca İspanyolca bir 
Türkçe gramer kitabı da yazdı. Tercüme 
edilmeden, dünyada ilk defa İspanyolca 
yazılmış bir Türkçe gramer kitabı olan bu 
eser Amazon üzerinden yakın zamanda 
satılmaya başlanacak. 

Türkçe'ye olan ilgisini gördüm 

Lise öğrencisi 17 yaşındaki Muhammed 
Bilal Özyüksel, sorularını yanıtlarken, İs-
panyolcasını geliştirmek için internet üze-
rinden pratik yapabileceği birilerini 
ararken Latin Amerikalıların Türkçeye 
olan ilgisini fark ettiğini söyledi. Başta 
TRT'de yayınlanan "Diriliş Ertuğrul" ve 
"Payitaht "olmak üzere diğer Türk dizile-
rinin de Türkçeye ve Türkiye'ye Latin 
Amerikalıların ilgisini artırdığını aktaran 
Özyüksel, "WhatsApp, Instagram üzerin-
den İspanyolca konuşuyorduk. Bir 
zaman sonra onların da Türkçeye olan il-
gisini gördüm. Türkçe nasıl ismimi söyle-
rim, şunu, bunu nasıl söylerim derken bir 
baktım ki çok büyük bir dünya var. Bu in-
sanlar Türkçe öğrenmek istiyorlar. Türk-
çeye ilgileri var, 'Ben bunlar için ne 
yapabilirim?' diye düşündüm. Onlar 
bana İspanyolca öğretiyorlar, ben onlara 
Türkçe öğretiyorum. Böyle bir dil alışve-
riş olarak başladı. Sonrasında talep arttı. 

Bugüne kadar geldi." diye konuştu. Bazı 
öğrencilerinin kendisini görünce yaşın-
dan dolayı şaşırdığına vurgu yapan Öz-
yüksel, şöyle devam etti: "Ders verirken 
yaşımdan bahsetmemeye çalışıyorum. 
Bana sormadan hiçbir şey söylemiyo-
rum. Yaşımı öğrendikleri zaman şaşırı-
yorlar. Aslında çok da adetleri değil yaş 
sormak, ama sordular. 'Kaç yaşındasın?' 
diye. Ben de yaşımı söyledim. 'Benim oğ-
lumla aynı yaştasın ama o içeride Play 
Station oynuyor, sen bana dil öğretiyor-
sun.' dedi birisi. Bunun öğrendikten 
sonra ilişki biraz daha samimi oluyor. 
Örneğin 2 ay sürecek bir kursun ilk bir 
haftasında ben kamerayı açmıyorum. 
Çünkü insanlarda ön yargı olabiliyor. 'Bu 
küçücük çocuk bana ne öğretecek?' diye. 
Beni görünce ilk başta biraz şaşırabiliyor-
lar. Sonra 'Yaşın, düşüncen hiç önemli 
değil, önemli olan bize bu dili profesyo-
nel bir şekilde öğretmen.' diyorlar." Öz-
yüksel, Küba hariç tüm Latin Amerika 
ülkelerinden ve İspanya'dan çok sayıda 
öğrencisinin olduğunu dile getirerek, bu 
ülkelerde bazı firmaların talebi üzerine 
"Turistik Türkçe" adıyla bir kurs başlata-
cağını ifade etti. 

Önemli bir çalışma oldu 

Türkçenin gramer kurallarını anlatan İs-
panyolca bir kitap hazırladığını anlatan 
Bilal Özyüksel, şöyle konuştu: "Bu bir se-
rinin başlangıcı. Bu kitap A1 seviye, 
Türkçenin temeli. Türkçeye yeni başla-

yan bir öğrencinin neyi bilmesi gerekti-
ğini anlatan İspanyolca bir kitap kaleme 
aldım. Kitap bitmiş durumda. Son oku-
malarını yapıyoruz. 270 sayfa, içinde 
ufak bir sözlüğü de var. Amazon ile an-
laşma imzalandı. Amerika Birleşik Dev-
letleri, Brezilya, Meksika, İspanya, 
Fransa, Almanya, Japonya ve birkaç ül-
kede daha direkt basım olacak. Diğer ül-
kelere ise en yakın ülkede basılıp 
uluslararası kargo ile gönderilecek. Daha 
önce tercüme edilmiş kitaplar var. Bunlar 
kaynak kitaplar. Ben bile okurken zorlanı-
yorum. Bunların tamamı çok eski kitap-
lar. Türkçe yazılmış bir gramer kitabını 
almışlar ve bunu İspanyolcaya tercüme 
etmişler. Hiç kimse sıfırdan başlayan İs-
panyol ve Latin Amerikalı birisi için 'Biz 
Türkçeyi nasıl öğretebiliriz?' diye bir 
kitap kaleme almamış. Benimki sıfırdan 
yazılmış. Türkçe zor bir dil, öğrenilmesi 
zor. Bu işi bizim kolaylaştırmamız lazım. 
'İspanyolca mantığına nasıl uyarlayabili-
rim?' diye sıfırdan kaleme aldım." Özyük-
sel, yazdığı kitapta kendisine destek veren 
edebiyat dersi öğretmenleri Hediye Kıy-
met Soyyiğit ve Yasemin Kalkan'a teşek-
kür etti. Bazı öğrencilerinin kendisiyle 
tanıştıktan sonra Müslümanlığa da ilgi 
duyduğunu anlatan Özyüksel, Şili'den 
kimyager bir kadının ve Ekvador'dan bir 
çiftin Müslüman olduğunu söyledi. 

Türkçe kulağa hoş geliyor 

İspanyol rehber 50 yaşındaki Mary 

Carmen Escot, 2019 yılının ortalarından 
bu yana Türkçe dersi aldığını anlattı.Yeni 
diller öğrenmeye meraklı olduğunu dile 
getiren Escot, "Türkçenin kulağa çok hoş 
gelen bir tınısı var. Ayrıca bir müzede ça-
lışıyorum ve müzeyi ziyarete gelen Türk-
lerle konuşmak istiyorum." dedi. 

Türkçe öğrenmek güzel 

Müslüman olan ve Ekvador'dan derslere 
katılan 45 yaşındaki Monica Alvarado ise 
Kanuni Sultan Süleyman'ın hayatını an-
latan bir kitabı okuduktan sonra Türkçe 
öğrenmeye başladığını dile getirdi. 
Şu anda günlük ihtiyaçlarını karşılayabi-
lecek kadar Türkçe konuşabildiğini kay-
deden Alvarado, şöyle devam etti: 
"Bence Türkiye, çok renkli ve ilim dolu 
güzel bir ülke. Türk kültürünü, insanların 
nezaketini, çiçeklerini, mimarisini ve tari-
hini  
seviyorum.  
Ayrıca ezan sesinin kulağa çok hoş gelen 
bir tınısı var bundan da etkilendiğimi 
söyleyebilirim. Emekli olup Türkiye’ye 
gitmek ve ülkenin her yerini gezmek isti-
yorum. Türkçe öğreten birini bulmak ol-
dukça zor oldu ama yaratıcım olan 
Allah, kalbimden geçenleri biliyordu ve 
karşıma hayatımızı bereketlendiren şim-
diki öğretmenimi çıkardı. Onun saye-
sinde Allah'ı ve elçisi Hz. Muhammed'i 
tanıdım. Ülkemdeki insanların bu güze-
lim ülkeyi tanımalarını ve dilini öğrenme-
lerini çok isterdim." HABER MERKEZİ 

Başakşehir Belediyesi Tiyatro  
Akademisi’nin düzenlediği  

“Sahnede Komedi Var” isimli kısa 
komedi oyunu yazma yarışmasının 

kazananları belli oldu. 27 ilden  
248 eserin yer aldığı yarışmada  
Metehan Yavuz’un kaleme aldığı 
“Koru Sakinleri” eseri birincilik  

ödülüne layık görüldü

Tiyatroda  
kazananlar belli 

BAŞAKŞEHİR Tiyatro Akademisi tarafından 
düzenlenen “Sahnede Komedi Var” isimli 
Kısa Komedi Oyunu Yazma Yarışması sonuç-
landı. Yeni oyun yazarlarını teşvik etmek ve 
farklı bakış açılarına yer vererek özgün tiyatro 
eserlerini seyirciyle buluşturmak amacıyla ya-
pılan yarışma ülke çapında büyük ilgi gördü. 
Yarışmaya 27 ilden toplam 248 eser katıldı. 
Başvuru koşullarını taşıyan 242 eser değerlen-
dirmeye alındı. 

Her eser titizlikle incelendi 

Başvuruları Başakşehir Tiyatro Akademisi 
hocalarının oluşturduğu ön jüri değerlendirdi. 
Finale kalan eserlerin değerlendirmesini ise 
Zihni Göktay, Hasan Kaçan, Prof. Dr. Çetin 
Sarıkartal, Doç. Dr. Zerrin Yanıkkaya, Cengiz 
Küçükayvaz ve Caner Demir’den oluşan jüri 
yaptı. Her oyunun titizlikle incelenmesinin ar-
dından Metehan Yavuz’un kaleme aldığı 
“Koru Sakinleri” adlı eseri 10 bin TL’lik birin-
cilik ödülüne layık görüldü. Erkan Gün-
düz’ün kaleme aldığı “46D” adlı eseri 7 bin 
500 TL’lik ikincilik ödülünü aldı. Ahmet Ars-
lan’ın yazdığı “Sıkılıyorsun Biliyoruz” isimli 
oyun ise 5 bin TL’lik üçüncülük ödülünü al-
maya hak kazandı. 

Mansiyon ödülleri sahiplerini buldu 

Yarışmada, Muhammed Huzeyfe Tural’ın 
“Evlilikte Yaşa Takılanlar”, Oğuz Cabir Ars-
lan’ın “Adam Asmaca” ve Olcay Köseoğ-
lu’nun “Modernize Olmuş Değnekçi” eserleri 
mansiyon ödülüne layık görüldü. Mansiyon 
ödülünü almaya hak kazanan 3 eser sahibine 
ise 2 bin 500’er TL’lik ödülün sahibi oldu.  

Sağlık alanında 
yatırımlar olacak
ÜMRANİYE Belediyesi bu güne kadar Halk 
Sağlığı Merkezi (HASAM), Yeşilay Danış-
manlık Merkezi (YEDAM), Ümraniye Kızı-
lay Şubesi ve her mahalleye Aile Sağlığı 
Merkezi gibi sağlık alanında birçok tesis inşa 
edip vatandaşların hizmetine açtı. Pandemi 
süreciyle birlikte sağlık hizmetlerinin değeri 
bir kez daha anlaşılmış oldu. Ümraniye Bele-
diyesi de hizmet halkasına bir yenisini daha 
ekleyerek, Ihlamurkuyu Mahallesi’nde yeni 
bir Aile Sağlığı Merkezi’nin inşasına başladı. 
Modern ve işlevsel mimarisiyle dikkat çeken 
yeni Aile Sağlığı Merkezi’nde 5 muayene 
odası, arşiv, gebe izlem, aşı bebek izlem, acil 
müdahale ve laboratuvar yer alıyor.

Sen neymişsin  
be Göksel
BAŞARILI sanatçı Göksel'in müzikal başa-
rısı global platformlara da damgasını 
vurdu. “Çölde Bi’ Vaha” şarkısı ile Spo-
tify’ın dünya genelindeki kadın seslere des-
tek platformu Equal’in Türkiye kapak 
yıldızı olan Göksel'in fotoğrafı, New York 
Times Square meydanında boy gösteren 
uluslararası kadın sanatçılar arasında yerini 
aldı. Göksel'in geçtiğimiz ay yayınlanan 
yeni teklisi “Çölde Bi’ Vaha”, her şarkısında 
olduğu gibi listelerin en üst sıralarında yer 
alıyor. Sanatçı, bu yaz itibarıyla uzun bir 
aradan sonra yoğun konser programıyla se-
venleri ile buluşmaya hazırlanıyor.
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Lise öğrencisinden 
İspanyolca kitap GELECEĞİ 

PARLAK

TÜRKİYE, özellikle Suriye iç sa-
vaşının ardından milyonlarca 
mülteciye kucak açan ülke ko-
numuna geldi. Suriye’nin yanı 
sıra dünyanın birçok ülkesinden 
yüzbinlerce mülteciye yardım 
eli uzattı. Türkiye’ye sığınan 
Kafkas ve Orta Asyalı mülteci-
lere yönelik hizmet veren yar-
dım kuruluşlarının başında 
İMKANDER geliyor. Derneğin 
Genel Başkanı Murat Özer, 
mültecilere yönelik çalışmaları 

anlattı. Temel ihtiyaçların karşı-
lanmasından eğitim desteğine, 
sağlık yardımlarından insan 
hakları çalışmalarına kadar bir-
çok alanda faaliyet yürüttükle-
rini belirten İMKANDER 
Genel Başkanı Murat Özer, 
“Mültecilere yönelik çalışmala-
rımıza 2009 yılında başladık. O 
tarihten bugüne kadar binlerce 
mültecinin yardımına koştuk. 
Bazı yorumcular genel olarak 
mültecilere yabancı muamelesi 

yapıyor. Onlar ülkemize ya-
bancı değildir. Bunu küçük bir 
örnek ile anlatmak isterim. Ül-
kemize gelen Suriyeli mültecile-
rin büyük bir kısmı Halep 
ilinden gelmiştir. Halep aslında 
Gaziantep, Kilis’in bir parça-
sıydı. Aslında biz bir yabancıyı 
topraklarımızda misafir etmiyo-
ruz. Bizden kopartılmış olan bir 
halk, yeniden bizimle buluştu.” 
değerlendirmesinde bulundu. 
YAKUP TEZCAN 

Başakşehir mülteciler için ne gerekirse yaptı
Başakşehir Belediyesi, 20 Haziran Dünya Mülteci Günü’nde savaş ve çatışmalar yüzünden evlerinden ayrılmak zorunda kalan mültecileri unutmadı. 

Başakşehir’in mültecilere kucak açan ilçelerin başında geldiğini belirten İMKANDER Genel Başkanı Murat Özer, “Hiçbir zaman mültecileri misafir 
olarak görmedik. Onlar bizim kardeşimiz ve biz de kardeşlik görevimizi yerine getiriyoruz” dedi


