
5 Kİşİ DALGALARA KAPILDI

İkazlara aldırış
eden olmadı!

Yoğun dalga ve akıntı nede-
niyle denize girmenin yasak-

landığı Şile'de vatandaşların,
yasağı ve polislerin uyarılarını hiçe
sayarak yüzmeye devam ettikleri,
plajda yoğunluk oluşturdukları
görüldü. Polis ekipleri de plajda
megafon ile anons yaparak vatan-
daşları denize girmemeleri konu-
sunda uyardı. Fakat aldırış eden
olmadı. Önceki gün Şile'de 5 kişi
dalgalara kapılarak gözden kay-
bolmuştu. I SAYFA 9
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GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

Beni tam 2 kez
öldürmek istedi

Beşiktaş'ta bir gece kulübünde
eğlenmeye giden manken

Gizem Akbaş (27), eski sevgilisi Mü-
cahit İsmail Ayta (28) tarafından
acımasızca darp edildi. Darp sonrası
burnu kırılan Gizem Akbaş, hak-

kında uzaklaştırma
kararı olmasına
rağmen kendisini
darp eden Mücahit
İsmail Ayta'nın olay
sonrasında tatile
gittiğini söyleyerek
"Beni iki kez öldür-
mek istedi, tutuk-
lansın" diye feryat
etti. I SAYFA 3
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Gizem Akbaş

BAşBAĞLAR’I uNuTMADI

Türkiye’de büyük 
oyunlar oynandı

Kurban Bayramı dolayısıyla
Erzincan'da bulunan ve bir

dizi ziyarette bulunan Kartal Bele-
diye Başkanı Gökhan Yüksel, 5
Temmuz 1993’te Erzincan’a bağlı
Kemaliye İlçesi’nin Başbağlar
Köyü’nde gerçekleştirilen katliamda
şehit edilen 33 vatandaşın kabirlerini
ziyaret edip karanfil bıraktı. Başkan
Yüksel, "Sivas'ta yakıldık Başbağ-
lar'da vurulduk. Çok büyük oyunlar
oynandı ülkemizde. Kardeşi kardeşe
düşürdüler" dedi. I SAYFA 8
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SABAHIN 5'İNDE YÜZEREK TEKNEYE BİNECEKSİNİZ!
Büyükçekmece Belediyesi,
bayram öncesinde Kum-

burgaz sahilinde yüzme alanı içe-
risinde yer alan özel tekne ve
tonozların, gösterilen tekne park
yerlerine çekilmesi için zabıta
ekipleri aracılığıyla bildirimde bu-
lundu. Bu karar, evlerinin hemen
önündeki sahil şeridinde teknesi
olanları rahatsız etti. Tekne sahip-
leri, denizde kortej oluşturup
korna ve düdük çalarak seslerini

duyurmaya çalıştılar. Toplanan
yaklaşık 100 tekne sahibi, Türk
bayrakları açarak karara karşı çık-
tıklarını duyurdu. Yıldıray Ersöz,
50 yıldır Kumburgaz sahilinde
tekne sahibi olduğunu belirterek,
"Düşünebiliyor musunuz, gece
12'de denizden gelmişiniz, balık-
tan gelmişiniz yüzerek karaya çı-
kacaksınız, sabahın 5'inde yüzerek
tekneye bineceksiniz. Bunlar bize
saçma geldi" diye konuştu.
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DENİZE GİREN İNSANLARDA RAHATSIZLIK YARATIYOR
40 senedir Kumburgaz'da
yaşadığını belirten tekne

sahiplerinden Kemal Yağızyılmaz
da belediye tarafından gösterilen
yerlerin küçük olduğunu vurgula-
yarak "Oraya sığsa sığsa 50 tekne,
burada var 3-5 bin tekne. Zaten
korumasını bile yapamayız. Lüt-
fen sesimizi duysunlar" diye ko-
nuştu. Büyükçekmece Belediyesi
yetkililerinden yapılan açıklamada
ise “Güzelce'den Kumburgaz'a

kadar olan bölge insanların denize
girdiği bölge. Oradaki kayıklar ve
tekneler gelişigüzel olarak insanla-
rın denize girdiği yere bırakılıyor.
Dubaları, çıpaları denize giren in-
sanlar da rahatsızlık yaratıyor.
Tekneler kaldırılmıyor. İnsanlar-
dan gelen şikayet nedeniyle dü-
zenlemek için üç ayrı nokta
belirlenmiş, yaz sezonunda 
oralara çekmeleri isteniyor” 
ifadelerine yer verildi. I SAYFA 9
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Olay, dün akşam sa-
atlerinde Küçükçek-

mece'de yaşandı. İsminin
Defne olduğu öğrenilen kız
çocuğu minibüste yalnız ba-
şına yolculuk yapıyordu. Bu
sırada yolculardan Mahmut
Elkatmış küçük kızı farketti,
diğer yolculara kızın yakın-
ları olup olmadıklarını
sordu. Olumsuz yanıt alan

yolcu Elkatmış 5 yaşındaki
Defne'yi Küçükçekmece
Polis Merkezi'ne teslim etti.
Elkatmış, "Korkmasın diye
arkadaş gibi davrandım.
Emniyeti aradım ama sonra
kendim götürdüm" diye ko-
nuştu. Minibüste bulunan
çocuğun karakola gelen an-
nesi tarafından teslim alın-
dığı öğrenildi. I SAYFA 5
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İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
(TUHİM), daha önce belirlenen UKOME 

şartlarını yerine getirmemeleri nedeniyle, 397 aracın 
güzergah kullanım izin belgelerini askıya aldı. İBB’ye
vatandaşlar tarafından gelen şikayetlerle ilgili inceleme
sonucunda, söz konusu araçların gerekli taksimetre en-
tegrasyonunu gerçekleştirmediği tespit edildi. I SAYFA 9
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397 TAKSİ BAĞLANDI
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Esenler'de sabah saatlerinde
bir evden dumanların yüksel-

diği görenler itfaiye ekiplerine haber
verdi. Yangın itfaiye ekipleri tarafın-
dan kısa sürede söndürülüren, evde
20 yaşındaki Zeynep Üzbaş ölü ola-
rak bulundu. Hamdin Üzbaş'ın kızı
Zeynep Üzbaş'ı boğarak öldürdükten
sonra bileklerini keserek intihara te-
şebbüs ettiği öğrenildi. I SAYFA 3
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Sel felaketinin yaşandığı
Rize ve Artvin’e giden

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TOKİ
Başkanlığıyla selden en çok etkile-
nen 4 ilçede proje çalışmalarını
başlattık. Köylerde ahırı, deposu
bulunan yöresel evlerimizi, mer-
kezde ise 3-4 katı geçmeyen konut-
larımızı inşa edeceğiz. Toplam 550
konut inşa edeceğiz. Köylerimizde

50 köy evi yapacağız. 5 adet çayevi
yapma kararı aldık" dedi. "Son yıl-
larda artan küresel ısınmayla bu
ilahi dengenin bozulduğuna şahit
oluyoruz" diyen Erdoğan, "Ne
olur, şu yamaçlarda 5-10 kat bina
yapmayın. Bu çaylıklar azotla top-
rağı eritiyor. Bu balçığa dönüşüyor
ve o binalar kaymayla karşı kar-
şıya kalıyor" ricasında bulundu. 
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BU BAYRAMDA
HASRET DİNDİ!

Kurban Bayramı'nda ilçe gene-
linde birçok etkinlikte bulunan

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık, "Tüm dünyayı etkisi altına
alan küresel pandemi krizini aşılama ile
atlatmaya çalıştığımız günlerdeyiz. Bey-
likdüzü Belediyesi olarak son 1 buçuk
yıldır hayatımızı tümden değiştiren pan-
demiyle çetin bir mücadele verirken, 
ilçemizi de geleceğe hazırladık. Bayram-
larımızı sevdiklerimizden uzak, izole 
geçirdiğimiz bir yılın sonrasında, bu 
yıl Kurban Bayramı’nda
hasret dindi" dedi. 
I SAYFA 4
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BAyRAM PAyLAşMAKTIR

5 ton kurban 
eti dağıtıldı

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri
Çarşısı, bağışçılar tarafından

bağışlanan 5 ton kurban etini ihti-
yaç sahibi ailelere dağıttı. Belediye
Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Bayram-
lar paylaşma duygusunun hissedil-
diği en özel günlerdir. Özellikle
Kurban Bayramı’nda paylaşmak,
çok daha özeldir. Her sene olduğu
gibi bu sene de kurban kesmeye
gücü yetmeyen ihtiyaç sahibi aile-
lerimizin yanında olmaya gayret
gösterdik" dedi. I SAYFA 5
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KUMBURGAZ’DA 
TEKNE ISYANI!
Büyükçekmece Belediyesi, yaz sezonu boyunca yüzme alanı içinde yer alan özel teknelerin,
belirlenen park alanlarına çekilmesi kararını aldı. Kumburgaz sahilinde yaklaşık 100 tekne
sahibi ise denizde kortej oluşturarak karara karşı çıktıklarını duyurdu. Özel tekne sahibi 
Yıldıray Ersöz, "Belediyenin bayramda böyle bir zulüm yapmasını yadırgıyorum" dedi

ÇEVRE SAKİNLERİ FARKLI GÖRÜŞTE
Uzun süredir Kumburgaz'da yaşayan çevre sakinleri ise
farklı fikirleri paylaşıyor. Hakan Aktaş, "Tekneler bizi rahat-
sız etmiyor, ayrı bir güzellik katıyor" derken, Anibal Güle-
roğlu da "Çocukluğumdan itibaren burada büyüdüm ve bu
tekneler her zaman için problem oldu" şeklinde konuştu.  

PALANDÖKEN’DEN ÇAĞRI

Bedelli askerlik 
ücreti düşmeli

PANDEMİ BİRAZ SARSTI

Bizim için en 
yüksek mertebe

A Milli Kadın Voleybol Ta-
kımı oyuncusu Meliha İs-

mailoğlu, "Olimpiyatlar, daha
önce katılmadığımız bir turnuva.
Kariyerimizde gidebileceğimiz en
yüksek mertebe" dedi. İsmailoğlu,
"Pandemi bizi biraz sarstı. Biraz
daha erkenden
toplanabilseydik
sistemimiz daha
erken oturmuş
olurdu. Çünkü
sezonda herkes
farklı sistemlerde
oynadı. Elimiz-
deki zamanı ve-
rimli kullandık ve
şu an hazırız"
diye konuştu.

ç

Meliha İsmailoğlu

TESK Genel Başkanı Bend-
evi Palandöken, 43 bin 150

TL'ye yükselen bedelli askerlik üc-
reti için "Mutlaka düşürülmeli” 
çağrısında bulundu. Palandöken,
"Okulu bitiren ve hayata atılan
gençlerimiz askerlik sebebiyle iş
dünyasından uzaklaşmak zorunda
kalmamalı. Ücretler makul seviyeye
çekilirse daha fazla gencimiz bedelli
askerlik imkanından yararlanırken
devlet bütçesine de gelir sağlanmış
olur" değerlendirmesini yaptı.
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ANNESİ TARAFINDAN TESLİM ALINDI

KIZINI UNUTTU!
Küçükçekmece'de minibüste unutulduğu öne sürülen 5 yaşındaki

kız çocuğu, bir yolcu tarafından karakola teslim edildi

Böyle baba 
olmaz olsun

Senatörlerden 
uyarı mektubu!

Boğaziçi Üniversitesi’nin seçilmiş senatörleri, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan tarafından 15 Temmuz'da görevden alınan Melih Bu-

lu'nun ardından, Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olmak için başvuracak
adaylara hitaben bir açık mektup yazdı. Mektupta üniversite yönetimine
aday olan kişilerin Boğaziçi ilkelerine bağlı kalmaları istendi. I SAYFA 9
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Medicana International İzmir Hasta-
nesi Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları
Uzmanı Prof. Dr. Pınar, bayram tatilinde

serinlemek için havuzu tercih edeceklere uyarılarda
bulundu. Özellikle havuza girilirken bazı hijyen ku-
rallarına önem verilmesini isteyen Prof. Dr. Pınar,
dış kulak yolları iltihabının çok ağrılı sürece yol aç-
tığına dikkat çekti. Pınar, "Bayram tatili başlıyor.
Bayramın bize zehrolmaması için özellikle havuza
girerken bazı hijyen kurallarına önem vermek gere-
kir. Bu dönemde kulak mantarları, dış kulak yolu il-
tihapları gibi sorunlarla sık karşılaşıyoruz. Havuza
girince kulaklarımızdaki muhtemel kirlerin şişmesi
söz konusu. Kişiler kulaklarına su kaçtı sanıp sü-
rekli kulağını kurcalarsa dış kulak yolunda bir ilti-
hap meydana gelebilir. Dış kulak yolları iltihabı çok
ağrılı bir sürece neden olur. Dolayısıyla kişinin tati-
lini burnundan getirebilir" dedi.Dış kulak yolu ilti-
habının bulguları hakkında da bilgiler veren Prof.
Dr. Pınar, kulağın önündeki kıkırdağa dokunuldu-
ğunda şiddetli ağrı hissi oluşması durumunda mut-
laka en yakın kulak, burun, boğaz hekimine
gidilmesi gerektiğini hatırlattı.

Tedavi için vakit kaybetmeyin

Tedavinin vakit kaybetmeden düzenlenmesinin
önemli olduğunu dile getiren Pınar, "Bunun ya-
nında mantar otomikoz dediğimiz kulak mantarla-
rının da tam mevsimini yaşıyoruz. Bu mevsimde
havuzda ve denizde kulak hijyeninin bozulması ne-
deniyle mantar üreyebilir. Dolayısıyla dış kulak yolu
mantarı oluşup kaşıntılı ve ağrılı bir semptom vere-
bilir bizlere. Dış kulak yolu mantarı önemsenmeli-
dir çünkü bu enfeksiyonlar şiddetli ağrılarla birlikte
kişide birtakım komplikasyonlara yol açabilir" diye
konuştu. Pandemi döneminde havuzda da sosyal
mesafenin çok önemli olduğunu hatırlatan Kulak,
Burun, Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Pınar,
"Bazı havuzlarda çocukların ya da yetişkinlerin üst
üste yani çok yakın mesafede vakit geçirip şakalaşa-
bildiğini görüyoruz. Bunlar tabii ki pandemi önlem-
lerine uymuyor. Özellikle buna dikkat edilmeli.
Halen bu virüs hayatımızda dolayısıyla pandemi
nedeniyle havuzda ve denizde sosyal mesafeye
uyulmalı. Havuzların klor oranları ölçülüyorsa her-
hangi bir hijyen sorunu yoksa elbette güvenle girile-
bilir ancak girilirken de mutlaka öncesinde duş
alınmalı. Dezenfeksiyona önem verilmeli. Pandemi
nedeniyle sosyal mesafeye dikkat edilerek yakınlaş-
malardan kaçınılmalı. Sağlığımız için bunlara mut-
laka uymalıyız" dedi. 
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Detoks eziyete dönmesin
Kurban Bayramı süresince yenen yemeklerin ölçülü olması ve sıvı tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Binnur Okan
Bakır, bayramdan sonra yapılan detoksların fiziksel ve zihinsel açıdan zararları olduğunu söyledi. Bakır, “Detoks adı altında sebze sularıyla
geçirilen günlerin literatürde hiçbir şekilde yeri yoktur. Bu yüzden gereksiz, kısıtlayıcı uygulamalarla kendinize eziyet etmeyin” diye konuştu

Kurban Bayramı’nda etler,
tatlılar çok fazla tüketilebiliyor.
Uzmanlar ise porsiyonların öl-

çülü olması ve bolca sıvı tüketilmesi ge-
rektiği konusunda uyarıyor. Yeditepe
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Dekan Yardımcısı ve Beslenme ve Diya-
tetik Bölümü Binnur Okan Bakır, Kur-
ban Bayramı süresince yenen etle ilgili
önemli uyarılarda bulunurken, bayram
sonrasında yapılan detokslarla ilgili
doğru bilinen yanlışları anlattı. “Bay-
ramlarda rutin beslenme düzenimizin,
olağan alımımızın üzerine çıkıyor ya da
daha farklı besinlerle besleniyor olma-
mız çok normal” diyerek sözlerine başla-
yan Bakır, sözlerine şöyle devam etti:
“Bu süreçte hem psikolojik olarak hem
de sosyal olarak farklı ortamlarda, farklı
hissiyatlarda olabiliyoruz. İkramlıklar
olabiliyor. Bu yıl belki pandemi şartların-
dan dolayı bir araya gelmeler kısıtlı ola-
cak ama mutlaka hem besin alımında
hem de porsiyon boyutlarımızda birta-
kım değişiklikler olabiliyor. Burada en
kilit nokta, porsiyon kontrolü yapmak.
Çünkü tatlı da tüketseniz hamur işi de
tüketseniz porsiyon kontrolünüz varsa
ve kendinizi bu alanda denetleyebiliyor-
sanız çok da büyük bir sorun teşkil et-
meyecektir. Tabii ki sağlıklı beslenme
ilkelerinden ödün vermeyelim, özel gün-
lerimizde de temel beslenme ilkelerine
mümkün mertebe uyalım. Örneğin taze
sebze meyvelerin yeterli miktarda tüketil-
mesi, kırmızı etin çok fazla tüketilme-
mesi, etin çok yüksek sıcaklıkta ya da

mangal gibi etin doğrudan ateşle temas
ettiği yöntemlerle pişirmemeye özen
gösterilmesi gerekir.”

Sıvı tüketimini ihmal etmeyin

Sıvı tüketiminin önemli olduğunun altını
çizen Bakır, “Bu yıl bayramda çok ciddi
derecede yüksek sıcaklıklar yaşayacağız.
O nedenle mümkünse sıvı alımını hiç
ihmal etmemek gerekiyor. Taze sebze
meyvelerle birlikte, sıvı alımımıza bir
miktar katkıda bulunuyor oluyoruz.
Ama yanında da su içmeyi ihmal etmi-
yoruz. Çünkü sıvıdan kastımız ağırlıklı
olarak sudur veya ayrandır. Çay, kahve
gibi içeceklerin tüketimi sıvı alınımına
katkıda bulunuyor gibi görünse de vü-

cuttan sıvı kaybını tetikliyor. O yüzden
yeterli ölçüde ve uygun sıvıları almayı
ihmal etmemek gerekiyor” diye konuştu.

Sağlığınızı riske atmayın

Bayramda fazla yenen yemeklerin ardın-
dan yapılan şok ve detoks programların-
dan kaçınılması gerektiğini belirten Bakır,
"Bayram ertesi ya da özel günlerden
sonra, 3-4 gün vücudu toparlamak için
bir akım olarak uygulanan şok ve detoks
gibi programlar var. Bu programlardan
kaçınılması gerekiyor. Bu hem zihinsel
hem de bedensel bir eziyet. İşin biyolojil
ve psikolojik zararları var. Aslında vücu-
dumuzun çok güzel çalışan bir detoksifi-
kasyon sistemi var zaten. Bu 1-2 günde

olabilen bir şey değil, sürekli devam eden
bir sistem. Bağışıklık sisteminiz düzgün
bir şekilde çalışıyorsa yılın 365 günü
zaten vücudunuzda kendi kendine çalı-
şan bir detoksifikasyon sistemi olduğunu
biliyoruz. İstenmeyen maddelerin atıl-
ması, zehirli maddelerin uzaklaştırılması
için çalışan bir sistem varken siz, ‘bay-
ramdan sonra detoks yapacağım’ diye 2-
3 gün sadece sıvı besinlerle, sebze
sularıyla beslenerek bunu telafi etmeye
kalktığınızda mutlaka ki hem zihinsel
hem de bedensel zararları oluyor. Detoks
adı altında sebze sularıyla geçirilen gün-
lerin literatürde hiçbir şekilde yeri yoktur.
Bu yüzden gereksiz, kısıtlayıcı uygulama-
larla kendimize eziyet etmeyelim” dedi.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Gizem Arıburnu, evlenince kilo almamak
için 10 önemli kuralı sıraladı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu
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Y aklaşık birbuçuk yıldır devam

eden Covid-19 pandemisinde
gerek hareketsizlik gerekse bes-

lenme alışkanlıklarının değişmesi nede-
niyle kilo alımı hızlandı. Düğün
yasaklarının kalkmasıyla evliliklerini
öteleyen pek çok çift soluğu nikah daire-
lerinde alırken, bu süreçte ince ve fit gö-
rünmeye imkan vermeyen fazla kilolar
can sıkıcı olabiliyor. Ancak yeni evli çift-
ler dikkat! Asıl tehlike daha sonra başlı-
yor zira beslenme alışkanlıkları
açısından özellikle ilk yıl dikkat edilme-
diğinde, kurtulmaya çalışılan kilolara
yenileri de eklenebiliyor! Acıbadem In-
ternational Hastanesi Beslenme ve
Diyet Uzmanı Elif Gizem Arıburnu
“Araştırmalar evliliğin ilk yılında orta-
lama iki, devamında ise bekarlığa göre 6
ya da 7 kg alınabildiğini göstermiştir. Bu
değişimin sebebi olarak, porsiyonların
artması, verilen davetler, çay sohbetle-
rine eklenen tatlılar, dışarıdan söylenen
yemekler ve egzersizin yapılmaması sa-
yılabilir” diyor. Beslenme ve Diyet Uz-
manı Elif Gizem Arıburnu, evlenince
kilo almamak için 10 önemli kuralı sıra-
ladı, önemli uyarılar ve önerilerde bu-
lundu.  

Hareketsiz kalmayın

Sağlıklı yaşamın sürdürülebilir hale gel-
mesinde egzersizin önemi büyük. Yeni
hayatınıza adapte olurken egzersizi de
rutininize almayı unutmayın. Birlikte
yapabileceğiniz, yaparken iki tarafın da
kendisini iyi hissedebileceği ve sürdüre-
bileceğiniz egzersiz türlerini deneyin.
Örneğin; yürüyüş yapmak, bisiklete bin-
mek, yüzmek veya ip atlamak gibi. Sev-
diğiniz egzersiz türünü kararlaştırdıktan
sonra geriye, gün içerisinde sadece 30
dakika ayırmak kalıyor.

Tabaklarınızı küçük seçin

Yeni evli çiftler aile olmanın verdiği he-
yecan ve mutluluk ile gerek günlük bes-
lenmelerinde gerekse eve davet ettikleri
misafirlerine hazırladıkları menüde aşı-
rıya kaçabiliyor. Bu nedenle  fark edil-
meden kilolar da artabiliyor. Bu
durumu yaşamamak adına yemeklerini-
zin sağlıklı olmasına ve büyük tabaklar
yerine daha küçük tabaklarda servis
yapmaya özen gösterin. Tatlı  tüketile-
cek ise meyveli keşkül gibi hafif tatlıları
tercih edin.

Su içmeyi ihmal etme

Toplumun geneli gibi yeni evli çiftler de
akşamları çay ve kahve tüketimlerini art-
tırabiliyor. Burada önemli olan ilk nokta
çay ve kahvelerin kesinlikle şekersiz ter-
cih edilmesi gerektiğidir. Diğer önemli
nokta ise çay ve kahvenin vücuttan ata-
bileceği suyun yerine koyulmasıdır.
Bundan dolayı ne kadar çay ve kahve
içilirse o kadar su içilmeli, yaz aylarında
kg başına 35 – 40 ml su tüketiminin
sağlanmasına özen gösterilmelidir.

Abartmaktan vazgeçin

“Evlilik sana yaramış” cümlesini her
yeni evli çift en az bir kez duymuştur. Bu
cümlenin altında eşinizin size iyi baktığı
anlamı yatar ve iyi bakmak düşüncesi
de genellikle yemek ile ilişkilendirilir. 
Kadın erkek fark etmeksizin yemekleri-
nizde eşinize biraz daha fazla yemesi
için ısrar etmeyin. "Hatırım için ye" veya
"yemiyorsun beni sevmiyorsun" tar-
zında cümleler sarf etmeyin veya ihtiya-
cınızdan fazla yemeği " yemezsem ayıp
olur" düşüncesi ile tok olsanız dahi ye-
meyin. Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif
Gizem Arıburnu “Günün yorgunluğunu 

atmak ve rahatlamak için yemek sonrası
çay bir çoğumuzun vazgeçilmezi. Bir de
tatlı birşeyler olsun, tek başına çay ol-
muyor dediğimizde devreye hamurişleri
veya paketli gıda tüketimi giriyor. Tüke-
tilen paketli gıdaların içerisindeki şeker,
hamur işelerinin yapısındaki rafine kar-
bonhidratlar; bel bölgesinin yağlanma-
sına, kilonun artmasına ve bunların
sonucunda da insülin direncinin ortaya
çıkmasına sebep olabiliyor. Bundan do-
layı çayın yanına abur cubur değil,
küçük miktarlarda çiğ kuruyemiş/kuru
meyve atıştırmalıkları eklenebilir. Çaylar
da siyah çay yerine şeker içermeyen
meyve aromalı bitki çayı olarak tercih
edilebilir” diyor. 

Haftalık yemek listesi planlayın

Günlük rutinler arasında bir de akşam ne
pişirsek diye düşünmek en zor olanı. Bu
stresi yaşamamak için haftalık menü
planlaması yapmak en güzel çözüm. Ön-
celikle dolabınızda, buzluğunuzda neler
var? Son tüketim tarihi yaklaşan ürünler
var mı? Bunları not edin ve gelecek hafta
menüsünde önceliği bunlara verin. Eldeki
ürünlerle menü planlarken, aynı malze-
meleri farklı günlerde kullanmayı dene-
yin. Örneğin; bezelyeden hem yemek
hem de enginara iç yapmak gibi. Planla-
maya devam ederken protein, sebze, kar-
bonhidrat dengesini unutmayın.   

Alışverişe tok karnına gidin!

Alışverişe muhakkak tok gidin. Yapılan
çalışmalar; aç bir şekilde yapılan alışve-
rişlerde şeker oranı yüksek gıdaların
alındığını net olarak kanıtlamıştır. Ev-
lendikten sonra gerek sağlıklı bir bes-
lenme programı hazırlayabilmek,
gerekse bütçenizi düzenlemek ve israfı
önlemek için alışverişe çıkmadan önce

liste yapmayı alışkanlık haline getirin.
Gelecek hafta menüsüne göre eksikleri
belirleyin, alınacakları sıralayın. Sırala-
mada sebze, meyve reyonuna öncelik
verin, et-tavuk gibi ürünleri en sona bı-
rakın, karbonhidrat grubunda hep tam
tahıllı ürünleri tercih edin. Özellikle
pandemi de düşünüldüğünde alışveri-
nizi yaparken ihtiyacınız olmayan re-
yonlara girmemeye özen gösterin. 

Akşam yemeği süresini belirleyin

Tüm günün koşturmacası bitip eve gelin-
diğinde, eşle beraber sohbet edilerek tüke-
tilen akşam yemekleri farkında olmadan
uzuyor. Ve sofrada kalınan süre arttıkça
da masada bulunan yiyeceklerden atış-
tırma miktarı artıyor. Bundan dolayı
akşam yemeği saatini ve süresini sınırlı
tutmak, yemek sonrası sofrayı beraberce
toplayıp sohbete atıştırmalara maruz ka-
lınmayacak bir ortamda devam etmek
kilo yönetiminize katkı sağlayacaktır.

Yemek siparişlerinizde 
dikkat edin

Evlilik iki taraf için de yeni bir düzen ve
yeni sorumluluklar demektir. Bundan do-
layı alışmak ve bir rutin oluşturmak biraz
zaman alabilir ki bu da gayet normaldir.
İlk zamanlarda yemeklerin dışarıdan söy-
lenme sıklığı fazlayken bu zamanla azala-
caktır. Fakat ilk zamanlarda dahi tedbiri
elden bırakmamakta fayda var. Dışarıdan
fast food ürünler söylemek yerine, öncelik
ev yemekleri yapan bir yer olmalıdır. Eğer
öyle bir alternatifimiz yoksa yağsız ızgara
et/tavuk/balık + salata/ızgara sebze kom-
binasyonu dışarıdan söylenebilecek en
güzel sağlıklı alternatiflerdendir. Yanında
tüketeceğiniz sıvıların da şeker içermeme-
sine özellikle dikkat edin. 
MÜGE CESUR ÖZMEN

Havuz
keyfiniz
zehir
olmasın
Yaz aylarının vazgeçilmezi
havuz keyfiyle birlikte bayram
tatilinin aileler açısından kötü
geçmemesi için uzmanlar,
uyarılarda bulundu. Kulak
Burun Boğaz Hastalıkları
Uzmanı Prof. Dr. Ercan Pınar,
dış kulak yolu iltihabı ve kulak
mantarlarıyla karşılaşmamak
için güvenilir yerlerde mutlaka
duş alındıktan sonra havuza
girilmesi gerektiğini söyledi
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M anken Gizem Akbaş, Müca-
hit İsmail Ay'la bir süre arka-
daşlık yaptı. Ancak kendisini

aldattığı ve darp ettiği gerekçesiyle ay-
rıldı. Gizem Akbaş, kendisini darp eden
Ayta'dan şikayetçi oldu. Ancak tehditler
yüzünden bu şikayetinden vazgeçti. Ay-
rılığı kabullenemeyen Mücahit İsmail
Ayta, "Seni öldürürüm" diyerek tehdit-
lere başladı. Bunun üzerine Gizem
Akbaş, eski sevgilisi hakkında uzaklaş-
tırma kararı aldırdı. Buna rağmen Mü-
cahit İsmail Ayta, Gizem Akbaş'ın
peşini bırakmadı. Sahte hesaplarla ken-
disini ve yakınlarını takip etmeye baş-
ladı. Beşiktaş'ta 16 Temmuz akşamı bir
eğlence mekanına eğlenmeye giden
Gizem Akbaş'ın, sosyal medya hesabın-
dan takip ederek bulunduğu yeri öğre-
nen Mücahit İsmail Ayta, o mekâna
gitti. 

Darp anları kameralarda

Gizem Akbaş, lavaboya gitmek için dı-
şarı çıkmasını fırsat bilen Mücahit İs-
mail Ayta hızla Akbaş'ın yanına gitti.
Manken Akbaş'ı yumruklamaya başla-
yan Ayta, yere düşen kadını acımasızca

yumruk ve tekmelerle darp etmeye
devam etti. Çevredekilerin müdahale et-
mesiyle Mücahit İsmail Ayta, genç ka-
dından uzaklaştırıldı. O anlar işyerinin
güvenlik kamerasına da yansıdı. Hasta-
neye kaldırılan Gizem Akbaş'ın vücudu-
nun çeşitli yerlerinde morluklar oluştu
ve burnu kırıldı. Gizem Akbaş, kendisini
acımasızca darp eden Mücahit İsmail
Ayta'nın ise olay sonrasında ifade bile
vermeden tatile gittiğini belirtti. 

Ya olacaksın ya öleceksin

Gizem Akbaş, "Amacı beni öldürmekti.
Şikayetçiyim, beni öldürmek istiyor
çünkü. Ya benimle olacaksın ya ölecek-
sin diyor. Dakikalarca beni darp etti.
Tekme atıyor, burnuma vuruyor, yer-
deyken baygınlık geçirdiğim halde hala
beni dövmeye devam ediyor" dedi.
Daha önce de Mücahit İsmail Ayta'nın
kendisini darp ettiğini ifade eden Akbaş,
olay sonrası annesine, "Beni rahatsız et-
meyin ben tatile gidiyorum" dediğini
ifade etti. Akbaş, "Elini kolunu sallaya
sallaya tatile gidiyor. Korkuyorum, cani
çünkü. Dövdüğü zaman gözündeki o
donukluğu gördüm, ikinci kez gördüm.

Çünkü beni iki kez öldürmek istedi"
dedi. 

Tutuklanmasını istiyorum

Darp raporu aldıktan sonra defalarca
polisi aradığını söyleyen Akbaş, "Şahıs
ile alakalı bilgi alabilir miyim dedi-
ğimde, şu an ifadesinin alınmadığını
söylediler. Korkuyorum, elini kolunu
sallaya sallaya geziyor. Herhangi bir
yerden çıkabilir. Çünkü o gün de pu-
suya yattı, şu an buradan herhangi bir
yerden çıkmayacağını bilmiyorum.
Ölmek istemiyorum. Tutuklansın, ce-
zası neyse çeksin. Uzaklaştırma kara-
rına rağmen bana zarar verdi,
tutuklanmasını istiyorum" diye konuştu.

Beni öldürmek istedi

Psikiyatrik ilaçlar kullandığını, uyuya-
madığını ve yemek yiyemediğini belirten
Akbaş, "Böyle bir dövmek yok. Beni öl-
dürmek istedi. Beni öldüresiye dövdü.
Biri bana haberim olmadığı anda do-
kunduğunda tekrar dayak yiyeyeceğim
korkusu yaşıyorum. Panik atağım iyice
tetikledi. Psikolojik yardım alacağım"
dedi.  DHA

Bahçelievler'de otomobil büfeye girdi

kaza, saat 01.30 sıralarında
Merkez Mahallesi İzzettin
Çalışlar Caddesi'nde mey-

dana geldi. İddiaya göre, 34 PG 2718
plakalı otomobilin ismi öğrenilemeyen
sürücüsü, karşı yönden dönüş yapan

başka bir otomobile çarpmamak için
direksiyonu kırarak manevra yapmak
istedi.  Ani manevra ile kontrolden
çıkan otomobil cadde üzerinde bulu-
nan büfeye girdi. Otomobil sürücüsü
kazadan yara almadan kurtulurken,

otomobil ve büfede hasar meydana
geldi. İhbar üzerine, otomobil çekiciyle
olay yerinden kaldırıldı. Öte yandan,
daha önce de 4 kez aynı büfeye oto-
mobil girdiği öğrenildi. Olayla ilgili
polis inceleme başlattı.

Bahçelievler'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, cadde 
üzerindeki büfeye girdi. Büfe kapalı olduğu için yaralanan kimsenin
olmadığı kazada, otomobil ve büfede hasar meydana geldi

Beşiktaş'ta bir gece kulübünde eğlenmeye giden manken Gizem Akbaş (27), 
eski sevgilisi Mücahit İsmail Ayta (28) tarafından acımasızca darp edildi. Darp
sonrası burnu kırılan Gizem Akbaş, hakkında uzaklaştırma kararı olmasına
rağmen kendisini darp eden Mücahit İsmail Ayta'nın olay sonrasında tatile gittiğini
söyleyerek "Beni iki kez öldürmek istedi, tutuklansın" dedi

Yine Şile yine
boğulma

Şile'de dün sabah saatlerinden
itibaren ilçe genelinde tüm plaj-
larda denize girmek yasaklandı.

Ancak arama kurtarma çalışmalarının
devam ettiği Ayazma Plajı'nda bazı vatan-
daşların yetkililerin tüm uyarılarına aldırış
etmeden denize girmeye devam ettiği gö-
rüldü. Denizde kaybolanlar için arama çalış-
maları devam ederken, sahil güvenlik
helikopteri de çalışmalara havadan destek
verdi. Şile Kaymakamlığı tarafından yapılan
açıklamada "Ayazma ve Kızılcaköy Plajla-
rında sabah saatlerinde denize giren yabancı
uyruklu M.E.Ö ve R.A ile B.M., Ö.H.C. ve
A.A adlı vatandaşlarımızın yoğun dalga ve
akıntı sonucu denizde kayboldukları ihbarı
alınmıştır. Görevlilerimizin çalışması sonucu
yabancı uyruklu R.A kurtarılmış,
M.E.Ö'nün maalesef cansız bedenine ulaşıl-
mıştır. Bugün sabah saatlerinden ilçemiz-
deki tüm sahil ve plajlarda denize girmesi
yasaklanmıştır. Yoğun dalga ve akıntıda kay-
bolan üç vatandaşımızı arama kurtarma ça-
lışmaları cankurtaran ve güvenlik ekiplerimiz
tarafından devam etmektedir." denildi

EskI sEvgIlIsI 
dEhsEt yasattI!

dizindeki yaraları göste-
ren Akbaş, vücudunun çe-
şitli yerlerinden darp
edildiğini vurgulayarak ağzı
burnu kan doluyken Ay-
ta'nın bütün gücüyle ken-
disni yerlerde sürüklediği ve
yüzünü ayakkabısıyla ezdi-
ğini belirterek "Yüzüme
özellikle yaptı, mankenlik
yaptığımı biliyordu. İstemi-
yordu. Ben yüzüme her-
hangi bir kesici bir şeyle
zarar verip ya da kezzap ya

da yanıcı, yakıcı bir madde
atmadığı için şükrediyo-
rum" dedi. Öte yandan
Mücahit İsmail Ayta'nın
bugün polis tarafından
gözaltına alındığı ve adli-
yeye sevk edildiği öğrenildi.

Yüzüme saldırdı

Böyle baba olmaz olsun
Esenler'de sabah saatlerinde bir evden dumanların yükseldiği görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın 
itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülüren, evde 20 yaşındaki Zeynep Üzbaş ölü olarak bulundu. Hamdin
Üzbaş'ın kızı Zeynep Üzbaş'ı boğarak öldürdükten sonra bileklerini keserek intihara teşebbüs ettiği öğrenildi

Olay sabah saatlerinde,
Fatih Mahallesi 245. So-
kak'ta 5 katlı bir binanın 1.

katında meydana geldi. İddiaya göre,
Hamdin Üzbaş'ın eşi ve bir çocuğu
akrabalarına bayramlaşmak için
evden çıktı. Bu sırada baba Hamdin
Üzbaş ile kızı Zeynep Üzbaş evde
tartışma başladı. Nedeni bilinmeyen
tartışma sonrası Hamdin Üzbaş kızı
Zeynep'i boğarak öldürdü. Kızının
öldüğünü gören Hamdin Üzbaş,
önce bileklerini keserek intihara te-
şebbüs etti, bir süre sonra ise evi yak-
maya çalıştı. Evden dumanların
yükseldiğini gören komşuları itfaiye
ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri
yangına kısa sürede müdahale eder-
ken, genç kızın cansız bedenine
ulaştı. Genç kızın cesedi otopsi yapıl-
mak üzere Adli Tıp Kurumu'na, ağır
yaralı olan baba Hamdin Üzbaş ise
hastaneye kaldırıldı.Olayla ilgili ince-
lemeler devam ediyor.

Bağırış sesleri geldi

Komşu Ramazan Yılmaz, "Gece
01.00 - 01.30 sıralarında hane reisi-
nin eve gittiğini gördüm kızıyla bera-
ber.  Olaya şahit oldum. Kızıyla
beraber evdeydi. dört kişi yaşıyor-
lardı. Sabah 8.30 sıralarında bağırış
sesleri geldi. Dumanlar vardı. İtfaiye
geldi, camları filan kırdılar. Evde yok
diye biliyorlar ama ben ısrarla söyle-
dim, evdeler diye. Hane reisini hasta-
neye götürdüler galiba. Diğerleri
belirsiz. Tanımıyoruz. Komşularıyla
fazla irtibatlı değillerdi, kendi halle-
rinde bir aileydi" dedi. 

Bahçelievler'de
sürücüsünün direksiyon
hakimiyetini kaybettiği

otomobil, doğalgaz 
kutusuna çarptı. Etrafa

yayılan gaz sızıntısı paniğe
neden olurken, otomobilin

doğalgaz borusuna
çarptığı anlar güvenlik

kamerasına yansıdı

Olay, saat 18.00 sıra-
larında Hürriyet Ma-
hallesi, Ahmet Yesevi

Caddesi'nde meydana geldi.  34
CGL 227 plakalı otomobili kulla-
nan sürücü direksiyon hakimiye-
tini kaybederek, Gökmen Sokak
kesişiminde bulunan apartmanın
doğalgaz kutusuna çarptı. Çarp-
manın etkisiyle doğalgaz kutu-
sundan gaz sızarken, çevredekiler

etrafa yayılan gaz nedeniyle
panik yaşadı. İhbar üzerine olay
yerine İtfaiye ve İGDAŞ ekipleri
sevk edildi. Sızan gaz ekiplerce
kesildi. Otomobilin çarptığı bi-
nada market işleten Ömer
Numan Baran, “Dükkanda otu-
rurken, birdenbire bir araba gelip
dükkanın yan tarafında ki doğal-
gaz borusuna vurdu. Dolapları-
mın hepsini kırdı. İçeceklerimin

hepsini dışarıya devirdi. Baya
maddi hasarım var. Neredeyse
bina havaya uçacaktı. Korkarak
dışarıya çıktım. Bütün trafik al-
tüst oldu. İtfaiye ve İGDAŞ geldi.
Doğalgazı kesti. Polis gelip tuta-
nak tuttu. Bekliyoruz artık. Çok
fazla gaz çıktı. Dükkanın içi hala
gaz kokuyor" diye konuştu. Yaşa-
nan kaza anı ise güvenlik kame-
rasına yansıdı.

İyi ki doğalgaz patlamadı

Şile'de 2 kişi denizde boğularak hayatını
kaybederken, 3 kişi de kayboldu. Denize
girmenin yasaklanmasına rağmen, bazı
vatandaşların uyarılara aldırış etmeden
denize girdikleri görüldü. Kaybolanları
arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Bıçaklı saldırgan
etkisiz hale getirildi

Ümraniye'de ağabeyi ile kavga
eden ve annesini bıçakla yarala-
yan saldırgan, olay yerine gelen

polise bıçakla saldırmaya çalıştı. Polis tara-
fından ayağından vurulan bıçaklı saldırgan
kelepçelenerek gözaltına alındı. Saldırganın
etkisiz hale getirildiği anlar vatandaşın cep
telefonu kamerasına yansıdı. Olay, dün
akşam saatlerinde Atakent Mahallesi'nde
yaşandı. İddiaya göre, E.D.(30) isimli kişi,
ağabeyi ile kavga ettikten sonra annesini bı-
çakla boğazından yaraladı. Daha sonra so-
kağa çıkarak park halindeki araçlara zarar
verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay ye-
rine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bı-
çaklı saldırgan, olay yerine gelen polis
ekiplerine de bıçakla saldırmaya çalıştı. Polis
bıçaklı saldırganı ayağından vurarak etkisiz
hale getirdi. Kelepçelenen E.D., hastaneye
kaldırıldı. E.D'nin "Kasten yaralama" ve
"Uyuşturucu kullanmak" suçlarından 13
kaydı olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili
soruşturması devam ediyor. 

Kasa hırsızları
yakayı ele verdi

Tuzla'da iş yerinden içerisinde
50 bin lira ile çok sayıda çek ve
senet bulunan 2 adet çelik kasayı

çaldıkları belirlenen 4 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine
konuldu. 10.30'da E.Ö.'nün iş yerinden içeri-
sinde 50 bin lira nakit para ile çok sayıda çek
ve senet bulunan 2 adet çelik kasa çalındı.
İhbar üzerine harekete geçen ekipler, olayı
gerçekleştirdiği belirlenen şüphelilerden
M.F.'yi yakaladı. M.F.'nin yapılan üst arama-
sında bin 658 lira, ele geçirildi. 



4 24 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ İSTANBULwww.gazetedamga.com.tr

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün, son günlerde Büyükçek-
mece Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü

Veteriner Şefliği’ne getirilen yaralı hayvanlarda ji-
letli tellerden kaynaklı yaralanmalar tespit edildiğini
belirterek ilçe genelinde jiletli tel ve çit uygulamala-
rına izin verilemeyeceğini belirtti.

Ölüme yol açıyor

Kuşlar ve kediler başta olmak üzere sokak hayvan-
larının jiletli teller nedeniyle yaralandığını bu ko-
nuda hayvan severlerden de çok sayıda şikayet
gelmesi üzerine konuyu değerlendirdiklerini belirten
Başkan Akgün şunları söyledi: "Jiletli tel uygula-
ması hem canlılar açısından risk taşıyor hem de
kent estetiği açısından da iyi bir örnek oluşturma-
maktadır. Jiletli çitler ve teller özellikle sokak hay-
vanları açısından öldürücü yaralanmalara veya
sakat kalma riskini doğuruyor. Son zamanlarda be-
lediyemiz veteriner şefliğine getirilen kuşlarda jiletli
tellerden kaynaklı ciddi yaralanmalar tespit ettik.
Meskun mahalde kullanılması zaten sakıncalı olan
jiletli tel ve çit uygulamasına bundan böyle izin ver-
meyeceğiz. Herkesten aynı duyarlılığı bekliyoruz."

H angi adamlar?
Kimler?
Genci yaşlısıyla, kadını erkeğiyle

adamlar(yani insanlar).
Ağlayan adamlar,
Duran adamlar,
Yürüyen adamlar,
Kızan adamlar,
Vuran adamlar,
Gaz sıkan adamlar,
Toma ile su sıkan adamlar,
Kaskıyla, copuyla, kalkanıyla ve silahıyla

dolaşan adamlar,
Ellerinde sopalarla karanlık kuytu köşede

bekleşen adamlar,

Bir kişiye karşı on kişi birlik olup saldıran
adamlar,

Kendi yapamadığını yapanlara hayran
olan adamlar,

Birilerinin kılları tüyleri olan adamlar,
Her bayrak sallayana biat eden adamlar,
Nasıl olmuşsa ben sandıktan çıktım diyen

adamlar,
Yasaların ardına saklanan adamlar,
Ben devletim iktidarım her şey yaparım

diyen adamlar,
Güce biat eden adamlar,
Öğrencisine gerçekleri öğretmeyen 

adamlar,
Hastasına gerekli muayeneyi yapmayan

adamlar,
Bire alıp ona satan adamlar,
Kara parayı aklayan adamlar,

Çalışanların sırtında boza pişiren adamlar,
Yalancı ve talancıyı aklayan adamlar,
İnsanların en zayıf merhamet duygularıyla

oynayan adamlar,
Ülkesindeki gerçekleri görmeyen mazlu-

mun yanında olmayan adamlar,
Başka ülkelerin mazlumunun yanında olup

destekleyen adamlar,
Kendi ülkesinde hala yolu, suyu, okulu 

olmayıp yoksulluk içindekini bilmeyip başka
ülkelerin yoksulunu bilen adamlar,

Kendi ülkesinde insan hakları temelinde
alanlara çıkanları anlamayıp şiddet uygula-
yan, başka ülkede alanlara çıkanları destek-
leyen adamlar,

Çıkarları için en yakınındakini satan
adamlar,

Borcunu alıp yıllardır vermeyen adamlar,
İnancını ve değerlerini paraya çeviren

adamlar,
Dostlarının sırtına binip yükselen adamlar,
Tuğla gibi kitaplar bastırıp küçük bir

kuşun yem kabını bile dolduramayan 
adamlar,

Yükseklerde uçtuğunu sanıp aslında 
yerlerde sürünen adamlar,

Tanınmamak ve kendisine gizemli bir hava
verdirmek için maskesini takıp dolaşanın as-
lında kabak gibi ortada olduğunu anlamayan

adamlar,
Her söylenene inanan adamlar.
Ne öğretilirse onu doğru sayan, nereye çe-

kilirse oraya giden sahte gülücüklere kanan
adamlar,

Kızana, vurana ve ağlayana inanan 
adamlar,

Sorgulamayı değil biat etmeyi kabullenen
adamlar,

Sermaye ve emek,
sömüren ve sömürülen,
ezen ve ezilen arasında hep egemen hâkim

güçleri destekleyen adamlar.
Sen emeğine ve alın terine sahip

çıkmayan,
Sen “güzel insan değerine, demokrasiye

ve özgürlüğe” inanmayan adamsın bunu bili-
yor musun?

Adamlar

Jiletli tel
yasaklandı

ali_ibrahimonsoy@mynet.com 

ÖN-SÖZ

Ali İbrahim ÖNSOY

Başkan Çalık’tan barış temennisi
Birlik ve be-
raberliğin
simgesi olan

Kurban Bayramı, Bey-
likdüzü’nde huzur
içinde geçti.  Beylikdüzü
Belediye Başkanı Meh-
met Murat Çalık bay-
ram namazını,
Beylikdüzü Kaymakamı
Mustafa Altınpınar, si-
yasi parti temsilcileri ve
vatandaşlarla birlikte
Fatih Sultan Mehmet
Camii’nde kıldı. Bayram
namazının ardından
Beylikdüzü Modern
Kurban Satış ve Kesim
Yeri’ni ziyaret eden Baş-
kan Mehmet Murat
Çalık, esnafın ve vatan-
daşların bayramını kut-
ladı. Beylikdüzü’nde
dayanışmanın her
zaman üst düzeyde ya-
şandığını belirten Baş-
kan Çalık, Beylikdüzü

Kaymakamı Mustafa
Altınpınar ile birlikte
ikram çadırında vatan-
daşlara kavurma ve
pilav ikramında bu-
lundu. Aynı zamanda
Beylikdüzü Belediyesi
tarafından arife günü il-
çedeki tüm mezarlık-
larda Kuran-ı Kerim
okutularak kabirler dua-
sız bırakılmadı.

Evinizde 
bolluk olsun

Kurban Bayramı’nın
tüm Türkiye’ye barış ve
mutluluk getirmesini di-
leyen Başkan Çalık,
"Tüm dünyayı etkisi al-
tına alan küresel pan-
demi krizini aşılama ile
atlatmaya çalıştığımız
günlerdeyiz. Beylikdüzü
Belediyesi olarak son 1
buçuk yıldır hayatımızı
tümden değiştiren pan-

demiyle çetin bir müca-
dele verirken, ilçemizi de
geleceğe hazırladık. Bu
zor günlerde, Beylikdü-
zü’ne yepyeni tesisler,
yapılar, yeşil alanlar, iba-
dethaneler kazandırdık;
hizmetlerimizi güçlen-
dirdik ve çeşitlendirdik.
Beylikdüzü bugüne
nefes, yarına umut olsun
diye gece gündüz deme-
den tüm enerjimizle çalı-
şıyoruz. Bayramlarımızı
sevdiklerimizden uzak,
izole geçirdiğimiz bir
yılın sonrasında, bu yıl
Kurban Bayramı’nda
hasretin dineceğini tah-
min ediyorum. Bayramı
ailenizle ve yakınları-
nızla beraber huzur ve
neşe dolu geçirmenizi,
evinizden bolluk ve bere-
ketin eksik olmamasını
diliyorum" ifadelerini
kullandı. 

Büyükçekmece Belediyesi, konut ve
sitelerin duvarlarında güvenlik amaçlı
kullanılan jiletli tel ve çitlerin kedi, kuş
gibi hayvanların yaralanmasına yol
açtığı gerekçesiyle kullanımına izin
verilmeyeceğini duyurdu1 buçuk yıl sonra

bayramlaşma
Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen
bayramlaşma töreninde bir araya gelen
vatandaşlar, koronavirüs nedeniyle 1 buçuk
yıldır hasret kaldıkları bayramlaşmanın
sevincini yaşadı. Programın ev sahipliğini
yapan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman
Çağırıcı, “Bugün belki kucaklaşamıyoruz
ama en azından yüz yüze bayramlaşma
fırsatı buluyoruz” dedi

Bağcılar Belediyesi’nin geleneksel
hale getirdiği bayramlaşma törenleri
Kovid-19 sebebiyle verilen 1.5 yıllık

aradan sonra bu Kurban Bayramı’nda yeniden
başladı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade
Meydanı’nda gerçekleşen programa siyasetçi-
sinden iş adamına muhtarından öğrencisine
kadar toplumun her kesiminden çok sayıda kişi
iştirak etti. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan
törende bir konuşma yapan Bağcılar’ın kurucu
belediye başkanı ve AK Parti eski milletvekili
Feyzullah Kıyıklık, “Size bir büyüğünüz olarak
şunu söylemek istiyorum. Ne olur birbirinize
küçük meselelerden dolayı kırılıp küsmeyin.
Birbirinizin kalplerinizi kırmayın. Birbirinizi
sevin. Çünkü sevgiye herkes çok layıktır. Birbi-
rinizle barış içinde yaşayın. Mutlaka annenize,
babanıza, ailenize saygı ve sevgi gösterin. On-
lara hizmet edin” dedi.

3 bayram görüşemedik

Bayramların önemine vurgu yapan Bağcılar
Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise “Bağcı-
lar ailesi olarak pandemi ürecinde 3 bayram
bir araya gelemedik. Uzaktan uzağa bayram-
laşmaya çalıştık. Bu bayramı biraz daha rahat-
lamış şekilde kutluyoruz. Belki
kucaklaşamıyoruz ama en azından yüz yüze
bayramlaşma fırsatı buluyoruz. Dargınlıkların
son bulduğu bayramlar olmasını temenni edi-
yoruz. Bayramın en güzel yanı da kardeşliğin,
kucaklaşmanın ve merhametin yaşandığı en
güzel günler olması” diye konuştu. Konuşma-
ların ardından bayram vesilesiyle bir araya
gelen farklı görüş ve kültürdeki insanlar, aynı
masada kendilerine ikram edilen yemeği pay-
laştı. Programın sonunda Bağcılar Kayma-
kamı Mustafa Eldivan, AK Parti İl Başkan
Yardımcısı İsmet Öztürk, AK Parti İlçe Baş-
kanı Rüstem Tüysüz, İlçe Milli Eğitim Mü-
dürü Mustafa Yılmaz, meclis üyeleri,
muhtarların da yer aldığı protokol ile vatan-
daşlar birbirleriyle mesafeyi koruyarak 
bayramlaştı.

K urban Bayramı tatili dolayısıyla Türkiye'nin değişik
illerinden milyonlarca tatilci Muğla'nın turistik ilçele-
rine akın etmişti. Bayram öncesi araçları ile turistik

beldelere gelerek burada hem trafik, hem de ilçelerde nüfus
yoğunluğu oluşturan tatilcilerin ise bayramın son gününde
dönüş yolculuğu başladı. Trafik yoğunluğuna kalmak iste-
meyen tatilciler erken davranarak yollara düştü.

İlerlemekte zorlandılar

Dönüş çilesinin başlamasıyla birlikte Ula-Kızılağaç ve Fet-
hiye-Gökova-Marmaris yol ayrımında beş kilometreyi bulan
araç kuyrukları oluştu. Muğla'nın turistik Datça, Marmaris,

Seydikemer, Fethiye, Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz ilçeleri-
nin geçiş noktası Gökova Kavşağı ile Göcek Tüneli'nde olu-
şan yoğunluk nedeniyle araçların ilerlemekte zorlandığı
görüldü.

Ekipler ikaz etti

Trafik ekipleri ise oluşan araç yoğunluğu dolayısıyla her-
hangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ikazlarda bulunur-
ken, Ula-Kızılağaç Kavşağı'nda manuel olarak araçların
geçişini sağlamaya devam ediyor. Tatilcilerin oluşturduğu
araç ve trafik yoğunluğunun Pazar akşam saatlerine kadar
devam etmesi bekleniyor.

AKIN AKIN 
DONUYORLAR

Kurban Bayramı tatili için Muğla’nın turistik ilçelerini tercih eden
yaklaşık 5 milyon tatilcinin dönüş çilesi başladı. Turistik ilçelerin

geçiş noktası konumunda bulunan Gökova Kavşağı’nda, 
kilometrelerce uzunluğunda araç kuyruğu oluştu

Plajda atlı denetim
Büyükçekmece Kumburgaz Plajı'na
Kurban Bayramı'nın son gününde va-
tandaşlar akın etti. Plajda, atlı polis

ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında va-
tandaşlara sosyal mesafeyi korumaları ve maske
kullanmaları yönünde uyarılarda
bulundu.  Plajda bulunanlar atlı polis birliklerine
yoğun ilgi gösterdi. Öte yandan plaj yolunda ya-
şanabilecek olumsuzluklara karşı İstanbul Em-
niyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube
Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli yunus polisleri
ve güven timleri de denetim yaptı. Plaj yolundaki
araçların park ettiği noktaları ve özel otopark
çevrelerini gezen ekipler, gün boyunca denetim-
lerini sürdürdü. Ayrıca şüpheli görülen kişilerin,
Genel Bilgi Taramaları (GBT) yapıldı.
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Müsilaj!

türkiye’nin dört bir yanında bulunan ihtiyaç sahibi aileler için
bağışçıların destekleri ile yardım çalışmaları yürüten Tuzla Beledi-
yesi Gönül Elleri Çarşısı, Kurban Bayramı’nda da ihtiyaç sahibi
ailelere desteğini sürdürdü. İlçede yaşayan ve takipleri Gönül El-
leri Çarşısı tarafından yapılan ailelere, bağışçıların destekleri ile 5
ton kurban eti dağıtımı yapıldı. Kurbanlık etler, Tuzla Belediyesi
Aşevi’nde hijyen kurallarına uygun bir şekilde 4’er kilogramlık pa-
ketler haline getirildi. Hazırlanan paketler, sıcak havadan etkilen-
memesi için soğuk zincir araçlar ile bayram boyunca dağıtıldı.

Kurban paylaşmaktır

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Bayramlar paylaşma
duygusunun hissedildiği en özel günlerdir. Özellikle Kurban Bay-
ramı’nda paylaşmak, çok daha özeldir. Her sene olduğu gibi bu
sene de kurban kesmeye gücü yetmeyen ihtiyaç sahibi ailelerimi-
zin yanında olmaya gayret gösterdik. Bağışçılarımızın destekleri
ile kurban etlerini ailelerimize ulaştırdık. Kurbanlarını bağışlayan
vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. DHA

5 ton kurban eti dağıtıldı

SGK 1 MILYONSGK 1 MILYONSGK 1 MILYONSGK 1 MILYONSGK 1 MILYONSGK 1 MILYON

Erol Sırrı YOLCU 
YOLCU'NUN YORUMLARI

erolyolcu3434@gmail.com

S izler bu yazıyı okurken, ben Kırklareli – Demirköy
– İğneada beldesine bağlı Bulgaristan sınırındaki
Begendik (eski adı: Ayastefanos) köyündeyim.

Misafirperver dostlarımla birlikte sohbet ederken, 
kahkahalarım eski günlerimdeki gibi eşsiz bucaksız 
gökyüzünü adeta çınlatırken, yüzümde unuttuğum 
mutluluğu özlediğimi fark ettim.  

Önümde hırçın Karadeniz’in dalgaları, arkamda 
dillere destan Orman, Bulgaristan’dan en az bir asır
önce gelmiş ev sahibim verandasında bu satırları 
yazıyorum. İlk defa bir bayramı bu kadar mutlu, 
bahtiyar ve özlediğim örf ve adetlerimle geçiriyorum.  

Arife günü erken yatıp, sabah namazını kılıp, hazırla-
nan muhteşem kahvaltıya geçmeden tüm aile ile bay-
ramlaştıktan sonra bunların bende Müsilaj gibi üzerime
yapışıp kalmasını diliyorum. Bir de ‘su’ sorunu yaşan bu
insanlar için bir an önce suya kavuşmaları adına Allah’a
yakarıyorum.  

Sizler de kurbanlarını kesmiş, kavurup bir de yemişsi-
nizdir. Afiyet olsun. Kurban ibadeti görevinizi yerine 
getirmek kadar güzel ne olabilir. Allah kabul etsin.

Dertlerimiz, sorunlarımız bitmiyor. Bunlara birde her
şeyimiz tammış gibi müsilaj eklendi. 

Müsilaj; Tüm bitkilerin ve bazı mikroorganizmalar
tarafından üretilen kalın, yapışkan bir maddedir. Yaaniii,
mi diyorsunuz? Anlayan anladı. 

Beş yıldır bizimle yaşıyor. Asalak gibi yapıştı kaldı.
Müsijlaj değil canımmmm. Gidiyor diye duydum. İnşal-
lahhhh dedim, hatta şükür namazı kılacağım de-dim. 
Üç yıl daha uzatılması istendi. Biraz daha işlerim var
halletmem lazım diyordu ki, neyse geri adım attı da
şartlı tahliye gibi bir seneye anlaştık. Anladınız elbette
OHAL’den bahsediyorum 

Mutsuzluktan mı besleniyorum nedir aklım hep farklı
çalışıyor! Süreç seçimler için mi uzatılmak isteniyor, yö-
netilemiyor mu? Fetö için denildi kabul ettik. Anladığım
bitmedi. 

OHAL olmadan istikrar sağlanamaz mı, enflasyon
aşağıya çekilemez mi? Lakin gördük ki zaten geçen beş
yılda tam tersi oldu. Yoksa yargı kararı olmadan Kay-
yum’lar atanamayacağı için mi uzatılıyor. O kadar da
değil. Ayrıca Kayyumlar da ikinci maaşı alsın hak 
ediyorlar. Sizin içiniz fesat.

Gariban yurttaş ise OHAL’e mi, denizlerimizde oluşan
MÜSİLAJ’a mı yoksa tırmanışı durmayan kira artışlarına
mı yansın. Diğerlerini siz düşünün. Nereye baksa çelişki. 

Otuz kuruş ucuz diye bayat ekmek tercih edilirken,
muhtarlıklarda icra evrakları dağ gibi, Tarımın maliye-
tine yüzde 22 artış olmuşken, SMA hastalarının durum-
ları ortada iken, hükümete Müsilaj yaratmaya kalkan
birisi var ki hiç doğru şey yapmıyor! 

Bu hadsizi (!) size ihbar ediyorum. Eczacı Cem Kı-
lınç. 90 kadına, HPV (Rahim ağzı kanserini önleme
aşısı) aşısı yaptı. Arkadaş, neden böyle bir şey yaptın ki,
neden birilerinin ayarlarıyla oynuyorsun. Bir de sıkılma-
dan 13 yıldır “kimse yaptırmıyordu” diyorsun sonra kal-
kıp aşı bursu başlatıp, bağış kampanyası yapıyor,
kadınlara şifa oluyorsun. Yatacak yerin yok(!)

Cem Karaca’nın “Ben suyumu kazandım da içtim, Al-
kışı duydum, ihaneti gördüm, Sesim de oldu, sessizli-
ğimde, Seviştiğimde oldu benim. Sende başını alıp gitme
ne olur. Ne olur tut ellerimi ” şarkısını dinlerken, aklı-
mın bir köşesinden birden Muğla, Akbelen ormanındaki
”ağaçlar kesilmesin nöbeti” geldi. “Vatan ormansa, va-
tanımızı müdafaa ediyoruz”  cümlesiyle şarkının sözleri
ve yaşadıklarım birleşti. Doların yeşiline rağmen doğa-
nın yeşilini sevdiğim için mi yeniden sevmeye başladığım
için mi bilinmez incilerim yanaklarımdan süzülerek düş-
meye başladı.   

“En karanlık yıldızların altından en 
parlak yıldız çıkar”

O parlak yıldız Kars’ın Bezirgan köyünde göründü.
Kayahan Avcı öyle bir şey yapmış ki, dikili bir ağacım
yok deyip gemiciklere sahip olanların yanında insanın
yüzü kızarıyor. Bir Turist’in Allahuekber dağlarında 
“dikili ağacınız bile yok” sözleri üzerine 2 bin 700 fidan
dikerek adeta orman oluşturmuş. Bir de vicdansızlık
yapıp, hayatını kaybeden polis memuru iki köylüsünün
temsili mezar taşının yanı sıra iki çeşme bir de leylek yu-
vası inşa etmiş. Kurban ibadeti yerine geçer mi bilemem
ancak bayram vesilesi şu fıkrayı kıssadan hisse olarak
buraya bırakayım.   

Adamın biri bayram buluşmasında anlatmaya başla-
mış. “Çocuğu olmayan Hazreti Davut, Allah’a yakarmış:
Yarabbi bana bir kız çocuğu ver, onu sana kurban edeyim.
Duası kabul olmuş. Allah bir kız çocuğu vermiş. Adını
Ayşe koymuş. Çocuğun yaşı kurbanlık çağa gelince Haz-
reti Davut, kızı yatırmış, tam kurban edecek, gökten Az-
rail çıkagelmiş. Dur al bu keçiyi, kızı bırak, keçiyi kurban
et, demiş”Anlattıklarını dinleyenlerden biri dayanama-
mış.“Ulan hangisini düzelteyim, Hazreti Davut değil, Hz.
İbrahim. Kız değil erkek evlat istemiş. Adını da İsmail
koymuş. Tam kesmek üzereyken, gökten Azrail değil, 
Cebrail çıkagelmiş. Getirdiği de keçi değil koçmuş!”

Ne diyelim. İyi bayramlarımız olsun… 

Ö zel bir şirkette Genel Müdür Yar-
dımcısı olarak çalışan Şener
Kesen, çalıştığı iş yerinin Antal-

ya'da düzenlediği seminerden 4 Mayıs
2008'de uçakla dönerken fenalaşarak
beyin kanaması geçirdi. Kesen, 6 ayı Al-
manya'da olmak üzere yıllarca tedavi
görmesine rağmen yüzde 90 oranında
engelledi kaldı. Keser, derdini ifade ede-
cek kadar konuşmaya başlayınca malu-
len emeklilik için SGK'ya başvurdu. SGK
raporunda "Şener Kesen'in maruz kaldığı
bu olayın sigortalıda var olduğu belirtilen
tansiyondan mı, yoksa uçağın basıncın-
dan, yahut başka bir etkenden mi kay-
naklandığı tespit edilememiş
olduğundan iş kazası olarak değerlendi-
rilemediği" ifadeleri kullanıldı. SGK'nın
raporunda olay iş kazası olarak nitelen-
dirilmediğinden Kesen, avukatı Ayşe
Güney aracılığıyla maddi ve manevi za-

rarların tazmini için 2014 yılında İş
Mahkemesi'ne başvurdu. 

Yüzde 60 kusurlu

Yerel mahkemeye gelen bilirkişi rapo-
runda, Şener Kesen'in sigara ve alkol kul-
lanmadığı, kişinin geçirdiği hastalığıyla
öncesinde bilinen bir risk faktörüyle illiyet
bağı kurulmadığı kaydedildi. Raporda,
olay tarihinde 35 yaşında olan Kesen'in
işe girişten önce işverenlikçe alınmış bir
sağlık raporunun olmadığı belirtildi. Ay-
rıca olayın pazar günü meydana geldiği,
Şener Kesen'in daha önce haftalık izin
kullandığına dair dosya içinde bir bilgi
olmadığı vurgulandı. Bilirkişi raporuna
göre davalı şirket yüzde 60 oranında ku-
surlu bulunurken, davacı Şener Kesen'in
kusurunun bulunmadığı belirtildi. Ra-
porda bünyesel faktörün yüzde 40 ora-
nında etkili olduğu da ifade edildi.

Karar kesinleşti

Yerel mahkeme 2017 yılında verdiği ka-
rarda, olayın iş kazası olarak kabulünün
gerektiğine karar verdi. SGK, bu karar
üzerine İstinaf Mahkemesi'ne itirazda
bulundu. İstanbul Bölge Adliye Mahke-
mesi 33. Hukuk Dairesi 2018 yılında
verdiği kararda, yerel mahkemece yete-
rince inceleme ve araştırma yapıldığına
kanaat getirip SGK'nın başvurusunu
reddederek kararı onadı. Yargıtay 21.
Hukuk Dairesi ise 2019 yılında İstinaf
Mahkemesi'nin kararında bir isabetsizlik
bulunmadığından davalı SGK avukatı-
nın temyiz itirazlarının reddine karar
verdi. Yargıtay, kararın usul ve kanuna
uygun olduğunu değerlendirerek hükmü
onadı. Kararın kesinleşmesinin ardın-
dan SGK, davacı Şener Kesen'e yaklaşık
1 milyon lira ödeme yaptı ve Kesen'i
aylık 15 bin lira maaşa bağladı. 

Yoğun çalışıyordum

Beyin kanamasının etkisiyle felç kalan ve
tekerlekli sandalyeye mahkum kalan
Şener Kesen, "Antalya dönüşü beyin ka-
naması geçirdim. Yoğun çalışıyordum"
dedi. Tedavi sürecine ilişkin soruları yıl-
lardır kendisine bakan eşi Arzu Kesen'in
anlatmasını isteyen Kesen, eşine olan
minnettarlığını dile getirerek "En büyük
şansım o" dedi. Arzu Kesen ise "Eşim iş
için gittiği bir seyahatte bu toplu bir iş or-
ganizasyonuydu. Dönüşte uçakta beyin
kanaması geçirdi 2008 yılında. Sonra-
sında zaten zorlu bir dönem bizi bekledi.
Eşim o zamanları hiç hatırlamıyor. Yak-
laşık zaten 5-6 sene sonra kendine gel-
meye başladığında bunun etrafımızdaki
yönlendirmelerde iş kazası olduğu, bu-
nunla ilgili girişimlerde bulunmamız
önerildi" ifadelerini kullandı. DHA

ODEYECEK!

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı,
bağışçılar tarafından bağışlanan 5 ton
kurban etini ihtiyaç sahibi ailelere dağıttı.

artvin’in Arhavi ilçesinde yaşanan
sel sonucu mağdur olan vatandaşların
yaraları sarılıyor. Kızılay, bölgedeki
afet uzmanlarıyla bir yandan ihtiyaç
tespiti yaparken diğer yandan da içme
suyu ve beslenme ihtiyacını karşılıyor.
Karadeniz’in doğusunu etkisi altına
alan yoğun yağışlar Artvin’in Arhavi
ilçesinde sele neden olarak vatandaş-
ları mağdur etti. Afetzedelere bes-
lenme hizmeti kapsamında 1 sahra
mutfak kiti, 3 ikram aracı ve 1 mobil
aşevini Arhavi’ye ulaştırarak yaklaşık
öğün başına 20 bin kişilik yemek kap-

asitesine ulaşan Kızılay, ilk etapta 5
bin kişilik sıcak yemek ve ikramlık
malzemelerle beslenme ihtiyacını kar-
şılıyor. Vatandaşların kurban vekâletle-
rinden hazırlanan 4,2 kilogramlık bin
344 adet kavurma konserveleri ise
sıcak yemek dağıtımlarında kullanıl-
mak üzere Kızılay’ın Erzurum Lojistik
Merkezi’nden bölgeye ulaştırıldı. Sel-
zedelerin yaralarını sarmak için de
afet uzmanları ve gönüllülerden olu-
şan 40’ı aşkın Kızılaycı temiz su,
yemek ve acil ihtiyaçları karşılamak
için bölgede görev yapıyor.

Selzedelere sıcak yemek Olay, dün akşam saatlerinde Küçükçek-
mece'de yaşandı. İsminin Defne olduğu
öğrenilen kız çocuğu minibüste yalnız
başına yolculuk yapıyordu. Bu sırada
yolculardan Mahmut Elkatmış küçük
kızı farketti, diğer yolculara kızın yakın-
ları olup olmadıklarını sordu. Olumsuz
yanıt alan yolcu Elkatmış 5 yaşındaki
Defne'yi Küçükçekmece Polis Merkezi'ne

teslim etti. Minik Defne'yi bulan yolcu Mahmut Elkatmış
yaşanan olayı anlatırken, "Minibüse bindik. Çocuk ön ta-
rafa anne diye bağırdı. Yan taraftaki kadına sordum ço-
cuğun onun olmadığını söyledi. Sonra Defne'ye sordum
annesinin burada olduğunu ve karakola gideceğini söy-
ledi. Emniyeti aradım ama sonra kendim götürdüm" diye
konuştu. Minibüste bulunan çocuğun karakola gelen 
annesi tarafından teslim alındığı öğrenildi. DHA

Çocuğunu minibüste unuttu

GEÇ
GELEN
ADALET!

Antalya'da 2008 yılında
uçakla iş gezisinden dön-
düğü sırada beyin kana-
ması geçiren 48
yaşındaki Şener Kesen,
35 yaşındayken felç
kaldı. Yıllarca tedavi
gören Kesen, çevresinde-
kilerin tavsiyelerinin ar-
dından 2014 yılında dava
açtı. 5 yıl süren dava 
sonucunda Yargıtay "İş 
kazasıdır" kararı vererek,
SGK'nın Şener Kesen'e 1
milyon lira tazminat
ödenmesine karar verdi



S anayi ve Teknoloji
Bakanı Mustafa Va-
rank, Elmadağ Mo-

bilyacılar İhtisas Organize
Sanayi Bölgesi'nin (OSB)
Altyapı İnşaatı Temel
Atma Töreni’nde yaptığı
konuşmada, son dönemde
yurdun dört bir tarafında
gerçekleştirdikleri açılışlar-
dan bahsetti. Bakanlık olarak
OSB'nin altyapı çalışmalarına
kredi desteği sağladıklarını ve
sonraki süreçleri de yönettiklerini
söyleyen Varank, "Tamamlandığında
Ankara Siteler'de sıkışık ve verimsiz halde
bulunan mobilya üretim atölyelerini bölgeye
taşımış olacağız." diye konuştu. Varank, Si-
teler'in 5 binin üzerindeki işletmeyle Türkiye
ve Orta Doğu’nun en büyük mobilya üretim
merkezlerinden biri olduğuna işaret ederek,
oradaki altyapı ve kurulu atölyelerin, sanayi-
cilerin ihtiyaçlarını karşılayamadığını, üreti-
min şehir merkezinde kalmasının da
handikapları bulunduğunu anlattı. Elma-
dağ OSB ile sanayicinin sırtındaki ham
madde depolama, enerji ve nakliye sorunu,
teknoloji yetersizliği gibi yükleri kaldıracak-
larına dikkati çeken Varank, "Elmadağ OSB,
şehrin merkezine sıkışıp kalmış mobilyacıla-

rımız
için önemli

bir açılım olacak. OSB'miz, doğu-batı aksı
üzerinde bulunması, otoyola yakınlığı ve
tren yolu bağlantısıyla benzersiz bir lokas-
yona sahip. Tamamlandığında inşallah 5
binin üzerinde doğrudan istihdam oluştura-
cak." ifadelerini kullandı.

Yenilikçi teknolojileri işleri

Varank, "Milli Teknoloji Hamlesi" vizyo-
nuyla hazırladıkları 2023 Sanayi ve Tekno-
loji Stratejisi’nde ortaya konulan "imalat
sanayisinin milli hasıla içindeki payını yüzde

21'e, ihracatı da 210 milyar dolara yük-
seltme" hedefine değinerek, bu kapsamda
OSB'lere büyük iş düştüğünü vurguladı.
Hükümetleri döneminde OSB’lerin nitelik
ve nicelik yönünden kaydettiği gelişmelere
değinen Varank, şöyle devam etti: "2002’de
faal durumda 70 OSB vardı ve bunların
çoğu ülkemizin batısında yer alıyordu. 19
yıllık süreçte yaptığımız 7,2 milyar liralık ya-
tırımla OSB sayımızı 326’ya çıkardık.
Bugün OSB’si olmayan ilimiz kalmadı.
OSB’lerde çevre dostu üretimi teşvik ediyor,
sürdürülebilir bir sanayi ekosistemi için gay-
ret gösteriyoruz. OSB’lerde yer alan siz sa-
nayicilerimizi kaliteli altyapı imkanlarından,
nitelikli iş gücü havuzlarından ve cazip teş-
viklerden faydalandırıyoruz. Çünkü sanayi-
cilerimizin sadece yatırıma ve istihdama
odaklanarak, enerjisini üretimde harcama-
sını arzuluyoruz." Varank, sanayicilerden
OSB’lerde yürüttükleri faaliyetlerde kendile-
rini sınırlamamalarını, yenilikçi teknolojileri
ve süreçleri öğrenerek işlerine adapte etme-
lerini istedi. Kurdukları Ar-Ge ve inovasyon
ekosistemiyle, sayısız destek mekanizması-
nın sanayicilerin emrinde olduğunu dile ge-
tiren Varank, "Teknoparklara gidin, genç
girişimcileri keşfedin. İnovatif projeleri geliş-
tirmeye çalışın. Yeni ürünler ve süreçler ge-
liştirecek Ar-Ge çalışmalarına odaklanın.
Aldığınız risk, bu alanlara yaptığınız yatırım,
size yüksek getiri olarak geri dönecek." de-
ğerlendirmesinde bulundu.

Ankara önemli bir üretim 
üssüne dönüştü

Varank, Ankara'nın başta savunma
sanayisi olmak üzere tüm sektör-
lerde önemli bir üretim üssüne
dönüştüğüne dikkati çekerek,
başkentin 2002-2020 döneminde
ihracatı, sanayi sektörü istih-
damı ve sınai milli hasılasındaki
artışa ilişkin bilgiler paylaştı. An-
kara’nın sanayi alanında yükse-
len performansında, ilin sanayi

altyapısında yaptıkları iyileştirme-
ler ve verdikleri teşviklerin büyük

katkısı olduğunu vurgulayan Va-
rank, şunları kaydetti: "Şehrimizdeki

OSB sayısını 8’den 12’ye çıkardık. An-
kara ekonomisinin teknolojik dönüşü-

münde çok önemli katkıları bulunan
teknoloji geliştirme bölgelerinin (TGB) sayı-
sını da 3’ten 10’a çıkardık, yeni kuracağımız
tekoparklarımız da mevcut. 2020 itibarıyla
TGB’lerdeki firma sayısı 1500’e, ihracat ise
2 milyar dolara yaklaştı. Ankara’nın sahip
olduğu potansiyel yatırımcıların da ilgi
odağı haline geldi." Varank, 2003’ten bu
yana Ankara için düzenledikleri teşvik bel-
gesi sayısının da arttığını belirterek, sadece
imalat sanayisinde 40 milyar lira sabit yatı-
rım öngörüsü olan ve 70 bin istihdama kapı
aralayacak 2 bin 500’ün üzerinde teşvik bel-
gesi düzenlediklerini söyledi. Ankara'daki
gelişim ve dönüşümün mobilya sektöründe
de kendini hissettirdiğini dile getiren Varank,

ilden 2003'te 45 milyon dolarlık mobilya ih-
racatı yapıldığını, 2020’de ise Kovid-19 sal-
gınına rağmen 400 milyon doların üzerinde
mobilya ihracatı gerçekleştirildiğini bildirdi.

540 milyon lira kaynak aktardık

Varank, mobilya sektörünün sadece baş-
kentte değil, ülke genelinde önemli mesafe
aldığını vurgulayarak, şöyle konuştu: "Son
yıllarda dünya standartlarında üretim
yapan tesislerimizin sayısı da arttı. 2009’dan
bu yana sektördeki girişim ve işletme sayısı-
nın 2 katına çıktığını görebiliyoruz. Tesis et-
tiğimiz yatırımcı dostu iş ortamı ve
sunduğumuz cazip destekler burada etkili
oldu. Öncelikle sektörümüzün ihtiyaç duy-
duğu planlı sanayi altyapılarını geliştirip ya-
tırımcıların hizmetine sunulması gerekiyor.
Kümelenme yaklaşımıyla 3 yeni mobilya ih-
tisas OSB, 2 sanayi sitesini son dönemde
ülkemize kazandırdık. Bu bölgelerdeki işlet-
melerimiz, nitelikli altyapının yanında, sek-
törel bilgiye ve uzman insan kaynağına çok
daha hızlı bir şekilde ulaşabiliyor. Sanayi
altyapılarının yanında, müteşebbislerimize
sağladığımız destek miktarları da her geçen
gün artıyor. Mobilya sektöründe 4 milyon li-
ranın üzerindeki yatırımlar bölgesel teşvikle-
rimizden faydalanabiliyorlar." İşletmelere
proje bazlı destekler de verdiklerini anlatan
Varank, KOSGEB, TÜBİTAK ve kalkınma
ajansları aracılığıyla sektörden gelen yakla-
şık 7 bin projeye 540 milyon liranın üze-
rinde kaynak aktardıklarını ifade etti.
Varank, mobilya sektöründe faaliyet göste-
ren Ar-Ge merkezi sayısının 15’e, tasarım
merkezi sayısının da 17’ye yükseldiğini belir-
terek, bu merkezlere yaklaşık 321 milyon li-
ralık vergisel avantaj sağladıklarını söyledi.

Her alanda gaza bastık

Sanayi ve teknoloji alanında uyguladıkları
politikalar ve yapılan yatırımların semeresini
verdiğini vurgulayan Varank, Türkiye’nin,
Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın li-
derliğinde savunma sanayisinden otomo-
tive, tekstilden gıdaya, elektronikten
mobilyaya her alanda gaza basmış du-
rumda olduğuna dikkati çekti. Varank, ABD
bankası JP Morgan’ın iki gün önce yayımla-
dığı bir rapora işaret ederek, "Felaket tellal-
larına inat Türkiye’nin beklenenden çok
hızlı bir şekilde toparlanıp başarı perfor-
mansı göstereceğini öngörüyor. Uluslar-
arası kuruluşların bir bir teyit ettiği bu
gelişmelere karşı ne hikmetse muhalefet lal
olmuş durumda. Birilerinin kara propagan-
dası, ekonomimizin gelişmesini ve büyüme-
sini engelleyemeyecek. Pandeminin
etkilerinin bertaraf edilmesiyle beraber, ülke-
miz hedeflerine daha hızlı, kararlı bir şekilde
ilerleyecek." dedi.Projenin müteahhitlerine
de çağrıda bulunan Varank, "Burayı bir an
önce bitirmemiz lazım. İnşallah bu altyapı
inşaatında gaza basalım, sene sonuna kadar
bitirelim, buradaki parselleri bir an önce ya-
tırımcıların hizmetine sunalım." diye ko-
nuştu. DHA

TwiTTer, nisan-haziran döne-
mine ilişkin bilançosunu açık-
ladı. Buna göre, şirketin bu

yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği gelir
geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde
74 artarak 1,19 milyar dolara çıktı. Şirket
2020'un ikinci çeyreğinde 683,4 milyon
dolarlık gelir elde etmişti. Piyasa beklenti-

leri, Twitter'ın ikinci çeyrek gelirinin 1,07
milyar dolar olması yönündeydi. Şirketin
yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği kar da
65,6 milyon dolar oldu.
Twitter 2020'nin ikinci çeyreğinde yaklaşık
1,4 milyar dolar zarar etmişti. Twitter'ın
bu yılın ikinci çeyreğindeki günlük orta-
lama aktif kullanıcı sayısı ise bir önceki

yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde
11 artarak 206 milyona ulaştı.Öte yandan,
dünyanın en büyük mikroçip üreticisi fir-
malarından Intel de ikinci çeyrek bilanço-
sunu açıkladı. Şirketin yılın ikinci
çeyreğinde elde ettiği gelir 18,5 milyar
dolar olurken, karı 5,2 milyar dolar olarak
kaydedildi.
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Twitter paraya para demiyor!Dünyaca ünlü sosyal paylaşım
ağı Twitter'ın bu yılın ikinci

çeyreğinde elde ettiği gelir geçen
yılın aynı dönemine kıyasla

yüzde 74 artarak 1,19 milyar
dolara ulaştı ve piyasa 

beklentilerini geride bıraktı
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YAYIN TÜRÜ:  Ye rel Süre li Yayın

Banka Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB)
yapılan açıklamada, bankanın yönetim kon-
seyinin bugünkü toplantısında, faiz oranlarını

değiştirmeme kararı alındığı, politika faizinin sıfır, mev-
duat faizinin yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizinin
de yüzde 0,25’te sabit bırakıldığı bildirildi. Yönetim kon-
seyinin salgın nedeniyle tahvil alımlarının (PEEP) yılın
ilk aylarına göre çok daha yüksek bir hızda gerçekleştiril-
mesini beklemeye devam ettiği kaydedilen açıklamada,
2022 yılının mart ayına kadar 1,85 trilyon avroluk tahvi-
lin satın alınmasının taahhüt edildiği belirtildi. Açıkla-
mada, bankanın yüzde 2'lik simetrik enflasyon hedefine
ulaşana kadar mevcut faiz oranlarını koruyacağı, enflas-
yon hedeflerine ulaşmak için tüm araçlarda değişiklik
yapmaya hazır olduğu kaydedildi.

Avro bölgesi toparlanıyor

Basın toplantısında konuşan ECB Başkanı Christine La-
garde, "Avro bölgesindeki toparlanma devam ediyor.
Fakat salgının gölgesi hala üzerimizde. Enflasyonda bir
artış var. Fakat bunun büyük oranda geçici olması bekle-
niyor. Orta vadede enflasyon görünümü düşük kalmaya
devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu: Gerekli
tüm para politikası araçlarında düzeltme yapmaya hazır
olduklarını belirten Lagarde, ekonominin ikinci çeyrekte
toparlandığını, salgın kısıtlamalarının kalkmasıyla bera-
ber yılın kalanında toparlanmanın sürmesinin beklendi-
ğini bildirdi. İmalat sektörünün ilerleyen dönemde güçlü
bir performans göstermesini beklediklerini ifade eden
Lagarde, yeni tip koronavirüs salgınında artan Delta var-
yantı vakalarının hizmet sektörü toparlanmasında baskı
yaratabileceğini belirtti. Lagarde, "Ekonominin gelecek
yılın ilk çeyreğinde salgın öncesi seviyelere dönmesini
bekliyoruz. Bunun için önümüzde hala uzun bir yol var.
Ekonominin toparlanması ve parasal desteklerimizle be-
raber enflasyonun orta vadede yükselmesini fakat hedef-
lerimizin altında kalmasını bekliyoruz." ifadelerini
kullandı.

EURO faiz
oranlarını 
koruyacak
Avrupa Merkez Bankası (ECB), yüzde 2
enflasyon hedefine ulaşana kadar mevcut
faiz oranlarının korunacağını bildirdi

Bakan Varank, Elmadağ Mobilyacılar İhtisas 
OSB'nin, şehrin merkezine sıkışan mobilyacılar

için önemli bir açılım olacağını belirterek,
"Tamamlandığında inşallah 5 binin üzerinde

doğrudan istihdam oluşturacak" dedi5 BIN KISILIK 
ISTIHDAM MUJDESI

Varank, salgın döneminde insanların açık havada daha fazla
vakit geçirmeyi istediğini belirterek, şunları söyledi: "Maalesef

bunu fırsata çevirmek isteyenleri de görebiliyoruz. Dün Kızılcaha-
mam’da bazı vatandaşlarımız bana şikayette bulundu: ‘Burada Soğuksu
Milli Parkı’nın işletmecisi Ankara Büyükşehir Belediyesi. Daha önce bu-

rası bedavaydı, şimdi ancak ücretli girebiliyoruz.’ Bu fırsatçılığı yapmamak
lazım. İnsanlarımızın açık havaya ihtiyacı olduğu bir dönemde milli parkı
ücretsizken ücretli hale getirmek doğru bir uygulama değil. İnşallah bu
yanlıştan da dönerler. Bu hususu Ankaralıların takdirine bırakıyorum."

Törende, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Genel Sekreteri Fatih
Şahin, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı

Bendevi Palandöken ve Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve
Sanatkarlar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı da birer ko-

nuşma yaptı. Konuşmaların ardından Bakan Varank,
beraberindekilerle Mobilyacılar İhtisas Organize

Sanayi Bölgesi'nin altyapı inşaatının
temelini attı.

Vatandaşa 
kulak Verilmeli

Araçlarda ÖTV kaldırılsın
TESK Genel Başkanı Palandöken, "Piyasaların canlanması
için ticari araçlar başta olmak üzere tüm araçlar için ÖTV
indirimi yapılmalı. Bankalar da taşıt kredilerinde elini taşın
altına koyarak faizlerde indirim yapmalı" ifadelerini kullandı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederas-
yonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palan-
döken, yaptığı yazılı açıklamada, araçların

yenilenmesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını
sürecinde ekonomik olarak zor günlerden geçen esnaf
için çok daha büyük bir maliyet gerektirdiğine işaret ede-
rek, "Geçen yıllarda yapıldığı gibi yeniden araç alımla-
rında ÖTV indirimi yapılması hem esnafı hem piyasaları
rahatlatır." değerlendirmesinde bulundu. ÖTV indirimi-
nin devletin zararına değil yararına olduğunu vurgulayan
Palandöken, şunları kaydetti: "ÖTV indirimi bütçede açık
yaratarak devlete zarar ettirmek yerine, tam tersi araçla-

rın yenilenmesiyle hem piyasalar zincirleme olumlu etki-
lenecek hem üretim ve yatırımların artmasıyla istihdama
katkı sağlanacak hem de sanayinin hurda ihtiyacına des-
tek olunacaktır. Hatta bu ÖTV indiriminin hurda teşvi-
kiyle de desteklenmesi, hurda ithalatımızı azaltarak
sanayicinin yüzünü güldürürken cari açığa da olumlu
katkı yapacaktır."Palandöken, ÖTV indiriminin otomotiv
üretim ve satışına ivme kazandıracağını belirterek, "Piya-
saların canlanması için ticari araçlar başta olmak üzere
tüm araçlar için ÖTV indirimi yapılmalı. Bankalar da
taşıt kredilerinde elini taşın altına koyarak faizlerde indi-
rim yapmalı." ifadelerini kullandı.
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BBP Lideri Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan ile birlikte katıldıkları Kıbrıs Barış Harekatı'nın
47'nci yıl dönümü programının ardından memleketi Eski-
şehir’in Günyüzü ilçesi Gecek Mahallesi’ne geldi. Kurban
Bayramı nedeniyle ziyaretlerde bulunan Destici,
KKTC’deki programı hatırlatarak, davetli diğer siyasi par-
tilerin katılmamasını eleştirdi. Destici, “Burada HDP dı-
şında tüm siyasi parti genel başkanlarına davet yapıldı.
Gönlümüz arzu eder ki bütün parti genel başkanları orada
bulunsunlar. Maalesef, Millet İttifa-
kı'nı oluşturan parti genel başkanları
bu davetlere icabet etmediler. Keşke
onlar da olsaydı da Türkiye'nin daha
güçlü bir birliktelikle Kıbrıs davasını
sahiplendiğini göstermiş olmamıza
katkı sağlasalardı. Devletin, hüküme-
tin bu politikası milli bir politikadır.
Burada iç siyaset söz konusu değildir.
Biz meseleye böyle bakıyoruz. Keşke
herkes de böyle bakabilse” dedi.

Akıncı'yı eleştirdi

KKTC eski cumhurbaşkanları Mehmet Ali Talat ile Mus-
tafa Akıncı’nın programa katılmamasını da eleştiren Des-
tici, şöyle konuştu: “Bizim cumhurbaşkanımız değil de o
gün orada Yunan, Güney Kıbrıs cumhurbaşkanı olsaydı
koşa koşa gideceklerini biliyoruz. AB üyesi herhangi bir
ülkenin cumhurbaşkanı ya da başbakanı konuşuyor ol-
saydı koşa koşa gidecek, herkesten önce en ön sıralara
oturacaklardı. Türkiye, Türk milleti düşmanlığı nedir?
Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kahraman Türk Silahlı
Kuvvetleri, 20 Temmuz 1974'te Barış Harekatı'nı gerçek-
leştirmeseydi, Türkiye garantörlüğünün gereklerini yerine
getirmeseydi, KKTC'yi sahiplenmeseydi, bugün adada
Türk varlığından bahsedebilir miydik? Onlar bugün
orada yaşıyor olabilecekler miydi? Rumlaşarak yaşayabi-
lirlerdi, ona bir itirazım yok. Eğer düşünceleri ve tavırları
buysa o zaman bunu Türk toplumuna daha açık bir 
şekilde söylemeleri lazım.”

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Malatya'daki programı-
nın ardından geldiği Elazığ'da çeşitli ziyaretlerde bulundu. Te-
maslarına partililerle bir araya gelerek başlayan Sarıgül,
ardından esnafı ziyaret etti. Ziyaretinde gündeme ilişkin de-
ğerlendirmede bulunan Sarıgül, TDP Büyük Olağan Kongre-
si'ni Eylül ayında yapacaklarını aktardı. Deneyimli kadrolarla
yola çıktıklarını söyleyen Sarıgül, "En büyük arzumuz, inşal-
lah ülkemizi barışa barışa büyüteceğiz. Türkiye Cumhuriye-
ti'nin en büyük ekonomisinin, barış ekonomisi olması lazım.
Türkiye Değişim Partisi olarak bilgili, becerikli, yetenekli, de-
neyimli kadrolarla birlikte yola çıkıyoruz. İlçe ve il kongreleri-
miz süratle yapılıyor. Allah'ım izin verdi, inşallah
yurttaşlarımız da takdir edecekler. Ağustos sonu, Eylül'ün ba-
şında büyük kurultayımızı Ankara'da yapacağız. Bugüne
kadar hiçbir siyasi partinin tasarlayıp düşünüp de yapmaya
cesaret edemedikleri, Türkiye'nin en demokratik kongresini
inşallah biz yapacağız. Büyük kurultayda 'gün batmayacak'
projemizi açıklayacağız. 'Gün batmayacak' projemizle birlikte
inanıyorum ki sadece Türkiye'de değil, demokratik dünyadaki
bütün siyasi partiler projemizi inşallah örnek alacaklar" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte katıl-
dıkları Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl
dönümü programını hatırlatarak, “Maalesef,
Millet İttifakı'nı oluşturan parti genel başkan-
ları bu davetlere icabet etmediler. Keşke onlar
da olsaydı da Türkiye'nin daha güçlü bir birlik-
telikle Kıbrıs davasını sahiplendiğini göstermiş
olmamıza katkı sağlasalardı” dedi

Avrupa şaşırmış!

Keşke tüm partiler
orada olsaydı

Mustafa Sarıgül
sahaya indi

A K Parti Genel Başkanvekili Bi-
nali Yıldırım, Sivas'ın Gölova il-
çesinde kendi adını taşıyan

bulvar ile eşi Semiha Yıldırım adına
oluşturulan semt kütüphanesinin açılı-
şını yaptı. Karayolu ile Erzincan'dan Si-
vas'ın Gölova ilçesine gelen Binali
Yıldırım'ı ilçe girişinde Sivas Valisi Salih
Ayhan ile AK Parti milletvekilleri İsmet
Yılmaz, Mehmet Habib Soluk ve Se-
miha Ekinci ile partililer ve vatandaşlar
karşıladı. Yıldırım, burada ilk olarak
ilçe girişinde kendi isminin verildiği bul-
varın kurdelesini eşi ve protokol üyeleri
ile birlikte keserek hayırlı olması temen-
nisinde bulundu.  Açılışta kısa bir ko-
nuşma yapan Yıldırım, "Allah bu yolda
kazasız, belasız seyahat etmeyi nasip
eylesin. Emeği geçenlerden Allah razı
olsun. Şu anda açmakta olduğumuz bu
bulvardan Paris'te bile yok. İnsanımızın
ne kadar önemli olduğunu, insanı yaşat
ki devlet yaşasın anlayışının asırlardan
beri ne anlama geldiğini bu hizmetler
bir bir gösteriyor. Bu güzel eser, burada
yaşayan hemşehrilerimize hizmet ede-
cek, onların can güvenliği her şeyin
önünde gelir. Rabbim bu yolda seyahat
edenleri her türlü kazadan, beladan
muhafaza etsin" dedi. Binali Yıldırım ve
eşi Semiha Yıldırım daha sonra ilçe
merkezinde düzenlenen semt kütüpha-
nesi açışına katıldı. Eşi Semiha Yıldırım
adına düzenlenen kütüphanenin açılı-
şında konuşan Binali Yıldırım, iki bay-
ramı bir arada yaşadıklarını belirterek,
"Gölovamıza değer katacak, hemşehri-
lerimizin beyin gıdasına destek sağlaya-
cak bu güzel eserin açılışını yapıyoruz.
Böyle bir incelik gösterip, bu kütüpha-
nenin ismine Semiha Yıldırım verme-

nizden dolayı şükranlarımı sunuyorum.
Semiha hanımımın ömrünün büyük bir
kısmı öğretmen olarak yavrularımızı ye-
tiştirmekle geçti. Okulla geçti. Kütüp-
hane ismi de ona yakıştığını
düşünüyorum. Bu bayram günü de boş
gelmeyelim dedik, bir müjdeyle gelelim
istedik. Vekillerimizin de gayretleri var.
Gölova'ya kapalı bir spor salonu yapı-
yoruz. Hayırlı, uğurlu olsun. Kütüp-
hane demek kitap demek. Kitapsız
yaşamak, sağır, dilsiz ve ama yaşamak
demek. Kitap çok önemli. Kitap insanın
insana olan sevgisini artırır. Kitap kav-
gaları azaltır. Kitap nasıl midemizin
nefsini doyurmak için gıdaya ihtiyacı
varsa, beynimizin açlığını gidermek için
de kitaba ihtiyacımız var" diye konuştu.

Türkiye ortalamasının üstünde

Türkiye'de kayıtlı 34 bin kütüphane bu-
lunduğunu ve bu kütüphanelerin de 8
milyon kayıtlı üyesi olduğunu anlatan
Yıldırım, "Burada açtığımız kütüpha-
nede okuma odaları, bilgisayarlar var.
Beş bin tane de kitap var. Gölova'nın
köyleri ile birlikte nüfusundan fazla.
Herkes bir kitap alsa 1500 kitap artıyor.
Sivas'ta da 28 kütüphanemiz var. Ancak
daha önemlisi, bu Sivas'taki kütüphane-
lerimizin üye sayısı 90 bin. Kitap sayısı
da 470 binin üzerinde. Bu ne demek, nü-
fusun 4'te 3'ü, yüzde 75'i kadar kitap var.
Kütüphanelere üye sayısını nüfusa oran-
larsak 6 kişiden 1 kişi kütüphaneye üye.
Bu ne demektir, Sivas için gurur verici
bir şey demektir. Türkiye ortalamasının
üzerinde. Demek ki Sivaslılar okumayı
yazmayı seviyor. Çalışmayı da seviyor,
akıl terini de, alın terini de seviyor.
Çünkü onlar Yiğidolar" dedi.

Gençler göğsümüzü kabarttı

Koronavirüs salgını ile insanlığın başı-
nın belada olduğunu hatırlatan Yıldı-
rım, "Herkesin ağzında bir maske var,
sağlık için. Maske bu salgının yayılma-
ması için. Yüz yıl önce İspanya'da
böyle bir salgın olmuş, yüz milyon
insan ölmüş. Şimdi ise 4 milyon. Ülke-
mizde ise 50 bin kişi öldü. Bunu şunun
için söylüyorum. O zaman bilgi, tekno-
loji, kitaplar, internet bu kadar gelişmiş
olsaydı, ölümler o kadar fazla olmaya-
caktı. İşte 100 yılda elde ettiğimiz başarı
bu. Bunun arkasında da bu salgınla,
belayla mücadele adına dünyaya adla-
rını altın harflerle yazdıran 2 tane Türk
vatandaşı var. Özlem Türeci ve Uğur
Şahin. Bunlar bizim gururumuz. Dün-
yada hiç kimse bu işin çaresini bula-
mazken, şaşkın şaşkın ne olacak diye
beklerken onlar bu işin panzehrini
buldu ve bütün dünyayı rahatlattılar.
Nasıl oldu. Okuyarak oldu. Buradan
gittiler, orada çalıştılar, çabaladılar.
Bugün yaptıkları iş insanlığa çok büyük
hizmet oldu. Aynı zamanda bizim de
göğsümüzü kabarttı. Çünkü onlar
bizim vatandaşlarımız, kardeşlerimiz.
Okumanın yaşı başı yok. Beşikten me-
zara kadar, bizim inancımız, dinimiz
okumayı emrediyor. Okumanın bir çok
faydası var. Bunun için de okuyacağız.
Çok okursak az kavga ederiz. Bir biri-
mizi seveceğiz. Birbirimize destek ola-
cağız. Zor zamanlarda, dar
zamanlarda birbirimizin sesine kulak
vereceğiz. Bir olacağız. İri olacağız, diri
olacağız, kardeş olacağız, ay yıldızlı
bayrağımızın altında bu güzel yurdu-
muzda, huzurla, güvenle, yaşamaya
devam edeceğiz" dedi.

COK OKU AZ
KAVGA ET!
COK OKU AZ
KAVGA ET!
COK OKU AZ
KAVGA ET!
COK OKU AZ
KAVGA ET!
COK OKU AZ
KAVGA ET!
COK OKU AZ
KAVGA ET!

AK Parti Genel 
Başkanvekili Binali
Yıldırım, "Beşikten

mezara kadar,
bizim inancımız, 
dinimiz okumayı

emrediyor. Okuma-
nın birçok faydası
var. Bunun için de

okuyacağız. Çok
okursak, az kavga

ederiz" dedi 

Türkiye’yi
böldürtmeyiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan ile bu yola çıkarken,
amaçlarının Türkiye'yi dünya-
nın en gelişmiş ülkeleri seviye-
sine getirmek olduğunu
belirten Yıldırım, "Geçmişte
yaşadığımızı mahrumiyet ve
zorlukları evlatlarımız yaşama-
sın diye işleri halletmek. Ney-
miş, yol olmazsa medeniyet
olur mu? Gidip gelemezsen
nasıl gelişme sağlayacaksın.
Biz hayatları birleştirdik. Yolları
böldük, gönülleri birleştirdik,
yolları böldük, Türkiye'nin ku-
zeyini, güneyini, doğusunu,
batısını birbirine yaklaştırdık.
Şunu unutmayın, ne dedik;
yolları böleriz, Türkiye'yi böl-
dürtmeyiz. Şehitlerimizin ruh-
larını incitecek hiçbir şeye izin
vermeyiz. Şimdi önümüzde
yeni hedefler var. Önce altyapı
dedik, bölünmüş yollar, hava-
yolu halkın yolu, hızlı internet,
şehir hastaneleri, sağlık, eği-
tim, ulaşım, toplu konut.
Hedef 2023. Gölova 2023'e
hazır mı. Cumhuriyetin
100'üncü yılına hazır mısınız.
Liderimizle beraber istikrarla,
güvenle yola devam demeye
var mıyız, Allah sizden razı
olsun" diye konuştu. Gümrük
Birliği anlaşmasının güncellen-
mesi için de çalışmaların sür-
düğünü anlatan Yıldırım, "Ne
olursa olsun Gümrük Birliğine
girelim diyemeyiz. Memleketi-
mizin, taşımacımızın, ihracatçı-
mızın menfaati ne ise onları
korumak mecburiyetindeyiz.
Çok yol aldık, hallolacak. Ne
kadar kaçsalar, sonunda hal-
ledeceğiz" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs meselesi hakkında, "Bunların esas derdi, sadece Rum ta-
rafı, Yunanistan değil. Uluslararası toplumda egemen bir Türk devletinin orada olmasını istemiyor-
lar. Avrupa şaşırmış. Oradaki Türklerin, Rumların bir azınlığı olarak yaşamasını istiyorlar" dedi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da
gündelik gazete, televizyon ve radyo yayını ile internet
haberciği yapan Lider Medya'nın Kepez ilçesindeki
genel merkez binası açılışına katıldı. Açılışta konuşan
Bakan Çavuşoğlu, Lider Medya'nın kuruluşundan
itibaren geçen 1 yıllık süreçte önemli başarılar elde et-
tiğini söyledi. Siyaset ile medyanın her zaman iç içe
olduğunu aktaran Bakan Çavuşoğlu, "Demokrasinin
önemli güçlerinden biri de medyadır. Medya, basın
olmadan gerçek demokrasiden bahsetmemiz müm-
kün değil. Medyanın tarafsızlığı, bağımsızlığından
her zaman dem vururuz ama biz siyasetçiler isteriz ki
her zaman bizim lehimize yazsın, hep bizi övsün. He-
pimizde olduğu gibi bizde de nefis var. Medyanın
görevi bizim de yanlışımız olduğu zaman bize göster-
mesidir. Antalya'nın güzelliklerini tanıttığınız gibi ek-
siklerimizi görmemize de vesile oluyor, bizi
uyarıyorsunuz. Bu anlamda Antalya'ya, Türkiye’ye
büyük bir hizmette bulunuyorsunuz" diye konuştu.

Ulusal güvenlik meselesi

Medyanın, özellikle Türkiye'de yerel basının tarafsız,
bağımsız olması ve bunun için ekonomik güce sahip
olmasının önemini belirten Çavuşoğlu, şunları söy-
ledi: "Buna her zaman önem veriyor, vurguluyoruz.
Yandaş medya diyorlar, onun yanında, bunun ya-
nında. Bu doğal, dünyanın her yerinde var. Basın,
yayın organlarının veya orayı yönetenlerin farklı ideo-
lojileri olabilir. İngiltere'de Amerika'da hangi gazete,
televizyon cumhuriyetçi, hangisi demokrat, İngilte-
re'de hangisi muhafazakar, hangisi İşçi Parti'yi des-

tekliyor. Bunlar bilinen şeyler ama medyanın da
temel ilkeleri var. Bundan şaşmamak kaydıyla, doğal-
dır. Bugün Türkiye'de iktidarı destekleyen de var, acı-
masızca eleştiren yayın kuruluşları da var. Bu da
doğal, bunlar da olacak. Diğer tarafı destekleyenler-
den, bizi eleştirenlerden bazen hoşlanmıyoruz oysa
bu demokrasinin gereğidir. Oysa son günlerde başka
tartışmalara şahit oluyoruz. Özellikle basın yayın or-
ganlarının, medyanın dışarıdan fonlanması ve ülke-
mizin ulusal güvenliğini tehdit edecek şekilde
başkaları tarafından yönetilmesi de son derece tehli-
kelidir. Bir ulusal güvenlik meselesidir."
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K urban Bayramı dolayısıyla Erzin-
can'da bir dizi ziyarette bulunan
Kartal Belediye Başkanı Gökhan

Yüksel, 5 Temmuz 1993'te Erzincan'a bağlı
Kemaliye ilçesinin Başbağlar köyünde şehit
edilen 33 vatandaşın kabirlerini ziyaret ede-
rek karanfil bırakıp dua etti. Ziyarette Baş-
kan Yüksel'e Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP) Erzincan İl Başkanı Ayhan Doğan
da eşlik etti. İlk olarak Başbağlar Müze ve
Kültür Evi'ni ziyaret eden Yüksel'e katliam-
dan yaralı olarak kurtulan, aynı zamanda
katliamın tek tanığı olan köy muhtarı Ali
Akarpınar yaşananları anlattı. Köy muhtarı
Ali Akarpınar, 5 Temmuz anma günü dı-
şında köylerini ziyaret etmesinden dolayı
Başkan Yüksel'e teşekkür etti. 28 yıl geçme-
sine rağmen katliamın acısının hala dinme-
diğini ifade eden Başkan Yüksel, "Temmuz
ayı acıları hala taze, 28 yıl geçmesine rağ-
men kabukları kurumayan acılar. Tüm acı-
larımız ortak, amacımız kardeşliğimizin
pekişmesi. Acının tarafı olmaz. Acılarımız
da, sevinçlerimiz de ortak değerimiz, çünkü

Erzincan kardeşliğin şehri" dedi.

En acı hadiselerden biri

Başkan Yüksel, Müze ve Kültür Evi ziya-
retçi defterine de şunları yazdı: "Bugün zi-
yaretinde bulunduğum Başbağlar köyünde
ülke tarihimizin en acı olaylarından biri ya-
şanmıştı. Her zaman bu acıyı andığımızda
söylediğimiz gibi 2 Temmuz Sivas Madı-
mak'ta yandık, 5 Temmuz Erzincan Baş-
bağlar'da vurulduk...! Bu oyunları bozmak
için bu acıları hissedip kardeşlik tohumla-
rını yeşertmeye devam etmeliyiz. Bu ülke
hepimizin. Kısacası çok büyük oyunlar oy-
nandı ülkemizde. Kardeşi kardeşe düşürdü-
ler. Öyle tarifsiz acılar yaşattılar ki kardeş
kavgası devam etsin, Türk-Kürt, Alevi-
Sünni diyerek ölümler yaşattılar insanlığa.
Bu oyunları bozmak için bu acıları hissedip
kardeşlik tohumlarını yeşertmeye devam et-
meliyiz. Bu ülke hepimizin, paylaşamayaca-
ğımız hiçbir şey yok. Kardeşliğimizi devam
ettirebilmek için birbirimizi sevmeye devam
etmeliyiz ama en önemlisi çok çalışmaya

devam etmeliyiz. Bir hemşehriniz olarak
yaşadığınız acıyı derinden yaşıyor ve hisse-
diyorum. Sorumluluğum gereği yanınızda
olmaya, kardeşliğimizi büyütmek için daha
çok çalışmaya devam edeceğim. Gazi Mus-
tafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Yurtta
sulh, cihanda sulh' ilkesiyle birbirimizi sev-
meye ve vatanını çok seven en çok çalışan-
dır ilkesiyle çok çalışmaya devam edeceğiz."

Karanfil bıraktı

Müze ziyareti sonrası Başbağlar Şehitlik
Anıtı'nı ziyaret edip saygı duruşunda bulan
Yüksel, Başbağlar Şehitliği'ne geçerek en
genci 13, en yaşlısı 74 yaşında olan 33 şehi-
din mezarını ziyaret ederek karanfil bıraktı.
Şehitlik çıkışı Başbağlar katliamında babası
ve yakınlarını kaybeden Cabbar Özdemir
isimli köy sakini ile karşılaşan Başkan Yük-
sel, Başbağlarlı miniklerin yazdığı mektubu
okurken duygusal anlar yaşadı. Yüksel,
parkı yapacağını ve açılışı mektubu gönde-
ren miniklerle beraber gerçekleştireceğini
ifade etti. DHA

BASBAGLAR’I
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BASBAGLAR’I
UNUTMADI
BASBAGLAR’I
UNUTMADI
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BASBAGLAR’I
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Gençler yüzleri
güldürdü

Başakşehir
temizlik yaptı

Erasmus Gençlik Değişimi Projesi
kapsamında 4 ülkeden Tekirdağ'a
gelen 35 genç, kuşlara yuva, sokak
hayvanlarına da kulübe yaptı

TürKiye Ulusal Ajansı tarafından des-
teklenen Erasmus Gençlik Değişimi
Projesi’yle İspanya, Yunanistan, Ro-

manya ve Bulgaristan'dan gelen 7 öğrencinin de
aralarında bulunduğu  35 genç, Çorlu'da buluştu.
Ortak projeler üreten ve yaptıkları kuş evlerini
ağaçlara asan gençler, sokak hayvanları için tasar-
ladıkları kulübelerinin bir kısmını sokaklara bı-
raktı, bir kısmını da Çorlu Geçici Hayvan
Bakımevi'ne teslim etti. Projeye katılan gençlerden
İrem Yazar, etkinliğin çok önemli olduğunu, mi-
safirleriyle güzel projeler hazırladıklarını söyledi.
Yazar, "Proje kapsamında ülkelerimizde var olan
hayvan haklarıyla ilgili sunumlar yapıldı ve sokak
hayvanlarının durumu tartışıldı. Sokak hayvanları
için suntalardan 35 kulübe, kuşlar için ağaca ası-
lacak şekilde 35 kuş kafesi yapıldı. Bunlar hem
barınaklara bağışlandı hem de katılımcılarımız eş-
liğinde sokaklara asılarak ev sahipleriyle buluştu-
ruldu" dedi.

Düşünceleri farklıydı

Konuk gençlerin Türkiye'deki sokak hayvanları
bakımı konusundaki fikirlerinin değiştiğini ifade
eden İrem Yazar, "Aslında yabancı ülkelerden
gelen misafirlerimiz sokak hayvanlarımıza çok iyi
bakılmadığını düşünüyorlardı. Çorlu Belediyesi
barınağına ziyaretimiz sonrasında onları ne kadar
sahiplendiğimizi ve ne kadar koruduğumuzu, ya-
şamlarının ne kadar güzel olduğunu gördüler. Bu
onları da bizim gibi çok mutlu etti. Bu esnada
hayvan hakları kanunun çıkması haberini de du-
yunca onlar da biz de çok sevindik. Yabancı ülke-
lerden gelen arkadaşlarımız da kendi ülkelerinde
hayvanlara nasıl davranıldığını, nasıl ilgilenildiğini
anlattılar" ifadelerini kullandı. İRFAN DEMİR

BaşaKşehir Belediyesi Sağlık İşleri
Müdürlüğü ile Çevre Koruma ve Kont-
rol Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kurban

Bayramı vesilesiyle kesim yapılan noktalarda te-
mizlik çalışması başlattı. Yasal sorumluluklarını
yerine getiren ve gerekli izinleri alan kurban kesim
alanlarında yapılan kesim işlemlerinin ardından
oluşabilecek sağlık sorunları ve kötü kokulara
karşı tüm önlemler alındı.

Tüm önlemler alındı

Kurban kesim alanlarının çevresi son teknoloji te-
mizlik araçları eşliğinde yıkandı. Kurban atıkları-
nın bırakıldığı konteynerler ise detaylı bir şekilde
temizlenerek dezenfekte edildi. Karasinek ve sivri-
sinek gibi vektörlerin oluşumunun önüne geçil-
mesi ve Başakşehirlilerin keyifli bir bayram
geçirmesi için ilaçlama çalışmaları yapıldı. Yapı-
lan ilaçlama çalışmalarında çevreye ve insanlara
zarar vermeyen ilaçlar kullanıldı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 5 Temmuz 1993'te Erzincan'a bağlı Kemaliye ilçesinin Başbağlar
köyünde teröristlerin şehit ettiği 33 vatandaşın kabirlerini ziyaret ederek, karanfil bırakıp dua etti

Mahsun Kırmızıgül’ün gişe rekorları kıran ve devamını da çektiği ‘Mucize’ filmine bir halka da Maltepe
Belediyesi ekledi. Hayatı filme konu olan ve Maltepe’de pazarcılık yapan Aziz Gönençer’in, semt 
pazarındaki yer talebi isteğini geri çevirmeyen Maltepe Belediyesi ona bir pazar yeri tahsis etti

Köylülerle
görüştü
Ziyaretinde köyün ileri ge-
lenleri ve sakinleri ile bay-
ramlaşan Başkan Yüksel,
Muhtar Ali Akarpınar'dan
köyün sorunlarını dinleyip,
tören alanında kullanıl-
mak üzere branda ve ço-
cuklar için park yapma
sözü vererek çocuklara
oyuncak ve kitap hediye
etti. Eski dernek başkanı
Şerif Gül, Başkan Yüksel'e
ziyaretinden dolayı günün
anısına Türk bayrağı gra-
vürlü saat hediye etti.

Mucizenin adı Maltepe
Geçimini yaklaşık 5 yıldır
Maltepe’de pazarcılıkla
sağlayan Aziz Gönençer,

Altayçeşme Semt Pazarı’nda da tez-
gâh kurabilmek için belediyeden ta-
lepte bulundu. Belediye zabıtası da
Gönençer’in bu talebini karşılaya-
rak ona bir pazar yeri tahsis etti.
Kendisi gibi pazarcı olan eşiyle
hayat mücadelesine yılmadan
devam eden ve geçirdiği çocuk felci
nedeniyle bedensel engeli bulunan
Gönençer, aldığı bu haber üzerine
büyük sevinç yaşadı. Başta Ali Kılıç
olmak üzere belediyenin yetkili tüm
birimlerine teşekkür eden ‘Muci-
ze’nin ‘Aziz’i, “Hayatımdaki bir mu-
cizeyi de sizlerin sayesinde
yaşadım” dedi.Aziz Gönençer kim-
dir?1 Aralık 1964 yılında Diyarba-
kır’ın Sur ilçesinde doğan Gönençer
ilk ve ortaöğrenimi, arkadaşı Mah-

sun Kırmızıgül ile birlikte tamam-
ladı. Mahalleden de Kırmızıgül ile
arkadaş olan Gönençer, küçük yaş-
larda geçirdiği çocuk felci yüzünden
bedensel engelli olarak hayatına
devam etti. Daha sonra İstanbul’a
göç eden ailesiyle birlikte yaşama
tutunan Gönençer, uzun yıllar bo-
yunca Köy Hizmetleri Genel Mü-
dürlüğü’nde çalıştı. Buradan emekli
olan Gönençer, daha sonra eşiyle
birlikte pazarcılığa başladı. 10 sene-
dir Maltepe’de oturan Gönençer’in
hayatı, arkadaşı Mahsun Kırmızı-
gül’ün onun hikâyesini beyazper-
deye aktarmasıyla değişti. Mucize
ve devam filmi Mucize 2: Aşk ile
birden tanınan Gönençer, şimdi
Maltepe Belediyesi’nin de desteğiyle
açacağı pazar yerinde hayatına ve
mücadelesine devam edecek.
ÖMER FARUK ARPACIK

Kadıköylüler dayanışma içinde
KadıKöy Belediyesi'nin başlattığı Kurban Eti Bağış
Kampanyası'na hayırseverler yoğun ilgi gösteriyor.
Devam etmekte olan kampanyada bugüne kadar Kadı-

köy'de 103 ihtiyaç sahibi ailenin sofrasına kurban eti ulaştı. Kadı-
köy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün
yürüttüğü kampanyaya hayırseverler bugüne kadar toplam 350 ki-
loluk et bağışında bulundu. Müdürlük, alan taraması sonucu tespit
ettiği ihtiyaç sahibi ailelere hazırladıkları paketleri ulaştırıyor. Paket-

lerde, bağışların yanı sıra domates, salça, pirinç gibi gıda maddeleri
de yer alıyor. Halen devam etmekte olan kampanyada bugüne
kadar 103 ailenin sofrasına kurban eti ulaştı. Bağışçılar, Kadıköy
Küçükmoda Burnu Sokak No: 4 adresinde bulunan Kadıköy Bele-
diyesi İDEA'ya bayram süresi boyunca, 10.00 - 16.00 saatleri ara-
sında bağışlarını teslim edilebileceği gibi, dileyen bağışçılar ise
belediyenin 4445522 nolu çağrı merkezinden de kayıt oluşturarak,
kurban eti bağışlarının adresten teslim alınmasını sağlayabilir.



İ stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB),
fahiş fiyat, uzun yoldan dolandırma,
yolcudan daha fazla ücret alma gibi

kronikleşmiş birçok sorunun önüne geç-
mek için; UKOME tarafından daha önce
belirlenen şartları uygulamadığı gerekçe-
siyle ilgili 397 aracın güzergah kullanım
izin belgelerini askıya aldı. İlgili araçlara,
yasal sorumluluklarını yerine getirmeleri
yönünde daha önce uyarı yapıldı. Ancak
araçlar, entegrasyonu gerçekleşmeyen tak-
simetre sistemini kullanmaya devam etti.

Kararı UKOME aldı

İstanbul’da araçlar için UKOME kararları
ile belirlenen ve yerine getirilmesi gereken
şartlar söz konusu. Bu şartlar; aracın
rengi, boyutları (segmenti), ücret tarifesi
ve Taksi Yönetim Merkezi cihazı ile enteg-
rasyonunu içeriyor.  Bu entegrasyona iliş-
kin zorunluluk, 25 Mayıs 2017 tarih ve
2017/4-6 Sayılı UKOME kararı ile getiril-
miş olup, entegrasyona sahip olmayan
araçların bu durumu düzeltene kadar bel-
gelerinin askıya alınması kararı ise 09
Mayıs 2018 tarih ve 2018/3-6 sayılı
UKOME ile alındı. Bugün İstanbul’da

faaliyet gösteren dört taksimetre firmasın-
dan tüm taksilerin yaklaşık yüzde 96’sına
denk gelmekte olan üçü bu entegrasyonu
yapma konusunda İBB işbirliği içerisinde
oldu. Fakat İstanbul Havalimanında yer
almakta olan araçlarda taksimetrelerde
gereken bu entegrasyonu gerçekleştiril-
medi. Bunun yanı sıra, İBB tarafından ta-
mamen ücretsiz verilen cihazların
söküldüğü de tespit edildi.

Ocak ayında uyarılmıştı

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Mü-
dürlüğü genelgesi ile kurulumu yapılan
araç içi kamera sistemlerini de kapsayan
sistemlerin söküldüğü tespit edildi. Ayrıca
Taksi Yönetim Merkezi ile entegrasyon ya-
pılmadığı hususu 23 Ocak 2020 tarihinde
resmi yazı ile daha sonrasında ise denetim
ekiplerince ve İBB tarafından defalarca ya-
pılmış olmasına rağmen herhangi bir iler-
leme söz konusu olmadı. Haziran ayı
içerisinde, söz konusu alanda faaliyet gös-
teren taksimetrelerin diğer taksimetrelere
göre daha fazla ücret hesapladığı şikayet-
leri vatandaşlarca İBB’ye ulaşmaya baş-
ladı. İBB, bunun üzerine yeniden bir

inceleme süreci başlattı. Bu kapsamda il-
gili kurum olan Bilim ve Sanayi Bakanlığı
İl Müdürlüğü ile bu başvurular paylaşıla-
rak ilgili taksimetrelerin denetlenmesi iste-
nildi. Bu denetime ek olarak İBB, kendi
sistemlerimi üzerinde de incelemeler baş-
lattı. İnceleme sonucu; söz konusu taksi-
metreleri kullanan araçlardan önemli bir
kısmının İBB Ruhsat sistemine bu taksi-
metreyi kullanmaya başlamadan önce
kullanmış oldukları bir diğer taksimetreye
ilişkin evrakları yükledikleri tespit edildi.

Uyarıları dinlemediler

Bu tespitin yapılmasından sonra İBB, ilgili
esnafa SMS yoluyla bilgilendirmede bu-
lundu; fakat aradan geçen beş güne rağ-
men 7 gün- 24 saat açık olan online
sistemde herhangi bir esnafın aracında
değişiklik yapılmadığı gözlemlendi. Bunu
üzerine İBB, Toplu Ulaşım Hizmet Kali-
tesi Değerlendirme Sistemi (TUDES)
145. Maddesi’nde tanımlanan, “E-Tuhim
sistemine girilen bilgilerin yanlış veya eksik
beyan edilmesi durumunda, bilgiler doğ-
rulanıncaya kadar ilgili izin belgesi askıya
alınır” hükmünü devreye soktu. Dolayı-

sıyla UKOME hükmü gereğince TUHİM
denetim ekipleri, ilgili 397 aracın güzergah
kullanım izin belgeleri askıya aldı.

ÇEVRE ve HUKUKİ HAKLARIMIZ

Utku KIZILTAN

utkukiziltan@gmail.com 
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Ç evrenin yönetiminde bir topluluğa hizmet etmek
amacı ile kurulmuş bulunan kamusal, özel ve
gönüllü kuruluşlar ve tek tek bütün yurttaşlar

çevreden sorumludur. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası-
nın 56. Maddesinde, "Herkesin kirliliği önlemenin, Dev-
letin ve vatandaşın ödevi olduğunu" açıkça belirtilmiştir.
Buna rağmen Türkiye'nin dereleri, nehirleri, gölleri, or-
manları, meraları, yer altı suları son yıllarda daha da
artan bir hızla talan adilmektedir. bir sürü nehir ve de-
renin doğal hali bozulmuş mikrop yuvası olmuştur. Kıyı-
ları balık ölüleri ile dolmuştur. Son günlede de Tuz
Gölü'nde Flamingoların ölümü fotoğraflarını görüyoruz. 

Denizlerde salya diye bir mikrop çıktı. Yer altı suları-
mız onlarca metre aşağı inmiştir. Orman alanları plan-
sız madenciliğe, villalara açılmış, Kalorisi çok düşük
olduğu bilinen kömürle çalışacak termik santraller, teh-
likesi ve atıklarıyla tüm dünyada yavaş yavaş terk edi-
len nükleer santraller biz de hala planlanıyor bu
ülkemizde tarım ve hayvancılığın yok olmasını getire-
cek korkusunu dinlemiyoruz. 

Daha şimdiden barajlar, hidrolik santraller doğal
göllerin kuruması, yalnış sulama uygulamaları bu yoko-
luşları getirmektedir. Durum böyle devam ederse hele
bir de Kanal İstanbul ortaya çıkarsa bu coğrafyadaki
yaşam tarihte hiç görülmediği kadar tehlike altına gire-
cektir. Türkiye'deki bitki ve hayvan türlerinin büyük
kısmı yok olacak, yübinlece insan doğdukları toprakları
terk edecektir. Doğa nesne değildir. 

Kendi kadim kuralları doğrultusunda değerli bir işle-
yişe sahiptir. Doğa ticari bir mal haline getirilemez. Su,
orman, toprak yalnızca  doğaya aittir. Kendi var oluşu-
muza, ait olduğumuz topluma, yaşadığımız gezegene ve
gelecek nesillere karşı duyduğumuz vicdani sorumlulu-
ğumuz olmalıdır. 

Sağlıklı kalmanız dileklerimle.

İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü (TUHİM), daha önce belirlenen UKOME şartlarını yerine getirmemeleri 
nedeniyle, 397 aracın güzergah kullanım izin belgelerini askıya aldı. İBB’ye vatandaşlar tarafından gelen şikayetlerle

ilgili inceleme sonucunda, söz konusu araçların gerekli taksimetre entegrasyonunu gerçekleştirmediği tespit edildi

Mahallede, ilçede, ilde
ülkede çevre yönetimi           

397 TAKSİ  BAĞLANDI397 TAKSİ  BAĞLANDI397 TAKSİ  BAĞLANDI397 TAKSİ  BAĞLANDI397 TAKSİ  BAĞLANDI397 TAKSİ  BAĞLANDI397 TAKSİ  BAĞLANDI397 TAKSİ  BAĞLANDI

UYARILARI DİKKATE ALMAYAN 397 HAVAALANI TAKSİSİNİN BELGELERİ ASKIYA ALINDI

397 TAKSİ  BAĞLANDI
TARAFLAR PAZARTESİ BİR ARAYA GELİYOR
İstanbul halkını ve gelen turistleri mağdur eden bu sorunun 
çözümü için İBB, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, İstanbul 
Havaalanı Taksiciler Kooperatifi bir araya gelip, konuyu detaylıca
ele alacak, entegrasyon için gereken işlemleri konuşacaklar.

Senatörlerden 
uyarı mektubu!

KUMBURGAZ’DA 
TEKNE İSYANI!
Büyükçekmece Belediyesi, yaz sezonu boyunca yüzme alanı içinde yer alan özel teknelerin, 
belirlenen park alanlarına çekilmesi kararı aldı. Kumburgaz sahilinde yaklaşık 100 tekne
sahibi ise denizde kortej oluşturarak karara karşı çıktıklarını duyurdu. Özel tekne sahibi Yıldıray
Ersöz, "Belediyenin bayramda böyle bir zulüm yapmasını yadırgıyorum" dedi

BüYükçekmece Belediyesi, bayram
öncesinde Kumburgaz sahilinde yüzme
alanı içerisinde yer alan özel tekne ve to-

nozların, gösterilen tekne park yerlerine çekilmesi
için zabıta ekipleri aracılığıyla bildirimde bulundu.
Bu karar, evlerinin hemen önündeki sahil şeridinde
teknesi olanları rahatsız etti. Arefe günü öncesi olan
18 Temmuz'da özel tekne sahipleri, denizde kortej
oluşturup korna ve düdük çalarak seslerini duyur-
maya çalıştılar. Toplanan yaklaşık 100 tekne sahibi,
Türk bayrakları açarak karara karşı çıktıklarını 
duyurdu.

Bize baskı uygulanıyor

Tekne kortejinde konuşma yapan Yıldıray Ersöz, 50
yıldır Kumburgaz sahilinde tekne sahibi olduğunu
ifade etti. Ersöz, "Belediyemiz yanlış ve hatalı ola-
rak nitelendirdiğim bir uygulama yapmaktadır. Tek-
necilere baskı uygulayarak teknelerimizi ipin dışına
yani yaklaşık iki metre derinlikte bir suya çekmemiz
istenmiştir. Buranın halka açık olduğunu, plaj oldu-
ğunu iddia etmektedir. Boynumuz kıldan ince, dı-
şarı almaya çalıştık ama düşünebiliyor musunuz,
gece 12'de denizden gelmişiniz, balıktan gelmişiniz
yüzerek karaya çıkacaksınız, sabahın 5'inde yüzerek
tekneye bineceksiniz. Bunlar bize saçma geldi tabii.
Kendilerine ulaşmaya çalıştık ulaşamadık, fakat
bayram üstü 30-40-50 zabıta teknelerle anons ya-
parak bizi taciz ettiler, biz rahatsız olduk. Tekneci
arkadaşlar bir şekilde kendimizi ifade etme amaçlı
toplandık. Bir gezi düzenledik" dedi.  

Martıdan bir farkımız yok!

Ersöz, "Madem ki böyle bir sorun var çözülmesi
gerekiyor. Başkanımızın bizden bir talebi var, topla-
sın bizi denizle ilgiliyse denizcilerle çözsün bunu. 50
yıldır biz burada bir düzen tutturmuşuz gidiyor.
Tekneler hayati tehlike yaratıyor diyorlar. Bakın ben
50 yıldır burdayım, 15 tane insan hayatı kurtardım.
Teknelerimiz araba değil ki, yanyana sıfır park etmiş
halde değiller. Hepsinin birbirine çarpmaması için
aralarında belli bir mesafe var ve kimsenin yüzme-
sine engel teşkil etmiyor. 'İplerin diğer tarafına alın

ya da bağlı olduğunuz limanlara gidin' dendi. Bağlı
olduğumuz liman başkanlarıyla görüştük. Liman
başkanlarımız, 'Bağlamakla yükümlüyüm, sizi ba-
rındırmak yükümlülüğüm yok, zaten yerim yok,
sakın ha gelmeyin' dediler. Topu topu zaten bu tek-
neler burada yazın üç ay duruyor ve tekne dediği-
miz taşıt, bir geminin filikasından ibaret. Yani kıyıya
yanaşmasında herhangi bir sakınca yok. Bir yatınız
varsa, böyle bir filika bulundurmak zorundasınız,
kıyıya yanaşmak için. Ben şimdi teknemi oraya
bağlıyayım da bir de o tekneme gitmek için filika mı
alayım. Yani anlamsız şeyler, bilinçsizce yapılmış iş-
lemler. Belediyemizin bayram üstü böyle bir zulüm
yapmasını tekneci arkadaşlar birlikte yadırgıyorum.
Bizim teknelerimiz denizin süsü, güzelliği. Buraya
gelen bir insan önce teknemi arkasına fon yapıp çe-
kiyor. Bizim denizden, martıdan bir farkımız yok.
Lütfen bizi taciz etmeyin, rencide etmeyin" diye 
konuştu.

Korumasını bile yapamayız

40 senedir Kumburgaz'da yaşadığını belirten tekne
sahiplerinden Kemal Yağızyılmaz ise belediye tara-
fından gösterilen yerlerin küçük olduğunu vurgula-
yarak "Oraya sığsa sığsa 50 tekne, burada var 3-5
bin tekne. Zaten korumasını bile yapamayız. Lütfen
sesimizi duysunlar" diye konuştu. DHA

Uzun süredir Kumburgaz'da yaşayan çevre sakinleri ise farklı fikirleri paylaşı-
yor. Hakan Aktaş, "Tekneler bizi rahatsız etmiyor, ayrı bir güzellik katıyor"
derken, Anibal Güleroğlu da "Çocukluğumdan itibaren burada büyüdüm ve
bu tekneler her zaman için problem oldu. Çünkü o bağladıkları taşlar olsun,
onların çevresinde toplanan yosunlar olsun, hepsi de bir problem kaynağıydı.
Ayrıca çocuklar da aradan yüzerken dalga durumunda oldukça sorun yaratı-
yor. Şahsi fikrim olmamasından yanayım" şeklinde konuştu.  Büyükçekmece
Belediyesi yetkililerinden yapılan açıklamada ise "Güzelce'den Kumburgaz'a
kadar olan bölge insanların denize girdiği bölge. Oradaki kayıklar ve tekneler
gelişigüzel olarak insanların denize girdiği yere bırakılıyor. Dubaları, çıpaları
denize giren insanlar da rahatsızlık yaratıyor. Tekneler kaldırılmıyor. İnsanlar-
dan gelen şikayet nedeniyle düzenlemek için üç ayrı nokta belirlenmiş, yaz
sezonunda oralara çekmeleri isteniyor" denildi. 

ÇEVRE SAKİNLERİ RAHATSIZ DEĞİL!

Boğaziçi Üniversitesi’nin seçilmiş senatörleri,
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 15 Temmuz'da
görevden alınan Melih Bulu'nun ardından, 
Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olmak için
başvuracak adaylara hitaben bir açık mektup yazdı.
Mektupta üniversite yönetimine aday olan kişilerin
Boğaziçi ilkelerine bağlı kalmaları istendi

Yükseköğretimde yeni bir yö-
netişim modeline ihtiyaç olduğu
belirtilen, 11 seçilmiş senatörün

imzasını taşıyan mektupta; Boğaziçi Üniver-
sitesi senatosunca kurulan Üniversitelerde
Yönetim Yapılanması Çalışma Komis-
yonu’nun (ÜYYK) hazırladığı, akademik öz-
gürlük ve üniversite özerkliği temelinde
kamu araştırma üniversitelerinin geleceğini
ele alan 13 Temmuz 2021 tarihli raporda or-
taya konulan esasların önemsendiği 
vurgulandı.

Özgürlük vurgusu

Mektupta, "Bu geçiş döneminde görev ala-
cak rektöre önemli sorumluluklar düşecektir.
Boğaziçi Üniversitesi'nin 158 yıllık kurumsal
geleneği ve 50 yıllık kamu araştırma üniversi-
tesi deneyimi ile ortaya koyduğu ve 2012/9
sayılı senato toplantısında kabul edilmiş olan
Kamu Üniversitelerinin İşleyişine Dair İlkeler
metni üniversite idarecileri için bu bağlamda
yol göstericidir. Üniversitemiz yönetimine
aday olan meslektaşlarımızın bu ilkelere bağ-
lılıklarını taahhüt etmelerini bekliyoruz.
ÜYYK raporunda rektörün yetkinliklerine
dair belirtilmiş olan bazı noktaları rektör
adaylarına hatırlatmak isteriz: Üniversite bi-
leşenlerinin temel hakkı olan akademik öz-
gürlüğün kullanılmasını teşvik edip
koruyacak olan rektör, üniversitesinin ka-
muya ilan edilen değerlerini de özümsemiş
olarak, üniversite içi ve dışında ifade edebil-
meli ve gereken her yerde savunabilmelidir"
ifadelerine yer verildi. 

Liyakat esas alınmalı

"Üniversitede çeşitlilik ve kapsayıcılığı evren-
sel değerler olarak benimsemeli, bileşenlerin
katılımıyla oluşturulacak kurul ve komisyon-

ların çalışmaları üzerinden kararların alındığı
bir akademik yönetişim modelini esas alma-
lıdır" denilen mektupta, "Bağlantılı olarak
akademik personelin istihdam, yükseltme ve
atamalarında liyakat ilkesini her zaman ön
planda tutarak, akademik birim ve yetkili ku-
rulların kararlarını uygulamalıdır. Bütün
bunları yaparken üniversitenin örgütsel,
mali, istihdama dönük ve akademik özerkli-
ğini koruyarak geliştirmeyi temel önceliği

olarak tanımalıdır. Rektör adayları üniversi-
temizin değerlerine, aşağıdan yukarıya doğru
işleyen yönetişim esaslarına, liyakat ve özerk-
lik ilkelerine, öğrenci odaklı kamu araştırma
üniversitesi vizyonuna bağlı kalacaklarını ve
hesap verebilir olacaklarını taahhüt edebil-
melidirler. Üniversitemizin bu ilkeler ve de-
ğerler doğrultusunda yönetilmesinin
takipçisi olmaya devam edeceğiz" uyarısı 
yapıldı. 

Yasakları hiçe saydılar
Yoğun dalga ve akıntı nedeniyle denize girmenin yasaklandığı
Şile'de vatandaşların, yasağı ve polislerin uyarılarını hiçe sayarak
yüzmeye devam ettikleri, plajda yoğunluk oluşturdukları görüldü

Şile Kaymakamlığı tarafın-
dan ilçe sahillerinde yoğun
dalga ve akıntı nedeniyle va-

tandaşların can güvenliğini sağlamak
amacıyla gün boyunca denize girmek
yasaklanmıştı. Kaymakamlıkça yapılan
yazılı basın açıklamasında, “Meteoroloji
Genel Müdürlüğü hava ve deniz rapor-
larından alınan bilgilere göre, ilçemizde

23.07.2021 tarihinde rüzgarlar Kuzey
Doğudan 3-5 şiddetinde, dalga yüksek-
liği 1 ila 2 metre olacağı tahmin edil-
mektedir” denilmişti.

5 kişi kayboldu
Polis ekiplerinin, plajda megafon ile
anons yaparak vatandaşları denize gir-
memeleri konusunda uyardığı ancak
uyarılara aldırış etmeyen vatandaşların
deniz girme yasağına ve tüm uyarılara
rağmen denize girerek yüzmeye devam
ettikleri görüldü. Bazı vatandaşlar ise
canlarını hiçe sayarak küçük çocukla-
rıyla birlikte denize girmeye devam etti.
Öte yandan, dün Şile’de denize giren 5
kişi dalgalara kapılarak gözden kaybol-
muştu. 2 kişinin cansız bedenine ulaşı-
lırken, 1 kişi sağ çıkarılmıştı.
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İ stanbul’da 40 kadar tarikatın merkez tekkesi
olan “âsitâneler” bulunmaktadır. Ancak bu
tarîkat pîrlerinden “nefs-i İstanbul” denen

Suriçi’nde doğup, yaşayıp, irtihâl eden tek pîr
Nûreddîn-i Cerrâhî hazretleridir. Seyyid Ahmed
Raûfî ile Mehmed Nasûhî hazretleri de Üskü-
darlıdırlar. Bu üç pîr dışındaki pîrler, İstanbul dı-
şında doğmuşlar, bilâhare İstanbul’u teşrif
etmişlerdir.

ÜGenel olarak tarikatları ya da tasavvuf kültü-
rünü de konuşabiliriz, ancak biz hususen Cerrâ-
hîlik’i konuşalım istiyoruz. Çünkü İstanbul’da
doğan yegâne tarikat Cerrâhîlik. Hikâye nasıl ve
ne zaman başlıyor, diye soracağım, ancak belki
öncelikle mahsus bir iki meseleyi açmak gerekir.
“Umuma değil, hususa hitap eder.” diyorsunuz.
Nedir tarikat?
Tarikatın kelime manası “yol” demektir, ma-
lumunuz. Terim manası ise “Allâh’a giden
yol” demek. Birçok mutasavvıf kendi
meşrebince tarif etmiştir. En kapsayıcı
tariflerden birisi de şudur: Allah’ın
ve Resûlullah’ın (sav) ahlâkı ile ah-
lâklanmaktır. Tarîkat olarak adlan-
dırılmadan önce zühd ve tasavvuf
dönemi olan tarikat, “islâm-imân-
ihsân” târifinin yer aldığı hadîs-i
şerifteki, ihsân hâlinin idrâk edile-
rek Efendimiz s.a.v ’in haline ben-
zemeye çalışmaktır. (ihsân, her ne
kadar Allâh Teâlâ’yı görmesek de
O’nun bizi gördüğünün idrakında
olarak ibadet etmektir). Zühd ve ta-
savvuf döneminde esas aldıkları usule
göre Kufe, Basra ve Horasan ekolleri, Ni-
şabur, Bağdat, Şam ve Mısır mektepleri oluş-
muştur. Halvetilik, Horasan kökenli
tarikatlerdendir. Cemâlilik kolu ile İstanbul’a gel-
miştir. Muhammed Cemâleddîn-i Halvetî haz-
retlerinin Koca Mustafa Paşa külliyesinin ilk
şeyhliğini yapması ile burasının İstanbul’un en
kıdemli tekkesi olmasına sebep olmuştur. İstan-
bul’da 40 kadar tarikatın merkez tekkesi olan âsi-
tâneler bulunmaktadır. Ancak bu tarikat
pîrlerinden “nefs-i İstanbul” denen Suriçi’nde
doğup, yaşayıp, irtihâl eden tek pîr Nûreddîn-i
Cerrâhî hazretleridir. Seyyid Ahmed Raûfî ile
Mehmed Nasûhî hazretleri de Üsküdarlıdırlar.
Bu üç pîr dışındaki pîrler, İstanbul dışında doğ-
muşlar, bilâhare İstanbul’u teşrif
etmişlerdir.  Cerrâhîlik, Halvetîliğin Ramazânî
kolundandır. Ramazân-i Mahfî Afyon Sandıklılı
olup, İstanbul’u teşrif etmişler ve Koca Mustafa
Paşa’daki âsitânelerinde irtihal etmişlerdir. Ancak
kendisinden devam eden silsile, İstanbul’dan
Edirne’ye, oradan Lofça’ya gitmiş, Lofçalı Ali
Efendi’nin halifesi Köstendil Müftüsü Ali Alâad-
dîn Efendi İstanbul’a tayin edilerek Selam-
sız’daki Selâmi Ali Efendi tekkesi şeyhliğine
getirilmiştir. Süleymaniye Medresesini bitirerek,
Kahire Mevleviyeti’ne tayin olur. Nûreddîn Cer-
râhî hazretleri Selamsız’daki dayısını ziyarete git-
tiğinde, dayısı O’nu Köstendilli Ali Efendi’nin
tekkesine götürür. İlk defa karşılaştıklarında,

Köstendilli Ali Alâaddîn Efendi; “Oğlum Nûred-
din, safâ âmedi (hoşgeldin).” demesi üzerine
Nûreddin Cerrâhî hazretleri, Kahire Mevlevi-
yeti’nden ayrılarak, Ali Efendi’ye intisab etmiş ve
yedi sene sonra irşada mezun olmuştur.

ÜMeşrep olarak birbirinden epey farklı tarikatlar
da var. Mesela zikirde “hafi” ve “cehri” diye iki
ayrı yöntem var. Biri sesli, diğeri sessiz zikir… Bu
farklılıklar nasıl izah ediliyor, neden var?
En büyük zikir olan beş vakit namazın üç vakti
cehri, iki vakti hafidir. Tekbirler, Cuma ve bayram
namazları da cehridir. Ayrıca namazda bile insan
kendi okuduğunu işitecek sesle sure ve duaları

okumalıdır. İman ede-
cek birisi,

dil ile

ikrar
eder Müslüman
olur, kalben inanır
mü’min olur. Zik-
rin sesli ve sessiz
olması kişinin bu-
lunduğu hâle göre
değişir. Bazıları için
sesli bazıları için ses-
siz zikir efdaldir. Ta-
savvufta zikir, Allah’ı
anmak, hatırdan çıkarma-
mak ve hiç unutmamak şek-
linde ifade edilir. Zikir, esmâ-i ilâhinin
çeşitli miktarda, âdâb ve erkânına riâyet ederek,
ferdî ya da toplu olarak söylenmesidir. Zikrin ha-
kikati, zikreden kişinin kendisinden geçip, Al-
lah’ın dışında her şeyi (mâsivâyı) unutmasıdır.
Zikir, genel olarak dilin ve kalbin zikri olmak
üzere ikiye ayrılır. Kişinin sürekli olarak diliyle Al-
lah’ı anması, dilin zikridir. Kalbin zikri ise, sevile-
nin hakikatinin kalpte tasavvuru ve bu
düşüncede yoğunlaşmasıdır. Hafî zikir, zikrede-
nin sadece kendisinin işitebileceği kısık sesle yap-
tığı zikirdir. Cehrî zikir, yüksek sesle,
etrafındakilerin işitebileceği şekilde yapılan zikir-

dir. Tasavvufun kurumlaşmasından sonra, Melâ-
mîler ve Nakşbendîler hafî (Nakşîlerin cehrî bir
kolu da vardır) zikri, Rifâî, Kâdirî ve Halvetî gibi
tarikatlar ise cehrî zikri esas almışlardır. Zikir
hem oturarak (kuûden) hem de ayakta (kıyâ-
men) icra edilebilir. Rifâiler kıyâmîdir. Ayakta
halka halinde dönerek yapılırsa, buna “devrân”
adı verilir. Halvetîler devrânîdir. Mevlevîler
“semâ”, Bektâşîlerse “semah” yaparlar. Her ha-
lükârda zikir gafletle değil, huzurla yapılmalıdır.
Sadece dil ile yapılan zikrin faydası olsa da azdır.
Başlangıçta zikirden beklenen tat alınmayabilir,
ancak zamanla ünsiyet ve muhabbet meydana
gelir. Sonuçta kişi yaptığı zikirden zevk almaya
başlar. İbn-i Arabî de zikri, ilâhî bir sıfat olarak
nitelendirir. Ona göre Allah, “Beni anın ki Ben de
sizi anayım.” (Bakara, 2/152) âyetiyle kendi zik-
rini, kulun zikriyle irtibatlandırmış, kendisini zik-
redeni, zikredeceğini bildirmiştir. Çünkü zikir,
zikri doğurmaktadır. Gerçek bir zikir ise, insanın

nefsine ve kalbine gaflet gelmeden, derin te-
fekkürle yapılan ve her hâl üzere faydalı bir
zikirdir. Bu zikirle zâkirin kalbi nurlanır ve
ona uyanıklık verir. Zâkir biraz derinleştiği
zaman, bu zikri yapa yapa kendini düzel-
tir ve “zikr-i hafi”ye ulaşır. Kalbin kendi
kendine zikretmesi olan “zikr-i hafi”ye,
“zikr-i sırrî” (çok gizli zikir) de denir. Zi-
kirden asıl maksat, bunun elde 
edilmesidir.

Ü“Şeyh” ile bağlısı olan “mürit” arasın-
daki ilişki de modern dünyada uzaktan ba-

kıldığında -tabi ki yapılan propagandaların
da etkisi var- tuhaf bir görünüm arz ediyor. Ta-

rikatlarda şeyh efendi, tartışmasız bir oto-
rite kabul ediliyor. Ya da öyle

biliniyor. Bunun kaynağı nedir,
nasıl oluyor?

Hz. Âdem as, Allâh Teâ-
lâ’dan “esmâe küllehâ” âyeti
ile bütün isimleri tâlim et-
miştir. Ashâb-ı suffa,
hemen bütün vakitlerini
Peygamber Efendimiz
s.a.v’in yanında geçiriyor-

lardı. Mürşit, manevi bir sil-
sile ile Peygamber Efendimiz

sav’e bağlı, O’nun ahlakı ile
ahlaklanmış, ilim sahibi olan biri-

sidir. Farz ve sünnet ibadetlerini ye-
rine getiren birisi nafilelerle meşgul

olmak, ahlakını daha da güzelleştirmek, mahlû-
kata şefkatle muamele etmek ve bunları kendinde
gerçekleştirmek ve geliştirmek istiyorsa bir mür-
şid o kişiye “seyr ü sülük” denen manevi terbiye
yoluyla yol gösterebilir. Bunun başı da “eyvallâh”
demektir.  Mürşid, tezkiye-i nefs ve tasfiye-yi
kalbi, kendi bildiği ve tecrübe ettiği usullerle yap-
tıracaktır. Yusuf sûresinin 76. âyet-i kerîmesinde
“ve fevka külle zî ilmin alîm” meali “Her bilenin
üstünde bir bilen vardır”. Hz. Mûsâ as ulü’l-azm
ve kitap verilen peygamberlerden olmasına rağ-
men, kendisinden daha âlim bir zata tabi olmuş-
tur. O zat ta kendisine soru sormaması şartı ile

tabi olmasına izin vermiştir.

ÜTekke ve zaviyelerin kapatılmasının ardından
oldukça “tehlikeli alan” sayıldığı için de kimsenin
dönüp bakamadığı, söz edip konuşamadığı bir
gerçeklik zemini tarikatlar ve tarikat kültürü. Aynı
zamanda ihmal de edilmiş. Türkiye’yi ve Türki-
ye’nin toplumsal yapısını anlamak için bakılması
ve anlaşılması zorunlu olan bir alan. Ne
dersiniz?
Tekke-zaviye ve türbeler 1341/1925’te seddedildi.
(bu hususta, İsmail Kara hocamızın Şeyh Efen-
di’nin Rüyâsındaki Türkiye isimli kitabını tavsiye
ederim). Tekkelerin kapatılması ile ilgili de Ab-
dülhakîm Arvasi hazretlerinin “Onlar kendilerini
çoktan kapatmışlardı.” sözü meşhurdur.   Tarih
boyunca zaman zaman bazı problemler olmuşsa
da bir şekilde bunların çözümü sağlanmıştır.
Ancak bilâhare bazı türbeler açıldı. İnsanımız
hâlâ sünnette, düğünde vs. bu türbeleri ziyaret
etmekteler. Maddi ihtiyaçlar beden, manevi ihti-
yaçlar ruhumuzla ilgilidir. Maddi refahın eksiksiz
olması ruhu mutmain etmemektedir. Maddî hiç
ihtiyacı olmayan memleketlerde intihar vakaları
görülmektedir. Tekke ve zaviyelerde insanların ru-
huna hitap edilmiştir. Bir nevi güzel sanatlar aka-
demisi işlevi gören tekke ve zaviyelerde bir şair,
bestekâr, hattat gibi sanatkârlar yetişmiştir.

ÜO zaman Cerrâhîlik’i konuşmaya başlayabili-
riz sanırım. Hikâye nasıl ve ne zaman başlıyor?
Tarikatlar, zühd ve tasavvuf döneminden sonra
10. asırda ortaya çıkmıştır. İlk tarikatler Kâdîrîlik,
Rifâilik, Bedevîlik ve Düssûkilik’tir. Yesevîlik,
Mevlevîlik, Bektâşîlik te Türk coğrafyasında
neşet etmiştir. Bu coğrafyada bilâhare 12. asırda
Nakşibendîlik ve Halvetîliği görmekteyiz. Saya-
bildiğimiz tarikatlar içinde en çok şubeye ayrılan
tarikat Halvetîliktir. 4 ana kol ve 40 kadar şubeye
ayrılmıştır. Hatta bu sebeple şubeler bilâhare
müstakil tarikat addedilmiştir. Çok halvet çıkar-
dığı için Siraceddîn Ömer hazretleri Halvetî nis-
besi ile anılır olmuştur. Ömerü’l-Halvetî’den
sonra gelen ve Bakü’de medfûn olan Seyyid
Yahyâ-yı Şirvânî hazretleri, Halvetîliğin pîr-i sâ-
nisi (ikinci pîridir). Bu zattan Halvetîlik 4 ana
kola ayrılır; Cemâlîlik (Pîri Cemâl-i Halvetî), Rû-
şenîlik (Pîri Dede Ömer Rûşenî), Ahmedîlik (Pîri
Ahmed Şemseddîn Marmaravî) ve Şemsîlik (Piri
Şemseddîn-i Sivâsî)’dir. Ahmedîlik de 4 alt kola
ayrılır: Mısrîlik (Pîri Niyâzî Mısrî), Sinânîlik (İb-
râhim Ümmi Sinân), Uşşâkilik (Pîri Hasan Hü-
sâmeddîn Uşşâkî) ve Ramazânîlik (Pîri
Ramazâneddîn-i Mahfî). Cerrâhîlik, Ramazâni-
liğin, yedi şubesinden biridir. Diğerleri, Cihangîri-
lik (Pîri Hasan Burhâneddîn-i Cihângîrî),
Raûfîlik (Pîri Seyyid Ahmed Raûfî), Buhûrîlik
(Pîri Mehmed Buhûrî), Hayâtîlik (Pîri Mehmed
Hayâtî), Sinobilik (Pîri Mustafa Sinobî) ve Ak-
bâşîlik (Pîri Şeyh Garîb). Biraz uzun oldu ama
daha kısa anlatmam mümkün değil. Halvetîliğin
bazı kollarının Rumeli’de, Ortadoğu’da ve Kuzey
Afrika’da günümüzde de faal durumda olduğu
kaydedilmektedir.

ÜHz. Pîr Nûreddîn Cerrâhî, süregelecek bir okul
fikriyle mi hareket etti yoksa ekol ve okulu sonra-
dan mı oluştu?
Hz. Pîr Nûreddîn-i Cerrâhî, mürşidi Ali Alâad-
dîn-i Köstendîlî tarafından icâzet verilip irşada
mezun edilerek Karagümrük Canfedâ Hatun
Camii’ne iki arkadaşıyla gönderilmiştir. Bilâhare
cami bitişiğindeki konağın yerine padişah III.
Ahmed tarafından 1703’te bir “hânkāh” yaptırıl-
mıştır. 18 sene irşadda bulunan Hz. Pîr Nûred-
dîn-i Cerrâhî, “yeşil tepeli Ramazânî tâcı” yerine
“sarı tepeli Nûreddîn tacı” denilen tacı ictihad et-
miştir. Halvetiliğin bütün şubelerinde okunan
Vird-i Yahya’ya ilaveten sabah ve akşam okun-
mak üzere iki vird tertip etmiştir. Halvetîlerde
seyr ü sülûk etvâr-ı seb’a denilen esmâ-i hüsnâ-
dan yedi isimle uygulama esası, daha sonra on
iki esmaya çıkarılmıştır. Hz. Pîr Nûreddîn Cer-
râhi ise Cerrâhîliğe mahsus olarak esma sayısını
yirmi sekiz olarak ictihad etmiştir.  Hânkāhı açıl-
dıktan sonra 14 tarikattan maddî ve manevî he-
diyeler gönderilmiştir. 14 tarikat, Nureddin
Cerrahi’nin kendi adıyla anılan şubesine manevi
hediyeler sunmuşlardır. Bu hediyelere örnek ola-
rak: Mevlevilik’ten “Sultan Veled Devri”, Zeyni-
ye’den “Vefa Devri”, Naşibendiye’den zikr-i hafî,
Bedevilik’ten “Bedevi Topu”, ayrıca: Bektaşi-

lik’ten “Elif Lam Bendi (kemer), Teber ve Hz.
Hüdâyi hânkahından mavi renkli makam postu.
Hâteme’l-müctehidîn olarak bilinen Hz. Pîr Nû-
reddîn-i Cerrâhî, Hâteme’n-Nebiyyîn olan Efen-
dimiz s.a.v ile bazı benzerlikleri de
bulunmaktadır. 12 Rebiü’l-evvel’de doğması, an-
nelerinin, babalarının ve eşlerinin isimlerinin aynı
olması gibi. Bu durumda Cerrâhîliğin sonradan
değil bizzat Hz. Pîr Nûreddîn-i Cerrâhî (k.s.) ta-
rafından her usulü ile ictihad edildiği
anlaşılmaktadır.

ÜTekke ve zaviyelerin kapatılması kanunundan
sonra, tasavvuf ehli nasıl bir yol izledi? Yapılan
uygulamalar neler getirdi, neler götürdü? Elbette
sosyolojik bir gerçekliği kanunla değiştiremezsi-
niz, diye kısa bir cevabı var bunun ama… Siz
bunu nasıl anlıyorsunuz?
Önce medreseler ardından tekke ve zaviyeler ka-
patıldı. Meşrutiyette yapılan bazı tertip ve düzen-
lemeler Harb-i Umumi denen, I. Dünya Savaşı
her çabayı akim bırakmış, Cumhuriyet yeni bir
anlayışı yürürlüğe sokmuştu. Herkesi etkileyen
bu anlayış neticesinde tekke ve zaviyeler de nasi-
bini almıştı. Yaklaşık yüz sene evvel Bektaşi tek-
kelerinin kapatılması üzerine yapılanlar benzer
bir şekilde bütün tekke ve zaviyelere uygulandı.
Bildiğim kadarıyla sadece Edirne’deki vakıfların
satış tarihi, satıldığı kişi ve satış bedeli ile ilgili bir
yayın vardır. Âsitâne denilen tarikatların merkez
tekkelerinden sadece Konya Mevlânâ Âsitânesi
1925’te tekkeler seddedildiğinde, müze hâline ge-
tirilerek eşyaları korunmuştur. Nevşehir’deki
Hacı Bektâş-ı Velî Hânkāhı 1964’te müze olabil-
miştir. Karagümrük’teki Hz. Pîr Nûreddin-i Cer-
râhî Âsitânesi postnişini İbrahim Fahreddîn
Efendi de İstanbul Karagümrük’teki Cerrâhî tek-
kesini kanunların elverdiği ölçüde devredildiği
müdürlüklerle irtibatta olarak korumağa, tami-
rine azami gayret göstermiştir. Tekkelerden topla-
nabilen yazma ve matbu eserler Süleymaniye
Kütüphanesi, Milli Kütüphane ile çeşitli bölge
yazma kütüphanelerine konmuştur. Tekke ve
türbe eşyaları da İstanbul’da birkaç depoda top-
lanmıştır. Tekkelerin seddine farklı bir bakış geti-
ren Ahmed Celâleddin Dede’nin (1853-1946)
irticâlen söylediği bu dörtlüğü Halil Can Bey’in
naklettiği bilgisi vardır:
Âsumândır kubbesi hep ahterân âvîzesi
En ziyâ-bahşâ kanâdîli şems ile mâhdır
Seddolunmakla tekâyâ kaldırılmaz zikr-i Hak
Cümle mevcûdât zâkir, kâinât dergâhdır
Zaten hususi bir eğitim olan tasavvuf eğitimi,
tekkesi yanan Kuşadalı İbrahim Halvetî Efen-
di’nin “Elhamdülillah merasimden kurtulduk”
dediği şekli ile şekil değiştirmiş olabilir. Özel bir
hocadan özel bir eğitim alınması gibi tasavvufi
eğitim de mecrasında devam edebilir.

ÜTekke ve zaviyelerin kapatılmasının ardından
çok yaygın ve yoğun karikatürize etme çalışma-
ları oldu malumunuz Türkiye’de. Buna belki
kötü örneklerinin de katkısı oldu. Ama gerçekte
neler oluyor diye anlamak için nereye bakmak
gerekir…
Kalem erbâbı meşâyihten bazıları muhtelif eser-
ler kaleme almışlardır. Üsküdar Hallac Baba
Tekkesi Şeyhi Sadeddîn Nüzhet Ergun, Türk
Musikisi Antolojisi adlı eseri müzik tarihimiz açı-
sından emsalsiz bir eserdir. Karagümrük’teki Hz.
Pîr Nûreddin-i Cerrâhî Âsitânesi Postnişini İbra-
him Fahreddîn Efendi, tarikatın tarihine
dair Envâr-ı Hz. Pîr isimli bir eser kaleme alarak
bildiklerini kayda geçirmiştir. Kezâ Bursa Mısrî
Âsitânesi Postnişini Mehmed Şemseddîn Ulusoy
Efendi de Yâdigâr-ı Şemsi isimli eserinde Bursa
Mısrî Âsitânesi’nin tarihini yazmıştır. Kubbaltı
Akademisi, Yusuf Ömürlü’nün hazırladığı İlahi-
ler adlı eseri notaları ile neşrederek birçok eserin
kaybolmaktan kurtarmıştır. 1970’lerde kurulan
Türk Tasavvuf Musikisi ve Folklorunu Araştırma
ve Yaşatma Vakfı’nda hem meşk usulü tasavvuf
musikisi icrası yapılmakta hem bu musikinin
besteleri ve güfteleri tespit edilerek notaya alın-
makta ve neşredilmektedir. Sayabildiklerimiz dı-
şındakileri merak edenlere Mustafa Kara
hocamızın, Günümüz Tasavvuf Hareketleri ki-
tabı ile Semih Ceyhan hocamızın editörlüğünü
yaptığı Türkiye’de Tarikatlar isimli çalışması tav-
siye edilir.
Cins.com.tr adresinden alıntılanan bu
söyleşi Yusuf Genç'e aittir.

BIR ISTANBUL
TARIKATI 
CERRAHILIK Ve elbette müzik… Çok canlı ve sürdürülen

bir musiki geleneği olduğunu biliyoruz. Tar-
tışmalı da olsa müzikle ilgili farklı yorumlar
da var malumunuz. Bu gelenek nasıl izah
edilmiş, nasıl kurulmuş, nasıl bir yer teşkil
ediyor tarikat içerisinde?
Ashabtan Ka’b b. Züheyr (ra) hazretleri, Bânet
Suâd diye başlayan ve Efendimiz s.a.v’in hır-
kasını hediye etmesi ile ismi “Kasîde-i Bürde”
olan kasidesini Mescid-i Nebi’de okumuş-
tur. Mevlid de Efendimiz sav’in hayatını şiir
şeklinde anlatan bir eserdir. Efendimiz s.a.v’in
Medine’yi teşriflerinde herkesin hep bir ağız-
dan ve deflerle “Talaa’l-bedru Aleyna”yı oku-
muşlardır. Efendimiz s.av’in bu okunanları

men etmemesi, tatbikinin caiz olduğunu gös-
terir. “Musiki, âşıkın aşkını, fâsıkın fıskını arttı-
rır.” sözü mevcuttur. Cami musikisinde saz
olmaz. Ama tekke musikisinde ilahiler ve
diğer musiki formları, üflemeli ve vurmalı
sazlarla icra edilir. Durak formu gibi bazı
formlar sadece sesle icra edilir. Bu konuda
yüzyıllardır süren bir mücadele vardır. Os-
manlı şeyhülislamları içinde değerli âlimler,
sanat ve fikir adamları yetişmiştir. Yahya,
Bahai, Arif Hikmet Efendiler gibi büyük şairler,
Esad Efendi gibi büyük bestekârlar vardı. Bu
hususta da Süleyman Uludağ hocamızın İs-
lam’da Musiki ve Sema isimli eserinde geniş
bilgi bulunmaktadır.

Mehmet Cemal Öztürk, uzun yıllardır bir İstanbul tarikatı olan Cerrahilik üzerine çalışıyor. 
Ketebe Yayınları’ndan çıkan “Cerrahilik, Pir Nureddin-i Cerrahi ve Cerrahi Tarikatı” adlı eseriyle
meseleye geniş oylumlu bir katkı sağlayan Öztürk’le tarikatları, tarikat kültürünü ve 
Anadolu’dan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada varlığını hala sürdüren Cerrahilik’i konuştuk

Tarikatta müzik mühim

Cerrâhîlik, Hz. Pîr Nûreddîn Cerrâhî’nin halîfelerinden Yahyâ
Moravî’nin hünkâr imamı olması ve birçok kadı müntesibi bu-
lunması hasebiyle, avamdan havassa pek çok müntesibi ol-

muştur. Sadrazam Musinzade Mehmed Paşa, ilk Maârif
Nâzırı Abdurrahman Sami Paşa gibi önemli devlet görevi

icra edenlerde de müntesip bulunmuştur. Bu hususta
da Murat Özer’in Moreviler isimli çalışması Namık

Kemal ve Samipaşazade Sezai’nin de mensup
olduğu bu aile hakkında birçok malu-

matı ihtiva etmektedir.

Namık Kemal’in
çalışmaları var
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KANADA Başbakanı Justin Trudeau,
ülkesinde İslamofobiye yer olmadı-
ğını söyledi. İslamofobi Ulusal Zir-
vesi, Trudeau hükümetindeki birçok
bakan ile resmi kurumların yönetici-
leri, Müslümanlara ait sivil toplum
kuruluşlarının ileri gelenleri ve toplu-
mun değişik kesimlerinden katılımcı-
larla çevrim içi olarak gerçekleşti.
Başbakan Trudeau, burada yaptığı
konuşmada, "Çok net olalım, Kana-
da'da İslamofobiye yer yok. Ancak
bu nefret bir günde ortadan kaldırıla-
bilecek bir şey de değil." dedi. İsla-
mofobi Ulusal Zirvesi'nde
Müslüman topluluk liderleri ve ör-
gütleriyle görüştüklerini ve daha
fazla ilerleme kaydettiklerini ifade
eden Trudeau, şöyle devam
etti:"Müslüman Kanadalıları koru-
mak için harekete geçmeye devam

edebileceğimiz somut yollar belirle-
dik ve bu nefreti ne zaman ve nerede
ortaya çıkarsa çıksın ortadan kal-
dırma taahhüdümüzü yeniden teyit
ettik. Hükümet olarak camileri ve
toplum merkezlerini korumak için
yatırım yapıyoruz. Çevrim içi fana-
tizmi ve radikalizmi yıkıyor ve aşırı
sağ nefret gruplarını yasaklıyoruz.
Ülke çapında Müslüman Kanadalı-
larla birlikte herkesin hoş karşılan-
dığı, güvende ve saygı duyulduğu bir
Kanada inşa etmeye devam edece-
ğiz."

Müslümanlar özgür

Müslüman hayır kurumlarını dene-
timleri ile bunaltan Kanada Gelir
İdaresi ile Kanada Gizli Servisi gibi
kurumlara da çağrıda bulunan Tru-
deau, "Kanada Gelir Dairesi'nden

güvenlik kurumlarına kadar devlet
kurumları insanları desteklemeli, on-
ları hedef almamalı." diye konuştu.
Başta Müslümanlar olmak üzere her
grup ve inançtan insanın, sokakta,
alışveriş merkezlerinde ve halka açık
her alanda güven içinde ve özgürce
yürüyebilmeleri gerektiğini hatırlatan
Kanada Başbakanı Trudeau, bunun
için gerekli adımları atmaya devam
edeceklerini ifade etti. Trudeau, Ka-
nadalıların görmek istedikleri bir ülke
için mücadele etmeleri gerektiğini
söyledi. İslamofobi Ulusal Zirve-
si'nin toplanması fikrini ilk olarak
açıklayan ve gerçekleşmesi için
yoğun çaba harcayan Kanada Müs-
lümanları Ulusal Konseyi'nin
(NCCM) zirveye dair gelecek gün-
lerde kapsamlı bir değerlendirme
yapması bekleniyor.

Merkel çabalıyor!

T erör örgütü DEAŞ’ın Irak’ta elinde
tuttuğu bölgelerin tamamının geri
alınması üzerinden 4 yıl geçmesine

rağmen örgüt, Irak güvenlik güçlerine sal-
dırılar düzenlemeye devam ediyor. Irak gü-
venlik güçleri, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi
(IKBY) Peşmerge güçleri, ABD öncülü-
ğündeki uluslararası koalisyon güçleri ve
Iraklı Şii milislerin tüm operasyonlarına
rağmen, DEAŞ’ın kırsal bölgelerden ilçe
merkezlerine yönelik saldırıları ve özellikle
ülkenin kuzey, batı ve doğu kesimlerinde
elektrik hatlarını hedef alan bombalı saldı-
rılarında artış yaşanıyor.

Saldırılar artıyor

ABD’nin 2003 yılındaki Irak işgali sonrası
ülkede İran etkisi artarken, özellikle Tah-
ran’a yakın Şii lider Nuri el-Maliki’nin
mezhepçi politikaları nedeniyle Sünnilerin
yönetimden dışlanması ve Şii hükümetlerce
ötekileştirilmesi, DEAŞ’ın toplum nezdinde
taban bulmasını kolaylaştırmıştı. Irak'ın
Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin
tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir
kısmını 2014’te ele geçiren DEAŞ bu böl-
gelerde 3 yıl boyunca hakimiyet sağlamış,
dönemin Irak Başbakanı Haydar el-İbadi,
9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kaza-
nıldığını duyurmuştu. Irak'ın DEAŞ'tan te-
mizlenmesinin üzerinden 4 yıl geçmesine
rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal böl-
gelerinde son dönemde örgütün saldırıla-
rında hem artış hem de çeşitlilik
gözlemleniyor. Halkın hizmet yetersizliği ve
yolsuzluk gibi nedenlerle hükümet karşıtı
protestolara devam ettiği ülkede, yaz ayla-
rında hava sıcaklarının ciddi artış göster-
mesine rağmen elektrik tedarikinde
yetersizlik ve uzun süreli kesintiler yaşanı-
yor. Yıl başından itibaren 160 elektrik iletim
kulesi ve hattına düzenlenen ve birçoğunun
DEAŞ tarafından gerçekleştirildiği belirti-
len saldırılar halkın öfkesini daha da artırdı
ve ülkedeki protestoların da yoğunlaşma-
sına neden oldu. DEAŞ’ın işgali ve çatış-
malar nedeniyle yıkıma uğrayan Irak’ta
başta Musul olmak üzere birçok bölgenin
yeniden yapılandırılması, hem bu bölgeler-
deki halkın DEAŞ sonrası hayata intiba-
kına yardımcı olmak hem de örgütün
sahadaki etkisini azaltmak bakımından
önem taşıyor. Ekim ayında düzenlenecek
erken seçimler öncesi geçmişte DEAŞ’ın
kontrolünde bulunan bölgelerdeki Sünni
gruplarla temasın güçlendirilmesi ve Sün-
nilerin desteğinin sağlanması da elzem gö-
rülüyor. ABD-İran çatışmasının merkezi
haline gelen ülkede, DEAŞ’ın saldırılarını
artırabilmek için, Irak merkezi hükümeti ve
Erbil arasındaki anlaşmazlıklar, tartışmalı
bölgelerdeki güvenlik boşluğu, devlet kont-
rolü dışında hareket eden milis gruplarının
ülkeyi istikrarsızlaştırıcı hamleleri ve elek-

trik hatlarına saldırılar gibi konjonktürel fır-
satları değerlendirdiği dikkati çekiyor.

Kürt köylerine baskın yapıyorlar

DEAŞ’ın saldırıları büyük ölçüde, Erbil ve
Bağdat arasında 2017’de bağımsızlık refe-
randumu nedeniyle yaşanan gerginliğin ar-
dından Peşmerge’nin başta Kerkük olmak
üzere önemli bir kısmından çekildiği tartış-
malı bölgelerde yoğunlaşıyor. Irak güvenlik
güçleri ve çoğunluğu İran destekli Şii milis-
lerden oluşan silahlı grupların çatı olu-
şumu Haşdi Şabi, Peşmerge’nin çekildiği
bölgelere konuşlansa da referandum son-
rası söz konusu bölgelerde oluşan güvenlik
boşluğu nedeniyle DEAŞ’ın eylemlerinde
bariz bir artış yaşandı. Bugün de DEAŞ’lı
militanların en çok saldırı düzenlediği yer-
ler arasında Kerkük-Salahaddin-Diyala
arasında ölüm üçgeni diye tabir edilen
bölge bulunuyor. DEAŞ’ın da Şii milisler,
Sünni ve Kürt köylerine sürekli bir şekilde
baskınlar düzenleyip buralarda ciddi bir
tehdit unsuru olmaya devam ettiği bilini-
yor. DEAŞ’a karşı Irak güçleri, Peşmerge ve
uluslararası koalisyon güçleri bazı operas-
yonlar gerçekleştiriyor. Ancak ABD ve İran
arasında 2018’den bu yana artarak devam
eden Irak toprakları üzerindeki güç çekiş-
mesi, DEAŞ’ın asıl hedef olmaktan çıkması
ve göz ardı edilmesine neden oluyor. Örgüt
2017 itibarıyla Irak’tan temizlenmesine

rağmen, iki önemli yabancı güç İran ve
ABD, ülkedeki güvenlik güçlerini daha iyi
bir şekilde yapılandırmak yerine, güvenlik
organları üzerinden güç yarışı içerisine
girdi. Bu nedenle ABD anti-terör güçlerine
tam destek verirken, İran ise Haşdi Şabi
üzerindeki nüfuzunu pekiştirmeye, milis
gruplarının güvenlik ve bürokrasiden tas-
fiye edilmesinin önüne geçmeye ve bu
grupların sahadaki askeri kabiliyetlerini ar-
tırmaya odaklandı. İki ülkenin Irak kurum-
ları üzerindeki çekişmesi, dört yıl boyunca
bu kurumların yeniden yapılandırılması,
güçlendirilmesi ve ileriye hazırlanmasının
önünde büyük bir engel teşkil etti. Öte yan-
dan, Irak’ta özellikle 2011 yılından bu yana
hükümet karşıtı gösteriler düzenleniyor
fakat DEAŞ’ın ortaya çıktığı 2014’ten bu
yana kitlesel gösteriler ağırlıklı olarak Şiiler
tarafından gerçekleştiriliyor. Bu gösterilerin
bastırılması için kolluk güçlerinin ülkenin
güneyine kaydırılması, Şii milislerin göste-
ricileri bastırmak için bölgelerini terk etme-
leri ve DEAŞ’la mücadelenin kısa bir
dönem için de olsa ikinci sıraya atılması,
örgütün yeniden yapılanması ve faaliyet
alanını genişletmesine fırsat sunuyor.

Mali kaynaklar hala yaşıyor

Bunların yanış sıra, tüm dünyada olduğu
gibi Irak’ta da yeni tip koronavirüs (Kovid-
19) salgınının etkisiyle tam kapanmaya gi-
dilmesi, güvenlik güçlerinin de bu
bağlamda faaliyetlerine ara vermesi ve
koalisyon güçlerinin bir dönem operasyon
düzenlememesi, DEAŞ için bir hareket
alanı ve serbest bir şekilde dolaşma imkânı
da sağladı. Örgüt böylece, güvenlik boşlu-
ğundan istifade edip daha önce giremediği
bölgelere ulaşabildi. Terör örgütü DEAŞ’a
karşı zafer ilan edilmesine rağmen, açık
kaynaklar ve yerel medyaya göre örgüt
hala ciddi bir mali güce sahip. Ülkede
özellikle büyük bir yıkıma maruz kalan
Musul, Salahaddin ve Enbar’daki yeniden
inşa sürecindeki birçok projeden “vergi”
adı altında haraç toplandığı, ailelerden,

dükkân ve işletmelerden zekât kisvesi al-
tında yine para toplandığı tüm Iraklılarca
bilinen bir gerçek. Dahası, örgütün para-
sını işletmek, transfer etmek ve ülke dışına
çıkarmak için güçlü bir ağ kurduğu da
Iraklı yetkililerce birçok kez dile getirildi.
Örgütün mali kaynaklarının kurutulma-
ması, DEAŞ’ın yeni operasyonlar düzen-
leme kabiliyetini artırmaya da imkan
sağlayan sebepler arasında yer alıyor.

Elektriğe dadandılar

DEAŞ son günlerde ülkede ciddi bir kro-
nik kriz haline gelen elektrik sektörünü de
gözüne kestirmiş durumda. Ülkede son 30
yıldır yaşanan elektrik kesintileri, özellikle
yaz aylarında daha büyük bir soruna dö-
nüşüyor. Elektrik kesintileri bilhassa ülke-
nin güney bölgelerinde kitlesel gösterilerin
gerçekleşmesine ve hükümetin düşmesi/is-
tifa etmesine yol açabilecek bir baskı un-
suru. DEAŞ da ülkenin yeniden
kalkınmasını sekteye uğratmak ve Bağdat
hükümetinin toparlanmasına fırsat verme-
mek için hayati öneme sahip enerji altyapı-
sını sürekli hedef alıyor. Aynı zamanda
ölüm üçgeni bölgesinde enerji sektörüne
yatırım yapmak isteyenleri de caydırmayı
hedefliyor.

Hakimiyet sağlamak istiyorlar

Sonuç olarak, terör örgütü DEAŞ başta
Sünnilerin de yaşadığı bölgelerde gerçekleş-
tirdiği vur-kaç taktiği saldırılarıyla halkın
merkezi hükümete karşı memnuniyetsizli-
ğini artırarak sahada etkin olduğu izlenimi
veriyor ve ülkedeki güvenlik boşluğundan
faydalanarak eleman tedarikini güçlendir-
meyi hedefliyor. Bütün bunlar, Irak’ın en
büyük ikinci kenti Musul’u ele geçirdiği Ha-
ziran 2014 ve Musul’un Irak güvenlik güç-
lerince geri alındığı Temmuz 2017’nin
yıldönümlerinde DEAŞ’ın kırsaldaki hücre
yapılanmaları üzerinden gerçekleştirdiği
saldırılarını artırarak zamanla kaybettiği
alan hakimiyetine yeniden ulaşmayı amaç-
ladığını gösteriyor.

IRAK’TA SILAHLAR
SUSMAK BILMIYOR

Terör örgütü DEAŞ’ın Irak’ta elinde tuttuğu bölgelerin tamamının geri alınması üzerinden 4 yıl
geçmesine rağmen örgüt, Irak güvenlik güçlerine saldırılar düzenlemeye devam ediyor

Kanada'da İslamofobiye yer yoktur

HABER MERKEZİ

Almanya Başbakanı Angela
Merkel, Türkiye ile çok iyi
ilişkilerin geliştirilmesi için
çaba sarf ettiğini söyledi

MERKEL Federal Basın Evi’nde
düzenlenen geleneksel yaz dö-
nemi basın toplantısında başkent

muhabirlerinin sorularını cevapladı. Türki-
ye'yi Avrupa Birliğine (AB) tam üye olarak
görmediğine ilişkin siyasi düşüncesinin bi-
lindiğini ifade eden Merkel, "Ancak ben
yine de Türkiye ile çok iyi ilişkiler olması
için çaba sarf ediyorum." dedi. Merkel,
bundan dolayı AB ile Türkiye arasındaki
göç mutabakatının devam etmesinden ve
Gümrük Birliğinin güncellemesinden yana
olduğunu belirtti.Son AB Liderler Zir-
vesi’nde Türkiye’ye 3 milyar avronun veril-
mesinin kararlaştırıldığını anımsatan
Merkel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan ile bu konularda görüşme-
ler yaptığını ifade etti.

Türkiye mültecilere iyi bakıyor

Sığınmacıların siyasi bir araç olarak kulla-
nılmaması gerektiğini aktaran Merkel,
"Türkiye, özellikle Suriyeli mültecilere çok
iyi bakıyor. Orada inanılmaz çok şeyler ya-
pıyor. Biz (Türkiye’yi) destekledik. Elbette
küçük bir ölçüde. Ben bu mutabakatın ge-

liştirilmesini isti-
yorum. Bu,
etkilenen insanlar
için en iyisidir."
değerlendirme-
sinde bulundu.
Başbakan Mer-
kel, Cumhurbaş-
kanı Erdoğan’ın
Kıbrıs konusunda
yaptığı açıklama-
larından dolayı
Yunanistan ile
Türkiye arasın-
daki görüşmele-
rin başarısızlıkla
sonuçlanıp so-
nuçlanmadığına
ilişkin soruya da

kendisinin ilke olarak müzakerelerin başa-
rısız olduğundan söz etmediğini belirterek,
"Gerileme veya ilerleme vardır." ifadesini
kullandı. Yunanistan ile Türkiye arasında
istişari görüşmelerin yeniden başladığını
anımsatan Merkel, "Yunanistan Başbakanı
ve Türkiye Cumhurbaşkanı bir araya geldi.
Bu iletişim kanallarını her zaman açık tut-
mak için çalıştık ve özellikle Yunanistan ve
Türkiye arasındaki ilişkilerde birtakım
küçük adımlar atmayı başardık." dedi.
Türkiye Cumhurbaşkanı'nın, Yunan ve
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ta-
rafının kabul etmediği iki devletli bir çö-
zümden yana olmasının görüşmeleri
zorlaştırdığını dile getiren Merkel, bu ko-
nuda Birleşmiş Milletler (BM) yöneti-
minde görüşmelerin devam edilmesi
gerektiğini ifade etti. Merkel, doğru yöne
yönlendirmesi gereken bu görüşmelerin
zor ve uzun soluklu olacağını belirterek,
"Bu şimdi elbette bir gerilemeydi. Ancak
bu tür gerilemelerle cesaretin kırılmasına
izin vermemek lazım." diye konuştu.
AB'nin iltica politikasına da değinen Mer-
kel, AB’nin halen ortak bir iltica politikası
geliştiremediğine işaret ederek, bunun AB
için büyük bir yük olduğunu ve çözülmesi
gerektiğini kaydetti.

Kuzey Akım 2 projesi

Şansölye Merkel, Rus gazını Avrupa’ya ta-
şıyacak Kuzey Akım 2 boru hattına ilişkin
Almanya ve ABD’nin anlaşmaya varma-
sını iyi bir adım olarak değerlendirerek,
yine de bu anlaşmanın tüm görüş ayrılıkla-
rını gidermediğini belirtti. Anlaşmayı, ABD
ile Almanya arasında uygulanması gereken
belirli koşulları yerine getirme girişimi ola-
rak nitelendiren Merkel, Ukrayna’nın gaz
transit ülkesi olmaya devam etmesinin ve
enerji konularının, Ukrayna’yı zor du-
rumda bırakmak için kullanılmamasının
önemli olduğunu kaydetti. Alman Başba-
kanı Rusya’nın enerjiyi bir silah olarak kul-
lanılmayacağını ifade ettiğini aktararak,
Rusya’nın sözüne güvendiklerini söyledi.

Pegasus yazılımı

İsrail merkezli NSO Group'un ürettiği "Pe-
gasus" isimli casus yazılımı kullanarak
"muhaliflerin telefonlarını dinlediği" yö-
nündeki iddiaların sorulması üzerine de
Merkel, "Bu tür programlar, yargı deneti-
minin garanti edilmediği ülkelerde satılma-
malıdır." cevabını verdi. Şansölye Merkel,
yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları-
nın son günlerde endişe verici bir şekilde
yeniden arttığına işaret ederek, bunun
Kovid-19’un mutasyona uğrayan Delta
varyantından kaynaklandığını anlattı.Mer-
kel, mesafe ve maske takma gibi tedbirlere
uyulmasının büyük önemli taşıdığını vur-
guladı.Halkı aşı olmaya çağıran Merkel,
aşı olmanın salgının üstesinden gelmenin
anahtarı olduğunun belirtti. Merkel, sağlık
sisteminin sınırına gelmesinin engellen-
mesi gerektiğini belirterek, "Aşılanmış kişi-
lerin sayısı ne kadar yüksek olursa, o kadar
çok kişi hastalığın ağır seyrinden korunur."
diye konuştu.
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A sıl adı "Suna Belener" olan sa-
natçı, 24 Ekim 1933'te İstanbul'da
dünyaya geldi. İstanbul Belediye

Konservatuvarı Şan ve Bale Bölümü'nde
1949'da öğrenim gören Pekuysal, ilk ola-
rak İstanbul Şehir Tiyatroları'nın çocuk
bölümünde Kadri Ögelman'ın "Artist Ara-
nıyor" adlı oyununda rol aldı. Cahide
Sonku, Reşit Gürzap, Bedia Muvahhit,
Vasfi Rıza Zobu, Hazım Körmükçü, Talat
Artemel, Reşit Gürzap, Mahmut Moralı
ve Şevkiye Mav'ın öğrencisi olan Pekuysal,
1952'de İstanbul Şehir Tiyatroları dram
bölümü kadrosuna geçti. Suna Pekuysal,
1952'de "Vahşi Kız" adlı oyundaki "hiz-
metçi kız" rolünde tek cümlesi olmasına
rağmen izleyicinin beğenisini kazandı. Pe-
kuysal, 1954'te Elmer Rice'ın "Sokakta",
1956'da Henrik Ibsen'in "Peer Gynt",
1959'da Noel Coward'ın "Ne Umurum",
1961'de Flers-Caillavet'nin "Yufka Yürekli-
nin Biri", 1964'te Hidayet Sayın'ın "To-
puzlu", 1965'te Haldun Taner'in "Eşeğin
Gölgesi", 1968'de Shakespeare'in "Romeo
ile Juliet" ve 1976'da "Kısasa Kısas" oyun-
larında rol aldı. Ünlü oyuncu bir açıkla-
masında oynadığı her rolü beğenmediğini
belirterek, "Aslında iyi oyun çıkarabilmek

için üstlendiğin kimliği sevmen, benimse-
men şart. Aksi halde vasatın üzerine çıka-
mıyorsun. 'Kadınlar', 'Çatıdaki Çatlak',
'Haydi Öldürsene Canikom', 'Lüküs
Hayat’', 'Ahududu', 'Keşanlı Ali', 'Tır-
pan'daki rollerimi çok sevdim mesela." ifa-
desini kullanmıştı.

Radyo tiyatrolarında
seslendirme yaptı

Oyunculuğun yanında radyo tiyatro-
sunda, arkası yarınlarda seslendirmeler de
yapan Pekuysal, radyo temsillerine duy-
duğu özlemi, "Bak şunun altını çizerek
söylüyorum, radyodaki o temsiller vardı
ya bir ömürdü onlar benim için. Bugün
çağırsalar, haydi gel Suna Pekuysal dese-
ler, koşarım yine. Koşmak ne kelime, uça-
rım, uçarım." sözleriyle ifade etmişti.
Türkan Şoray'ın ilk filmlerinden, 1961 ya-
pımı "Güzeller Resmi Geçidi"nde de ses-
lendirme sanatçısı olarak katkıda bulundu.
Oyuncu Ergun Köknar ile 1964'te evlenen
sanatçının, 1973 yılında Sait Ali adında bir
oğlu oldu. Eşiyle kurduğu Üsküdar Oyun-
cuları topluluğunun oyunlarında 1970-
1973 yılları arasında rol alan Pekuysal,
Fakir Baykurt'un uyarlaması "Tırpan"daki

rolüyle 1980 Avni Dilligil ve Ulvi Uraz
ödüllerine değer görüldü. Ekrem Reşit
Rey'in 1933'te kaleme aldığı, Cemal Reşit
Rey'in bestelerini yaptığı, İstanbul Şehir
Tiyatroları'nda 1984'te sahnelenen ve Hal-
dun Dormen'in sahneye koyduğu "Lüküs
Hayat" operetinde uzun yıllar Zihni Gök-
tay ile aynı sahneyi paylaşan sanatçı, bu
rolüyle 1986 Sanat Kurumu ve 1987 İs-
mail Dümbüllü ödüllerini aldı. Pekuysal'a,
1998 Afife Tiyatro Ödülleri-Nisa Serezli
Aşkıner "Yaşam Boyu Başarı Ödülü", 2000
"Belkıs Dilligil Onur Ödülü", 2001 38. An-
talya Altın Portakal Film Festivali "Yaşam
Boyu Onur Ödülü" ve 2003 "Muhsin Er-
tuğrul Tiyatro Emek Ödülü" verildi.

250'den fazla oyun

Emekli olduktan bir süre sonra Şehir Ti-
yatroları'nda Joseph Kesselring'in yazdığı
ve Çetin İpekkaya'nın yönettiği "Ahududu"
adlı oyunda konuk sanatçı olarak rol aldı.
"Yeter Anne", "Kadın Savcısı" ve "Ekmek
Teknesi" adlı dizilerde de oyunculuk yapan
Suna Pekuysal, 75 yıllık hayatının 50 yı-
lında 250'den fazla oyunda ve 100'e yakın
sinema filminde başrol ve yan rollerde 
oynadı.

Pandemic bir bale
Kovid-19 salgını sürecinin sanatsal bir yapıya
dönüştürülerek hazırlanan, sağlık çalışanlarına ithaf
edilen "Pandemic" balesi, canlı yayınlanacak dünya
prömiyeri ile izleyiciyle buluşacak

antalya Devlet Opera ve Balesince sah-
nelenecek salgın sürecini konu alan, koreo-
grafisi Armağan Davran ile Volkan Ersoy'a

ait eser, kahraman sağlık görevlilerine ithaf edilecek.
Dijital efekt ve özel tasarlanmış görüntülerle destekle-
nen eserde, dekor ve kostüm tasarımı Çağda Çitkaya,
ışık tasarımı ise Mustafa Eski imzasını taşıyor. Eserin
dünya prömiyeri, 1 Ağustos pazar günü saat 20.00'de
Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nden tüm
Türkiye ve dünyadaki sanat severlere, Kültür ve Turizm
Bakanlığı'nın YouTube kanalından canlı yayınla ger-
çekleştirilecek. "Pandemic" bale eseri, Bach, Vivaldi ve
Albinoni'ye ait müzikleri ve Alper Saldıran'ın konuk sa-
natçı olarak yer alacağı konseptle sanat severlerle 
buluşacak. 

Salgını baleyle anlatıyorlar

Eserin koreograflarından Volkan Ersoy,  toplumu de-
rinden etkileyen ve özellikle sanatçılarda derin izler bı-
rakan salgın sürecini bale ile anlatmak istediklerini
ifade etti. Yaşadıkları süreci kronolojik olarak betimler-
ken aynı zamanda kendilerinde oluşturduğu izleri de ti-
yatral anlamda işlemeye karar verdiklerini belirten
Ersoy, yaptıkları çalışmayı bale eserinden ziyade anla-
tım gücüyle de zenginleştirmek istediklerini anlattı.
Balenin salgın süreci göz önünde bulundurularak az
bir kadroyla sahnede yer alacağını ve kendi içerisinde
ilkleri barındırdığını aktaran Ersoy, “Biz salgını bale ile
anlatmaya çalışacağız” dedi.

12 belgesel
için hazırlık

"Kültürel Miras Olarak Belgesel Sine-
manın Geliştirilmesi" projesi kapsamında
uluslararası ortak yapım potansiyeli olan,

geliştirme aşamasındaki 12 belgesel projenin katılacağı
5'er günlük 2 profesyonel eğitim atölyesi düzenlenecek.
Her projeyi temsilen, bir yönetmen ve bir yapımcıdan
oluşan iki kişilik ekibin katılıma hak kazanacağı atölye-
lerde katılımcılar, uluslararası alandaki endüstri stan-
dardı uygulamalar ve yenilikçi iş stratejilerini
öğrenecek. Atölyeye katılan projelerden ikisi mayıs
2022'de DOK.fest München'de düzenlenen Master's
Pitch'e katılacak. Seçilen iki ekip, projelerini televizyon
kanallarının kuşak editörleri, kanal yöneticileri ve dağı-
tımcılar gibi uluslararası belgesel endüstrisindeki karar
vericilerden oluşan bir panelin önünde sunma fırsatı
bulacak.

Geniş kapsamlı bir proje

Proje kapsamında "Buralı Belgeseller: Türkiye'de Bel-
geselin 100 Yıllık Retrospektifi" adlı bir seçki hazırlana-
rak Türkiye genelinde 8 şehirde gezici gösterimler
gerçekleşecek. Ayrıca "Belgesel Sinemacının El Kitabı"
adlı bir referans kitabı hazırlanıp ilgili kurum ve kişilere
dağıtılacak ve ortak yapımcılarla yatırımcılara yönelik
bir Kültürel Miras Belgesel Projeleri Kataloğu hazırla-
narak çevrim içi yayınlanacak. Campus Istanbul eğitim
programı için proje başvuruları 20 Eylül'e kadar devam
edecek. Başvurular ve proje hakkında daha detaylı bilgi
edinmek için "www.cultivatedocumentary.net" adresi
ziyaret edilebilir.

Saraybosna Film Festivali'nde bu yıl 47 film yarışacak
bosna Hersek'te bu yıl
13-20 Ağustos'ta düzen-
lenecek Saraybosna Film

Festivali'nde (SFF) 47 filmin yarışa-
cağı bildirildi. Bu yıl 27. kez sinema-
severlere kapılarını açacak olan
SFF'den yapılan açıklamada, "Sa-
raybosna'nın Kalbi" isimli festival
ödüllerini almak için 4 kategoride

toplam 47 filmin yarışacağı belirtildi.
"Uzun metrajlı" film kategorisinde 9,
"kısa film" kategorisinde 10, "belgesel
film" kategorisinde 16 ve "öğrenci
filmleri" kategorisinde 12 filmin yer
alacağı kaydedilen açıklamada, 18
filmin dünya prömiyeri, 3 filmin
uluslararası, 1 filmin Avrupa, 24 fil-
min bölgesel ve 1 filmin de Bosna

Hersek prömiyerinin gerçekleştirile-
ceği ifade edildi. "Uzun metrajlı" film
kategorisinde ödül için "The Elegy of
Laurel", "Things Worth Weeping
For", "Bebia, a mon seul desir", "The
Hill Where Lionesses Roar", "Celts",
"Moon, 66 Questions", "Murina",
"Looking for Venera" ve "Great Free-
dom" filmleri yarışacak.

Sinema, tiyatro oyuncusu 
Suna Pekuysal'ın ölümün 
üzerinden 13 sene geçti.

Pekuysal, ölüm
yıldönümünde dostları ve 

sevenleri tarafından 
anıldı

SUNA ABLASIZSUNA ABLASIZSUNA ABLASIZSUNA ABLASIZSUNA ABLASIZSUNA ABLASIZSUNA ABLASIZSUNA ABLASIZ
13 YIL GECTI

İstanbul'da 22 Temmuz 2008'de
yaşama veda eden Suna Pekuysal'ın
rol aldığı filmlerden bazıları şöyle:
Can Yoldaşı (1952), Halıcı Kız
(1953), Yaprak Dökümü (1958), Bir
Bahar Akşamı (1961), Otobüs Yolcu-
ları (1961), Zavallı Necdet (1961), Ci-
lali İbo Zoraki Baba (1961), Minnoş
(1961), Hayat Bazen Tatlıdır (1962),
Küçük Hanımın Kısmeti (1962),
Küçük Hanım Avrupa'da (1962),
Küçük Hanımın Şoförü (1962), Aşk
Güzeldir (1962), Neşemizi Bulalım
(1962), Yedi Kocalı Hürmüz (1963),
Kiralık Koca (1963), Şoförler Kralı
(1964), Yalancının Mumu (1965),
Çalıkuşu (1966), Trafik Belma (1967),
Kadın Değil, Baş Belası (1968), Kanlı
Nigar (1968), Ayşecik-Yuvanın Bekçi-
leri (1969), Küçük Hanımın Şoförü
(1970), Keloğlan Aramızda (1971),
Hayat Sevince Güzel (1971), Keloğ-
lan (1971), Keloğlan ve Can Kız
(1972), Ben Bir Garip Keloğlanım
(1976), İnşaat (2003), Hırsız Var
(2005)

İşte 
film ve 

oyunları

SUNA ABLASIZ

Tiyatroya adanmış ömür
Tam adı Kemal Tuncer Cücenoğlu olan
yazar, öğretmen Hüseyin Akat Cücenoğlu
ile Nermin Hanım'ın oğlu olarak 10 Nisan

1944'te Çorum'da dünyaya geldi. Usta yazar, Çorum
Lisesinin ardından girdiği, Ankara Üniversitesi Dil,
Tarih ve Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölü-
mü'nü 1972'de tamamladı. Üniversite mezuniyetin-
den sonra Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) merkez
teşkilatında memurluk ve şube müdürlüğü görevle-
rinde bulunan Cücenoğlu, 1980'de İstanbul MEB Ba-
sımevi Müdür Yardımcısı iken memurluktan
ayrıldı.

Eserlerinde Rus yazarlardan etkilendi

Yazarlık serüveni henüz ilkokul öğrencisiyken çizgi
romanlara olan hayranlığıyla başlayan Cücenoğlu,
öğrencilik yıllarında Türk ve dünya edebiyatının
önemli yazarlarını okudu. Başarılı edebiyatçı, eserle-
rini kaleme alırken Lev Tolstoy, Fyodor Dostoyevski,
Aleksandr Puşkin, Anton Çehov, Maksim Gorki, Mi-
hail Şolohov ve İvan Gonçarov'ın da aralarında bu-
lunduğu Rus yazarlardan etkilendi. Mizahi hikayeleri

ve oyunları "Pardon" ve "Tiyatro 72" adlı dergilerde
çıkan Cücenoğlu'nun ilk oyunu "Kör Döğüşü", 1972'de
yayımlandı. Üsküdar Oyuncuları topluluğu tarafından
sahnelenen eser, yazara "Altın Fındık En Başarılı
Yazar" ödülünü kazandırdı. Tuncer Cücenoğlu'nun,
Ankara Devlet Tiyatrosunda 1973'te gösterilen "Öğ-
retmen" adlı eseri, sakıncalı sayılarak yasaklandı.
"Çıkmaz Sokak" adlı eseriyle 1981'de Abdi İpekçi
Oyun Yarışması'nda birincilik ödülüne layık görülen
yazar, "Kadıncıklar" eseriyle de 1984'te TOBAV Oyun
Yarışması birincilik ödülünün sahibi oldu.

Oyunları 32 dile çevrildi

Cücenoğlu, MSM Özel Konservatuarı Dramatik Oyun
Yazarlığı öğretmenliği ve Papirüs Yayınevinin tiyatro
bölümü yönetmenliğini yaptı. Türkiye Yazarlar Sendi-
kası Yönetim Kurulu, PEN Yazarlar Derneği, Devlet
Tiyatroları Genel Müdürlüğü Edebi Kurul üyesi oldu.
Alanya Uluslararası GAKSA Üniversitesi Tiyatro Bö-
lümü ve Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fa-
kültesi Yazarlık Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak
çalışan Cücenoğlu, Cumhuriyet, Habertürk ve Birgün

gazetelerinde çeşitli yazılar kaleme aldı. Cücenoğ-
lu'nun oyunları ABD, Avustralya, Almanya, Fransa,
Belçika, İsviçre, İngiltere, Macaristan, Bulgaristan,
Romanya, Yunanistan, Sırbistan, Makedonya, Mol-
dova, Polonya, Litvanya, Rusya Federasyonu (Hakas
Cumhuriyeti, Tataristan, Başkurdistan, Adige Cumhu-
riyeti, Dağıstan, Çeçenistan, Çuvaşistan), Ukrayna,
Gürcistan, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Taci-
kistan, Kırgızistan, Türkiye, İran, Pakistan ve Hindis-
tan'da sahnelenerek repertuvara alındı. "Kaçış" adlı
bir radyo oyununa da imza atan yazarın eserleri,
Rusça, İngilizce, Almanca, Fransızca, Bulgarca, Yu-
nanca, Makedonca, İsveççe, Gürcüce, Urduca, Ja-
ponca, Romence, Azerbaycan Türkçesi, Tatarca,
Lehçe, Başkortça, Kazakça, Çince, Çuvaşça, Sırpça,
İspanyolca, Arapça, Kürtçe, Farsça, Ukraynaca ve
Litvanca olmak üzere 32 dile çevrildi.

Oyun yazarlığında 50 yıl

Hayatının 50 yılını oyun yazarlığına adayan ve yurt
dışında da tanınan Cücenoğlu, verdiği bir röportajda,
"Evrensel nitelikler taşıyan oyunlar yazmışsanız, Türk

yazarı veya başka bir ülkenin yazarı olmanız, durumu
değiştirmiyor. İnsanı anlatıyorsunuz çünkü." değer-
lendirmesinde bulunmuştu. Kanser ile mücadele
eden Cücenoğlu, 18 Temmuz 2019'da İstanbul San-
caktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 75 yaşın-
dayken hayatını kaybetti.
Cücenoğlu'nun eserleri şöyle:
"Kör Döğüşü", "Öğretmen", "Kadıncıklar", "Çıkmaz
Sokak", "Dosya", "BİGA-1920", "Kumarbazlar", "Heli-
kopter", "Yıldırım Kemal", "Matruşka", "Ziyaretçi",
"Şapka", "Boyacı", "Neyzen Tevfik", "Kızılırmak", "Çığ",
"Tiyatrocular", "Sabahattin Ali", "Yeşil Gece", "Ah Bir
Yoksul Olsam", "Che Guevera", "Mustafam Kemalim",
"Gece Kulübü", "Kadın Sığınağı", "Fosforlu Cevriye",
"İstanbul Sokakları" ve "Brutus ya da Jul Sezar'ın Ka-
tili" Yazar, "Otobüs", "Dövmeli Canlar", "Hayat İki Ka-
dındır", "Vassa Seleznova", "Işıklar Söndüğünde",
"Dokuzuncu Kattaki Sığınak" eserlerine de katkıda
bulundu.

Eserleri İngilizce, Rusça, İtalyanca ve
Çince dahil 32 dile çevrilen, ödüllü oyun

yazarı, çevirmen ve köşe yazarı 
Tuncer Cücenoğlu vefatının 

üzerinden 2 yıl geçti
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Galatasaray, 19 Haziran tarihindeki genel kurulda Burak Elmas'ın başkanlığa gelişiyle büyük umutlarla yeni bir döneme
girerken, o günden bugüne geçen bir aylık sürecin sonunda Avrupa'da tarihinin en büyük hezimetlerinden birini yaşadı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön
Eleme Turu ilk maçında Demir Grup Sivass-
por, Moldova temsilcisi Petrocub ile deplas-
manda karşı karşıya geldi. Başkent
Kişinev'deki Zimbru Stadı'nda oynanan kar-
şılaşmaya Sivasspor, Ali Şaşal Vural, Ahmet
Oğuz, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur
Çiftçi, Hakan Arslan, Cofie, Fajr, Sefa Yıl-
maz, Henrique, Kayode ilk 11'i ile başladı.
16'ncı dakikada kullanılan köşe vuruşunda
oluşan karambol sonucunda topu önünde
bulan Caner Osmanpaşa'nın vuruşunda
meşin yuvarlak filelerle buluştu ve Sivasspor
1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı bu
skorla sona erdi. 90+4'üncü dakikada Ahmet
Oğuz'un ceza sahası içerisinde yerde kalması
sonucunda hakem penaltı noktasını gösterdi.
90+5'inci dakikada Yatabare'nin kullandığı
penaltıyı kaleci Meira kurtardı. Karşılaşmada
başka gol olmayınca Sivasspor, sahadan 1-0
galip ayrıldı. Öte yandan Sivasspor'da 5
oyuncu ilk kez bir resmi maçta kırmızı-be-
yazlı formayı giydi. Yaz transfer döneminde
takıma katılan oyunculardan Dimitrios Gou-
tas, Sefa Yılmaz ve Pedro Henrique karşılaş-
maya ilk 11'de başlarken Leke James 80'inci
dakikada, Koray Altınay ise 90+1'inci 
dakikada oyuna dahil oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında Sivasspor, deplasmanda
Moldova'nın Petrocub ekibini 16'ncı dakikada Caner Osmanpaşa'nın attığı gol ile 1-0 mağlup
etti. Karşılaşmanın rövanşı, 29 Temmuz Perşembe günü Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak

yiğidolar gururlandırdı

FraporT TAV Antalyaspor, İtalyan futbolcu
Andrea Poli ile sözleşme imzaladı. Dün An-
talya’ya gelerek sağlık kontrolünden geçen 31 ya-
şındaki futbolcu, bugün kendisini 3 yıl için
Antalyaspor’a bağlayan resmi imzayı attı. Atilla
Vehbi Konuk Tesisleri’nde gerçekleşen imza töre-
nine Antalyaspor Asbaşkanı Ramazan Karabu-
lut katıldı. Sözlerine Antalyaspor camiasının
kurban bayramını kutlayarak başlayan Asbaşkan
Karabulut, Fraport TAV Antalyaspor’un bu
sezon 10’uncu dış transferini gerçekleştirdiğini
hatırlatarak, “Bu sezon bir transfer için 10’uncu
kez futbolseverlerin ve taraftarımızın karşısında-
yız. İtalya’da 300’ün üzerinde üst düzey maç oy-
namış, Inter, Milan gibi kulüplerin formasını
terletmiş, İtalya A Milli takım formasını giyme
başarısını elde etmiş Andrea Poli ile 3 yıllık söz-
leşme imzalıyoruz. Antalyaspor’a ve kendisine
hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Forza Antalyaspor

Andrea Poli ise Antalya’da olmaktan mutlu ol-
duğunu dile getirerek, “Herkese merhaba. Benim
için burada bulunmak büyük bir onur ve zevk.
Hayatımdaki yeni bir maceraya başlayacağım
için mutlu ve heyecanlıyım. Forza Antalyaspor”
diye konuştu. Transferin gerçekleşmesi için her-
kesin önemli bir çaba harcadığını anlatan merkez
orta saha oyuncusu, “Öncelikle sayın başkana,
yönetim kurulu üyelerine ve buradaki herkese
bana bu şansı verdikleri için teşekkür etmek isti-
yorum. Umuyorum ki burada takım olarak ka-
zanabildiğimiz kadar çok maç kazanırız”
ifadelerini kullandı. Andrea Poli, resmi imzaların
atılmasının ardından Antalyaspor’un Afyonkara-
hisar’daki kampına katılmak üzere hareket etti. 

S arı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi
İkinci Ön Eleme Turu ilk maçında
deplasmanda PSV Eindhoven'a 5-1

mağlup oldu. Yeni yönetim şu ana kadar
sadece Barış Alper Yılmaz transferini ger-
çekleştirirken, Hollanda deplasmanına da
birçok mevkisi eksik kadroyla gidildi. Kar-
şılaşma sonrası da hem oyun, hem de
skor olarak çok büyük hayal kırıklığı ya-
şandı. Galatasaray'da yaşayan efsane ko-

numundaki Fernando Muslera, birinci ve
beşinci golde kariyerine yakışmayan hata-
lar yaparken, bu hatalar sonrası Uruguaylı
futbolcunun kampa çok geç katılması ve
takımla sadece bir hafta antrenman yap-
ması göze çarptı.

Sahada ruh gibiydiler

Galatasaray, PSV Eindhoven maçına en
uçta Ryan Babel ile çıktı. İki golcüsü kulü-

bede maça başlarken, sonradan oyuna
dahil olmaları da sonuca etki etmedi. Tek-
nik direktör Fatih Terim, konuyla ilgili yap-
tığı açıklamada Mostafa Mohamed ve
Falcao'nun hazır olmadığını ifade etti.Ga-
latasaray'da Arda, Emre Kılınç ve Ay-
taç'tan oluşan orta saha hattı, PSV
Eindhoven karşısında zayıf kaldı ve basit
hatalar yapıldı. Rakibin ikinci bölgeyi çok
rahat geçmesi ise dikkat çekti.Bu arada

Galatasaray, dünkü şok mağlubiyetin ar-
dından toparlanma sürecine girmeye he-
defliyor. Yönetim, transfer çalışmalarını
hızlandırırken, teknik direktör Fatih Te-
rim'in camiadan süre istediği öğrenildi.
Öte yandan Sarı-kırmızılıların, Şampiyon-
lar Ligi statüsündeki son 10 maçta çizdiği
grafik de camiada üzüntüye sebep oldu.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki son
10 maçında, 2 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. 

Poli artık 
Antalyasporlu
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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antren-
manla sürdürürken Ekvador milli takımından dönen Enner Valencia
idmanda yer aldı. Salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasının
ardından sahaya geçen oyuncular, çabukluk hareketlerinin sonrasında
3 grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda ya-
pılan çift kale maçın ardından idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla
sona erdi. Sarı-lacivertli ekipte Serdar Aziz ise takımdan ayrı çalıştı.
Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışma ile sürdürecek. DHA

Fenerbahçe’de Enner
Valencia takımla çalıştı

Kasımpaşa
Umut’landı

Fırtına tek golle kazandı

süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Fransa Lig
1 ekiplerinden Lorient forması giyen Umut Bo-
zok'u 1 yıllığına kiraladığını açıkladı. Yeni sezon
öncesi transfer çalışmalarına devam eden Ka-
sımpaşa, bir oyuncuyu daha kadrosuna kattı. İs-
tanbul ekibi, Lorient forması giyen santrfor
Umut Bozok'u 1 yıllığına kiralık olarak kadro-
suna kattı. Kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan
açıklamada, "FC Lorient takımının 24 yaşındaki
forvet oyuncusu Umut Bozok, sağlık sponsoru-
muz Liv Hospital Hastanesi'nde geçirdiği sağlık
kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesisleri-
mizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da
hazır bulunduğu imza töreninde kendisini satın
alma opsiyonu ile birlikte 1 yıllığına kiralık ola-
rak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza
attı" denildi.24 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz se-
zonun 2'nci yarısında kiralık olarak Fransa Lig 2
ekiplerinden Troyes forması giymiş ve 16 maçta
1 gol atıp 1 asist yapmıştı.

Trabzonspor, hazırlık maçında TFF 1'inci
Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmas-
por'u Djaniny'nin golüyle 1-0 mağlup etti. Yeni
sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, ha-
zırlık maçında TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ban-
dırmaspor ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavili
ekip sahaya, Erce, Peres, Hugo, Edgar, Trond-
sen, Berat, Yunus Mallı, Bakasetas, Gervinho,
Nwakaeme, Djaniny ilk 11'i ile çıktı. Bandırmas-
por'un ilk 11'i ise Gökhan, Hakan, Allyson, Ade-
non, Caner, Mulumba, Landel, Doğan Can,
Pote, Burak Süleyman ve Keny'den oluştu.
Trabzonspor, ilk yarıyı Djaniny'nin 35'inci daki-
kada attığı gol ile 1-0 önde kapattı. Karşılaşma-
nın 2'nci yarısında gol sesi çıkmayınca
bordo-mavili ekip mücadeleyi 1-0 kazanarak
2'nci hazırlık maçından da galibiyetle ayrıldı.



T okyo olimpiyatları'nda gre-
koromen stil 130 kiloda mü-
cadele edecek rıza Kayaalp,

Demirören Haber ajansı'na (DHa)
açıklamalarda bulundu. Kayaalp,
"Her şey yolunda. Şu an kendimizi
de iyi hissediyoruz. Takım halinde
iyi durumdayız. Zaten grekoromen
olarak 3 kişi gidiyoruz. İnşallah en
az 2 madalya hedefimiz var. Çünkü
rio'da 3 kişi katılmıştık ve 2 ma-
dalya almıştık. Burada yine greko-
romen takımı olarak en az 2
madalya alabileceğimize inanıyo-
rum" ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk istiyorum

2012 Londra olimpiyatları'nda bronz,
2016 rio olimpiyatları'nda gümüş
madalya kazanan ve kariyerindeki
tek eksik madalya da olimpiyat altını
olan milli güreşçi rıza Kayaalp, "as-
lında çok kafaya takıyordum ama
artık takmıyorum. Çünkü ne yapar-
sam yapayım olacaksa olacak, olma-
yacaksa olmayacak, yapacak bir şey
yok. Ben sadece gerekeni yapıp en
güçlü şekilde katılmak istiyorum. Şu
ana kadar da o güce sahip olmaya
başladım. artık nasibimde varsa
olimpiyat şampiyonluğunu kazanırım

diye umut ediyorum. Nasibimde
yoksa yapacak bir şey yok. Çünkü
elimden gelen tüm çabayı, çalışmayı
gösterdim. İnşallah nasip olur da bu
kadar güzel başarıların üzerine olim-
piyat şampiyonluğunu koymuş olu-
rum ve olimpiyatta üçüncü
madalyamı alırım" dedi.

Kızım için başaracağım

polonya'nın başkenti Varşova'da dü-
zenlenen 2021 avrupa Güreş Şampi-
yonası'nda altın madalya kazandığı
sırada kızının ekran başındaki sevinç
videosunu hatırlayan Kayaalp, sözle-

rini şöyle sürdürdü: "'Kızım baba ne
yapacak diyorum' işaret parmağını
gösteriyor. Tabi bir şeyin farkında
değil ama inşallah nasibiyle gelmiş-
tir. Zaten nasibiyle de gelmiş avrupa
şampiyonu olduk, inşallah bir de
olimpiyat şampiyonu olurum da onun
o istiklal Marşı'nı söylerken sevincini
bir daha görmüş olurum. Bu sefer
daha bilinçli olacak, o zaman 6,5 ay-
lıktı, şimdi 11 aylık olmuş olacak.
Herhalde bu kez daha farklı tepki
verir diye umut ediyorum. İnşallah o
sevinci hem çocuğuma, hem eşime,
hem de aileme yaşatmış olurum." 
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Kariyerinde 10 Avrupa ve 4 dünya şampiyonluğu ile birer 
olimpiyat ikinciliği ve üçüncülüğü bulunan milli güreşçi Rıza 
Kayaalp, tek eksik madalyanın olimpiyat altını olduğunu vurguladı
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İlk 3’e gireriz!
Süper Lig ekibi Adana Demirspor’un defans oyuncusu Khadim Rassoul, sezona
güçlü bir şekilde başlayacaklarına inandığını belirterek, “Süper Lig’i en azından
3’üncü olarak bitirmek istiyoruz. Bu yıl yüzde 50 de olsa taraftar desteğimiz 
olacak. Onlardan alacağımız destekle çok güzel şeyler yapacağız” dedi

Yeni sezon için çalış-
malarını sürdüren
Adana Demirspor,

ekip olarak Bolu kampında an-
trenmanlarına devam ediyor.
Kadroya katılan yeni transferlerle
gücüne güç katan mavi-lacivertli
ekipte şampiyonluk yaşayan 25
yaşındaki defans oyuncusu Kha-
dim Rassoul, zorlu bir sezonu ge-
ride bırakıp, şampiyon olarak
yükseldikleri Süper Lig’de başarılı
olmak istediklerini belirtti.Takım
olarak kendilerine inandıklarını ve
başarı için çalıştıklarını ifade eden
Rassoul, “Ligi en azından 3’üncü
olarak bitirmek istiyoruz. Çok

güzel bir sezon olacağını umuyo-
rum. Geçtiğimiz sezon koronavi-
rüsten dolayı seyircisiz oynadık.
Bu yıl yüzde 50 de olsa taraftar
desteğimiz olacak. Bu bizim mo-
tivasyonumuza katkı sağlayacak
ve onlardan alacağımız destekle
çok güzel şeyler yapacağız” diye
konuştu.

Sezona güçlü başlayacağız

Teknik direktör Samet Ayba-
ba’nın kendisini değerlendirmek
istediği her mevkide oynayabile-
ceğini belirten Rassoul, “Gençli-
ğimde çok farklı mevkilerde
oynadım. Benim için nerede oy-

nadığım fark etmiyor. Takımım
için elimden gelen tüm katkıyı
vermek istiyorum. Bu sezon
büyük transferler yaptık. Balotelli,
Belhanda, Assombalonga, Cas-
tro gibi oyuncular aramıza ka-
tıldı. Onların gelişi takımın
üzerinde olumlu bir etki yarattı.
Bu sezona çok güçlü başlayaca-
ğız” dedi. Ülkesi Senegal’e gitti-
ğinde yanında götürdüğü Adana
Demirspor formalarını yakın çev-
resine dağıtan Rassoul, “Ül-
kemde benden dolayı Adana’yı ve
Adana Demirspor’u takip ediyor-
lar. Neredeyse her maçımızı izli-
yorlar” ifadesini kullandı.

Zafer için
savaşacağız
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 
önemli isimlerinden Tuğba Şenoğlu,
"Olimpiyatlarda güçlü rakiplerimiz var,
ancak biz savaşacağız. Her şey iki takımın
günlük performansına bağlı. Takımlar çok
güçlü ve iki takımdan biri kazanacak. Biz
de güçlü bir takımız" dedi
Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklama-
larda bulunan Şenoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyun-
ları'nda mücadele edecekleri için heyecanlı olduklarını
dile getirerek, "Çok yoğun bir antrenman dönemi geçir-
dik. Bir an önce olimpiyatların gelmesini bekliyorduk.
Geçen sene koronavirüs nedeniyle olimpiyatlar düzen-
lenmediği için hepimiz üzüldük. Herkes bu seneyi bek-
ledi. Çok heyecanlıyız" diye konuştu B Grubu'nda Çin,
ABD, İtalya, Rusya ve Arjantin gibi güçlü rakiplerle
karşılaşacaklarının altını çizen Şenoğlu, "Takım olarak
uzun zamandır birlikte oynamamıştık. Milletler Li-
gi'nde birbirimizi tarttık. Bizim için iyi bir turnuva oldu.
Olimpiyatlarda da güçlü rakiplerimiz var, ancak biz sa-
vaşacağız. Her şey iki takımın günlük performansına
bağlı. Takımlar çok güçlü ve iki takımdan biri kazana-
cak. Biz de güçlü bir takımız" şeklinde konuştu. 

ALTAY
benim ailem
Süper Lig temsilcisi Altay'ın genç 
oyuncusu Kazımcan Karataş, 
altyapısından yetiştiği siyah-beyazlı
kulübü ailesi olarak gördüğünü vurguladı
Son olarak U19 Milli Takımı'na davet edilen 18 yaşındaki
forvet Kazımcan, "Babam beni 6 yaşında bu kulübe bı-
raktı. Şu an 18 yaşındayım, 12 yıl geçti üstünden. Benim
için burası büyük bir aile" diye konuştu. İsmi Fransa'dan
Lens ve Lyon ile Belçika'dan Gent gibi kulüplerle anılan
Kazımcan, "Büyük Altay armasını Süper Lig'de en iyi şe-
kilde temsil etmek, ardından Avrupa hayalimi gerçekleştir-
mek istiyorum" dedi. Antrenmanların yoğun tempoda,
eğlenceli geçtiğini anlatan genç krampon, "Mustafa hoca-
mızı çok özlemiştik. Süper Lig zorlu geçecek. Biz hak etti-
ğimiz yerdeyiz. Süper Lig'de en iyi yerimizi almak
istiyoruz. Geçen sezon birlikte olduğumuz ağabeylerle bir-
likteyiz. Geçen sezon şampiyon olmuştuk, onun heyecanı
var halen üzerimizde. Güzel anıları konuşuyoruz. Maçlar
başladıktan sonra süre almaya devam ettikçe gol ve asist-
lerle takımıma katkı sağlamak istiyorum. Taraftarımızı çok
özledik. Onlar hep arkamızdaydı. İnşallah bu sene Altay
Alsancak Stadyumu'muzda onlarla birlikte omuz omuza
Süper Lig maçlarımızı oynamak istiyoruz" şeklinde ko-
nuştu.İlk golü rüyamda gördümSiyah-beyazlı formayla
geçen sezon Eskişehirspor'a attığı ilk golün ardından göz-
yaşlarını tutamayan Kazımcan, "O gol zaten rüyalarım-
daydı. Yekta ağabeye ısınmada oyuna girersem gol
atacağımı söylemiştim. Bir gün önce yatmadan önce de
Eren Erdoğan'a söylemiştim. Rüya gördüm gol atacaktım,
telefonlarım susmayacaktı. Taraftarlarımız bana mesaj
atacaktı. O an ofsayt diye bekledim top önümde kaldı, ka-
leciyi geçtim biraz tökezledim sonunda golü attım. O anı
yaşayamadım çünkü hayal gibi, rüya gibiydi. Bu şanlı
forma altında gol atmak herkese nasip olmaz. Bu gol bana
nasip olduğu için çok mutluyum, çok şanslıyım" dedi.

Onur’lu bir imza
Bursaspor Kulübü, uzun yıllardır for-
masını terleten onur atasayar ile 2 yıllı-
ğına anlaşma sağlandığını duyurdu. TFF
1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da Futbol
Şube sorumlusu Yardımcısı Tamer İşler,
başarılı defans oyuncusu onur atasayar
ile yeniden anlaşma sağlandığını açıkladı.

Tamer İşler, "Geçen sezon takımımızın en
önemli isimlerinden biri olan onur atasa-
yar ile 2 yıllık anlaşmaya vardık. Her iki
taraf için de hayırlı olsun. onur'dan bek-
lentilerimiz çok yüksek. süper Lig yolunda
bize büyük katkı sağlayacağına inanıyo-
rum" dedi. Kulüpten yapılan açıklamada

da, "anlaşmanın kulübümüze ve onur
atasayar’a hayırlı olmasını diler, yeni se-
zonda başarılar dileriz" denildi. 2016/17
sezonunun devre arasında takıma katılan
26 yaşındaki oyuncu, Bursaspor forma-
sıyla 70 maça çıktı. Genç oyuncu, bu mü-
cadelelerde 5 gol atıp, 7 asist kaydetti.



B eyoğlu’nda vatandaşların pandemi
döneminde uygulanan sokağa çıkma
kısıtlaması nedeniyle evlerinde geçir-

diği zamanı verimli bir şekilde değerlendir-
melerini sağlamak amacıyla Online eğitim
programları düzelmendi. BESMEK (Be-
yoğlu Sanat Meslek Eğitimi Kursları) İstan-
bul Rumeli Üniversitesi, İstanbul Kent
Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üni-
versitesi, İŞKUR ve Beyoğlu İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen Online
eğitimler yoğun ilgi gördü. Onlarca branşta
düzenlenen kurslara binlerce vatandaş ka-
tıldı. Online eğitimleri başarıyla tamamlayan
kursiyerlere Bilim Beyoğlu’nda yapılan tö-

renle sertifikaları takdim edildi.

Akademik birikimden istifa ediyoruz

Sertifika töreninde konuşan Beyoğlu Bele-
diye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Bugün bir

turizm bölgesi, kültür ve sanat şehridir. Artık
her geçen gün artan üniversite sayısıyla da
bir akademi şehri olmuştur. Dolayısıyla bele-
diye olarak yaptığımız faaliyetlerde, gerek
kültür sanat gerekse de bugünkü gibi istih-
dam projelerinde üniversitelerimizin akade-
mik birikiminden istifade etmeyi düşündük.
Rumeli ve Kent üniversitemizde turizme ve
ticarete katkı olması açısından dijital pazar-
lama başta olmak üzere farklı alanlarda serti-
fika programları düzenledik. Pandemi
nedeniyle bu eğitim programlarını online ola-
rak yapabildik. Ben işbirlikleri için üniversite-
lerimize, rektörlerimize ve hocalarımıza çok
teşekkür ediyorum. Sertifika almaya hak ka-
zanan kursiyerlerimizi tebrik ediyorum. Bele-
diye olarak üniversitelerimizle ve sivil toplum

kuruluşlarımızla mevcut alanlarla birlikte
farklı alanlarda da bu sertifika programlarını
devam ettirmeyi düşünüyoruz” dedi.

Çalışmalar yaygınlaşacak

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Hazım Tamer Dodurka ise, “Öncelikle bu
güzel ortamı sağladığı için belediye başkanı-
mıza çok teşekkür ediyorum. Üniversiteleri-
mizde yeni dönemde değişiklikler oldu. Bizler
de sizlerin eğitimine katkıda bulunmak ama-
cıyla sizlerle birlikteyiz. 
Bu çalışmalarımızı sayın başkanımızın deste-
ğiyle bundan sonra daha da yaygınlaştıraca-
ğız. Sertifikalarını alan kardeşlerime hayırlı
olsun diyorum, inşallah yeni çalışmalarda
buluşacağız.

TAYLAN DAŞDÖĞEN
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Ünlü sanatçı sertab Erener,
bodrum antik tiyatro sah-
nesinde hem coştu hem de
coşturdu. Erener, biletleri
günler öncesinden tükenen
etkinlikte seyircilerini, "bu
yıl benim üçüncü konserim
ve birkaç gün önce yaşadı-
ğım heyecanı tarif etmem
imkansız. 
İnsan 40 yıldır şarkı söylü-
yor olsa bile, onun üzerine
çalışmayınca kimliğini unu-
tuyor ama bugün kendimiz-
deyiz. ben kendimi en son
elimde bez, ev siliyor ola-
rak bırakmıştım. O yüzden
şükürler olsun ki sizlerle
birlikteyiz. Konser boyunca
kendinizi koruyun, maske-
lerinizi ne olur çıkarmayın.
sizi çok özledim, yeniden
hoş geldin bodrum..." söz-
leri ile selamladı. Şarkıcı,
geçmişten bugüne oluştur-
duğu özel repertuvar ile mi-
safirlerine unutulmaz bir
yaz akşamı yaşattı.

Sertab erener
rüzgar 
gibi esti

sertıfıka dagıttı
Beyoglu Beyoğlu’nda düzenlenen online eğitim 

programlarına katılan kursiyerler, Bilim 
Beyoğlu’nda düzenlenen törenle sertifikalarını aldı

Çocuklar bayram etti
Kurban Bayramı'nı keyifli hale getirmek isteyen çocuklar, dev bir
lunaparkı andıran aktivite alanında doyasıya eğlendi
BAYRAMDA eğlenmek ve adrenalin yaşa-
mak isteyen çocuklar için Sultangazi Be-
lediyesi, Atatürk Bulvarı'ndaki Ramazan
Etkinlik Alanı'na ücretsiz aktivite alanı
kurdu. Rodeo Makinesi, Denge Simüla-
törü, Tırmanma Duvarı, Super Jumper
gibi zorlu platformların yanı sıra Hayva-
nat Bahçesi ve Sanal Gerçeklik gibi renkli
aktivitelerle ilçedeki çocuklar bayram coş-
kusu yaşadı. Aktivite alanındaki ailelerle
konuşan ve bayramlaşan Sultangazi Be-
lediye Başkanı Av. Abdurrahman Dur-
sun, "Tatile gidemeyen çocuklarımızı ve
ailelerini güzel bir mekanda ağırlamak is-
tedik. Çocuklarımız için 16 ayrı oyun
grubu ile buradayız. Her çocuğumuza 5
oyun grubunda oynayabilecekleri biletler
veriyoruz. Bütün biletlerimiz de ücretsiz.
Her şeyimizle çok güzel bir mekan oldu.
2 gün içerisinde yaklaşık 3 bin 500 tane
çocuğumuzu ağırladık" dedi. Dursun, 5
bin çocuğa ulaşmayı hedeflediklerini de
belirtti.

Mutluluğu gözlerinde hissettik

Çocukların mutlu ve huzurlu olmalarının
çok önemli olduğunu belirten Dursun,
"Biz her şey çocuklar için diyoruz çünkü
onlar bizim geleceğimiz. Onların ailele-
riyle beraber mutlu olması için elimizden
gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Bugün
de o mutluluğu çocuklarımızın gözle-
rinde hissettik. Onlar mutlu oldukça biz
de mutlu oluyoruz. Sultangazi’nin dışın-
dan gelmek isteyenler de varsa herkesi
burada ağırlamak istiyoruz. Çocuklar
mutlu oldukça dünya da mutlu olur diyo-
ruz" ifadelerini kullandı.

Gençler için yaz kampı başladı

Gençler için de yaz kamplarının başladı-
ğını dile getiren Dursun, "Çocuklarımız
gençlik kampı için Çanakkale’ye gidiyor.
Tuzla, Kastamonu ve Bolu’da da gençlik
kamplarımız olacak. Yaklaşık 3 bin genci-
mizi de bu yaz döneminde kampları-
mızda ağırlayacağız. 7’den 70’e herkesi
kucaklamak ve onlarla bir arada hayatı
yaşamak için gayret ediyoruz” diye 
konuştu.

Gökyüzünde bile eğlence vardı

Rodeo makinesinin üzerinde düşmemek
için boğaya sıkıca sarılan çocuklar parku-
run zor olduğu kadar eğlenceli olduğunu 

belirtip, yere düşmemek için mücadele
etti. 8 yaşındaki Ecrin Aksoy aktivite ala-
nında çok eğlendiğini belirterek, "Mickey
Mouse’lu olan oyuncağı çok beğendim.
Merdivenden çıkıp aşağı doğru kayıyo-
ruz. Daha önce böyle bir lunaparka git-
memiştim, burada olması çok güzel
oldu" dedi. Aktivite alanına gelen Rabia
Ecrin Beyhan da, "Bayram çok güzel ge-
çiyor. Burada en çok ipe bağlanıp geri çe-
kildiğim oyuncağı sevdim. Daha önce de
lunaparka gitmiştim ama bunun kadar
güzel değildi" diye konuştu. Super Jum-
per adı verilen ve trambolin eşliğinde zıp-
layarak gökyüzüne ulaşmaya çalışan
çocuklar çok eğlendiklerini söyledi. DHA

Başakşehir
yeşilleniyor
Başakşehir Belediyesi, hayata 
geçirdiği yeni bir projeyle yeşil alan
çalışmalarına farklı bir boyut
kazandırdı. İlçe genelindeki istinat
duvarlarına yeşilin her tonu adeta 
nakış gibi işlenmeye başladı. 
Yeşil alan çalışmalarında farklı bir 
uygulama başlattıklarını belirten
Başakşehir Belediye Başkanı Yasin
Kartoğlu, “Artık Başakşehir’in
duvarlarına da yeşil 
sevdamızı işliyoruz” dedi

İstanbul’un en yeşil ilçelerinden başakşe-
hir’de, artık duvarlarda da yeşil her tonunu gör-
mek mümkün. Yeşil alan çalışmalarına farklı bir
boyut kazandıran başakşehir belediyesi, ilçe
genelindeki istinat duvarlarına yepyeni bir gö-
rünüme kavuşturuyor. Kişi başına düşen 21
metrekare yeşil alan miktarı ile avrupa’yı ikiye
katlayan başakşehir’de, yeşilin her tonu ilçenin
her noktasına işleniyor. İstinat duvarlarında kul-
lanılan malzemelerin tamamına yakını da geri
dönüşümden elde ediliyor.

İlk uygulamayı Kayaşehir’de yapıldı

başakşehir’in başakşehir belediye başkanı
Yasin Kartoğlu, proje kapsamında ilk uygula-
manın yapıldığı Kayaşehir Mahallesi’ndeki ça-
lışmaları inceledi. başakşehir’in her noktasını
yeşilin her tonuyla süslediklerini söyleyen baş-
kan Kartoğlu, “başakşehir belediyesi olarak ye-
şile sonuna kadar sahip çıkıyor, istinat
duvarlarımızı birbirinden güzel slogan ve sem-
bollerle dekoratif bir şekilde kaplıyoruz. bu kap-
samda çalışmalarımızın ilkini Kayaşehir
bölgemizde başlattık.” diye konuştu.

Başakşehirliler çok beğendi

Duvar kaplamalarının geri dönüşüm malzeme-
lerinden yapıldığına işaret eden başkan Kar-
toğlu, “Komşularımız yeni uygulamamızı çok
beğendi. bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek sos-
yal medya hesaplarında paylaşıyor” dedi. ba-
şakşehir’de hiçbir yeşil alana zarar
verilmediğinin altını çizen başkan Kartoğlu, “İs-
tanbul büyükşehir belediyesi (İbb) yönetimi İs-
tanbul’un simgelerinden biri olan dikey bahçe
uygulamasını kaldırarak yeşil alanları yok etti.
bunu asla kabul edemeyiz.” ifadesini kullandı.

Yürüyüş yolları yenileniyor
ESENYURT Belediyesi, vatandaşların sağlıklı bir
şekilde spor yapabilmesi için Gazi Osmanpaşa
Parkı içerisinde yer alan yumuşak (kauçuk) ze-
minleri ve basketbol sahasını yeniledi. Esenyurt
genelinde bulunan parklarda ağaçlandırma ve
bakım çalışmalarına devam eden Esenyurt Bele-
diyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, vatandaşla-
rın yürüyüş ve spor yapmak için kullandığı
yumuşak (kauçuk) zeminleri ve basketbol sahala-
rını da yeniliyor. Vatandaşların en büyük sosyal
faaliyet alanlarından olan parkları daha kullanıla-
bilir hale getirmek için çalışan ekipler bu kap-
samda, Örnek Mahallesi’nde bulunan Gazi
Osmanpaşa Parkı içerisindeki yıpranan kauçuk
zeminleri ve basketbol sahasını yeniledi.

Belediye başkanı hediye dağıttı
EYÜPSULTAN Belediyesi'nin ilçede ikamet eden
2011 – 2015 doğumlu, 6-10 yaş arasındaki 
çocuklara yönelik düzenlediği ‘Covid-19’un 
Çevreye Etkileri’ konulu resim yarışmasının kaza-
nanları ödüllerini aldı. Yarışmada ilk üçe giren
Ragıp Kutmangil İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Rana
Ofluoğlu, Serdar Aksun İlkokulu 3. sınıf öğrencisi
Elif Ceran ile Eyüpsultan Mimar Sinan İlkokulu
1. sınıf öğrencisi Melike İpek Düzyol’a ödüllerini
Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken verdi.

Çocukları başarıların-
dan dolayı tebrik
eden Başkan Deniz
Köken, “Düzenlemiş
olduğumuz bu ya-
rışma çocuktan al ha-
beri atasözünün en
güzel örneğiydi.


