
Esenyurt Örnek Mahallesi'nde meydana gelen
olayın görüntüleri ortaya çıktı. Boş arazide

gezen 4 çocuk, yavru bir köpeğin havladığını duyunca
yanına gittiler. Köpeğin bir noktaya doğru bakarak
havladığını gören çocuklar, bir yuva olduğunu fark etti.
Üzerinin kapatıldığını gördükleri noktadan sesler
duyan 4 çocuk, elleriyle toprağı kazınca 4 yavru 
köpeğe ulaştı. Toprağı hızlı bir şekilde kazan çocuklar,
yavru köpekleri elleri ile çıkartarak annelerinin yanına

koydu. Çocuklardan biri, saniyelerle yarıştıkları o 
anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Yavru köpek-
leri yuvalarındayken diri diri toprağın altında bırakan
kişinin ise kimliği bilinmiyor.
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Fenerbahçe eski Başkanı Aziz
Yıldırım, görevden ayrılmasın-

dan 3 yıl sonra ilk kez dün basın 
toplantısı yaptı. Sarı Lacivertli kulü-
bün eski başkanının hedefinde 
mevcut başkan Ali Koç vardı. Aziz
Yıldırım sert dille eleştirilerini sıralar-
ken, “Sayın Ali Koç, bu kulübe niye
geldiğinin farkında değil. Üyeler onu
niye seçti, 16 bin kişi ona niye oy 
verdi anlama-
mış. Ali Koç,
beyaz atlı prens
olarak geldi.
Pamuk Prenses'i
alacak, uçura-
cak. Beyaz atlı
prens küme dü-
şürüyordu bizi”
ifadelerini kul-
landı.  I SAYFA 14
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ALİ KOÇ’A SERT ELEŞTİRİLER

Beyaz atlı prens
küme düşürecekti
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Adil Karaismailoğlu, 26 Hazi-

ran Cumartesi günü temel atma
töreni yapılacak Kanal İstanbul'un
gençlere iş, ailelere aş olaracak döne-
ceğini söyledi. Karaismailoğlu, “Kanal

İstanbul halkımız
için doğru olan-
dır; Kanal İstan-
bul Türkiye için
doğru olandır.
Biz bugüne dek
ülkemiz için
doğru olanları
yaptık, yine 
yapacağız” dedi.
I SAYFA 5
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KANAL SAVUNMASI

İş ve aş olarak
geri dönecek

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

Üsküdar’da bulunan
Validebağ Korusu’na

yapılmak istenen projeye
karşı, mahalle sakinleri ve

çevreciler tarafından
başlatılan nöbet devam

ediyor. Validebağ 
Gönüllüleri’ne destek

veren CHP Milletvekili Ali
Şeker, Damga’ya yaptığı

açıklamada, “Amaç; burayı
betonlaştırmak. Bitki

örtüsünü kaldırıp suni çim
yapmak. Bir koruluk doğal

hali ile korunur” dedi

Aziz Yıldırım

AK Parti İstanbul İl Başkanı
Osman Nuri Kabaktepe, 

Başakşehir’i ziyaret etti. Başakşehir
Belediyesi BASE Espor Merkezi’nde
gençlerle son dönemin revaçta 
oyununu oynayan Başkan Kabak-
tepe, “Başakşehir İstanbul’un incisi
konumundaki bir ilçemiz. Buradaki
çalışmalar ve projeler, İstanbul başta
olmak üzere ülkemizin birçok beledi-
yesine de örnek oluyor. Başakşehir 
bu konuda çıtayı yükseltmiş ve çok
güzel bir merkezi gençlerin hizmetine
sunmuş” dedi.
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GENÇLERLE OYUN OYNADI

Burada yapılanlar
örnek oluşturuyor

Esenyurt'ta boş arazide yuvalarına gömülen 4 yavru
köpeği ses duyarak toprağı kazan çocuklar kurtardı.
Yavru köpekleri yuvalarındayken diri diri toprağın
altında bırakan kişinin ise kimliği bilinmiyor.

HABERİN DEVAMI SAYFA 2’DE

MEME KANSERİNİ
CiddiYE ALIN

Çevre ve Şehircilik Bakanı
Murat Kurum'un 21 Hazi-

ran Pazartesi günü Üsküdar Vali-
debağ Korusu'nda başlayacağını
açıkladığı rehabilitasyon ve dü-
zenleme projesine karşı semt sa-
kinleri 21 Haziran sabahı nöbet
eylemi başlattı. Otların biçileceği
ve koruya polisin gireceği duyumu
üzerine Validebağ Savunması ve
Validebağ Gönüllüleri'nin çağrı-

sıyla, vatandaşlar nöbetin 4'üncü
gününde koruda bir araya geldi.
“Validebağ korudur, koru kalacak”
sloganı atan mahalleliye CHP 
İstanbul Milletvekili Ali Şeker
de destek verdi. Validebağ
Gönüllüleri üyesi ve semt 
sakini Arif Belgin, “Şimdilik
temizlik yapıyorlar. Biz de
başlarında olmaya devam
edeceğiz” şeklinde konuştu.
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GÖREvLiLERiN BAŞINdA 
dURmAYA dEvAm EdECEĞiz

Korulukta tutlan nöbete
destek veren CHP Millet-

vekili Ali Şeker ise Damga'ya yap-
tığı açıklamada, “Validebağ'da bir

koruluk var. Bu koru doğal
yapısıyla, kendine özel bir
flora. Orayı kaldırıp suni çim
döşemek istiyorlar. Işıklan-
dırma ile doğal yapısını 
bozmak istiyorlar. Çok sayıda
kuş yuvası var. Korunun bu

doğal yapısını harap etmeye çalışı-
yorlar” dedi. Validebağ sakinleri-
nin bu yapılmak istenenlere karşı
çıktığını belirten Şeker, “Amaç; Bu-
rasını betonlaştırmak. Belediyenin
görevi burasının doğal hali ile te-
mizliğini sağlamak. Bir yeri met-
ruk hale getirip sonra da ‘burası
metruk değerlendirelim’ demek
doğru değil. Burası zaten temiz”
ifadelerini kullandı. I SAYFA 9
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dOĞAL dOKUYA zARAR 
vERmENiN PEŞiNdELER!
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İstanbul’da toplu ulaşım ücretlerine yüzde
22.47’lik zam teklifi, UKOME’de reddedildi. İBB

Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, pandemi nede-
niyle vatandaşı zor durumda bırakmamak için zam kara-
rının ertelendiğini hatırlatarak bu düzenlemenin artan
maliyetler nedeniyle artık yapılması gerektiğini söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bölge Müdürü Serdar
Yücel bütün ulaşım zamlarının aralık ayında yapılması
yönünde prensip kararı aldıklarını belirterek “Aralıkta 
minibüs ve taksilere zam yapılmıştı, yine Aralık ayında
değerlendirilmesini öneriyoruz” dedi. I SAYFA 9
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ULAŞIMA ZAM
REDDEDiLDi!

ULAŞIMA ZAM
REDDEDiLDi!

ULAŞIMA ZAM
REDDEDiLDi!

ULAŞIMA ZAM
REDDEDiLDi!

ULAŞIMA ZAM
REDDEDiLDi!

ULAŞIMA ZAM
REDDEDiLDi!

ULAŞIMA ZAM
REDDEDiLDi!

ULAŞIMA ZAM
REDDEDiLDi!

ULASIMA ZAM
REDDEDiLDi!

deVleT deĞİl SeÇİm ProJeSİ
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,
Sazlıdere Barajı kıyısında basın

toplantısı düzenledi. Kanal İstan-
bul'u eleştiren İmamoğlu, “Bugün
Türkiye’nin gündeminde Kanal 
İstanbul diye garabet bir gündem
olmasaydı dahi, bu köprü 
yapılacaktı. İşte illüzyon budur.
Adına, ‘Beton Kanal’ dediğimiz
bu proje, bir devlet projesi 
değildir; bir seçim projesidir”
ifadelerini kullandı. İma-
moğlu, “Türkiye’nin önde
gelen bilim insanlarının

yüksek sesli ikazlarını dinledik. Ama
hiçbir zaman hiçbir bilim insanının
‘Bu proje faydalıdır’ dediğini, hiçbiri-
miz duymadık” dedi. I SAYFA 8
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1936 kraliçesinin
mirası paylaşıldı

1936'da Türkiye güzeli seçilen
ve doktor olan Mahmure Birsen

Sakaoğlu’nun ölmeden önce hazırla-
dığı vasiyatnamede kendisini 2 kez
yangından kurta-
ran Fatih İtfaiyesi
görevlilerine bırak-
tığı 25 milyon lira
272 kişiye paylaştı-
rıldı. Mirasçıların
avukatı Rukiye
Pınar Aslan "12
milyon lira civa-
rinda bir ana para
vardı. Onun şu an
25 milyon lira 
civarında faizi 
işledi. Öncelikle
faiz dağıtılacak”
açıklamasını 
yaptı. I SAYFA 5

ç
Ekrem İmamoğlu

ValıdeBag’da
yeSıl NoBeTı!

AKLA zARAR BiR UYGULAmA
Marmara'yı tehdit eden deniz salyası hakkında da önemli açıklamalarda bulunan Ali Şeker, “Deniz dolgularına son
vermek gerekiyor. Üstteki müsilajı alarak dipteki müsilajı bitirmek mümkün değil. Buz dağını eriterek buz dağından
kurtulamazsınız. Bu müsilaj buzdağının görünen kısmı sadece. Atıkların arıtılmadan denize dökülmesi akla zarar
bir uygulamadır. Pisliği küçük kaptan büyük kapa boşaltıp büyük kabı temizlemeye çalışıyoruz” diye konuştu. 

EKREM 
HACIHASANOĞLU

ÖZEL HABER

Beylikdüzü Belediyesi’nin
kentte yaşayan vatandaşları

kültür ve sanatla buluşturduğu 
KÜLTÜRSEM kurslarının yaz 
dönemi kayıtları başladı. 25 Hazi-
ran’da başlayacak 4 Temmuz’a kadar
sürecek olan kayıtlarla Beylikdüzülü
vatandaşlar, çocuk ve yetişkin katego-
rileri olmak üzere toplamda 10 farklı
branşta ücretsiz eğitim alma imka-
nına sahip olacak. I SAYFA 4
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4 TEMMUZ’A KADAR SÜRECEK

10 ayrı branşta 
ücretsiz eğitim

Adil Karaismailoğlu

Beylikdüzü Gürpınar'da hizmet
veren Orba Pen'in sahiplerinden

Mehmet Şevket Önal, Damga'ya 
konuştu. Şu sıralarda cam balkona
büyük bir rağbet olduğunu anlatan
Önal, “Biz de Orba Pen olarak 
Gürpınar'da bu işte bir marka haline
geldik. Pimapen, duşakabin, sineklik
gibi daha birçok iş alanımız da var.

Vatandaşlarımı-
zın bizi tercih 
etmelerini isteriz”
dedi. Önal,
“Doğramalar da
net ölçü alındık-
tan sonra 15 gün
içinde teslim
ediliyor” diye 
konuştu.
I SAYFA 10

ç

HAYATA AÇILAN PENCERE

15 gün içinde 
teslim ediliyor

Mehmet Ş. Önal

Avcılar'da birlikte yaşadığı
Ercan Akkaş tarafından öldürü-

len Seda Kurt'un annesi Bedia Akar,
katil zanlısının aradan geçen 20 ayda
yakalanmamasına tepki göstermek
için, duruşmaya üzerinde kızının ve
katil zanlısının fotoğrafları ile mezar
taşının resminin basılı olduğu tişörtle
geldi. Polat,
“Duyumları-
mıza göre sanık
Gürcistan'da
yaşamaktadır.
Bu ülkede ara-
maların derin-
leştirilmesi için
İnterpol'e yeni-
den yazı yazıl-
masını talep
ediyoruz” dedi. 
I SAYFA 4
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KIZININ KATİLİNİ ARIYOR

Seda burada
katil nerede?

DiRi DiRi
GÖMDÜLER!
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KURtARmAK iÇiN SANiYELERLE YARIŞtIK

Sınav öncesi

moral
hedİyeSİ

Bağcılar Belediyesi, hafta
sonu yapılacak YKS’ye

(Yüksek Öğretim Kurumları Sı-
navı) girecek öğrencilere kolonya ve
çikolata ikramında bulundu. Bağcı-
lar Belediye Başkanı Lokman Çağı-
rıcı, “Bugünün sınava hazırlanan
gençleri yarının yöneticileri, tarih
yazanları olacak. Onların başarılı
olmaları ve güzel yarınları inşa et-
meleri için elimizden gelen her türlü
desteği veriyoruz” dedi.  I SAYFA 5
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Beşiktaş halkı 
rekora imza attı

EvdE
hİzmEt
EvdE
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hİzmEt
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SAYFA 4’TE

EvdE
hİzmEt

HABERİN
DEVAMI 
SAYFA 
5’TE

HABERİN
DEVAMI 
SAYFA 
8’DE

Katılımcı bütçe
hayata geçiyor

DiRi DiRi
GÖMDÜLER!



YULAF ( Avena sativa), tohumları için yetişti-
rilen bir tarım bitkisidir. Dünya tahıl üretim 
istatistiklerinde buğday, mısır, pirinç, arpa ve 

sorgumdan sonra altıncı sırada yer almaktadır. Yulaf 
saf haliyle glüten içermeyen bir tahıldır. Eğer üretildiği 
ortamda glütenli bir besinle teması olursa glütensiz 
olma özelliğini kaybetmektedir. Yulaftan elde edilen 
yulaf sütü bitkisel süt kaynakları arasında yer almakta-
dır.  80 gram yulaf yani 8 yemek kaşığı yulaf, günlük 
fosfor, B1 vitamini ve lif ihtiyacının %40’ını, magnez-
yum ihtiyacının %35’ini, bakır, çinko ve demir ihtiyacı-
nın %20’sini karşılamaktadır. Yulaf hem çözünür hem 
de çözünmez lifler içerir. Yulafın diyete dahil edilmesi, 
zengin makro ve mikro besin maddeleri, çözünür lif (
β-glukanlar) ve yakın zamanda keşfedilen yulaf polife-
nolikleri nedeniyle sağlığa yararlı etkiler sağlamaktadır.  

Kolesterole iyi geliyor 

Yapılan bilimsel çalışmalarda yulaf kaynaklarının 
(yulaf kepeği, yulaf ezmesi ve tam yulaf unu dahil) tü-
ketiminin toplam kolesterol ve düşük yoğunluklu lipop-
rotein kolesterol (LDL) konsantrasyonlarını azalttığı 
tespit edilmiştir. Ayrıca, avenantramid olarak bilinen 
yüksek antioksidan içeriği sayesinde vücutta nitrik 
oksit üretimini artırarak kan basıncı seviyelerini düşür-
meye de yardımcı olmaktadır. Nitrik oksit molekülü, 
kan damarlarını genişletmeye yardımcı olur ve daha 
iyi kan akışına yol açar. Bu nedenle yüksek tansiyon ve 
kolesterol hastaları her gün mutlaka yulaf tüketmelidir. 

Uzun süre tok tutuyor  

Yulaf, içerdiği beta-glukanın midenin boşalmasını ve 
glukozun kanda emilimini geciktiren kalın bir jel oluş-
turma özelliği sayesinde, özellikle fazla kilolu veya Tip 
2 diyabetli kişilerde kan şekeri düzeylerini düşürmeye 
ve insülin hormonun aktivitesinin iyileşmesine yar-
dımcı olmaktadır. Yulaf içerdiği çözünmeyen lif saye-
sinde, kabızlığı azaltarak bağırsak sağlığını iyileştirir. 
Kilo yönetimi için de tüketimi oldukça önemlidir. İçer-
diği lif miktarı sayesinde uzun süre tokluk sağlar, daha 
sonraki öğünlerde besin alımının azalmasına neden 
olarak kilo kaybetmek isteyen bireylerin porsiyon kont-
rolü sağlamasına yardımcı olur. 

Tok tutan kahvaltılık çıtır yulaf  

Malzemeler: 
1 bardak ceviz/badem/fındık ( isteğe göre) 
2 bardak yulaf ezmesi 
2 adet olgunlaşmış büyük muz (püre halinde) 
1 bardak kuru meyve  
Yarım çay kaşığı tuz 
1 yemek kaşığı tarçın 
Yapılışı: 
Fırını önceden 150 derecede ısıtın ve bir fırın tepsisine 
yağlı kâğıt yerleştirin. Büyük bir kapta tüm malzeme-
leri (kuru meyveler hariç) iyice karıştırın. Malzemeleri 
tepsiye yayıp fırına verin. Her 10 dakikada bir tepsiyi 
çıkarıp malzemeleri karıştırın. Toplam 30 dakika yulaf-
lar kızarana kadar pişirin. En son kuru meyveleri de 
ekleyip karışımı soğumaya bırakın. Soğudukça kıtırla-
şacaktır. Kahvaltınızda veya ara öğünlerinizde 1 dilim 
ekmek yerine 3 yemek kaşığı çıtır yulafı, 1 kâse süt 
veya yoğurt ile tüketebilirsiniz.  
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Yulaf kalbinizin 
dostudur!

Amerika’da her 8 kadından 
1’i, Türkiye’de ise her  
12 kadından 1’i meme  
kanserine yakalanıyor.  

Hiç doğum yapmamak ya 
da geç doğum yapmak 
meme kanseri için risk  

oluştururken; tiroid ile ilgili 
rahatsızlığı bulunan  

kadınlarda meme kanseri 
görülme oranı daha yüksek 

olabiliyor. Memorial Şişli 
Hastanesi Meme  

Merkezi’nden Genel Cerrahi 
Uzmanı Doç. Dr. Fatih  

Levent Balcı, meme kanseri 
hakkında önemli bilgiler 

verdi

Yulaf, zengin besin değerleri, uzun süre tok 
tutması ve sağlığa faydaları nedeniyle  

günümüzün popüler besinleri arasında yer 
alıyor. Sağlıklı ve lezzetli yiyecekler hazırla-
mak isteyenlerin birinci tercihi olan yulaf, 
tatlı ya da tuzlu tariflerde rahatlıkla kulla-

nılabiliyor. Memorial Şişli Hastanesi  
Beslenme ve Diyet Bölümü’nden  

Uz. Dyt. N. Sinem Türkmen, yulafın  
sağlığa faydaları hakkında bilgi verdi 

 
 

M eme dokusunda ortaya çıkan 
ve yayılma özelliği gösteren 
meme kanseri, kadınlarda en 

sık görülen kanser türü olup, kadın kan-
serlerinin üçte birinden fazlasını oluş-
turmaktadır. Kadınlardaki kanserlerin 
tümünün yüzde 33’ünden ve kanserle 
ilişkili ölümlerin yüzde 20’sinden so-
rumludur. 
Meme kanseri erken dönemde yakalan-
dığında yüzde 95’e yakın oranda başarı 
ile tedavi edilebilmektedir. Günü-
müzde meme kanserinde tarama yön-
temlerinde farkındalığın artmasıyla 
erken tanı şansı yükselmiştir. 
Ayna karşısında muayene çok önemli 
Genelde memede ele gelen kitle kanseri 
düşündürtse de, her ele gelen kitle kan-
ser anlamına gelmemektedir. Kadınların 
öncelikle ayda bir ayna karşısında rutin 
meme muayenelerini yapmaları gerek-
mektedir. Bu muayenede öncelikle iki 
kol yan tarafta olacak biçimde meme 
aynadan gözlemlenir. Sonrasında kollar 
yukarı kaldırılıp eller başın üzerine ko-
nulur ve başa bastırılarak göğüs kasları 
kasılır; bu şekilde memeler gözlenir. 
Daha sonra her iki el kalça bölgesine 
bastırılır, omuzlar ve dirsekler öne alınıp 
memeler gözle izlenir. Bir sonraki aşa-
mada ise elle meme muayenesi yapılır. 
Burada da sağ meme sol elle ve sol 
meme sağ elle muayene edilir. Sol kol 
yukarı kaldırılır ve sağ elin 2, 3 ve 4. par-
maklarının iç yüzleri ile sol meme üze-
rinde daireler çizecek şekilde dikkatli ve 
yavaş olarak muayene edilir, ayrıca sol 
koltuk altı kontrol edilir. Bu aşamada 
meme ucundan akıntı gelip gelmediğine 
bakılır. Aynı işlem diğer meme için de 
uygulanır. Eğer ayna karşısında olağan 
dışı bir durum görülürse hemen bir 
genel cerrahi uzmanına 
başvurulmalıdır.  
Bu belirtilere dikkat! 
Meme kanserinin belirtileri şöyle 
sıralanabilir: 
• Memede ele gelen ağrılı ya da ağrısız, 
sert yapılı, kısıtlı hareket edebilen ya da 
yerinden oynamayan, zamanla büyüye-

bilen yapıda olan şişlik 
• İki meme boyutunun anlamlı biçimde 
farklı olması 
• Memede şekil değişikliği 
• Meme başı çevresinde renk, şekil deği-
şikliği, içe çökme, meme ucunda yön 
değiştirme 
• Meme başında çatlak, yara ya da ka-
buklanma oluşumu 
• Memede portakal kabuğu görünümü 
• Meme cildinde kızarıklık, morarma 
• Meme başından gelen kanlı ya da 
kansız akıntı 
• Koltukaltında hissedilen, ele gelebilen 
şişlik 

Memedeki sütü boşaltmamak 
kanser yapar mı? 

Toplum arasında emzirme döneminde 
memenin tam boşalmaması ileri dö-
nemde meme kanserine neden olduğu 
yönünde bir algı bulunmaktadır. Ancak 
bu doğru bir algı değildir. Meme kanse-
rinde risk faktörleri kadın olmak, geç 
doğum yapmak ya da hiç doğum yap-
mamak, ailede meme kanseri öyküsü ol-
ması, sedanter yaşam, kilo kontrolünün 
olmaması şeklinde sıralanabilir. Bunun 
yanında diğer risk faktörleri şöyle sayıla-
bilir: 
1. BRCA1 pozitifliği olan bir kadında 
hayat boyu meme kanserine veya yu-
murtalık kanserine yakalanma riski yük-
sektir 
2. Ergenlik çağında meme gelişimi sıra-
sında radyasyona maruz kalma, bu böl-
gedeki dokuların tahrip olmasına yol 
açtığı için meme kanseri riski yükselir 
3. Östrojen hormonuna maruz kalınan 
süredeki artış da meme kanseri riskleri 
arasındadır 
4. Aşırı alkol tüketimi ve alkol tüketimi 
süresi de risk oluşturabilir 
5. Yağ içeriği yüksek yiyeceklerle bes-
lenme de meme kanseri gelişiminde risk 
faktörü oluşturur. 
6. Bel çevresi genişliği de meme kanseri 
açısından riskler arasında sayılabilir 
Rutin kontroller çok önemli 
15-85 yaşlarındaki her kadın meme kan-
seri için risk taşımaktadır. 20- 30 yaş 
arasında her kadının rutin ayna karşı-

sında meme muayenesi yapması gerekir. 
30 yaş üstünde de ele gelen kitle olsun 
ya da olmasın, ağrı, fibrokist gibi şika-
yetleri olanların senede bir kez genel 
cerrahi uzmanına gidip muayene olma-
sında fayda vardır. 40 yaş üstünde ise 
bu görüntüleme tetkiklerine mamografi 
eklenmelidir. Ancak ailede birinci derece 
akrabaların (anne, kız kardeş, erkek kar-
deş) birinde meme kanseri öyküsü varsa 
mamografi 40 yaş altında da önerilmek-
tedir. Bunun yanında 40 yaş altındaki 
genç kişilerde genelde olduğu gibi meme 
eğer sert ve yoğunsa bu hastalarda 
kontrastlı meme MR’ı önerilir.   
Meme kaybı olmadan cerrahi tedavi 
Meme kanseri tedavisinde öncelik me-
menin korunmasına yönelik tedavisi ve 
uygulamalardır. Erken evrede (küçük 
etraf dokulara metastaz yapmamış) ya-
kalanan meme kanserinde meme kaybı 
olmadan, temiz cerrahi sınırla sadece 
kitle çıkarılır. BRCA testi pozitif olan, 
aile hikayesi pozitif veya memesinde bir-
den çok odakta meme kanseri (multi-
sentrik meme kanseri) olan kanserlerde, 
meme içi boşaltılırken, içerisi silikon ile 
doldurulup, meme cildi ve meme başın-
daki doğal görüntü korunarak cerrahi 
tedavi uygulanır. Bunun dışında genel 
anlamda tedavide iki seçenek öne çıkar. 
Memedeki kitlesi küçük olan, koltuk altı 
lenf nodlarına kanser yayılımı olmamış 
hastalarda önce cerrahi, sonra kemote-
rapi, radyoterapi ve hormonoterapi (10 
sene boyunca östroıjen hormonunu 
baskılayan ağızdan alınan ilaç) kullanı-
lır. Memedeki kanser kitlesi 5cm’den 
büyük olan veya koltuk altı lenf nodla-
rında kanser metastazı olan hastalarda 
ise önce medikal onkolojik tedavi (neo-
adjuvan kemoterapi) yapılıp, kitle küçül-
dükten sonra cerrahi uygulanır.  
Akıllı ilaçlar da tedaviye katılabilir 
Son dönemlerde bazı hasta grubuna 
akıllı ilaç tedavileri uygulanabilir. Akıllı 
ilaç tedavisinin uygulanabilip uygulan-
mayacağı tümörün biyolojik yapısına 
belirlenir. Tümörlerin biyolojik yapısının 
bilinmesi bu açıdan önemlidir. Bu tü-
mörler östrojen veya progesteron hor-
monuna duyarlı, HER-2 reseptörü 

pozitif veya hiçbirine duyarsız (triple ne-
gatif) olarak kabaca sınıflandırılabilir. 
Sadece Her2 pozitif hastalarda akıllı 
ilaç kullanılabilir. Ancak bu diğer tü-
mörlere göre daha uzun süren bir teda-
vidir.  

Meme kanseri tiroid kanseri 
riskini de artırabilir! 

Meme kanseri olan hastalara evreleme 
için PET/CT çekilmektedir. Tüm vü-
cutta kanser olup olmadığı bu yöntemle 
araştırılır. Meme kanseri olan hastaların 
birçoğunda PET’te tesadüfi olarak ti-
roid nodülü saptanabilir. Bu tiroit no-
dülleri incelendiğinde %10-15 oranında 
tiroit kanseri olduğu saptanmıştır. 
 Meme kanseri olup tiroid nodülüne 
sahip olan hastaların ileriki dönemde ti-
roid kanserine yakalanma riski yüksektir. 
Meme kanseri olan hastalarda tiroid 
kanseri riskinin 1.5-2 kat arttığı söylene-
bilir. Aynı şekilde tiroid kanseri olan-
larda meme kanseri olma riski 1.5-2 kat 
artar. Bu noktada meme kanserli ya da 
tiroid kanseri olanlarda karşılıklı tetkik-
lerin yapılması önemlidir. Bunun ya-
nında BRCA-1 veya BRCA-2'de 
mutasyonlu kişilerde meme kanserinin 
yanında over kanseri bulunma riski de 
çok fazladır. Bu nedenle meme kanseri 
saptanan kişilerde tedaviyi takiben 2 
sene içinde yumurtalıklarının da cerrahi 
olarak aldırılması tavsiye edilir. 
 

ZEYNEP VURAL 

GÜNEŞ ÇARPMASINA KARŞI ÇARENİZ ÇOK!
Acıbadem Bakırköy Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Kamuran Mutluay, “Güneş çarpması daha çok be-

beklerde ve çocuklarda görülüyor. Yüksek derece sıcaklarda uzun süre güneş altında kalmak vücut sıcaklığının anormal de-
recede yükselmesine bağlı olarak kalıcı tahribata, hatta ölüme yol açabilecek ciddi bir durumdur” uyarısında bulunuyor 

GÜNEŞ çarpması; kuru, kızarık ve 
sıcak bir cilt, 39-40 dereceyi aşan 
yüksek ateş, halsizlik, uyuma isteği, 
bulantı, kusma, baş ağrısı, çarpıntı, 
kalbin hızlı atması, hızlı solunum, 
ağızda ve dudaklarda kuruluk, göz-
yaşında azalma ve bilinç kaybı gibi 
belirtilerle kendini gösteriyor. Peki, 
bu durum neden özellikle bebek ve 
çocuklarda daha fazla görülüyor? 
Bebeklerin sıcağa uyumlarını sağ-
layan vücut soğutma mekanizma-
larının daha az geliştiğini belirten 
Dr. Kamuran Mutluay, “Bebekler 
daha az terledikleri için vücutlarını 
yetişkinler kadar soğutamazlar. Su-
sadıklarında da bunu ifade ede-
mezler. Çocuklar da kendilerini 
oyuna kaptırıp güneşin etkilerini 
hissedemeyebilirler” diyor. 
Anne babaların çocuklarını güneş 
çarpmasından korumak için dikkat 

etmeleri gerekenler hakkında ayrın-
tılı bilgi veren Dr. Kamuran Mut-
luay, önerilerini şöyle sıralıyor: 
Çocuklarınızı 10.00-16.00 saatleri 
arasında açık hava aktivitelerinden 
ve egzersizden uzak tutun. 
Güneşe çıkmadan en az 15-20 da-
kika önce bebekler için 50+ ko-
ruma faktörlü, çocuklar için 30+ 
koruma faktörlü güneş kremi kulla-
nın, 2-3 saat aralıklarla tekrarlayın. 
Baş bölgesini korumak için geniş 
kenarlıklı şapkalar ve güneş göz-
lüğü kullanın. 
Güneşten korunmak için tente veya 
şemsiye yerine ağaç gölgesini tercih 
edin. 
Her fırsatta su içirin, susamasını 
veya istemesini beklemeyin. 
Sık sık duş aldırın. 
Asla araçta bırakmayın. Araç içi sı-
caklık bir saat içinde bile hayati 

tehlike yaratabilir. 
İnce, pamuklu ve açık renkli giysi-
ler tercih edin. 

Bilinci kapalıysa 
acil yardım çağırın 

Güneş çarpmasından şüphelenilen 
bir durumda, öncelikle çocuğu 
serin ve gölge bir yere alarak fazla 
kıyafetlerinin çıkartılması gerekti-
ğini anlatan Çocuk Sağlığı ve Has-
talıkları Uzmanı Dr. Kamuran 
Mutluay, yapılması gerekenleri 
“Mümkünse ılık bir duş yaptırın. 
Eğer duş yaptıramıyorsanız baş, 
koltuk altı ve kasık bölgesine soğuk 
su ile ıslatılmış bez koyun. Bilinci 
açık ise sıvı verin. Bilinci açık de-
ğilse veya durumunda hızlı bir dü-
zelme görmüyorsanız, kusma 
ihtimaline karşı yan yatırıp acil 
tıbbi yardım çağırın” diye özetliyor. 

MEME KANSERINI CIDDIYE ALIN

Toplum arasında emzirme döneminde 
memenin tam boşalmaması ileri dö-
nemde meme kanserine neden olduğu 
yönünde bir algı bulunmaktadır. Ancak 
bu doğru bir algı değildir. Meme kan-
serinde risk faktörleri kadın olmak, geç 
doğum yapmak ya da hiç doğum yap-
mamak, ailede meme kanseri öyküsü 
olması, sedanter yaşam, kilo kontrolü-
nün olmaması şeklinde sıralanabilir. 
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Zeytinburnu’nda 
sokakta karşılaşan 
yabancı uyruklu iki 

grup, bilinmeyen 
nedenle taşlı, bıçaklı 

kavgaya tutuştu. 
Kavgada 1’i ağır 3 

kişi yaralandı. Kavga 
anları cep telefonu 
kamerasına saniye 

saniye yansıdı

KAZA, dün saat 14.00 sıralarında 
İstinye’de meydana geldi. Furkan 
Tüylüoğlu, yağmurun kayganlaştırdığı 

yolda motosikletinin kontrolünü kaybetti. Vi-
rajda motosikletten düşen Tüylüoğlu oturur 
vaziyette yola düştü. Motosiklet ayrı, kendisi 
ayrı yokuş aşağı kaymaya başladı. Kazanın 
meydana geldiği yokuşun sonunda esnaf olan 
Berat Can Leylek, dükkanın önünde kahve 
içerken oturur vaziyette kayarak kendisine 
doğru gelen motosiklet sürücüsünü gördü. 
Hemen yardıma koşan Berat Can Leylek 
kayarak gelen Furkan Tüylüoğlu’nu elinden 
tutarak kaldırdı. İş yerinin sahibi Fırat Tayfun 
Leylek, kayarken vücudunun çeşitli yerlerine 
sürtünmeden dolayı yaralanmalar olan mo-
tosiklet sürücüsünü kendi aracına bindirerek 
hastaneye götürdü. O anlar iş yerinin güvenlik 
kameralarına saniye saniye yansıdı.

Ne olacaksa olsun 
diye düşündüm

Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 
motosikletten düşerek kayan sürücü Furkan 
Tüylüoğlu,”Hava zaten yağmurluydu, yerler 
zaten kaygandı. Eve çıkmıştım, ben üstümü 
değiştirmeye, o sırada yerin kayganlığını 
görmedim dalgınlığıma geldi. Motor altımdan 
kayınca ben de dirsekle destek alınca, dirseğim 
de yaralandı. O sırada kaya kaya tam dükkana 
gireceğim kafamı taşlara vuracaktım. O sırada 
sağ olsunlar tuttular, yardımcı oldular bana. 
Orada yavaşlattı beni yoksa şu taşın üstüne kafa 
göz girerdim, hızlı geliyordum. Allah’a şükür 
şu an iyiyim sıkıntım yok.  Kalçamın üstüne 
düştüm, artık dedim ki ne olacaksa olsun zaten 
duramıyorum. Öyle Allah razı olsun ağabey 
yardımcı oldu işte” diye konuştu.

YERDE KAYA 
KAYA CANINI 
KURTARDI

Sarıyer’de yağmur-
dan kayganlaşan 

yolda motosikletten 
düşen sürücü oturur 

halde kayarak ilerle-
di. Yol kenarına ka-
dar kayan sürücüyü 

çevredeki bir kişi 
elinden tutarak 

kaldırdı. İlginç anlar 
güvenlik kamerasına 
saniye saniye yansıdı

Kayarak gelen motosiklet sürücüsünü taşlara 
çarpmadan tutup kaldıran Berat Can Leylek ise, 
“Dükkanın önünde kahve içiyordum, yağmur da 
yağıyordu bayağı. Arkadaşın motorla geldiğini gördüm, 
düşeceğini tahmin ettim. Çünkü viraja hızlı giriyordu. 
Düştüğünü görünce bardağı bırakıp yola koştum 
tutabilmek için. Aşağıdan da araçlar geliyordu. Zaten 
bana doğru kayınca ben de hemen tutup çektim arkadaşı. 
Çok şükür kazasız belasız fazla bir şey olmadan atlattık 
durumu” diye konuştu.  - DHA

DÜŞTÜĞÜNÜ 
gördüm koştum

OLAY, Seyit Nizam Mahallesi 
Balıklı Çırpıcı Sokak’ta saat 
21.00 sıralarında meydana geldi. 
İddiaya göre yabancı uyruklu iki 
grup, sokakta karşılaştı. Sözlü 
tartışmaya giren taraflar bir 
anda kavga etmeye başladı. Taş 
ve bıçağın kullanıldığı kavgada 
3 kişi yaralandı. Yaralılardan 2 
kişi kaçarken, kanlar içerisinde 
yere yığılan kişiye çevredeki 
vatandaşlar ilk müdahaleyi yaptı. 
İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, 
yaralıyı ambulansla hastaneye 
kaldırdı. Kavgayla ilgili inceleme 

yapan polisler kaçan şüphelileri 
yakalamak için çalışma başlattı. 
Görgü tanığı Celal Yerebakan, “İki 
grup birden birbirlerine saldırmaya 
başladı. Sebebini bilmiyoruz 
tabii. Ondan sonra aniden biri 
yere yattı, aldığı bıçak darbesiyle. 
Daha sonra kaçmaya başlarken 
bir kişi daha bıçaklandı. Ben 3 
yaralı gördüm. Ağır yaralı olan kişi 
boğazından bıçaklanmıştı. Yaralı 
gence komşularımız yardımcı oldu. 
Toplamda 8-10 kişilik grup kavga 
etti” dedi. Kavga anları cep telefonu 
kamerasına yansıdı. - DHA

SOKAK ORTASINDA 
BIÇAKLANDI

KAZA, saat 10.30 sıralarında, 
Atatürk Bulvarı üzerindeki Osmangazi 
Altgeçidi’nde meydana geldi. İddiaya 
göre; epilepsi hastası olduğu öğrenilen 
34 FHL 82 plakalı kamyonet sürücüsü, 
altgeçitten geçerken fenalaşarak 
direksiyon hakimiyetini kaybetti. 
Bu sırada önce aynı yönde giden 34 
LNJ 575 plakalı servis minibüsüne 
çarpan kamyonet, daha sonra Hüseyin 
Bayraktar idaresindeki otomobile 
çarptı. Bariyerlere çarparak durabilen 

kamyonetteki epilepsi hastası sürücü 
ve oğlu yaralandı. Epilepsi hastası 
sürücü ve oğlu, çarpmanın etkisiyle 
kamyonette sıkıştı. Kazaya karışan araç 
sürücüleri ve çevredekiler, yaralılara 
müdahale etti, polis, sağlık ve itfaiye 
ekiplerine haber verildi. İtfaiye ekipleri, 
kamyonette sıkışan yaralıları çıkardı. 
Yaralılar ambulanslarla çevredeki 
hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle, 
polis ekipleri tarafından trafik akışı tek 
şeritten sağlanırken, kazaya karışan 

araçlar çekici yardımıyla olay yerinde 
kaldırıldı.

Kriz geçirmiş
Kazaya karışan otomobilin 

sürücüsü Hüseyin Bayraktar, “Hanımı 
işe bırakmaya gidiyordum. Normal 
istikametimizde giderken 34 FHL 
plakalı kamyonet, servis minibüsüne 
hızlı bir şekilde vurdu. Çok hızlıydı. 
Çarptığı minibüs, yaklaşık 150 metre 
gitti. Daha sonra bana vurdu. Ben 

de bariyere çarpmamak için aracımı 
döndürdüm. Bir sıkıntımız yok, çok 
şükür kurtulduk. Aşağı geldiğimizde 
vuran arkadaşımızın ağzı burnu 
köpük içindeydi. Yüksek ihtimalle 
rahatsızlanmış. Kriz geçirmiş. Çocuğu 
bağırıyordu. Hemen müdahale etmeye 
başladık. Başka arkadaşlar da geldi. 
Durumu iyi” dedi. Öte yandan çevredeki 
vatandaşlar, altgeçidin üzerinden kaza 
yerindeki çalışmaları izleyerek cep 
telefonları ile kaydetti. - DHA

Direksiyon başında
epilepsi krizi geçirdi

FATIH’te düzenlenen 
operasyonda sokakta 
uyuşturucu sattığı belirlenen 
3 şüpheli 800 gram bonzai ve 
hassas terazi ile yakalandı. 
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü 
Asayiş Büro Amirliği 

ekipleri, uyuşturucu madde 
ticareti yapanlara yönelik 
çalışmalarını yoğunlaştırdı. 
Ekipler, Yedikule Mahallesi 
Teyyareci Rıdvan Sokak’ta, 
A.A., T.T. ile S.A.’yı toplam 
804 gram bonzai ve hassas 

terazi ile yakaladı. Gözaltına 
alınan şüpheliler yasal 
işlemlerin devamı için 
Kocamustafapaşa Şehit 
Sinan Acar Polis Merkezî 
Amirliği’ne teslim edildi. 
Soruşturmaya devam ediliyor.

FATIH’TE UYUŞTURUCU 
SATICILARINA 
OPERASYON

Sultangazi’de iddiaya göre epilepsi krizi geçiren sürücünün direksiyon 
hakimiyetini kaybettiği kamyonet, önce 2 araca , ardından bariyerlere 

çarptı. Kamyonette sıkışan sürücü ile yanında bulunan oğlu, çevredekiler 
ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı

SULTANGAZİ’de iki aile arasında 
çıkan kavgada balta, yumruk, tekme ve 
sopalar kullanıldı. Ortalık savaş alanına 
dönerken, polis tarafları durdurmak 
için havaya ateş etti. 3 kişinin 
yaralandığı kavga anları cep telefonu 
kamerasına yansıdı. Olay, dün saat 
22.30 sıralarında Cebeci Mahallesi’nde 
yaşandı. İddiaya göre, sokakta oyun 
oynayan çocuklar arasında kavga 
çıktı. Çocukların tartıştığını gören 
aileler de sokağa çıkarak tartışmaya 
başladı. İki aile arasında yaşanan 
tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. 
Taraflardan bir kişi evde bulunan balta 
ile dışarı çıkarak karşı tarafa saldırdı. 
Taraflar kavgada yumruk, tekme ve 
sopalarla birbirlerine darbetti. Kavgaya 
karışanlardan birinin pompalı tüfek 
ile havaya ateş ettiği de öne sürüldü. 
Kavga sırasında 3 kişi yaralandı. 
Yaralılar hastaneye kaldırılırken 
haber verilmesi üzerine olay yerine 
çok sayıda polis sevk edildi. Polis 
tarafları durdurmak için havaya ateş 
etti. Meydan savaşını andıran kavgada 
çok sayıda kişi gözaltına alındı. Polisin 
olayla ilgili soruşturması devam 
ederken, kavga anları çevredekiler 
tarafından cep telefonlarına kaydedildi.

EDİRNE Kapıkule Sınır Kapısı’na 
yurda giriş yapmak için gelen Sırbistan 
plakalı TIR’da, 117 kilo esrar ele 
geçirildi. Kosova uyruklu TIR şoförü 
M.A. ile uyuşturucuları teslim alacak 
olan A.G., tutuklandı. Kapıkule 
Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve 
İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 
Sırbistan plakalı TIR’ın durumundan 
şüphelenip, X-Ray taramasına 
yönlendirdi. Narkotik köpekleri Teo 
ve Belga’nın da kullanıldığı aramada, 
aracın yakıt deposunda çimentoyla 
sarılı, 105 poşet halinde 117 kilo esrar 
ele geçirildi. Gümrük muhafaza ekibi, 
gözaltına alınan TIR şoförü M.A.’nın 
ifadesinden yola çıkarak uyuşturucuyu 
teslim alacak kişinin de A.G. olduğunu 
tespit etti. Kosova uyruklu M.A. 
ile A.G., çıkarıldıkları mahkemede 
tutuklandı.

MAHALLE 
SAVAŞ 
ALANINA 
DÖNDÜ

ZEHiR 
tacirlerine darbe



A vcılar'da Seda Kurt'un birlikte ya-
şadığı Ercan Akkaş tarafından 20
ay önce öldürülmesiyle ilgili açı-

lan davanın görülmesine, Bakırköy 11'inci
Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.
Firari Akkaş'ın gıyabında yapılan yargıla-
manın 4'üncü duruşmasına öldürülen
Kurt'un annesi Bedia Akar, avukatı Fa-

dime Polat ile Aile ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı avukatı Kübra Yücel katıldı. 

Duruşma ertelendi

Anne Bedia Akar'ın üzerinde kızı ve 
katil zanlısının fotoğrafları ile kızının
mezar taşının resminin basılı olduğu ti-
şörtle geldiği duruşmada, mahkeme baş-
kanı sanığın yakalanamadığını bildirdi.
Anne Bedia Akar'ın avukatı Fadime Polat,
"Duyumlarımıza göre sanık Gürcistan'da
yaşamaktadır. 
Bu ülkede aramaların derinleştirilmesi
için İnterpol'e yeniden yazı yazılmasını
talep ediyoruz" dedi. Mahkeme, sanık
hakkındaki yakalama emrinin devamı ile
kırmızı bülten talebinin yanıtının 
beklenmesine karar vererek, duruşmayı
erteledi. Üzerindeki tişörtünde "Seda bu-
rada, katil nerede?" yazısı da bulunan
anne Akar, zanlının bir an önce yakalan-
masını isteyerek, "O benim kalbimde ya-
zılı. Birileri görsün. Diyecek bir şeyim
yok" dedi. DHA
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T üm dünyada aşılanan insan sayısı ve
aşı çeşitleri arttıkça, buna bağlı ola-
rak sorular da çoğalıyor. Aşı sırası

gelen yaş gurubu gençleştikçe, aşı yaptırmak
istemeyenlerin sayısı da yükseliyor. Henüz
faz çalışmaları tamamlanmamış, ruhsat al-
mamış, sadece pandemi sürecini idare ede-
bilmek adına”acil kullanım onayı”alınarak
vurulan aşılar biraz kafaları karıştırıyor.
Bazen durum daha da ileriye gidiyor ve aşı
olanlar, olmayanlara ağır bir ithamda bulu-
narak, vatan haini olmakla suçlayabiliyor. 

*** 
Henüz yüzde yüz tanımlanamamış bir vi-

rüsün aşısı hakkında endişelenmek, aşı olup
olmamaya karar vermek kişisel bir haktır.

Ancak, aşı olmak istemeyen insanlar bile,
kendilerine getirilen kısıtlamar ve yasakla-
malar sebebi ile aşı vurulmaya mecbur bıra-
kıldı. Benim aklıma ilk gelen soru şu oluyor;
Madem aşıların koruyuculuğu yüksek, o
halde neden bize sunulan aşının sorumlu-
ğunu tek başımıza alıyoruz? Bu aşıları olur-
ken imzalanan onam belgesi ile denek
olmayı kabul etmiş mi oluyoruz?

Ocak ayında Danimarka’da aşı olduktan
sonra kan pıhtılaşması yaşayan 30 yaşındaki
bir kadına tazminat ödenmesine karar veril-
diğini, sırada daha değerlendirilecek dava
olduğunu düşünürsek, orada yaşayanlara bu
tür bir belgenin imzalatılmadığını anlıyoruz.
Araştırdığım bir kaç gelişmiş Avrupa ülke-

sinde de aşı olan vatandaşla-
rın böyle bir belge imzalama mec-
buriyeti yokken, ülkemizde neden
imzalatıldığını merak ediyorum. 

Yine Danimarka’dan 260 bin doz aşının,
neden gelişmemiş ülkelere gönderilmesine
karar verildiğini de bilmiyoruz.

*** 
Geçtiğimiz ay, CDC(ABD Hastalık Kont-

rol ve Önleme Merkezi ile, FDA(ABD Gıda
ve İlaç Dairesi)halka açık olarak bir toplantı
gerçekleştirmiş. Burada, aşının bebek ve ço-
cuklar üzerindeki etkilerinin bilimsel araştır-

maları sunulmuş. Gençler üzerinde %20
depresyona sebep olduğu sonucuna varılmış.
Ancak yine de oylama sonucunda”aşı yapıl-
sın”diyenler çoğunluk oluşturmuş.

*** 
Virüsün ilk çıktığı 2020 Mart ayından bu

yana pandemi ile başa çıkmak için pek çok
şey yaşadık. Bir aşı ile yola çıktık, şimdi
3.doz aşının gerekli olup olmadığı tartışılı-
yor. Maske ve temizlik ile korunabileceğimiz
söyleniyordu ancak aşı olanlarda hala maske
kullanma zorunluluğu var. İki aşı olanlarda
covid-19’a yakalanabiliyor. 

Alman aşısının mucidi olan Prof.Dr.Uğur
Şahin’in, yasalar gereği aşı olmadığını be-
lirtmesi de düşündürücü!

*** 
Bilim insanları, aşının etkilerinin ne ola-

cağını henüz bilmediklerini ve bunun için

uzunca bir süre geçmesi gerektiğini 
söylüyorlar. 

Ülkemizde aşı olanların ne gibi sorunlarla
karşılaştığı, aşılardan sonra gerçekleşen
ölümlerin sebebi, farklı yaş guruplarının
nasıl etkilendiği konusunda takip yapılıyor
mu ve bu veriler toplanıyor mu bilmiyoruz? 

Haber bültenlerinde, hemen hemen bütün
doktorlar, bilim kurulu üyeleri aşı olunma-
sını öneriyor. Farklı görüşleri olan bilim in-
sanlarını sadece internet üzerinden yayın
yapan programlarda dinleyebiliyoruz. Oysa
her görüşten insanın bilgi ve değerlendirme-
lerine ihtiyacımız var.

Aşıya karşı değilim, olup olmamak tama-
men kişisel bir hak ve özgürlüktür. Aşı ol-
mayı reddedenleri lütfen vatan haini olarak
yaftalamayın.!

Sevgiyle kalın

Aşı olmayı reddeden vatan hainleri (!)

Sağlık Bakanlığı’nın Kovid-19 salgı-
nıyla mücadele amacıyla sürdürülen
aşılama programına Bağcılar Belediyesi

de kurum olarak katıldı. Yerinde Kovid-19 aşı uy-
gulaması çerçevesinde Bağcılar İlçe Sağlık Mü-
dürlüğü mobil ekipleri Bağcılar Belediyesi’ne
geldi. Sağlık İşleri Müdürlüğü içindeki muayene
odasında belediye çalışanları kendilerine dağıtılan
formları doldurduktan sonra sırayla ilk doz aşıla-
rını oldu. Aşı yapılan odayı ziyaret eden Bağcılar
Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, sağlık çalışan-
larına teşekkür etti. Tüm vatandaşları aşı olma
konusunda istekli olmaya davet eden Çağırıcı,
“Salgınla mücadelede aşı çok önemli bir yer tut-
maktadır. Bir an önce aşımızı olup hem kendimizi
hem sevdiklerimizi korumalıyız. Aşı yaptırmak ki-
şinin ailesine ve topluma karşı taşıdığı sorumlulu-
ğun gereğidir” dedi.

Topluma karşı
bir sorumluluk
Yerinde Kovid-19 aşı uygulaması kapsamında
Bağcılar Belediyesi çalışanları, görev yaptıkları
yeni hizmet binasında aşılandı. Belediye
Başkanı Lokman Çağırıcı, "Aşı yaptırmak
kişinin ailesine ve topluma karşı taşıdığı
sorumluluğun gereğidir" dedi

EvdE Ücretsiz Sağlık Hizmeti
kapsamında Kartal’da ikamet
eden yatalak veya 65 yaş üstü

hastalar ile kanser hastalarına mesai sa-
atleri dahilinde evde serum, enjeksiyon,
pansuman, yara bakımı gibi hizmetler
ücretsiz olarak sağlanıyor. Kanser has-
tası vatandaşlara yaş sınırlaması getiril-
meden doktor reçetesinde yer alan tedavi
tanımı ölçeğinde hemşirelik hizmeti
veren uzman ekip, enjeksiyon, yara ba-
kımı, serum, sonda, pansuman ve oksi-
jen gibi farklı işlemlerin de yer aldığı evde
sağlık ve bakım hizmetlerini ücretsiz sağ-
lıyor. Bugüne kadar Kartal’da binlerce
hastanın yararlandığı ‘Evde Sağlık Hiz-

meti’ kapsamında 2019 yılında 5035,
2020 yılında ise 6162 işlem gerçekleşti-
rildi.  Pandemi şartlarına uyarak çalış-
malarını sürdüren ekiplerin 2021 yılı ilk 6
ayı içinde gerçekleştirdiği evde bakım
hizmeti işlem adedi ise 2850 oldu. Kartal
Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün
hizmetinden yararlanmak isteyen vatan-
daşlar, Kartal Belediyesi Komşu İletişim
Merkezi’nin 444 4 578 numaralı telefo-
nunu arayarak, talep oluşturup program
dâhilinde hizmet alabiliyor. Gelen talep-
lere göre planlama yapan ekipler, gün
içinde ziyaretler gerçekleştirerek ihtiyacı
olan vatandaşlara ‘Evde Ücretsiz Sağlık
Hizmeti’ veriyor. DHA

Evde hizmet
Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını
aralıksız sürdüren ‘Evde Sağlık Hizmetleri’ ekibi, durumu has-
tanelere gitmeye elverişli olmayan vatandaşların, evde sağlık ve
bakım ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşıladığını duyurdu

Avcılar'da birlikte yaşadığı Ercan Akkaş tarafından öldürülen
Seda Kurt'un annesi Bedia Akar, katil zanlısının aradan geçen
20 ayda yakalanmamasına tepki göstermek için, duruşmaya
üzerinde kızının ve katil zanlısının fotoğrafları ile mezar
taşının resminin basılı olduğu tişörtle geldi

Sevim Y. GÜNEY
guneys13@hotmail.com

ON ÜÇÜNCÜ SOKAK

SEDA BURADA
KATIL NEREDE?

Cinayet, Avcılar'daki Ambarlı Mahallesi'nde bir binanın giriş katında
4 Kasım 2019 tarihinde meydana işlendi. İddiaya göre Ercan
Akkaş, tartıştığı dini nikahlı eşi 2 çocuk annesi Seda Kurt'u defa-

larca bıçaklayarak, öldürdükten sonra kaçtı. Firari Ercan Akkaş hak-
kında Bakırköy 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2020 yılının Kasım
ayında dava açıldı. Öte yandan Seda Kurt'un daha önce güvenlik
görevlisi olarak çalıştığı sığınma evinde bir kadının eşi tarafından
bıçaklanmasını önlemek isterken bacağından yaralandığı ortaya
çıkmıştı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

10 ayrı branşta ücretsiz eğitim
Beylikdüzü Belediyesi’nin kentte yaşayan vatandaşları kültür ve sanatla buluşturduğu KÜLTÜRSEM kurslarının yaz dönemi
kayıtları başladı. 25 Haziran’da başlayacak 4 Temmuz’a kadar sürecek olan kayıtlarla Beylikdüzülü vatandaşlar, çocuk
ve yetişkin kategorileri olmak üzere toplamda 10 farklı branşta ücretsiz eğitim alma imkanına sahip olacak

EğitimdE marka kent olma yo-
lunda emin adımlarla ilerleyen Bey-
likdüzü Belediyesi, Kültür İşleri

Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren

KÜLTÜRSEM'in yaz dönemi kurs kayıtları
başlıyor. Vatandaşlar kurs dönemi boyunca
dans, müzik ve yabancı dil alanında değerli
eğitimcilerle bir araya gelecek. Beylikdü-

zü'nde yaşayan vatandaşların yetişkin ve
çocuk kategorileri olmak üzere toplamda 10
farklı branşta, birbirinden nitelikli eğitimler-
den ücretsiz olarak faydalanabileceği yaz
kurs kayıtları 25 Haziran’da başlayacak ve 4
Temmuz’a kadar devam edecek.
6 Temmuz'da başlayacak olan yaz kursları 30
Eylül'e kadar sürecek. Kurs kayıtları ise; Bey-
likdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi, Ka-
vaklı Kurs ve Kültür Merkezi ve Özgecan
Aslan Kültür Merkezi’nde yapılabilecek. 

Resim ve bale de var

Çocuk ve yetişkin kategorileri bulunan ve ka-
tılımın ücretsiz olduğu kültür sanat kursla-
rında çocuklar; İngilizce, matematik, keman,
gitar, bağlama, resim ve bale branşlarında
eğitim alabilecek. 
İngilizce ve matematik branşlarında yapıla-
cak olan eğitimler 2.3.4.5.6. ve 7. sınıflar için
geçerli olacak. Kurs başvurularında yetişkin
kategorisinde ise vatandaşlar; keman, gitar,
bağlama, resim, modern dans, halk oyunları,
İngilizce ve Almanca gibi çeşitli eğitimleri
alabilecek. Tüm branşlarda başvuru yapacak
kursiyerlerin en fazla 2 branş tercih edebile-
cekleri eğitimlerde katılımcılar hem yetenekle-
rini keşfedecek hem de yabancı dil seviyelerini
ilerletme imkanı bulacak. 

Anne Bedia
Akar'ın üze-
rinde kızı ve 
katil zanlısının
fotoğrafları ile
kızının mezar
taşının resmi-
nin basılı ol-
duğu tişörtle
geldiği duruş-
mada, mah-
keme başkanı
sanığın yakala-
namadığını 
bildird



K anal İstanbul'un güzer-
gâhı içindeki Sazlıdere
Barajı üzerine inşa edile-

cek ilk köprünün temelinin atıla-
cağı yerde incelemelerde
bulundu. Temel atma törenini,
AK Parti Genel Başkanı ve Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-

ğan'ın 26 Haziran'da gerçekleşti-
receğini söyleyen Bakan Karais-
mailoğlu, "Kanal İstanbul;
dünyada ve ülkemizde yaşanan
teknolojik ve ekonomik gelişme-
ler, değişen iktisadi yönelimler ve
ülkemizin ulaştırma altyapıları
konusundaki artan ihtiyaçları

doğrultusunda ortaya çıkan bir
vizyon projesidir" dedi. 

Kilit rol oynuyor

"Türkiye; küresel alanda söz sa-
hibi olma hedefiyle adım atan,
Karadeniz'i Ticaret Gölü hâline
dönüştürmeye çalışan çok güçlü

bir ülkedir" diyen Karaismai-
loğlu, "2023, 2053 ve 2071 hedef-
lerimizdeki ülkemizin küresel bir
lojistik merkez olması hedefi,
gençlerimize iş, ailelerimize aş
olarak dönecektir. Toplumsal ve
ekonomik kalkınmanın temel di-
namikleri olan bu hedeflerimize

ulaşmada ise Kanal İstanbul kilit
rol oynamaktadır. Kanal İstanbul
halkımız için doğru olandır;
Kanal İstanbul Türkiye için
doğru olandır. Biz bugüne dek
ülkemiz için doğru olanları yap-
tık, yine yapacağız" ifadelerini
kullandı.

ÖN-SÖZ

Ali İbrahim ÖNSOY

ali_ibrahimonsoy@mynet.com 
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Y azıyorum unutmamak için.
Yazıyorum birilerinin öğrenmesi ve 
hatırlaması için.

Yazıyorum söz uçar yazı kalır diye.
Ne zaman oldu pek anımsamıyorum, hatırladığım

okumaya başladığım zaman, önce babam sonra
büyük kardeşimle birlikte gazete ve kitap okurduk.
Okuduklarımızın özetini eskilerin tabiriyle ne anlamış
isek onun ana fikrini çıkarıp yazardık. Teknoloji gü-
nümüzdeki kadar ileri değildi. Babam 1950/70’lı yıl-
ların İstanbul telefon hat ustası olup tercihli telefon
alma hakkı olmasına rağmen telefonumuz bile yoktu.
Çünkü İstanbul’un her yerinde telefon iletişim alt ya-
pısı yoktu. Buna rağmen mektuplu haberleşme ve ile-
tişim önemini korumaktaydı. Hatta hatırlayanınız
belki vardır, “bak postacı geliyor” türküsünü diller-
den eksik olmuyordu.

Mektupla haberleşme iletişim önemliydi. Komşula-
rımızdan bazıları okuma yazma bilmediğinden asker-
deki oğlu, gurbetteki yakınının mektubunu okumak ve
yazdırmak için bizi çağırdıklarını biliyorum. Babam
da kardeşlerine mektup yazmak için hafta sonunu
bekler bizi karşısına alır yazdırırdı. Mektup bittiğinde
okutur beğenip beğenmediğimizi sorardı. Çünkü yaz-
dığımız mektupta bizden de bir parça vardı görüşü-
müzü alıyor yakışıklı imzasını atıyordu.

Mektup yazarak haberleşme günümüzde pek kul-
lanılmamakta onun yerine teknolojik imkânların ge-
nişlemesiyle telefon kullanılmakta. Yazın
edebiyatımızda mektup dili önemli bir yere sahipti.
Günümüzde haberleşme ve okuma alışkanlığı tekno-
lojinin gelişkinliğine garip ama gerçek yenik düştü.
Okuma ve yazma alışkanlığı hatta bildiklerini ak-
tarma becerisi gittikçe azaldı. Uyuşukluk ve tembel-
lik boyun eğmeyi ve biat alışkanlığını getirdi. Sevgisiz
ve yaşam umudu olmayan, âşık olduğuna ve sevdiğine
mektup ve şiiri nasıl yazar? Oysa toplum olarak oku-
madığımız gibi yazmayı da unutmuşuz.

Darbe ve baskı günleri yasaklı ve bir o kadar acı-
nın, kederin, yokluğun ve yoksulluğun yaşandığı gün-
lerdi. O günden bugüne kimi az kimi çok zaman
geçmiş olsa bile bize yaşadıklarımızı unutturacak
yaşam umudu verecek kimse çıkmadı. Kendi gayret-
leriyle şairin dediği gibi sol memenin altındakini sol-
durmadan düşmana, yalancıya ve ihanet edene inat
ayakta dik duranlar az da olsa vardı. Gelecek günler
bugünlerden daha ağır baskı, ihanet ve riyakârlık
kokmakta. Toplumsal yaşamda egemen güçlerin ve
ona yarananların yani bizim toplumsal sınıf düşmanı-
mızın saldırılarını ve kahpeliklerini tahmin ederiz
ama dost bildiklerimizin sözlerine ve ihanetine 
dayanamayız.   

“Günler ağır, günler yasaklı, günler baskı ve ihanet
ve bir o kadar kasvetli geçmekte.” Yokluk ve yoksul-
luk günleri bizi beklemekte, sevdiklerimizi bir, bir
kaybetmekteyiz. Yaklaşık bir asır ömrü içinde
1939’de yedi yaşında sürgünde annesinin çeyiz san-
dığı içinde sınırı geçmişler. ll. Emperyalist Pazar
Paylaşım savaşını yokluğu yaşamış. Kendi halinde
evin en küçük çocuğu olarak büyümüş. Oysa içinde
fırtınaların estiği, kelimelerin kifayetsiz kaldığı dö-
nemde sevdiği adamla mutlu bir gelecek hayal etti.
Şairin dediği gibi,”hayali minnacık bir evdi, bahçe-
sinde ebruli hanımeli açan ev”. Hayal etti ama ülkeyi
yöneten egemen güçler buna izin vermedi.

İlkin kızını 1958 hazanında “ boğmacadan”,
sonra oğlunu sorgu odasındaki “işkenceden” kay-
betti. Hayat durmadı 12 Eylül 1980 de hem ailesi
hem de ülke üzerinde kasvetli bir hava hâkim oldu.
Çocukları üzerinde yapılan baskı ve eziyet dayanıl-
maz denilen acılara dayanmaya kocasına yoldaş 
olmaya çalıştı.

Sorgular, işkenceler aile fertlerinin her birine baskı
ve eziyet devam etti. Adliye binalarının önünde adalet
aradılar, sorguda işkencedeki çocukları için ses olup
siyasi tutsak ailelerle birlikte oldular. Gözaltı ve sor-
guları yaşadılar. İdamdan yargılanan evladı için ada-
leti, adalet yapan ve uygulayan kişi ve kurumlardan
sordu.

Zaman hızla akmaya devam ederken kocasının be-
deni fazla dayamadı, ardından kızı geri manevra
yapan nakliye kamyonunun altında kaldı. Tüm bun-
lara rağmen hesap sorduklarından yanıt alamadı.
2020’nin bu günlerinde bedeni ağırlaşmaya başladı.
Yaşamı bir film şeridi gibi gözünün önünde canlaşı-
yordu ama kesitli olarak. Aldığı ilaçlar onu uyutmak-
tan başka bir şey yapmadı.

Haziran’ın sonuna doğru (24) bir akşamüstü be-
deni dayanamadı 88 yaşında hayata veda etti. İşken-
cede yitirdiği oğlu, kazada yitirdiği kızı ve can yoldaşı
kocasıyla aynı kabirde buluştu. Sezai Sami’nin dediği
gibi “hayatıma giren kadınların” başındaydı 
“göçmen kızı”.

Yazılacak ve anlatacak çok şey var.
Yaşam sınırlı, sayfalar sınırlı vesselam sınırlı bir

yaşam içinde sınırlı biçimde yaşamaktayız. Üstümüz-
deki ölü toprağını ve kalıpları kırıp sınırları 
aşabilir miyiz?

İşte bunun için hafızalarda kalsın diye not
alıyorum.

Yazıyorum

Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanı Adil Karaismailoğlu, 

26 Haziran Cumartesi 
günü temel atma töreni

yapılacak Kanal 
İstanbul'un gençlere 
iş, ailelere aş olarak
döneceğini söyledi.

Karaismailoğlu, "Kanal 
İstanbul halkımız için doğru

olandır; Kanal İstanbul 
Türkiye için doğru 

olandır" dedi

IS Ve aS olaraK
GerI doNeCeK

Miras 272 kişiye paylaştırıldı
1936'da Türkiye güzeli seçilen ve doktor olan Mahmure Birsen Sakaoğlu’nun
ölmeden önce hazırladığı vasiyatnamede kendisini 2 kez yangından kurtaran
Fatih İtfaiyesi görevlilerine bıraktığı 25 milyon lira 272 kişiye paylaştırıldı

istanBul 15. As-
liye Hukuk Mahke-
mesi'nde görülen

karar duruşmasında mirasçı
itfaiye erleri ve avukatları
hazır bulundu. 18 yıl süren
davada mahkeme, Sakaoğ-
lu'nun mirasından 272 kişinin
faydalanmasına dair karar
verdi. Mahkeme aralarında
Mahmure Birsen Sakaoğ-
lu'nun manevi oğlu, avukatı
ve itfaiyecilerinde aralarında
bulunduğu 272 kişinin miras-
tan faydalanacağını açıkladı.
Paranın mirasçılar arasındaki
paylaşımını ise tereke memu-
runun yapacağını belirtti.

Öncelikle faiz
dağıtılacak

Duruşmanın ardından adliye
önünde basın açıklaması
yapan bir kısım mirasçıların

avukatı Rukiye Pınar Aslan
"12 milyon lira civarinda bir
ana para vardı. Onun şu an
25 milyon lira civarında faizi
işledi. Öncelikle faiz dağıtıla-
cak. Daha sonra da ana para-
nın 3 ayda bir işleyen faizi ve
gayrimenkul gelirleri de itfaiye
erlerine dağıtılmış olacak"
dedi. Dava sürecinde hayatını
kaybeden müvekkilleri oldu-
ğunu söyleyen avukat Aslan
"Onların da mirasçıları sadece
bu paranın faiz kısmını alabi-
lecek. Bundan sonra işleyen
faizden faydalanamayacaklar
maalesef" dedi.

Bizim ikinci annemizdir

Mirasçılardan İlyas Kuşaklı,
"Herkesin bir annesi vardır
ama Mahmure anne bizim de
annemiz oldu. Mahmure
Ana'yı kurtardıktan sonra

süreç olarak bu zamana
kadar 18 yıldan beri devam
etti. Mahmure Ana'ya Allah
rahmet eylesin mekanı cennet
olsun. Mahmure Ana'yı unu-
tan insan bence düşük karak-
terli biridir. Bizim ikinci
annemiz Mahmure Ana'dır.
Ben para ile köyümün mezar-
lığına çeşme getirmek istiyo-
rum. Şile'de oğlumu
kaybettim boğuldu. Onun
hayratına çeşme yaptırmak is-
tiyorum" şeklinde konuştu.

Olayın geçmişi

1909'da dünyaya gelen Mah-
mure Birsen Sakaoğlu, 4 ya-
şında evlerinde çıkan
yangından Fatih İtfaiyesi
ekiplerince kurtarıldı. 1936'da
Türkiye güzeli seçilen Saka-
oğlu, tıp eğitiminin ardından
kendisi gibi doktor olan Mus-

tafa Sakaoğlu ile evlendi. 
7 yıl ABD'de çalışıp, Türki-
ye'ye dönen çiftin çocukları
olmadı. 1999'da eşini kaybe-
den Sakaoğlu, Fatih'teki dai-
resinde yalnız yaşamaya
başladı. İlk yangından 83 yıl
sonra evinde çıkan yangında
yeniden alevler arasında kalan
Mahmure Sakaoğlu, bir kez
daha Fatih İtfaiye ekiplerince
kurtarıldı. 
Sakaoğlu, ölmeden önce ha-
yatta kalan tek yakını kardeşi
emekli albay Selahattin İzmir-
li'yi görmeye gitti. Ancak kar-
deşi görüşmek istemedi.
Sakaoğlu da 2000 yılında
kendi el yazısıyla kaleme al-
dığı vasiyetnamesinde, bütün
mal varlığını kendisini 2 kez
yangından kurtaran Fatih İt-
faiye Teşkilatı'nda görevli it-
faiye erlerine bıraktı.

Sınav öncesi
moral
hedİyeSİ
Bağcılar Belediyesi, hafta sonu
yapılacak YKS’ye (Yüksek Öğretim
Kurumları Sınavı) girecek öğrencilere
kolonya ve çikolata ikramında 
bulundu. Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı da üniversite adayı
gençlere başarılar diledi

Öğrencilerin geleceğini şekillendir-
mede önemli bir rol oynayan YKS
(Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı)

için geri sayım başladı. YKS'nin TYT (Temel
Yeterlilik Testi) oturumu 26 Haziran'da, AYT
(Alan Yeterlilik Testi) ve YDT (Yabancı Dil
Testi) oturumları ise 27 Haziran'da yapılacak. 
Bağcılar Belediyesi de sınava bir gün kala
adayların heyecanını yenmesi ve morallerini
yüksek tutmaları amacıyla içinde çikolata ve
kolonyadan oluşan bir hediye paketi oluş-
turdu. Üzerinde Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı’nın “YKS sınavına katılacak
öğrencilerimize başarılar dilerim” notu bulu-
nan paketler, başta Şehit Savcı Mehmet Selim
Kiraz Kütüphanesi olmak üzere belediye bün-
yesindeki kütüphanelerde ders çalışan genç-
lere ikram edildi.

Destek veriyoruz
Sınava girecek öğrencilere başarılar dileyen
Çağırıcı, “Bugünün sınava hazırlanan gençleri
yarının yöneticileri, tarih yazanları olacak. On-
ların başarılı olmaları ve güzel yarınları inşa
etmeleri için elimizden gelen her türlü desteği
veriyoruz” dedi. Kendilerine ikram edilen he-
diyeyle mutlu olduklarını söyleyen gençler, he-
diyeden dolayı Çağırıcı’ya teşekkür etti.

Beşiktaş halkı rekora imza attı
Beşiktaş Belediye Başkanı
Rıza Akpolat, 23 Haziran se-
çimlerinin ikinci yıl dönü-

münde Beşiktaş halkına teşekkür ziyareti
gerçekleştirdi. Beşiktaş Çarşı’da iş yerle-
rini ziyaret edip esnaf ve halkla buluşan
Akpolat, İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanlığı seçimlerinde yüzde 83.90 oy
veren ilçe sakinlerine teşekkür etti. Ziyaret
sırasında açıklama yapan Akpolat, “Bu
seçimde Beşiktaş halkı İstanbul’da tarihi
bir rekora imza atarak Sayın Ekrem İma-
moğlu’na yüzde 83.90 oranında oy vere-
rek demokratik tercihindeki kararlılığını

gösterdi. Beşiktaşımızda halkımızın or-
taya koyduğu demokratik iradeye bir kez
daha teşekkür ediyorum" dedi.

Çalışmaya devam

İkinci yılında rekor bir oyla seçilen Ekrem
İmamoğlu’nu bir kez daha kutluyor, ba-
şarılarının devamını diliyorum. Ekrem
Başkanımızın öncülüğünde halkımız için,
çalışmaya, üretmeye ve paylaşmaya
devam edeceğiz. Milletin zaferi, halkın
coşkusu unutulmayacak. Demokrasinin
kalesi Beşiktaş'a teşekkür ederim" diye
konuştu. DHA

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koor-
dinasyonunda yürütülen müsilajla mü-
cadelede çalışmalarında denizden

toplanan müsilaj, toplanan İstanbul Büyükşehir
Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İSTAÇ'a ait Şile
Kömürcüoda Katık Atık Bertaraf Tesisleri'ndeki
Düzenli Depolama Alanı'na getiriliyor.  Sızdırmaz
vidanjörlerle getirilen müsilaj 3 bin metreküplük de-
polama alanına dökülüyor. Depolama alanı çöple-
rin döküldüğü yerin hemen yanında bulunuyor.
Toprağa dökülen müsilajın kahverengi renk aldığı
ve su birikintilerinin de oluştuğu görülüyor. Depo-
lama alanına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İBB ve
özel kuruluşların topladığı müsilaj getiriliyor. DHA

Deniz salyası Şile'de toplanıyor

Karaismailoğlu, "Kanal İstanbul; dünyada ve ülkemizde yaşanan teknolojik ve ekonomik gelişmeler, değişen iktisadi yöne-
limler ve ülkemizin ulaştırma altyapıları konusundaki artan ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkan bir vizyon projesidir" dedi. 
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O YAK Yatırım’ın Borsa İstan-
bul’da düzenlenen gong tö-
reni, Borsa İstanbul A.Ş. 

Genel Müdürü Korkmaz Ergun, OYAK 
Finans Sektörü Grup Başkanı Emrah 
Silav, OYAK Yatırım Genel Müdürü 
Erkan Ünal ve ekiplerinin katılımıyla 
gerçekleşti. Törende konuşan Borsa İs-
tanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz 
Ergun, aracı kurumların Borsa İstan-
bul’un en önemli iş ortak ve paydaşları 
olduğunu belirterek, “Pandemi süre-
cinde aracı kurumlarla birlikte Borsa 
olarak tüm hizmetleri kesintisiz sun-
maya devam ettik. Sektör olarak çok 
ciddi bir testten geçtik ve değişen koşul-
lara hızlı bir şekilde ayak uydurmayı ba-
şarabildik. Bu özverili gayretlerinden 
dolayı aracı kurumlarımıza teşekkür 
ediyorum. Bu vesile ile OYAK Yatırım’ın 
halka arzında emeği geçen herkesi tebrik 
ediyorum” dedi. Konuya ilişkin açık-
lama yapan OYAK Finans Sektörü 
Grup Başkanı Emrah Silav, “OYAK Ya-
tırım, 40 yıllık bir geçmişe ve tecrübeye 
sahip. Özellikle son 5 yılda OYAK’ın 
bize sağladığı vizyon ve kararlılığı ile 
son 4 yılda özkaynak karlılığımızı yüzde 

21’den yüzde 54’e çıkardık. Her sene 
artan iş birliklerimiz ve çeşitlenen ürün-
lerimizle ciddi bir sürdürülebilir büyüme 
sağlandı. Başta bu vizyonu bizlere 
sunan OYAK Genel Müdürü Sayın Sü-
leyman Savaş Erdem’e ve sonrasında 
halka arzımıza katılan tüm yatırımcıları-
mıza teşekkürlerimizi sunuyorum” diye 
konuştu. OYAK Yatırım’ın standart bir 
yatırım şirketinin faaliyet alanlarının dı-
şında da girişimleri olduğunu belirten 
Silav, “Global sigorta brokerliği faaliyet-
lerinden finansal teknoloji alanına kadar 

birçok girişimlerimiz var. Finans ve si-
gorta sektöründe girişim sermayesi ko-
nusu, halka arz sonrasında elde 
ettiğimiz kaynaklarla üzerinde duracağı-
mız önemli bir alan olacak” ifadelerini 
kullandı. 

Yeni yatırımlar olacak 

OYAK Yatırım Genel Müdürü Erkan 
Ünal ise, “526 milyon TL’lik halka arzı-
mıza 2 katından fazla talep geldi. Özel-
likle önemsediğimiz kurumsal 
yatırımcılardan talep miktarı 3.8 katına 

kadar ulaştı. Sorumluluğumuzun bir kat 
daha arttığının farkındayız. 40 yıllık tec-
rübemizin olduğu aracılık hizmetlerinin 
yanında sigorta, yatırım fonlama gibi 
farklı kollarda da faaliyet gösteren bir-
çok ürünü tek bir çatıda yatırımcılarına 
sunma imkânı olan yegâne aracı kuru-
muz. Önümüzdeki dönemde de yeni 
projelerle şirketimizi daha iyi noktalara 
taşıyacak, yatırımcılarımıza önemli ka-
zançlar sağlayacağız. Tüm bireysel ve 
kurumsal yatırımcılarımıza teşekkürle-
rimi sunuyorum” diye konuştu. 
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MELİS Sezen ve Barış Arduç, 
Turkcell’in yeni reklam filmi için 
kamera karşısına geçti. Ünlü 

oyuncuların birbirine aşık bir çift olarak 
yer aldığı filmde, “Hayatın her alanında 
farklı bir çözümle yer alan Turkcell’in diji-
tal markalar ekosistemine dönüştüğü” me-
sajının verildiği kaydedildi. Reklam filmiyle 
ilgili şirketten yapıolan yazılı açıklamada, 

“Turkcell’in ekosistemindeki tüm markala-
rıyla yaşamın her noktasında müşterileri 
ile birlikte olduğu mesajının verildiği rek-
lam filminde, günlük hayatın içinde her an 
Turkcell’in sunduğu ürün ve hizmetlerden 
yararlanılabileceği etkili bir hikaye eşli-
ğinde anlatılıyor. Kampanya söylemini 
‘Dünyalar Senin Olsun’ olarak belirleyen 
Turkcell’in reklam müziğini ise Fatma Tur-

gut seslendirdi” bilgilerine de yer verildi. 
Melis Sezen ve Barış Arduç’la birlikte ça-
lıştıkları için çok mutlu olduğunu ifade 
eden Turkcell Pazarlamadan Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergene-
kon, “Yeni marka ekosistemimizi tüm Tür-
kiye’ye anlatmak için de yeni bir reklam 
serisi başlatıyoruz. Bu serimizin ana kah-
ramanları ise gerçek yaşamlarındaki du-

ruşları ve içtenlikleriyle hepimizi etkileyen 
Melis Sezen ve Barış Arduç olacak. Film-
lerimiz için kullanacağımız müziği ise yine 
herkesin beğenerek takip ettiği ünlü müzis-
yen Fatma Turgut seslendirdi. Turkcell’in 
yeni döneminde bu yeni yol arkadaşlığımı-
zın bize ve yola birlikte çıktığımız sanatçı-
lar için hayırlı olmasını diliyorum” diye 
konuştu.

YILSONUNA kadar geçerli kampanya kap-
samında kullanıcılar, 81 ilde bulunan 
TÜV Türk muayene istasyonlarında 

egzoz gazı emisyon ölçüm işlemini ücretsiz yaptıra-
bilecek. Platformun çağrı merkezinden veya online 
olarak satın alınan trafik poliçelerinde geçerli kam-
panyaya katılanlar, haklarını poliçe alım tarihinden 
itibaren 1 yıl boyunca kullanabilecek. Trafik sigor-
tası poliçesi alımı yapılan aracın plakasına tanımla-
nan haktan yararlanmak için TÜV Türk muayene 
istasyonunda poliçede yer alan plaka bilgisini ver-
mek yeterli olacak. Kurumsal ve bireysel müşterile-
rine her gün daha iyi hizmet verebilmek için 
çalıştıklarını belirten sigortaladım.com Genel 
Müdür Yardımcısı Orçun Kızıltepe, “Türkiye’de si-
gortacılık sektöründe TÜV SÜD, Doğuş Grubu ve 
Bridgepoint gibi global çapta güvenin sembolü ha-
line gelen güçlü ortaklık yapısına sahip bir platfor-
muz. Bu güçle kullanıcılarımızın yararına kullanmak 
üzere her gün yeni faydalar üretmek için çalışıyoruz. 
Bilindiği gibi egzoz salınımının kontrol altında tutul-
ması için düzenli aralıklarla araçlara egzoz emisyon 
testi ve emisyon ölçümü yapılması gerekiyor. Bizler 
de tüm Türkiye’de araç sahiplerini bilinçli bir sürücü 
olma yolunda desteklemek ve çevreye zarar verme-
yen, daha yeşil bir trafik oluşturmak için harekete 
geçtik. Daha çevreci ve yeşil bir dünya için katkıda 
bulunmak adına egzoz gazı emisyon ölçümü kam-
panyamızı başlattık. Kurulduğumuz günden bu 
yana bireysel ve kurumsal müşterilerimiz için sigorta 
sektöründe başlattığımız uygulamalarla yeniliklere 
öncülük ediyor ve en yüksek kalitede müşteri dene-
yimi sunuyoruz. Amacımız doğru bilginin kaynağı 
olmanın yanı sıra tarafsız, şeffaf, güvenilir ve dijital 
sigortacılıkta en çok tercih edilen marka olmak. Bu 
doğrultuda kullanıcı odaklı hizmetler geliştirmeyi 
sürdüreceğiz” dedi.

Hu kuk Danýþman larý:  
Av. Uğur SAYANER, Av. Mustafa ENGİN
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KENTTE, savunma sana-
yine ilişkin farkındalığın 
artırılması, savunma sa-

nayinde çalışma potansiyeli olan fir-
malara yol gösterilmesi, yeni 
hedeflerin belirlenmesine öncülük 
edilmesi ve sanayicileri daha yüksek 
katma değerli ürünler üretmeye teş-
vik etmek amacıyla, savunma sanayi 
buluşması gerçekleştirildi. 
ÇTSO toplantı salonunda düzenle-
nen programa, Milli Savunma Bakan 

Yardımcısı Muhsin Dere, Sanayi ve 
Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan 
Büyükdede, Çorum Vali Yardımcısı 
Recep Yüksel, SAHA İstanbul Genel 
Sekreteri İlhami Keleş, ÇTSO Baş-
kanı Çetin Başaranhıncal ve ilde faa-
liyet gösteren iş insanları katıldı. 
Milli Savunma Bakan Yardımcısı 
Muhsin Dere, Türkiye'nin savunma 
sanayinde yüzde 70'ten fazla yerlilik 
oranına ulaştığını belirterek, "Yerlilik 
oranımız yüzde 20'lerden 70'lere 

kadar çıktı. 7 tane firmamız var. 
Bunun içinde özel sektör firmaları-
mız da var. Bunlar dünyada ilk 100 
savunma sanayi firması arasına gir-
miş oldu. Yıllık yaklaşık 10 milyar 
TL'lik Ar- Ge harcamamız oluştu. 
Tabi bunlar kesinlikle yeterli değil. 
Bizim ülke olarak savunma sanayine 
yaptığımız Ar- Ge harcamasının 
Amerika'da bir firma maalesef daha 
fazlasını yapabiliyor. Dolayısıyla bu 
gerçekleri bilmemiz lazım. Ama sa-
vunma sanayii de geldiğimiz noktayı 
da gözden kaçırmamamız lazım. Do-
layısıyla şimdi bu yüzde 70'lerin 
yüzde 90'lara, 95'lere, bütün kritik 
teknolojileri yerlileştirerek neler yapa-
bilirizi konuşmamız lazım. Bunun da 
yolu sadece vakıf şirketleri ya da ka-
munun fabrikaları, kamunun tersa-
neleri olamaz. Onlar bir noktaya 
kadar getirdiler. ASELSAN'ın, Roket-
san'ın, HAVELSAN'ın, TAİ'nin, diğer 
firmalarımızın, Makine ve Kimya 
Endüstrisi Kurumu’nun binlerce alt 
yüklenicisi var. Ama bu alt yüklenici-
lerin ana yükleniciler olması lazım. 
Küçük işletmeler orta işletme olması 
lazım. Orta işletmelerin de büyük iş-
letmelere dönüşmesi lazım. Sa-
vunma sanayiinden, milli 
savunmadan proje alır pozisyona 
gelmesi lazım" dedi. 

Dünyaya açılmalıyız 

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı 
Hasan Büyükdede ise, Türkiye'nin sa-

nayi bakımından çok zengin bir ülke 
gibi göründüğünü ancak yeterince 
zengin olmadığını belirterek, "Bizim 
kendimizi toparlayıp sanayimizi, Av-
rupa'da belli düzeye gelmiş sanayile-
rin boyutuna getirme zaruretimiz var. 
Bizim kendimizi İtalya, Fransa ve Al-
manya ile mukayese edebilir bir ülke 
haline getirmemiz lazım. Biz Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı olarak elimiz-
deki tüm sanayi alanlarını büyütmeye 
gayret ediyoruz. Ve yapabilirsek 300 
bin metrekare hektar olan arazimizi 
650 bin hektara çıkarmanın mücade-
lesini veriyoruz. Çıkarabiliriz ama çı-
kardığımız zaman doldurabilmemiz 
lazım. Ayrıca Türkiye sadece kendi 
bünyesinde değil, dünyaya açılmak 
gibi bir zaruretle de karşı karşıya. 
Hızla dünyaya açılmak zorundayız" 
diye konuştu. 

Panelde buluştular 

Program kapsamında gerçekleştirilen 
panelde Savunma Sanayi Başkanlığı 
Sanayileşme Daire Başkanı Murat 
Çizgel, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Milli Teknoloji Genel Müdürü Zeke-
riya Coştu, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı Sanayi Genel Müdür Vekili 
Serkan Çelik, Makina ve Kimya En-
düstrisi Kurumu Genel Müdürü Yasin 
Akdere, Milli Savunma Bakanlığı As-
keri Fabrikalar Genel Müdürü İmdat 
Ersoy, ASELSAN Tedarik Zinciri Yö-
netimi Genel Müdür Yardımcısı Nuh 
Yılmaz, TAİ-TUSAŞ Tedarik ve Sana-
yileşme Müdürü Veli Erdoğan, Roket-
san Tedarik'ten Sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı Akın Toros ve TÜ-
BİTAK SAGE Genel Müdürü Gürcan 
Okumuş sunum yaptı.

Savunma sanayisi buluşması

Bu kampanyayı  
kaçırmayın 

Dijital sigorta platformu sigortaladım.com, 
trafik sigortası satın alan herkese araç mua-
yene istasyonlarında egzoz gazı emisyon öl-
çümü hizmetini ücretsiz sunacağını duyurdu. 
Platform, başlattığı bu kampanya ile araç sa-
hiplerinin çevre bilincini artırmayı hedefliyor 

Turkcell’in yeni yüzleri onlar oldu!

OYAK Yatırım A.Ş.’nin 2-3-4 Haziran tarihlerinde tamamlanan halka arzının, pandemi nedeniyle ertelenen ‘gong töreni’ Borsa İstanbul’da  
yapıldı. 10 Haziran’da Borsa’da işlem görmeye başlayan OYAK Yatırım’ın belirlenen halka arz büyüklüğü 526 milyon TL olarak gerçekleşmişti 

OYAK’tan Borsa 
İstanbul töreni

Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA İstanbul) ile Çorum Ticaret 
ve Sanayi Odası (ÇTSO) iş birliğinde savunma sanayi buluşması gerçekleştirildi



31 Mart 2019 İstanbul yerel seçimleri, sonra-
sında yaşanan hukuksuzluklarla, Türkiye ve
dünya siyaset tarihine geçti. 31 Mart seçim-

leri, YSK tarafından 6 Mayıs 2019’da iptal edilince, İstan-
bul, 23 Haziran 2019’da bir kez daha sandık başına gitti.
31 Mart’ı, yüzde 0,25’lik bir farkla rakibinin önünde ta-
mamlayan Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran’da, oy farkını
yüzde 9’a çıkardı ve aynı yıl içinde ikinci kez İstanbul Bü-
yükşehir Belediye (İBB) Başkanı seçildi.

8 noktada etkinlik

Tarihi zaferin ikinci yıldönümü; CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM CHP Grup Başkanvekili
Engin Altay, CHP’nin 7 Genel Başkan Yardımcısı, İBB
Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı
Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra
Kavuncu, milletvekilleri, İBB Meclis üyeleri, İBB üst yöne-
timi ile siyasi parti, sendika ve STK temsilcilerinin katılım-
larıyla kutlandı. Annesi Hava İmamoğlu, babası Hasan
İmamoğlu, eşi Dilek Kaya İmamoğlu, oğlu Semih İma-
moğlu ve kız kardeşi Neslihan Yakupçebioğlu da İBB Baş-
kanı’nı şenlikte yalnız bırakmadı. Harbiye Cemil Topuzlu
Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleştirilen “23 Haziran De-
mokrasi Şenliği”nde, sanatçı Karsu ile Türk Pop Müzi-
ği’nin duayen ismi Erol Evgin sahne aldı. Harbiye ile
birlikte Kemerburgaz Atatürk Kent Ormanı, Beykoz Çayırı,
Beylikdüzü Yaşam Vadisi, Caddebostan sahili, Maçka De-
mokrasi Parkı, Maltepe Orhangazi Parkı ve Kadıköy Yo-
ğurtçu Parkı’nda da şenlik kapsamında eş zamanlı
etkinlikler düzenlendi. Demokrasi Şenliği, İBB TV ve İma-
moğlu’nun sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayın-
larla İstanbullularla buluşturuldu.

Adaleti getireceğiz

Şölenin onur konuğu CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu,
“Hak, hukuk, adalet” sloganı eşliğinde konuşma yapacağı
kürsüye geldi. “Sakın endişe etmeyin. Hakkı, hukuku ve

adaleti mutlaka getireceğiz. Bu konuda en ufak bir endişe-
niz olmasın” diyen Kılıçdaroğlu, 31 Mart seçimleri için
iptal kararı verileceğini hiç düşünmediği bilgisini paylaştı.
“Çünkü, en azından hukukun bir kırıntısı kalmıştır. Dolayı-
sıyla iptal edilmez diye düşünmüştüm” diyen Kılıçdaroğlu,
şunları söyledi:
“İptal edildi. Derhal Parti Meclisi’mizi topladık. Bazı arka-
daşlarımız, seçimin boykot edilmesini istediler. ‘Hayır’
dedim. ‘Sandığa hep beraber gideceğiz.’ Ve ben, bütün İs-
tanbulluların ferasetine güveniyorum. Eğer bu ülkede va-
tandaşın vicdanına sesleneceksek, vatandaş gereğini
yapacaktır. Ve vatandaş, gereğini yaptı. 23 Haziran'da ör-
gütümüz, Türkiye'nin her tarafından gelen örgütümüz, artı
İBB Başkan adayımız alandaydı ve çalışıyordu. Akşam sa-
atlerinde hepimiz heyecanla sandıkların açılmasını bekledik
ve sandıklar açıldı. Televizyonların yaptığı açıklamalardan
çok erken, sonuçlar bize gelmeye başladı. O günkü mutlu-
luğumu asla unutamam. Bu mutluluğun temelini oluştu-
ran temel olgu; ‘Evet, bu ülkede demokrasi var ve insanlar
bu ülkede demokrasiye inanıyorlar. Gerçekten haksızlık ya-
panlara ders vermesini biliyorlar ve ders verdiler. Bu çok
önemliydi.”

Hesap veremiyorlar

“Siyasette verilen sözün arkasında durmak kadar değerli
bir şey yoktur” diyen Kılıçdaroğlu, “Bir söz verdiyseniz, ge-
reğini yapacaksınız. Beni mutlu eden şu: Evet bir büyükşe-
hir belediye başkanı seçildi. Evet, çaba harcadı. Bugün,
yaptığı çabaların, verdiği sözlerin ne kadar gerçekleştiğini
İstanbullularla paylaştı. Ne demektir? Halkına hesap verdi.
Siyaset kurumunun temel unsuru, temel ögesi vatandaşına
hesap vermektir” ifadelerini kullandı. Parti olarak belirle-
dikleri 7 temel ilke arasında “hesap veririlik” prensibinin
önemli bir yer tuttuğunu belirten Kılıçdaroğlu, “Yeni bir si-
yaset yeni bir anlayışı Türkiye'nin gündemine getirmek isti-
yorduk ve getirdik. Ve bizim bütün belediye başkanlarımız,
yaptıkları bütün harcamaların hesabını veriyor. Hesap ver-

mek, bir siyasetçi için gurur ve onur meselesi. Parayı har-
cadı mı hesabını veriyor. Ama devletin bütçesini harca-
yanlar, hesap vermekten korkuyorlar. Sıra oraya da
gelecek. Ekrem Bey’in, seçim sonuçları ilgili kullandığı
bir cümle vardı. O cümlenin hafızalarda yer etmesini is-
terim: ‘Hak yemem ama hakkımı da yedirmem.’ Bu
önemlidir. Biz hak yemeyiz ama hakkımızı da bu mil-
letin hakkını da kimseye yedirmeyiz” diye konuştu.

Bu millete sözümüz var

Alacakları çok yol olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu,
konuşmasını şu sözlerle noktaladı: "Sadece İstan-
bul’da değil bütün Türkiye’de alacağımız çok yol
vardı. Türkiye, gerçek anlamda demokrasiydi.
Dostlarımızla beraberdik biz. Bunun mücadelesini
verdik. Gerekirse 24 saat çalıştık. Bu millete sözü-
müz var. Ahdimiz var bu millete. Dedik ki, ‘Hiçbir
çocuk yatağa aç girmeyecek. Belediye başkanları-
mızın olduğu yerde, görev yaptıkları yerde, hiçbir
çocuk yatağa aç girmeyecek.’ Dahası ayrım ya-
pılmayacak. ‘Bana oy verdi, vermedi’ diye ayrım
yapılmayacak. Kin ve öfke ile siyaset yapılmıyor.
Herkesi kucaklayacağız. Herkese hizmet vere-
ceğiz. Tek istisnası – onu da söylemiştim bele-
diye başkanı arkadaşlarıma- yoksul
mahallelerden başlayarak, pozitif ayrımcılık
yapacağız. O insanlara hizmet gitmedi; o in-
sanlara hizmeti götüreceğiz. Kucağımızı aça-
cağız o insanlara. Siyaset, nasıl insanların
çıkarı için çalışabilirmiş, onu göstereceğiz ve
onu da gösterdik. Son bir cümle: ‘İstan-
bul’u kaybeden Türkiye’yi kaybeder’ demiş-
lerdi. Tersi nedir? İstanbul’u kazanan
Türkiye’yi kazanır. Ve size söz veriyorum,
dostlarımızla beraber Türkiye’yi kazana-
cağız.  Sağ olun, var olun.”
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ise, fiziki olarak katılama-
dığı şenlikte, katılımcılara, video-konferans yöntemiyle
seslendi. Programının yoğunluğundan dolayı şenlikte bulu-
namamasından duyduğu üzüntüyü dile getiren Akşener,
“Kalbimin sizlerle birlikte olduğunu bilmenizi istiyorum”
dedi. İstanbul’un bir devrin kapanıp, yeni bir devrin açılma-
sına vesile olan çok özel bir şehir olduğunu vurgulayan Ak-
şener, “Fethini Peygamber Efendimizin müjdelediği, Fatih
Sultan Mehmet Han’ın bizlere emaneti olan bir şehrimizdir.
Bu yanıyla da paha biçilmez bir mirasımızdır. Bu gerçekler ışı-
ğında, her birimize düşen önemli bir görev var: İstanbul’un
kıymetini bilmek. İstanbul’u layık olduğu şekilde, güzel ve ya-
şanabilir bir kente dönüştürmek. İstanbul’u; yağmadan, talan-
dan, yıkımdan kurtarmaktır. İşte bu çok önemli görevleri yerine
getirmek için, ilk adımı 2 yıl önce bugün attık. Ve 23 Haziran
2019 tarihi, İstanbul için bir dönüm noktası oldu. Aynı zamanda
23 Haziran tarihi, 150 yıllık demokrasi mücadelemizin taçlandığı
günlerden de biri oldu” ifadelerini kullandı.

İstanbul temiz ellerde
İstanbulluların, iktidarın kanunsuzca oynadığı tüm oyunlara karşı
gerçek bir demokrasi verdiğine vurgu yapan Akşener, “Milletimizin
kutlu iradesi, demokrasi tarihimizde açılan yarayı, 2 ay gibi kısa
süre içerisinde tedavi etti. Yapılan tüm tevziratlara rağmen, Türki-
ye’de demokrasinin hala ayakta olduğunu, millete rağmen kimsenin,
hiçbir gücün adım atamayacağını ve karar merciinin seçim sandığı
olduğunu, bir kez daha gösterdi. Peki sonuçta ne oldu? Akçeli işlerle,
kirli ilişkilerle harap ve bitap olan, 25 yıldır sürekli ihanete uğrayan aziz
İstanbul, temiz ellere, iyi insanlara devredildi. Haramın hortumları ke-
sildi. Kaynaklar, millete hizmet için harcanmaya başlandı. Yağma Ha-
san’ın böreğine dönmüş belediye bütçesi, ‘Hak ve hakikat’ diyen bir
anlayışın idaresine geçti” dedi. İBB’nin yaptığı sosyal yardımların, iddia-
ların aksine durdurulmadığını, arttığını; metro yatırımlarının hızlandığını
kaydeden Akşener, israf projelerinin ortadan kalktığına dikkat çekti. Ken-
tin yeşillenmeye başladığını aktaran Akşener, pandemi döneminde dara
düşen vatandaşların, tüm engellemeler rağmen, İBB’yi yanında gördüğü-
nün altını çizdi. “Bütün bunlar, milletimizin feraseti ve iradesi sayesinde,
Ekrem İmamoğlu başkanlığında, İBB’de çalışan arkadaşlarımızın özveri ve
gayretleriyle oldu” şeklinde konuştu.

ŞU ANDA KALBİM 
SİZLERLE BİRLİKTE

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise "Bugün, yağmurlu bir gündü. Genel Başkanım, ‘Ba-
rajlar kurudu’ dediler. Artık ne düşündüler, sevinç mi duydular; ben anlamadım. Ama
milletimizin duası tuttu. Memleket bereket doldu. Yaradan, haziranı bile nisan yaptı
Genel Başkanım. Bugün bile yağışlıydı. Bereket dolu bir gündü. Ama bu akşamki de-
mokrasi şöleninde, güneşin güzelliğini gördük. Akşamın güzelliğiyle İstanbul’u selamlı-
yoruz” sözleriyle başladı. “Bugün, bu aziz şehirden tüm dünyaya demokrasi ve özgürlük
konusunda ilham kaynağı olan bir iradenin sergilendiği günün ikinci yıldönümü” diyen
İmamoğlu, seçildiği günden bu yana 6 ayda bir gerçekleştirdiği “hesap verme” gelene-
ğini sürdürdü. İmamoğlu, 23 Haziran’ın demokrasi tarihimizin en anlamlı günlerinden biri
olduğunu hatırlattı. “23 Haziran 2019 günü, iradeleri yok sayılmak istenen sizler, İstanbul-
lular; kural tanımayan, kibir dolu bir anlayışı tarihe gömdünüz” diyen İmamoğlu, “O gün,
Türkiye’nin vicdanı, İstanbullularla birlikte ayağa kalktı ve kendisini vatandaşın üzerinde gö-
renleri mahkum etti. Adalet ve hukuktan taviz vermeyeceğini ve millet iradesinin üstünde
güç tanımayacağını açıkça ortaya koydu” ifadelerini kullandı.

İBB’yi iptal ettirecekler
“31 Mart İstanbul seçimlerini kaybettikleri gerçeğini hazmedemeyip, kurum ve kuralları ber-
taraf ederek seçimleri tekrar ettirenlerin içine düştüğü durum ibretliktir” diyen İmamoğlu,
“Aynı zarftan çıkan 4 oy pusulasından yalnızca 1’inin hileli olduğu gibi, akıl ve edep dışı bir ya-
lanı hakikatmiş gibi yutturmaya çalışanlar; seçimi iptal ettirmek için her gün yeni bir yalan, yeni
bir bahane üretenler; ‘çünkü çaldılar’ iftirasını atanlar, şimdi o günleri unutturmak çabasındalar.
Dün, vatandaşın iradesini iptal ettirmeye gayret edenler, bugün ellerinden gelse, İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi’ni iptal ettirecekler” şeklinde konuştu. İBB’nin iş yapmasını önlemek, gelirlerini
azaltmak ve etkisizleştirmek için yapılan uygulamaları “garip, çirkin ve adaletsiz” sözleriyle özet-
leyen İmamoğlu, UKOME yapısının değiştirilmesinden Galata Kulesi ve Gezi Parkı’nın İBB’den
alınmasına, Haydarpaşa ile Sirkeci garı ihalelerinde yapılan usulsüzlüklerden yerel yönetim yetki-
lerinin tırpanlanmasına kadar birçok konuda örnekler paylaştı.

MEMLEKETİMİZ

BEREKET 
DOLDU
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Dünya ve Türkiye siyasi tarihine geçen 23 Haziran 2019 İstanbul seçimlerinin 2’nci
yıldönümü; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem

İmamoğlu’nun katılımlarıyla kutlandı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de
“23 Haziran Demokrasi Şenliği”ne video-konferans yoluyla katılım sağladı.

Konuşmasında “Hesap vermek siyasetçi için gurur ve onur meselesidir” ifadesinin
kullanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Size söz veriyorum,

dostlarımızla beraber Türkiye’yi kazanacağız" dedi

DOSTLARIMIZLA
KAZANACAGIZ!

TEK BİR MAHALLEYİ BİLE YÖNETEMEZSİNİZ
EKREM İmamoğlu, "23 Haziran, bu ülkenin ger-
çek sahibi olarak sizlerin, bu ülkenin istisnasız
tüm yöneticilerine verdiğiniz çok anlamlı bir ders,
çok önemli bir ihtardır. 23 Haziran, bu milletin
‘Artık yeter’ dediği bir tarihtir. 23 Haziran, bu mil-
letin yalana ve talana karşı dur dediği bir tarihtir.
23 Haziran, bu milletin gerçekleri gördüğü ve ha-
rekete geçtiği bir tarihtir. 23 Haziran, bu milletin
iyi yaşama iradesinin şekillendiği bir tarihtir. 23
Haziran, demokrasi ve özgürlük duygularımızın
yenilendiği bir tarihtir. 23 Haziran, bu şehrin, bu
ülkenin onuru ve umududur. 23 Haziran, asla
vazgeçmeyenlerin, her türlü yanlışı söküp atabile-
ceğinin kanıtlandığı bir tarihtir. Tam da Mehmet

Akif’in ‘Cehennem olsa gelen, göğsümüzde
söndürürüz / Bu yol ki Hak yoludur, dönmek

bilmeyiz, yürürüz’ mısralarında dediği gibi,

bu millet, 23 Haziran’da gücünü, kararlılığını ve
iradesini göstermiştir. İşte bunun için 23 Haziran
tarihi İstanbul’da Demokrasi Şenliği’nin tarihidir.
23 Haziran 2019’da olan bitenlerden ders çıkar-
madan, bırakın bu ülkeyi, tek bir kenti, tek bir
mahalleyi ve tek bir sokağı bile yönetemezsiniz"
açıklamasını yaptı. 

Değişimi tamamlayacağız

“Sonunda bu şehrin ve bu ülkenin gerçek sahiple-
rinin, yani sizlerin istediği olacak” diyen İma-
moğlu, konuşmasını şu sözlerle noktaladı: "23
Haziran, Millet İttifakı’nın zaferidir. Hiç kimsenin
şüphesi olmasın. 23 Haziran 2019 öncesinde,
‘Dostlarımızla kazanacağız’ diyerek sürece ön-
derlik yapan CHP Genel Başkanı Sayın Kemal
Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Sayın

Meral Akşener’in ülkemizin geleceği için başlat-
tıkları siyasi birlikte, değişimi tamamlayacağız.
Bu muazzam ülke, demokrasinin tüm evrensel
değerlerinin yeniden hakim olduğu; hukukun,
adaletin adil paylaşımın, barışın ve kardeşliğin
hüküm sürdüğü örnek bir ülke olacak. Gücünü
ortak tarihimizden alan bu büyük devlet, siya-
sette etik kuralların ve hesap verebilme sorum-
luğunun ve ‘Her şeyden önce millet’, ‘Her
şeyden önce insan’ diyen bir bakışının ege-
men olduğu bir devlet olacak. Hasan Hüse-
yin Korkmazgil’in dediği gibi; ekilir ekin
geliriz / ezilir un geliriz / bir gider bin geliriz.
Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. 23 Ha-
ziran 2019’da nasıl birlikte başardıysak,
yine birlikte çalışacağız ve birlikte 
başaracağız."

CHP lideri Kemal
Kılıçdaroğlu, iktidarın
yanlış politikalarına
karşı doğru hamleler
yaparak, Türkiye’yi
demokratik bir ülke
haline getireceklerini
ifade etti.



İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB)
Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İs-
tanbul'un temelinin atılacağı Sazlı-

dere Barajı’nda basın açıklaması yaptı.
Sazlıdere sahasının İstanbul’un en önemli
su havzalarından ve tarım alanlarından
biri olduğunu vurgulayan İmamoğlu,
"Sazlıdere Barajı, İstanbul’un su ihtiyacı-
nın yaklaşık yüzde 10’ununu sağlıyor. Bu
bölge betonlaşmış, nüfus artışı hızlanmış
İstanbul’un hem su deposu hem de tarım
arazisidir; yani İstanbul’un her şeyi" dedi. 

Protokolü feshettik

Sözlerine, “Bugün burada, ‘26 Hazi-
ran’da aslında ne olacak’ sorusunun yanı-
tını vermek üzere toplandık. Bir illüzyonu
aslında ortaya çıkarmak için buluştuk”
diye başlayan İmamoğlu, "Hatırlatmak is-
terim ki dün 23 Haziran seçimlerinin 2.
yıldönümüydü. Yani haksız ve hukuksuz
iptal edilen seçimin ikinci yılını geride bı-
raktık. Üstelik aradan 2 yıl geçmesine rağ-
men, ‘Hile var’ denilen, ‘Çaldılar’ denilen
seçimle ilgili, bir kişinin dahi Türk mahke-
melerinde ceza almadığının altını kalınca
çizerim. Bunu neden hatırlatma gereği
duydum? Çünkü ben, İstanbul seçimle-
rinde kampanyamı yürütürken, yaptığım
mitinglerde vatandaşlarımıza bu projenin
karşısında olduğumu anlattım. Bu proje-
nin İstanbul’a çok ağır ve geri dönülemez
felaketler yaşatacağını söyledim. ‘Karşı
duracağım’ dedim. Halk da beni seçti.
Zaten göreve gelir gelmez de bir önceki

yönetimin bakanlık ile yaptığı iş birliği
protokolünü feshettik" ifadelerini kullandı. 

Bu bir seçim projesidir

Kanal İstanbul'un, yetkililer tarafından
‘devlet projesi’ olarak tanıtıldığını hatırla-
tan İmamoğlu, “Devlet projesine karşı
çıkmakla suçlandım. Adına, ‘Beton
Kanal’ dediğimiz bu proje, bir devlet pro-
jesi değildir; bir seçim projesidir. Sayın
Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu ve
İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Ak-
şener, bu yıkım projesine karşı uyarılarını
yaptı. Hem iktidara hem de bu işe serma-
yesiyle yeltenecek ulusal ya da uluslar-
arası şirketlere ciddi uyarıda bulundular.
Bu haklı bir uyarıydı. Neden? Bildiğiniz
gibi çok sayıda Türk bankasının, Birleş-
miş Milletler Sorumlu Bankacılık ilkeleri
mutabakatını imzaladıkları için bu pro-
jeye kredi veremeyecekleri ortaya çıkmıştı.
Bu mutabakat, bankaların insanlara ve
gezegene zarar vermemesi için çerçeve su-
nuyor ve imzalayanların buna uyması ge-
rekiyor. Dünyada bu imzayı atmış 131
banka bulunuyor. Sadece Türk bankaları
için geçerli değil yani” ifadelerini kullandı.
Eski başbakanlardan Gelecek Partisi
Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile eski
bakanlardan DEVA Partisi Genel Başkanı
Ali Babacan’ın da Beton Kanal’la ilgili
çok önemli eleştirileri ve uyarıları oldu-
ğunu aktaran İmamoğlu, “Hepsinden
önemlisi ise Türkiye’nin önde gelen bilim
insanlarının yüksek sesli ikazlarını dinle-

dik. Ama hiçbir zaman hiçbir bilim insa-
nının ‘Bu proje faydalıdır’ dediğini, hiçbi-
rimiz duymadık. Sadece bu bile projenin
bir felaket olduğunun kanıtıdır” dedi.

Şantiyeyi tahliye ettik

“Şimdi size bir illüzyonu anlatmaya baş-
layacağım. ‘26 Haziran’da Kanal İstanbul
projesine ilk kazmayı vuruyoruz’ diyenle-
rin, aslında kazmayı neye vurduklarını an-
latacağım” diyen İmamoğlu, "Haziran
ayının ilk haftası içinde, az ilerde gördü-
ğünüz inşaat alanının şantiyesinin ilk ku-
ruluşu, izinsiz olarak İSKİ yolları
kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Oysa
İSKİ, Karayolları Genel Müdürlüğü’nden
yazıyla şantiye alanı hakkında bilgi iste-
miş ama cevap verilmeden alelacele şan-
tiye alanı kurulmuştur. Bu uygunsuz
durum üzerine, İBB tarafından 13 Hazi-
ran Pazar günü, İSKİ girişleri kullanılarak
kurulan şantiye tahliye edilmiştir. Yani ku-
rulduğu alandan kaldırılmıştır. Bunun
üzerine; 13 Haziran’ı 14 Haziran’a bağla-
yan gece, saat 03:30’da
buraya askeri birlikler
gönderilmiştir. Bu
alanda bir gerginlik ya
da bir çatışma durumu
olmadığı için, açıkçası
bunu garipsedik. Askeri
birliklerin koruması ve
gözetiminde şantiye
alanı, bölgedeki İSKİ
yerleşkemizin yaklaşık

500 metre uzağına yeniden kurulmuştur.
Şantiyenin, yapılacağı iddia edilen Kanal
İstanbul projesinin 6 nolu köprüsü için
kurulduğu ifade edilmiştir. Şimdi ‘26 Ha-
ziran’da aslında ne olacak’ sorusunun ya-
nıtına geliyoruz. Her ne kadar adına
‘kanal projesi temel atma töreni’ dense de
açık kaynaklardan da ulaşılan bilgilere
göre bu temel atma töreni, Kuzey Mar-
mara Otoyolu’nun TEM Hasdal Kav-
şağı-Nakkaş Kavşağı arasındaki Kuzey
Marmara Otoyolu Bağlantı Yolu projesi
olduğu gözlenmektedir.  Bu güzergahtan
geçecek yol, 2006 yılında 1/100.000 Çevre
Düzeni Planında işlenmiştir. 29 Nisan
2010 tarihinde, dönemin Ulaştırma Ba-
kanı tarafından İstanbul’a yapılacak 3.
köprünün güzergahı bir basın toplantı-
sıyla açıklanmıştır. Kanal İstanbul ise ilk
kez 27 Nisan 2011 tarihinde açıklanmıştır.
Yani bu güzergâhtaki yol projesi, buraya
yapılacak köprüye kadar Kanal İstanbul
fikrinden 1 yıl önce belirlenmiştir" açıkla-
masını yaptı. 
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Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1400935)

2021 YILI KOMPOST MAKİNESİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre
açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2021/325900
1-İdarenin
a) Adresi : Esenler Mah. Bora Sk. No:5 PENDİK/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 4448180 - 2165851495
c) Elektronik Posta Adresi : destekhizmetleri@pendik.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 ADET KOMPOST MAKİNESİ ALIMIAyrıntılı bilgiye 

EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : Pendik İlçesi
c) Teslim tarihi : Malın/İşin teslim süresi 30 takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Esenler Mah. Bora Sokak No:5
b) Tarihi ve saati : 16.07.2021 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yöne-
timdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Pendik Belediye Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi,
aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üze-
rine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çar-
pımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.

2021 YILI KOMPOST MAKİNESİ ALIMI
PENDİK BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sazlıdere Barajı kıyısında basın toplantısı 
düzenledi. Kanal İstanbul'u eleştiren İmamoğlu, "Bugün Türkiye’nin gündeminde

Kanal İstanbul diye garabet bir gündem olmasaydı dahi, bu köprü yapılacaktı. İşte
illüzyon budur. Adına, ‘Beton Kanal’ dediğimiz bu proje, bir devlet projesi 

değildir; bir seçim projesidir" ifadelerini kullandı

DEVLET DEGIL
SECIM PROJESI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem
İmamoğlu, Kanal İstanbul’a yönelik eleştirilerde
bulunarak siyasi iktidarı hedef aldı.

Eğitime 76 milyon katkı

Tuzla Belediyesi 
eğitime, ilçe genelindeki

45 okulun bakım ve
onarımları ile birlikte

geçmiş yıllarda 
bazı okullara yapılan ek

derslik, ek hizmet 
binaları ve yeni yapılacak
okullarla birlikte toplam 

76 milyon 643 bin lira
tutarında katkı 

sağladığını duyurdu

Tuzla Belediye Başkanı
Dr. Şadi Yazıcı’nın tali-
matıyla başlayan çalış-

malar neticesinde bu sene 45
okulun, bakım ve onarımları ta-
mamlandı. 24 derslikli Fatih Sultan
Mehmet İlkokulu’nun tabelası ası-
larak eğitime hazır hale getirildi.
Ayrıca, Mimar Sinan Mahallesi’nde
bulunan Barış Manço Ortaoku-
lu’nun tek dersli sisteme geçebil-
mesi için planlanan 16 derslikli
binanın temeli atıldı. Tuzla’nın Ay-
dınlı Mahallesi’nde 24 derslikli
GİSBİR Ortaokulu eğitim öğretim
hayatına başlamak için gün sayar-
ken, okullarda bulunan ek derslik-
ler, ek hizmet binalarının bakım ve
onarımları yapıldı. Tuzla Beledi-
yesi’nin öz kaynağı ve bağışçı des-
teği ile koronavirüs salgını
döneminde ve geçmiş yıllarda eği-
time yapılan katkının 76 Milyon

643 bin lirayı bulduğu kaydedildi.
Ayrıca Tuzla Belediyesi, 2009 yılın-
dan itibaren 9 okulu eğitime kazan-
dırırken bir okulun da temelini attı.

Destek devam edecek

Tuzla Belediyesi tarafından salgın
döneminde yüz yüze eğitimlerin ya-
pıldığı dönemlerde ilçe genelinde
bulunan okullara temizlik malze-
mesi ve hijyen malzemesi desteği
verildi. Ayrıca okullarda Tuzla Bele-
diyesi ekipleri tarafından dezenfekte
çalışmaları yapıldı. Derslik başına
öğrenci sayısını dünya standartla-
rına çekeceklerini belirten Tuzla Be-
lediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,
eğitim ve öğretim konusunda des-
teklerinin devam edeceğini belirte-
rek,” Geleceğin dünyasını, genç
nesiller şekillendirecek. Biz de genç
kardeşlerimize daha iyi eğitim al-
maları için eğitime yatırımlar yapa-

rak, daha güzel bir dünya kurmala-
rına yardımcı olmaya çalışıyoruz.
Çünkü tüm Tuzla’yı altınla kapla-
sak bir çocuğa yatırım yapmadığı-
mız sürece bir anlamı yoktur. Bu
prensiple gerekli olan tüm yatırım-
ları İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü-
müz ile yapıyoruz” dedi. 
Dış cephe boyası Tuzla Belediyesi
tarafından yapılan Çağrıbey İlkoku-
lu’nun müdürü Avni Asıl ise “Yak-
laşık 12 gündür okulumuzun dış
cephe boyası Tuzla Belediyemiz ta-
rafından yapılmakta. Eğitim kenti
olan Tuzlamıza kıymetli başkanımız
Dr. Şadi Yazıcı’nın okullarımıza çok
önemli destekleri olmaktadır. Bu
amaçla okulumuzun dış cephesinin
boyanmasında bizlere yardımcı
oldu. Ben öğretmenlerim, öğrenci-
lerim ve velilerim adına kendisine
teşekkür ediyorum” diye konuştu.
DHA

Katılımcı bütçe
hayata geçiyor
Katılımcı demokrasinin en somut adımlarından
biri olan ‘Katılımcı Bütçe’ Şişli’de hayata geçiyor.
Şişli’deki adı ‘Benim Bütçem’ olan projenin 
25 mahallede 3 Ağustos Salı gününe kadar 
sürecek toplantıları başladı

ŞiŞli Belediyesi’nin yeni projesi; ilçenin ih-
tiyaçları ve komşuların fikirleri doğrultu-
sunda belediye bütçesinin mahallelerde

kullanımında vatandaşa söz hakkı tanıyan Katılımcı
Bütçe-Benim Bütçem toplantıları mahallerde başladı.
25 mahallede gerçekleştirilecek olan toplantıların ilki,
21 Haziran Pazartesi günü Mahmut Şevket Paşa Ma-
hallesi’nde komşuların katılımı ile gerçekleştirildi. Bunu
22 Haziran Salı günü Fulya Mahallesi’ndeki toplantı
takip etti. 'Benim Bütçem’in mahalle toplantılarının so-
nuncusu ise 3 Ağustos Salı günü Meşrutiyet Mahalle-
si’nde yapılacak. Mahalle Toplantıları’nın
tamamlanmasının ardından, Benim Bütçem’ için 7
Ağustos Cumartesi günü Cemil Candaş Kent Kültür
Merkezi’nde çalıştay düzenlenecek.

Geniş katılım hedefleniyor

Dünyada 2 binin üzerinde belediyede uygulanan ve
hemen hepsi başarılı olan katılımcı bütçe sistemi, bu
boyutlarıyla Türkiye’de ilk kez ‘Benim Bütçem’ adıyla
Şişli’de uygulanmaya başlandı. Şişli Belediyesi ve Şişli
Kent Konseyi’nin öncülüğünde, Şişli Katılımcı Bütçe
Çalışma Grubu’nun özverisiyle ilerleyen ‘Benim Büt-
çem’ projesinde, mahallelerde geniş katılımının sağlan-
ması amaçlanıyor. Katılımcı Bütçe Çalışma Grubu
öncülüğünde, ‘Benim Bütçem’ ile ilgili olarak bugüne
kadar 52 toplantı, paydaşlara 12 sunum ve çalıştay ha-
zırlığı için 5 yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirildi.
‘Benim Bütçem’ çalışmasıyla Şişli Belediyesi’nin 2022
yılı bütçesi ‘Katılımcı Bütçe’ anlayışıyla gerçekleştirile-
cek. Böylece Şişli’de yaşayan komşular, bütçe yapma
ve harcama hakkını belediye çalışanlarıyla beraber kul-
lanacak. Kurallar belirlendikten sonra Şişli Belediye-
si’nin zorunlu giderler haricindeki harcanabilir
faaliyetler bütçesinin yüzde 5’i ile yüzde 25’i arasındaki
kısmı müzakereye açılacak. 



Ç evre ve Şehircilik Bakanı Murat Ku-
rum'un 21 Haziran Pazartesi günü Üs-
küdar Validebağ Korusu'nda

başlayacağını açıkladığı rehabilitasyon ve dü-
zenleme projesine karşı semt sakinleri 21 Ha-
ziran sabahı nöbet eylemi başlattı. Otların
biçileceği ve koruya polisin gireceği duyumu
üzerine Validebağ Savunması ve Validebağ
Gönüllüleri'nin çağrısıyla, vatandaşlar nöbetin
4'üncü gününde koruda bir araya geldi. "Vali-
debağ korudur, koru kalacak” sloganı atan
mahalleliye CHP İstanbul Milletvekili Ali
Şeker de destek verdi.

Nöbet devam edecek

Validebağ Savunması ve Validebağ Gönüllü-
leri, proje ile korunun imara ve ranta açılmak
istendiğini savunarak, nöbet eyleminin rehabi-
litasyon ihalesi iptal edilene kadar devam ede-
ceğini yineledi. Validebağ Gönüllüleri üyesi ve
semt sakini Arif Belgin, aralarında sivil polisle-

rin de bulunduğu Üsküdar Belediyesi ekipleri-
nin, 21 Haziran sabahı, temizlik yapmak için
geldiklerini söyleyerek Validebağ Korusu'na
girdiklerini ve koruda nöbette bulunan vatan-
daşların temizlik boyunca ekiplerin başında
beklediğini aktararak, "Hala bulabildikleri çöp-
ler var ama yarın öbür gün çöp bulamadıkları
zaman ne yapacaklar, merak ediyoruz. Nöbe-
timiz, sonuna kadar devam edecek" ifadelerini
kullandı.

200 bin imza toplandı

Belediyeden, yıllardır, koru içinde çöp topla-
masını, ağaçların bakımını yapmasını ve başı-
boş köpekleri kısırlaştırmasını yazılı ve sözlü
olarak talep ettiklerini ancak bu taleplerinin
karşılıksız kaldığını vurgulayan Belgin, "Şimdi
korunun dörtte üçü kendilerine tahsis edilince,
birden bire çöp toplama merakı çıktı. Bunu,
koruya adım atıp aslında başka şeyler yapma-
nın bir gerekçesi olarak kullandıklarını düşü-

nüyoruz. Ama şimdilik resmi olarak söyledik-
leri, ‘çöp toplamak' olduğu için çöp toplamaya
devam edebilirler. Biz de başlarında olmaya
devam edeceğiz. Başka bir şey yaparlarsa da
anında engel olacağız" şeklinde konuştu. Vali-
debağ Korusu'nun aynı şekilde kalması için
hem ıslak olarak hem de internet üzerinden
imza kampanyası yürütüldüğünü de dile geti-
ren Belgin, şu anda 25 bin civarında imza sa-
yısı olduğunu
söyledi. 2014
yılında da 5
ayda 180 bini
üzerinde imza
topladıklarını
anımsatan
Belgin, top-
lamda 200 bin
civarında imza
toplandığını
ifade etti.

S aadettin Çay Beykoz Avrasya Kızılay şube başkanlığı
sırasında Kızılay Genel Merkezinden kendisinin mü-
fettiş talep ettiğini ve kurumun herhangi bir zarar

görmediği, aylar sonrası da kendi isteğiyle istifa ettiğini
ifade etti. Yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Göksu Park
AŞ ile Zom Turizm ve organizasyon Ltd. Şirketinden pan-
demi dolayısıyla yapmak zorunda kaldığı gıda alışverişinin
de etik olmadığını kabul etti.

21. Haziran’da “kimsesizlerin kimsesi” sayfasında “Kı-
zılay Beykoz Şubesi ve Ümraniye taksi durakları” başlı-
ğıyla yayınladığımız haberimizden önce kendisine
ulaşamadığımız Saadettin Çay’a 22 Haziran’da ulaştık. 

Çay ile görüşmelerimiz sonrası bölge yerel gazetelerine
de yansıyan hakkındaki usulsüzlük iddialarına ilişkin ver-
diği cevapta "Ben Kızılay Genel Merkezi tarafından görevi
başındayken haksız kazanç elde ettiğim ve usulsüzlük yaptı-
ğım gerekçesi ile görevden alınmadım. Tam tersine Kızılay
Genel Merkezinden müfettiş talep ettim. Ve müfettişlerin
incelemesi sonrası kurumun herhangi bir zarar ettiğinin söz
konusu olmadığı anlaşıldıktan aylar sonrası ise kendi şahsi
talebimle istifa etmiş bulunmaktayım" dedi.

Çay, görüşmelerimizde yönetim kurulu başkanı olduğu
Göksu Park AŞ ile Zom Turizm ve organizasyon Ltd. Şir-
keti ve Beykoz Kızılay şubesinin arasında pandemi dolayı-
sıyla mecburiyetten kaynaklanan etik olmayan bir durumun
olduğunu kabul ederek “Kızılay Beykoz Avrasya Şubesi
olarak bin 500 üniversiteli öğrenciye burs vermiş, 1 yurt bi-
nası, 3 kütüphane, 1 kan alma merkezi, 1 lojistik merkezi
yaptırmış, İstanbul Boğazı'nın temizlenmesi için İBB ile
Çöpkapar Projesini yapmış ve On binlerce Gıda Kolisi hazır-
lamış,  bir şubeydik" diyerek “Haberinizin ilk bölümünde
yer alan Ümraniye Belediyesi sınırları içinde Kızılay Bey-
koz Avrasya Şubesi tarafından yapılan “Mahallemin Du-
rağı” Projesi’nin 1. Kısmı konusunda halen şube başkanı
olmadığım için benim bir şey söylemem doğru olmayıp, Kı-
zılay Genel Merkezi veya Beykoz Şubesinden bilgi alabilir-
siniz” dedi. 
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Ali AVCU
KİMSESİZLERİN KİMSESİ

aliavcu@gazetedamga.com.tr

Üsküdar'da bulunan Validebağ Korusu’na yapılmak istenen projeye karşı mahalle sakinleri ve çevreciler
tarafından başlatılan nöbet dördüncü gününde devam ediyor. Validebağ Gönüllüleri üyesi Arif Belgin, "Şimdi
korunun dörtte üçü kendilerine tahsis edilince, birden bire çöp toplama merakı çıktı. Bunu, koruya adım atıp
aslında başka şeyler yapmanın bir gerekçesi olarak kullandıklarını düşünüyoruz" dedi

Kendi isteğimle istifa ettim
ancak etik olmayan 

durumlarda yok değil

TEL: 0212 871 36 06

VaLıDEBag’Da
KOrU nOBETı!
VaLıDEBag’Da
KOrU nOBETı!
VaLıDEBag’Da
KOrU nOBETı!
VaLıDEBag’Da
KOrU nOBETı!
VaLıDEBag’Da
KOrU nOBETı!
VaLıDEBag’Da
KOrU nOBETı!
VaLıDEBag’Da
KOrU nOBETı!
VaLıDEBag’Da
KOrU nOBETı!
VaLıDEBag’Da
KOrU nOBETı!

DİRENİŞE
DEVAM
EDECEĞİZ

Validebağ Gönüllüleri’nden
Aslıhan Kahraman Eren ise di-
renişe devam edeceklerini bil-
direrek, "Biz bu alanı korumak
adına Validebağ gönüllüleri
olarak 23 yıldır emek veriyo-
ruz. Şu anda Üsküdar Beledi-
yesi burayı bir firmaya verdi.
Firma yetkilileri her an koruya
girip çimleri biçebilir. Biz de
buna izin vermiyoruz. Bir
ağaca değil hiçbir çime do-
kundurtturmayacağız. Buranın
doğal dokusunun bozulmasına
asla izin vermeyeceğiz. Canlı-
ların yaşam haklarını savunu-
yoruz. Ben İkizdere’deydim.
Şu anda Türkiye’nin dört bir
yanında doğaya saldırı var.
Doğamız, yeşilimiz, vadileri-
miz, şu an katlediliyor. Biz
bunları korumak adına Türki-
ye’nin dört bir yanında müca-
dele veriyoruz. Mücadelemize
devam edeceğiz. İkizdere de

bizimdir Valide-
bağ da bizimdir
Kazdağları bizim-
dir, Bursa Kirazlı-
yayla bizimdir.
Fatsa bizimdir.
Munzur bizimdir.
Direnmeye
devam edeceğiz"
şeklinde konuştu.

VaLıDEBag’Da
KOrU nOBETı!

Bekleyişin ardından Koru gönüllüleri çöp toplayan belediye 
işçileri ile koruya dağılarak “Validebağ korudur, koru kalacak” sloganları
attı. Yurttaşlar gün boyu  koruda beklemeye devam edeceklerini bildirdi.

Yüzde 22 zam 

REDDEDiLDi
İstanbul’da toplu ulaşım 

ücretlerine yüzde 22.47’lik zam
teklifi, UKOME’de reddedildi. İBB
Genel Sekreter Yardımcısı Orhan

Demir, pandemi nedeniyle
vatandaşı zor durumda

bırakmamak için zam kararının
ertelendiğini hatırlatarak bu

düzenlemenin artan maliyetler
nedeniyle artık yapılması

gerektiğini söyledi
İBB Ulaşım Koordinasyon
Merkezi (UKOME) toplantısı
1453 Çırpıcı Sosyal Tesisle-

ri'nde İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağ-
lar başkanlığında toplandı. Toplantıda
İstanbul'da toplu taşımada elektronik bilet
ücretlerine zam teklifi oylandı. Teklifte, 6
Şubat 2020 tarihindeki toplu ulaşım ücret
artışından bu yana 16 ay geçtiği hatırlatı-
larak enflasyon, yakıt giderleri ve asgari
ücret artışları yüzünden ciddi ekonomik
kayıplar oluştuğu kaydedildi. Öngörülen

Haziran ayı enflasyon veri tarihi baz alı-
narak yapılan analizler çerçevesinde en-
flasyon değişiminin yüzde 21,53; yakıt
ücret değişiminin yüzde 15,15 ve asgari
ücret değişiminin yüzde 29,99 oranında
olduğu aktarıldı. Elektronik bilet tarifele-
rine yaklaşık yüzde 22,47 oranında ücret
artışının yapılması önerildi. Tam biletin
3.50 TL'den 4.30 TL'ye, öğrenci ücretinin
1.70 TL'den 2.10 TL'ye çıkarılması teklif
edildi.

17 aydır bekliyor

Oylama öncesinde söz alan Ulaştırma ve
Altyapı Bakanlığı Bölge Müdürü Serdar
Yücel bütün ulaşım zamlarının aralık
ayında yapılması yönünde prensip kararı
aldıklarını belirterek “Aralıkta minibüs ve
taksilere zam yapılmıştı, yine Aralık
ayında değerlendirilmesini öneriyoruz”
dedi.
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan
Demir de açıklama yaparak, "Aslında
Serdar bey haklı. Biz 2 yıl önce masaya
oturduğumuz zam konusu pazarlık, teh-
dit, şantaj konusu olmamalı bunu bir sis-

teme oturtalım diye kararlaştırmıştık. Her
yıl 1 kere zam yapalım, bütün toplu ta-
şıma araçlarına aynı oranda zam yapalım.
Bunu sistemini de oturtalım otomatik işle-
sin, bir daha da pazarlık konusu olmasın
diye karar almıştık. Ama ne yazık ki araya
pandemi girdi. Bugün yapılan ayarlama
17 aydır yapılamayan bir ayarlama. Biz o
günkü sözümüzü tutsaydık bu zam Şu-
bat’ta yapılacaktı. Ama pandemi girdi,
yolculuk azaldı, esnafın işleri bozuldu diye
düşünülerek ertelenmiş bir ayarlama.
Temmuz ayında da tamamen açılıyoruz,
yolculuklar eski düzeyine gelecek, maliyet-
ler de artacak. Önümüzdeki Aralık ayına
bırakılmak istenen ayarlama aslında geçti-
ğimiz Aralık’ta yapılması gereken ayarla-
maydı. Sözümüzü tutamadığımız için
üzgünüz" ifadelerini kullandı. 

Prensip kararı aldık

Oturumu yöneten İBB Genel Sekreteri
Can Akın Çağlar da “İBB yönetimi olarak
insanlara zam yükünü toplu halde bindir-
meyelim diye karar almıştık. Yılbaşında
mağdur olmasın diye taksi ve minibüs es-

nafımıza, toplu taşımaya da yaz aylarında
temmuzda yapalım diye prensip kararı
aldık. Bu gerekçeyle gündeme geldi” açık-
lamasında bulundu. Söz alan İstanbul
Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp
Aksu da kendilerine aralık ayında düşük
zam yapıldığını savunarak “Biz Aralık’ta
tüm araçlara aynı anda zam yapılmasını
talep ediyoruz. Eğer bugün zam olacaksa
bizim sektöre de aynı oranda bugün zam
yapılmasını talep ediyoruz” dedi. Konuş-
maların ardından zam teklif, çoğunluktaki
hükümet temsilcilerinin oyları ile 
reddedildi.

Tanpınar 
120 yaşında
Esenler Belediyesi, şair ve yazar Ahmet Hamdi
Tanpınar’ı doğumunun 120. yılında Mimar
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ahmet Hamdi
Tanpınar Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde
gerçekleştirilen bir programla andı. Prof. Dr.
Handan İnci, "İstanbul’un değerini 
Tanpınar ile anladım” dedi

EsEnlEr Belediyesi, Türk edebiyatının usta
ismi, şair ve yazar Ahmet Hamdi Tanpınar’ı
doğumunun 120.yılında özel bir programla

andı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ahmet
Hamdi Tanpınar Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde
gerçekleşen programa, Tanpınar ile ilgili pek çok çalış-
maya imza atan Prof. Dr. Handan İnci ile İstanbul 29
Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah
Uçman konuk oldu. Programa ayrıca Asım Gültekin
Dergicilik Okulu öğrencileri katıldı ve konuklara Tanpı-
nar ile ilgili merak ettikleri soruları yöneltti. Program,
Şehir Ekranı TV ekranlarında izleyiciyle buluştu.

Kompleks bir birikim

Ahmet Hamdi Tanpınar’ı lise yıllarından sonra tanı-
maya başladığını belirten Prof. Dr. Abdullah Uçman,
“Lise edebiyat kitabımızda sadece Tanpınar’ın ‘Selam
olsun’ adlı şiiri vardı. Yani biz Tanpınar’ı o dönemlerde
tanımıyorduk.  Fakülteye geldikten sonra rahmetli
Mehmet Kaplan hocamız ilk dersten itibaren sürekli
Tanpınar’ın çok büyük bir şahsiyet olduğunu özellikle
onun ‘Huzur’ adlı romanını hepimizin okuması gerek-
tiği söyledi. 70’li yıllarda Tanpınar’ın Remzi Kitab-
evi’nde basılan ‘Huzur’ ve ‘Saatleri Ayarlama
Enstitüsü’ romanları maalesef işportaya düşmüştü.
Biz de arkadaş grubumuzla Huzur’u aldık ve okuduk.
Ama bu eser, lise yıllarında okuduğumuz ne Eylül ro-
manına ne Çalıkuşu’na ne de Yaban romanına benzi-
yordu. Daha sonraki yıllarda anladık ki Huzur’un
tadına varabilmek için İstanbul’u yani tarihi, mimari
eserleri ve az olsa Klasik Türk müziğini bilmek gereki-
yordu. Tanpınar’ın romanlarını ve diğer eserlerini oku-
duğumuz zaman farklı bir kültürel birikiminin ve
muazzam bir hafızasının olduğunu görüyoruz. Tanpı-
nar’ın kompleks bir birikimi var. Böyle bir birikimi ol-
mayan okuyucular için Tanpınar’ı anlamak zordur”
şeklinde konuştu. Ahmet Hamdi Tanpınar Uygulama
ve Araştırma Merkezi’nin kuruluş misyonunu anlatan
Prof. Dr. Handan İnci, şunları kaydetti: “Merkezin he-
defi sadece Tanpınar’a odaklanmak değil. Onun çevre-
sini de ele almak. Çünkü Tanpınar bir dokunun ürünü.
Onun çağdaşları da son derece önemli. Tanpınar tek
taraflı ele alınabilecek biri değil. Merkezimizde özellikle
misyon olarak dikkat çekmek istediğimiz nokta, Tanpı-
nar’ın arşivine dikkat çekmenin yanı sıra İstanbul’u
emanet edecek yeni kuşaklar oluşturmak çok önemli
bir gerçeklik değerinde.." DHA

Vatandaşlar toplu ulaşıma yapılması beklenen
zammın reddedilmesi nedeniyle mutluluk yaşadı.
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◊ BARIŞ KIŞ

GÜRPINAR’da hizmet 
veren Orba Pen’in 
sahiplerinden Mehmet 

Şevket Önal, iş hayatını ve 
yaptıkları işleri Damga okurları 
için anlattı. 1959 doğumlu 
olan ve 1977 yılında ticarete 
başlayan Önal iş hayatı 
serüvenini şöyle anlatıyor “1997 
yılına kadar ticaret devam etti 
sonrasında yöneticilik işleriyle 
uğraşıp emekli oldum. Emekli 
olduktan sonra çocuklarla 
birlikte bir iş kurmaya karar 
verdik. Daha sonra pimapen, 
duşakabin, sineklik, cam balkon 
gibi iş alanına yöneldik. 45 yıllık 
ustamız Erkan Ermiş’le beraber 
bu firmayı açtık. Adı da Orba 
Pen oldu.”

Cam balkona rağmen çok
İşlerini büyük bir 

titizlikle yaptıklarını anlatan 
Önal, “Değişik bir bakış 
açısıyla müşterilere daha iyi 
hizmet vermek için burada 
bulunuyoruz. Gürpınar’da 
olma nedenimiz; burası yeni 
gelişen ve inşaatı bol olan bir 
yer. Artı iş yerinde kullandığımız 
makinelerimizin hepsi son 
model makinelerdir. Yani iş 
kazası ihtimalini sıfıra indirdik. 
Bizim cam balkon perdesi, 
güneşlik perdesi, fileli sineklik 
bizim favori dallarımız. Her 
türlü cama içten veya dıştan 
perde yapabiliyoruz; renk 
seçeneklerimiz var. İleride desen 
seçeneklerimiz de gelecektir. 
Cma balkon yeni bir ürün. 
Türkiye’de daha tanınmamış bir 

ürün. Ama güneşin durumuna 
göre ayarlayabileceğiniz bir 
perde. Onun için bir firmayla 
bayilik aşamasında çalışmaya 
başladık. Bunlar da piyasada 
gördüğümüz kadarıyla en 
iyilerden biri. Biz de iyi iş 
üretmek için iyi firmalarla 
çalışıyoruz. Duşakabin de Suat 
Duş, Ege Pen, alüminyum da 
Okyanus firmasının profileriyle 
destekleniyor. Bunların 
kullanım süresi iyi bir işçilik ve 
malzemeyle ömürlüktür. Ama 
bazı müşterilerimiz var. Fiyatın 
ucuz olmasını istiyor bu sefer 
diğer firmalar veya bazı firmalar 
bundan kaçınmak için fiyatı 
indirmek için değişik malzemeler 
kullanabiliyorlar” dedi.

İş bitirme gücü yüksek
Müşterileri memnun etmek 

için hatasız ve hızlı hizmete 
özen gösteriklerini de anlatan 
Önal, “İş bitirme gücümüz çok 
yüksek sineklerde adede göre 
en fazla 3 gün cam balkonlarda 
10 gün çünkü cam balkonlar 
balkon şekline göre, renge göre 
sipariş ediliyor. Doğramalar 
da net ölçü alındıktan sonra 
15 gün içinde teslim ediliyor. 
A101 ile çalışıyoruz. İlk defa bir 
marketle çalışıyoruz. Görüntü 
karakterlerini değiştiriyorlar 
biz de çalışıyoruz. İnsanlar bizi 
niye tercih etseniz derseniz; ben 
ticarete erken başladım. Ticareti 
eski insanlardan öğrendim. 
Temizlik, kalite, müşteriye 
saygı bizim önceliğimiz. Toplu 
alımlarda yüzde 30 iskonto 
yapabiliyoruz” ifadelerini 
kullandı.

Beylikdüzü Gürpınar’da hizmet veren Orba Pen’in 
sahiplerinden Mehmet Şevket Önal, Damga’ya 
konuştu. Şu sıralarda cam balkona büyük bir 
rağbet olduğunu anlatan Önal, “Biz de Orba 
Pen olarak Gürpınar’da bu işte bir marka haline 
geldik. Pimapen, duşakabin, sineklik gibi daha 
birçok iş alanımız da var. Vatandaşlarımızın bizi 
tercih etmelerini isteriz” dedi

HAYATA BU 
PENCEREDEN 

BAKIN!

AKSU İlçe Sağlık Müdürlüğünde 
görevli 46 yaşındaki üç çocuk an-
nesi ebe Minaz, Bakan Koca’nın 
sosyal medya hesabından yaptığı 
“Aksu ilçesinde görevli 28 yıllık ebe 
arkadaşımız Serpil Minaz, tüm gün 
Antalya Havalimanı’ndaydı. Daha 
önce de Bingöl, Maraş ve İslahiye’de 
kendi isteğiyle sorumluluk aldı. Aşı 
olmak isteyen milyonlar bu feda-
karlıkları hak ediyor. Serpil Hanımsa 
binlerce teşekkürü.” paylaşımının sevincini 
yaşadı. Her zaman mesleğini severek yapan 
Minaz, salgının başladığı ilk günden bu 
yana yatalak hastalar için evlerine, iş yoğun-
luğundan gelemeyen çiftçiler için seralara 
ve tarlalara giderek aşı yapıyor. Aile sağlığı 
merkezlerinin yanı sıra havalimanı gibi 
kurumlara da giderek Kovid-19 aşısı yapan 
Minaz, yüzde 95 ağır engelli ve otizmli 9 
yaşındaki oğlu için de büyük fedakarlık 
gösteriyor. Afyon Sağlık Meslek Lisesinden 
1993 yılında mezun olduktan sonra Bur-
dur’un Yeşilova ilçesine bağlı Doğanbaba 
köyüne atanan ebe Minaz, burada sağır ve 
dilsiz bir kadının doğumu için taşlı patika 
yoldan elindeki malzemeleriyle 5 kilometre 
yürüyerek ilk kez doğum yaptırdığı günü 
unutamıyor. Bir taraftan mesleğini yapan 
Minaz, diğer taraftan da uzaktan eğitimle 
Atatürk Üniversitesinde 4 yıllık hemşire-

lik bölümü, Anadolu Üniversitesinde ise 
kamu yönetimi bölümünü bitirdikten 
sonra sağlık yönetimi alanında da yük-
sek lisansını yaptı. Kahramanmaraş ve 
Bingöl’de 3 yıl, İzmir’de ise 8 yıl çalıştıktan 
sonra Hatay ve Gaziantep’te çadır kentle-
rde de gönüllü çalışan Minaz, tüm sağlık 
çalışanları gibi salgının bir an önce bitmesi 
için mücadele ediyor.

İşimizi severek yapıyoruz
Minaz, sağlık çalışanlarının her zaman 

her yere koşturduğunu, ebe olmasına rağmen 
gönüllü aşı da yaptığını anlattı. Nerede boş 
yer varsa oraya tampon olduklarını vurgu-
layan Minaz, “Ekip olarak işimizi severek 
yapıyoruz. Tüm sağlık çalışanları büyük bir 
fedakarlık örneği sergiliyor. Tek amacımız 
salgının bir an önce bitmesi ve artık insan-
ların normal hayatına dönebilmesi. Çünkü 
salgından herkes çok etkilendi” diye konuştu. 

Adanmıs
bir hayat

Sağlık Bakanı Fahrettin 
Koca’nın koronavirüs 
aşılamasındaki 
fedakarlığından ötürü sosyal 
medya hesabından teşekkür 
ettiği Antalya’da görevli ebe 
Serpil Minaz, aşılamada 
ortaya koyduğu özveriyi 
otizmli oğlunun eğitimi 
için de gösteriyor

Almanya’da tornacıyken 
memleketi Kayseri’ye dönen 

Yetiş Ayyıldız, halı motifi 
çizen babasından miras 

kalan sanatını, Dede Korkut 
hikayelerinden esinlenerek 

keçi derisi üzerine icra ediyor

KAYSERİ’de torna 
işini bırakıp baba mesleğini 
sürdürmek isteyen 53 yaşındaki 
Yetiş Ayyıldız, Dede Korkut 
hikayelerinden esinlenerek, 
Türk mitolojisi figürlerini 
hayvan derisi üzerine çiziyor. 
Gençlik yıllarında makine 
torna ve tesviye işine başlayan 
Ayyıldız, hobi olarak babasının 

mesleği halı motifi çizimine 
de ilgi duydu. Daha sonra 
Almanya’ya giden Ayyıldız, 12 
yıl önce Kayseri’ye kesin dönüş 
yaptı, Hunat Medresesi’ndeki iş 
yerinde keçi derisi üzerine Türk 
mitolojisi figürlerini resmetmeye 
başladı.  Ayyıldız, babasının 
yeteneğinin kendisine miras 
kaldığını söyledi.

Ayyıldız, “Genelde eski 
motifleri, sadece Anadolu 
ile ilgili değil mitolojik, 
Balkanlar’dan Türkistan’a kadar 
Türklerin kullandıkları motifleri 
deriye işliyorum. Bazıları 
unutulmuş motifler. Eli belinde, 
tılsımlar, pıtrak gibi motifleri 
işliyorum. Genelde özel istek 
üzerine yapıyorum” dedi.

Tarihi yaşatan adam!

◊ ANIL BODUÇ

OKULLARI kapandı, 
Liseleri Giriş Sınavı yapıldı. 
26-27 Haziran’daki YKS’nin 
de tamamlanmasıyla özellikle 

çocuklu aileler 
için tatil sezonu 
tam anlamıyla 
başlamış olacak. 
Koronavirüs 
nedeniyle aylardır 
evlerinden dışarı 
çıkmayanlar 
önümüzdeki 
günlerde tatil 
bölgelerine gitmeye 
hazırlanıyor. Bu 
nedenle tatil öncesi 
diş sorunlarını 
halletmek isteyenler 
diş kliniklerinin 
randevularını 
doldurdu.

Diş 
kliniklerindeki 
yoğunluk 
hakkında bilgi 

veren Dentaluna Ağız ve Diş Sağlığı 
Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Diş 
Hekimi Arzu Yalnız “Tatil sezonuna 
girmemizle yoğunluk da başladı. 
Hastalarımız tatile gitmeden önce diş 
işlemlerini yaptırmak istiyor. Hem 
genel bakım yaptırmak isteyenler 
hem de erteledikleri diş çekimi, 
kanal tedavisi, dolgu gibi işlemleri 
yaptırmak istiyorlar” dedi.

LÜLEBURGAZ Belediyesi’nin 
2021 Çevre Yılı kapsamında başlattığı 
temizlik kampanyası öncesinde 
Belediye Başkanı Dr. Murat Gerenli, 
mahallelilerle bir araya gelip sorunları 
tek tek dinliyor. Başkan Gerenli 
ardından mahalle halkıyla birlikte 
imece usulüyle sokakları süpürüyor. 
Lüleburgaz Belediyesi’nin Haziran ayı 
başında başlattığı mahallelerde temizlik 
kampanyasının yeni adresi Zafer 
Mahallesi oldu. Temizlik kampanyası 
öncesinde Zafer Parkı’nda vatandaşla 
bir araya gelen Başkan Gerenli, 
mahalle sakinlerinin sorunlarını 
dinledi. Zafer Mahallesi Muhtarı 
Sabri Gündüz, Lüleburgaz Belediye 
Meclisi Üyesi Nihal Organ ve daire 
müdürlerinin de katıldığı toplantıda 
vatandaşlar talep, öneri ve şikayetlerini 
bizzat Başkan Gerenli’ye iletti.

SORUNLARI 
yerinde dinliyor

Önce diş hekimine
sonra tatil keyfine



İ ran ve mevcut siyasal sistemi üzerine 
kaleme aldığımız çok sayıda analiz ve 
değerlendirmede, ülkede yürürlükte 

olan hukuki süreçler ve teamüller incelen-
diğinde Cumhurbaşkanlığı ya da Meclis 
seçimlerine ilişkin mekanizmaların seçim-
lerin nihai sonuçlarına dair önemli ipuç-
ları, hatta tahmin imkânı verdiğini 
belirtmiştik. Daha basit bir ifadeyle, din 
adamları ve hukukçulardan oluşan 12 kişi-
lik Anayasayı Koruyucular Konseyinin 
(AKK) ön adayların belirlenmesinde izle-
diği tutum seçimlere katılım oranını etkile-
mekte, bu da seçimlerin sonucunun az çok 
önceden kestirebilmesini sağlamaktadır. 
Sistemin bekasından birinci derecede so-
rumlu bulunan AKK’nin herhangi bir ne-
denle müsamaha göstermesi durumunda 
2009 cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki gibi 
katılım oranı ciddi şekilde artabiliyor ya da 
son olarak geçtiğimiz 18 Haziran’da gö-
rüldüğü üzere bu oran önemli ölçüde aza-
labiliyor. Bu çerçevede uzun yıllar Meclis 
Başkanlığı yapmış Ali Laricani, popülist 
politikaları ve söylemleriyle geniş varoş ve 
taşra kesimlerinin gönlünü kazanan eski 
Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad 
ya da şehirli reformcu kesimlerin önde 
gelen teorisyenlerinden biri kabul edilen 
Mustafa Taczade gibi isimlerin adaylıkları-
nın reddedilmesi, bu seçimlere ilişkin 
önemli göstergelerden biri oldu. Son iki 
ismin adaylıklarının engellenmesi şaşırtıcı 
bir durum olmasa da uzun yıllar devletin 
en önemli bürokratik kademelerinde görev 
almış ve de bir ulema ailesinden gelen La-
ricani’nin reddedilmesi, hatta süreç içinde 
aile fertlerinin gündeme getirilerek çeşitli 
hakaretlere maruz bırakılması sistemin güç 
odakları arasındaki rekabeti göstermesi 
açısından önemliydi. Laricani konusunda 
AKK’nin bile ikiye bölündüğü ve bir oyla 
adaylığının engellendiği iddiaları da bu du-
rumu teyit eder nitelikte. Hameney’in, La-
ricani’nin gönlünü almaya yönelik ifadeleri 
adaylığına yönelik hukuki bir sonuç yarat-
mamakla birlikte daha fazla yıpratılmasını 
engellemiş oldu.  muhtemelen 
yalnızca Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile il-
gili olmadığı, aksine ülke lideri Hameney 
ve kendisine yakın isimlerin Devrim’in 
ikinci aşaması olarak nitelendirdikleri yeni 
döneme ilişkin ipuçları verdiği belirtilmişti. 
Buna göre İbrahim Reisi nispeten genç 
yaşı, Devrim’in ideallerine bağlı olması, 
aile ve hemşerilik bağları açısından da, 
yaşı ilerleyen Ali Hameney’in yerine Dev-
rim Liderliği makamı için de uygun bir 
isim olarak görülüyor. Yine de politik bir 
figür olmaması, kamuoyu önüne fazla çık-
maması ya da hitabetinin çok güçlü olma-
ması ve kendisinin bir anlamda idari ve 
siyasi tecrübe elde edebilmesi için bu ma-
kama seçilmesi özel bir önem taşıyor. Bu 
bağlamda Vahid Hakkaniyan’ın da ima et-
tiği gibi, sorun çıkarması muhtemel aday 
adayları ince bir mühendislikle elenmiş, 
kalan zayıf adayların karşısına da dört kal-
kan aday çıkarılarak tartışmalarda bir ka-
zanın yaşanmasının önüne geçilmiş oldu. 
Nitekim seçimler beklendiği gibi geçti: 
Ülke çapında yüzde 48,8; başkent Tah-
ran’da ise yüzde 26 seviyesinde katılımın 
sağlandığı seçimlerde geçerli oyların yüzde 
60’ından fazlasını alan İbrahim Reisi, yak-
laşık 18 milyon oy ile İran’ın yeni cumhur-
başkanı seçildi.  
Geçersiz oy sayısı da yaklaşık dört milyon 
ile ikinci sırada yer aldı. Reformcu kesimle-
rin son bir ümit ile üzerine yatırım yap-
maya çalıştığı ve sosyal medya üzerinden 
parlatmaya çalıştıkları Merkez Bankası 
Başkanı Abdulnasır Himmeti ise yalnızca 
2,5 milyon oy alabildi ve her seçimin de-
ğişmez adayı Muhsin Rızai’nin ardında 
yer aldı. Yine de reformcuların “gündem 

oluşturabilme kapasiteleri” bazı gözlemci-
leri bile şaşırttı. Örneğin 2009 yılındaki se-
çimlerden sonra ev hapsine alınan ve yakın 
zamanda dışarısı ile kısıtlı irtibat kurulma-
sına izin verilen eski Meclis Başkanı Mehdi 
Kerrubi bile son anda katılım çağrısı yapa-
rak Himmeti’nin desteklenmesini istedi. 
Mir Hüseyin Musevi ise farklı bir tutum iz-
ledi ve seçimlerin boykot edilmesi çağrı-
sında bulunarak, ülke içindeki siyasi 
dengeleri ve kamuoyu tepkisini daha iyi 
okuyabildiğini göstermiş oldu. 

İç politikaya etkileri 

İran iç siyaseti 79 Devrimi’nden sonra ka-
baca iki grup üzerinden şekillendi. Kökleri 
Devrim öncesine uzanmakla birlikte önce 
“sağ-sol”, sonra “reformcu- muhafazakâr” 
olarak tanımlanan bu kesimler arasındaki 
denge, Humeyni’nin 1989 yılındaki ölü-
müyle “sağcı” kesimin lehine kesin bir şe-
kilde değişti. Humeyni’nin koruması 
kalmayınca “sol” sayılan kesimin önemli 
isimleri siyaset sahnesinden uzaklaştı ya 
da pasif görevlere çekildi. Ancak bu grup-
lara yakın kişiler Musevi Hoiniha ya da 
Muhammed Hatemi gibi isimler üzerinden 
yeniden organize olarak ve zamanın ru-
huna uygun “gömlek değişikliği” yaparak 
1997 seçimlerinde göz alıcı bir geri dönüşe 
imza attılar. Bu yenilgiden gerekli dersi çı-
karan muhafazakâr kesimler bir daha ben-
zer bir gelişmenin yaşanmaması için 
gerekli önlemleri alsa da Neo-Muhafaza-
kâr çizginin temsilcisi Ahmedinejad ile bir-
likte geleneksel sağın babaları arasında yer 
alan Rafsancani ya da Natık Nuri gibi 
isimlerin küstürülmesi ve “reformcu” ke-
simlere yaklaşması sonucunda 2009 yı-
lında büyük sistem içi deprem meydana 
geldi. Muhafazakâr kesim bu badireyi de 
atlattı ancak 2013 seçimlerinde, Hasan 
Ruhani’nin seçim zaferini önleyemedi. Re-
formcu-ılımlı sağ ittifakı tekrar büyük bir 
başarıya imza atarak ülkenin halk oyu ile 
seçilen en önemli siyasi pozisyonunu ele 
geçirdi. Bahsedilen süreç içinde reformcu 
adayların engellenmesinin tek başına yet-
mediğini, ittifak kurabilecekleri ılımlı sağın 
da önünün kesilmesi gerektiğini fark eden 
sistem içi etkili kesimler yeni bir Ruhani 

modeline izin vermemek için harekete geç-
tiler. Bu noktada Ruhani’nin büyük bir 
rüzgâr yakalayarak başladığı cumhurbaş-
kanlığının şanssız bir şekilde sonlanması 
da etkili oldu. ABD liderliğindeki küresel 
güçlerle imzaladığı Nükleer Anlaşma 
(KOEP) ile iç ve dış politikada iddialı söy-
lemler kullanmaya başlayan, iç politikada 
Hameney’e ve dış politikada Çin’e karşı 
ifadeler kullanacak kadar kendisinde güç 
vehmeden Ruhani, Trump’ın 2016’da işba-
şına gelmesi ve iki yıl sonra Nükleer Anlaş-
madan çekilerek ağır yaptırımlar 
uygulamaya başlamasıyla zayıflamaya 
başladı. Ekonomisi iki yıl içinde yüzde 
20’ye yakın küçülen ülkenin son iki yıl 
içinde de küresel Kovid-19 salgınına 
maruz kalması, Ruhani’yi İran tarihinin en 
başarısız cumhurbaşkanı hâline getirdi. Bu 
durum kendisine yakın isimlerin veto edil-
mesine halk kesimlerinin neden tepki gös-
termediğini de açıklıyor. Yine ülkenin 
içinde bulunduğu ekonomik durum ve son 
on yıla ait sıfır büyüme oranı, seçim mü-
nazaralarına da darbe vurdu ve Reisi ile 
kendisini destekleyen adaylar, Himmeti’nin 
de içinde yer aldığı “Batıcı-Liberal” kadro-
ların ülke ekonomisini çökme noktasına 
getirdiğini savundular. 

Seçime katılım oranı düşüktü 

Yine de seçimlere katılım oranı, İran siste-
minin sürekli vurguladığı “demokratik ol-
masa da halkçı bir yönetim” olduğu 
iddiasını derinden yaraladı. Örneğin mu-
halifler Hameney’in birkaç yıl önceki bir 
hutbesindeki ifadelerini paylaşarak ağır it-
hamlarda bulunuyorlar. Bu konuşmada 
Hameney bazı ülkelerde seçimlere katılı-
mın bütün teşvik ve propagandalara rağ-
men yüzde 30 ila 40’larda kaldığını ve 
bunun bir yönetim için utanç vesilesi oldu-
ğunu, böyle yönetimlerin meşruiyetlerinin 
olmadığını iddia ediyor. Dolayısıyla 
AKK’nin ağır vetoları, ülkenin içinde bu-
lunduğu zor sosyo-ekonomik koşullarla 
birleşince Tahran, Tebriz ve Şiraz gibi şehir 
merkezlerinde katılım oranının neden 
yüzde 20’lere kadar düştüğünü açıklıyor. 
İran yönetimi şu ana kadar başarıyla yü-
rüttüğü ikili sistemde meydana gelen bu 

uçurumu hızlı bir şekilde kapatmak zo-
runda olduğunu biliyor ve bunda en 
önemli görev hiç şüphesiz uğruna büyük 
fedakârlıklar yapılan İbrahim Reisi’ye dü-
şecek. Aksi durumda ve siyasi sistemin 
içine kapanmayı sürdürmesi halinde re-
formcu kesimler arasında ümitsizlik ve sis-
tem içi siyasetten uzaklaşma giderek 
artacak ve yurt dışı merkezli muhaliflerin 
yapısında bazı değişiklikler meydana gele-
bilecektir. 
Yukarıda tersim edilen görüntü altında 
Reisi öncelikle kapsayıcı bir liderlik profili 
çizmeye çalışacaktır. Yalnızca kendisine oy 
veren yüzde 28’lik kitlenin değil bütün ül-
kenin cumhurbaşkanı olduğunu gösterecek 
adımlar atacaktır. Bu amaçla reformcu fi-
gürler olmasa da son dönemde küstürülen 
ılımlı sağ figürlere sembolik de olsa alan 
açması mümkün olabilir. Yine de başta 

gençler olmak üzere Neo-Muhafazakâr fi-
gürlerin taleplerini ertelemesi durumunda 
hemen olmasa da orta vadede ciddi eleşti-
rilerle karşılaşabilir. Yine Reisi’nin en 
önemli meydan okuma alanlarından biri-
sini ekonomi oluşturacaktır. Gerek kendisi 
gerekse de etrafındaki isimlerin sık kullan-
dıkları “direniş ekonomisi” kavramının 
içini nasıl dolduracakları, üretim ya da in-
şaat sektörü teşviklerinin halkın beklentile-
rini karşılayıp karşılayamayacağını zaman 
gösterecek. Reisi’nin kısa süre içinde gözle 
görülür bir iyileşme sağlayamaması hâ-
linde yalnızca zayıflayan toplumsal meş-
ruiyetin iyice kırılgan hâle gelmesine yol 
açmayacak, Hameney sonrası planlarını 
da ciddi olarak etkileyebilecektir. Dolayı-
sıyla önümüzdeki bir ya da iki yılın Reisi 
için bir hayli kritik geçeceğini söylemek 
mümkün.
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İran yönetimi şu ana kadar  
başarıyla yürüttüğü ikili 
sistemde meydana gelen  
uçurumu hızlı bir şekilde 

 kapatmak zorunda olduğunu 
biliyor ve bunda en önemli 
görev hiç şüphesiz uğruna 

büyük fedakârlıklar yapılan 
yeni Cumhurbaşkanı  

Reisi’ye düşecek

Geçtiğimiz hafta sonu 20 Haziran’da, 
Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardın-
dan 1991 yılında bağımsızlığını ilan 
eden Ermenistan’da şimdiye kadar devlet 
yönetiminde görev almış neredeyse tüm 
liderlerin aday olduğu bir seçim süreci 
yaşandı. Ermenistan’da erken seçim sü-
reci Nisan ayında Başbakan Nikol Paşin-
yan’ın istifasıyla başlamıştı. Karabağ 
Savaşı’nın ardından ülkede siyasi bir kriz 

meydana gelmiş, Paşinyan bu krizi son-
landırmak için Nisan 2021’de görevinden 
istifa etmişti. Ülkede Karabağ Savaşı ve 
sonrasında imzalanan 10 Kasım Mutaba-
katıyla yaşanan gerginlikler ve toplumun 
gidişattan duyduğu rahatsızlık Paşin-
yan’ın istifasıyla son bulmuştu. Sandıktan 
çıkan sonuç ise Ermenistan’da halkın 
artık ülkede barış ve huzura olan ihtiyacı-
nın önemli bir göstergesi oldu. Bilindiği 

üzere geçtiğimiz yıl yaşanan Karabağ Sa-
vaşı’nda Ermenistan ciddi askerî kayıplar 
verdi ve bu durum toplumda büyük tepki-
lere sebep oldu. Savaşın ardından varılan 
mutabakat ise Ermenistan’da ipleri ko-
parma noktasına getirdi ve ülkede pro-
testolar uzun süre devam etti. 
Protestoların ardından yaşanan darbe gi-
rişimi ve Paşinyan ile muhalefet arasın-
daki gerginlik hem içeride hem de 

dışarıda günlerce yankılandı ve Cumhur-
başkanı Armen Sarkisyan’ın da kendisini 
yalnız bırakmasıyla Paşinyan, istifa 
etmek zorunda kaldı. Bu süreçte her ne 
kadar Paşinyan Batılı devletlerden ve 
Rusya’dan beklediği desteği görememiş 
olsa da 24 Nisan’da ABD’nin 1915 Olay-
larıyla ilgili almış olduğu sözde soykırım 
kararı ülkede adeta Karabağ hezimetinin 
ardından bir zafer olarak kabul edildi. 

İbrahim Reisi’nin tüm kariyeri yargı 
alanında olduğundan dış politikada 
ne gibi görüşlere sahip olduğu ayrıntılı 
olarak bilinmiyor. Seçim tartışmala-
rında vurguladığı üzere büyük güçler 
yerine komşularla ilişkilere öncelik ve-
receğini söylese de bunun nasıl olaca-
ğını bilmiyoruz. Yeni dönemde de 
İran’ın Afganistan, Irak, hatta Türkiye 
ile olan ilişkileri büyük ölçüde Rei-
si’nin ABD karşısında izleyeceği politi-
kalara bağlı olacaktır. Yine çiçeği 
burnunda Cumhurbaşkanı’nın 
KOEP’in ihya edilmesine karşı çık-
ması beklenmiyor. Zira Viyana’da yü-
rütülen görüşmeler Dışişleri Bakanı 
Cevad Zarif’in Antalya Diplomasi Fo-
rumu’ndaki açıklamalarından da anla-
şılacağı üzere son aşamaya yaklaşmış 
durumda ve İran’daki ana dış politika 
hatlarının seçilmiş cumhurbaşkanı ta-
rafından belirlenmediği herkesin bil-
diği bir husus. Yine de 1988 yılında 

vuku bulan toplu idamlardaki rolü ne-
deniyle Uluslararası Af Örgütünün 
hedefinde yer alan, benzer şekilde 
ABD’nin de yaptırım listesinde bulu-
nan Reisi ile tecessüm eden yeni İran, 
reformcu kesimlerin hayalini kurduğu 
gibi başta ABD olmak üzere Batı dün-
yası ile sorunlarını aşmış, küresel sis-
teme entegre olmuş bir İran 
olmayacaktır. Reisi sınırlı ve dar bir 
anlaşmanın sağladığı görece rahatlığı, 
ekonomideki somut kazanımlara ve 
ülke siyasetindeki pozisyonunu güç-
lendirmeye tahvil etmeye çalışacaktır. 
Son olarak, Reisi’nin Türkiye’ye yöne-
lik bakışında reformcular arasında 
yaygın olduğu üzere herhangi bir 
olumsuzluk görünmüyor. Türkiye’nin 
İran’ın dış ticaretinde oynadığı kolay-
laştırıcı rol, turizm ilişkileri ya da tran-
sit işbirlikleri muhtemel KOEP-2 ve 
Kovid-19 sonrası dünyada daha da 
gelişecektir.    

Dış politika ve Reisi 

Ermenistan’da şimdiye kadar devlet yönetiminde görev almış neredeyse tüm liderlerin aday olduğu seçimleri Paşinyan’ın 
kazanması, Karabağ Klanı olarak bilinen ekibin artık eskisi kadar Ermenistan’da etkili olamadığının işareti

Ermenistan’da neler oluyor?

REISI VE YENI IRAN 

Ermenistan’da 
şimdiye kadar 
devlet yöneti-
minde görev 
almış neredeyse 
tüm liderlerin 
aday olduğu bir 
seçim süreci  
yaşandı.

Reisi öncelikle kapsayıcı bir liderlik profili çizmeye 
çalışacaktır. Yalnızca kendisine oy veren yüzde 
28’lik kitlenin değil bütün ülkenin cumhurbaşkanı 
olduğunu gösterecek adımlar atacaktır. Bu amaçla 
reformcu figürler olmasa da son dönemde küstü-
rülen ılımlı sağ figürlere sembolik de olsa alan aç-
ması mümkün olabilir. Yine de başta gençler 
olmak üzere Neo-Muhafazakâr figürlerin taleple-
rini ertelemesi durumunda hemen olmasa da orta 
vadede ciddi eleştirilerle karşılaşabilir
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KURALLARINA uygun ola-
rak güvenli bir ortamda 
gerçekleştirilmesi hedefle-

nen festivalin açılışı, 1 Temmuz Per-
şembe akşamı "Gala Konser" ile 
yapılacak. Konserde İstanbul Devlet 

Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde 
15 solist, aynı anda sahnede olacak. 
Orkestra şefliğini Can Okan'ın üstle-
neceği açılış konserinde, Wagner, 
Mozart, Rossini, Gounod, C. Saint- 
Saens, Messenet, Bizet, Verdi, Puc-

cini gibi ünlü bestecilerin eserlerin-
den seçkin örnekler seslendirilecek. 
Festival kapsamında düzenlenecek 
konserlerin biletlerine "www.bileti-
nial.com" internet adresi üzerinden 
ulaşılabilir.

12. Uluslararası İstanbul Opera Festivali başlıyor

FRANSA’NIN Strazburg ken-
tinde yaşayan Şaban Kiper’in 
Osmanlı ve Türkiye tarihine dair 

yazılmış Fransızca eserlerden oluşturduğu 
arşiv, II. Abdülhamid’e karşı Batı'nın tutu-
mundan, 1915 Ermeni olaylarına birçok 
meseleye ışık tutuyor. Aslen Niğdeli olan, 
Strazburg’da doğup büyüyen Kiper, 15 yıl-
dır Osmanlı ve Türkiye tarihi ile yazılmış 
Fransızca eserleri topluyor. Kiper, Fran-
sa’da 1915 Ermeni olaylarının tartışıldığı, 
inkar yasasının gündeme geldiği 2000’li yıl-
ların başında “Dedelerimiz gerçekten bir 
soykırım yaptı mı? Bununla ilgili nerden 
kaynak elde edebiliriz? Arşivlere nasıl ula-
şabiliriz?” sorularıyla hareket ederek döne-
min Fransızca gazetelerini satın almaya 
başladığını belirtti. Piyasayı takip eden kişi-
lerin kendisine Sultan II. Abdülhamid ile il-
gili haber bulunan çok fazla gazete 
olduğunu söylemesi üzerine, şu ana kadar 
II. Abdülhamid’in tahtta olduğu dönemi 
kapsayan 150 gazeteye ulaştığını ifade eden 
Kiper, şunları kaydetti: “Bu gazetelerde 
Fransız basınının, Osmanlı Bankası'nın 
bombalanmasına (1896), hatta 1901’e 
kadar Abdülhamid Han ile ilgili methiyeler 
yazdığını, iyi bir sultan, Türkiye-Fransa iliş-
kileri açısından iyi bir müttefik olduğunu 
belirttiğini görüyoruz. Ancak 1901-
1902’den sonra bir kırılma olduğunu anla-
şılıyor. Fransız basının dili tamamen 
değişiyor, eleştirel, hatta daha ziyade tama-
men Osmanlı'yı ötekileştirme, farklı gös-
terme çabası.” 

Yüzyıl arayla aynı tek seslilik 

Şaban Kiper, Fransız basınının o dönem II. 
Abdülhamid’e karşı kullandığı dildeki deği-
şim ile bugün Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’a karşı söylemlerindeki 
farklılaşmanın paralel olduğunu ifade ede-
rek, “Cumhurbaşkanımıza karşı Gezi olay-
ları öncesi ve sonrasında kullanılan dil ile 
Abdülhamid Han’a karşı Osmanlı Bankası-
nın bombalanması öncesi ve sonrasında 
kullanılan dil açısından basında ciddi bir 
paralellik var; bir noktadan sonra tamamen 
eleştirel bir dil kullanılıyor, ötekileştirme, 
şeytanlaştırma olduğunu görüyoruz.” diye 
konuştu. Fransa’da sağ sol fark etmeden 
Le Figaro, Le Monde, L’opinion, Libera-
tion gibi tüm ulusal basının bugün Tür-
kiye’ye karşı tek sesli bir kampanya içinde 
olduğunu söyleyen Kiper, “O dönemin Av-
rupa basınında, özellikle Sultan II. Abdül-
hamid’in son döneminde hem İngiliz hem 
Fransız basınında aynı tek seslilik var.” ifa-
delerini kullandı. Kiper, bu dönem Fransız 
basınında Sultan II. Abdülhamid’e “Kızıl 
Sultan” lakabı yakıştırıldığına, “insanları 
sevmeyen ve öldüren, diktatör sultan” port-
resinin özellikle öne çıkarıldığına işaret etti. 
Ermeni olaylarında İngiliz parmağı 
Koleksiyonundaki 17 Kasım 1895’e ait "Le 
Journal" gazetesinde yer alan bir resim ve 
habere dikkati çeken Kiper, haberde, Er-
meni olaylarının tamamen İngilizlerce 
planlandığını ve sahneye konulduğunu, 
bunu ince bir fikirle Osmanlı'nın üstüne 
yıkmak istediğinin anlatıldığını aktardı. 
Kiper, “Gazetenin içerisinde de Kara-
köy’deki Osmanlı Bankası'nın 1896’da 
bombalanmasında Fransa’nın rolünü, ban-
kayı bombalayan Ermenilerin Fransız ge-
misiyle nasıl Marsilya’ya kaçtığını 
açıklıyor.” diye konuştu. 
Hayali yazardan "Kızıl Sultan" kitabı 
Sultan II. Abdülhamid ile ilgili Fransız-
ca’da ilk çıkan “Abdul Hamid - Kızıl Sul-
tan” adlı kitabın 1936’da Gilles Roy 
tarafından yazıldığını dile getiren Kiper, 
Osmanlı hanedanının torunlarının yaptığı 
araştırmanın Gilles Roy adlı bir kişinin var 
olmadığını gösterdiğinin altını çizdi. Şaban 
Kiper, “Gilles Roy hiçbir zaman doğmamış, 
hiçbir zaman ölmemiş, kayıtlarda yok, ha-
yali bir isim. Kitap analiz edilince, bu gaze-
telerin haberlerinden toplanmış olduğu 
anlaşılıyor. Kitabın önsözünü de Fransa 
sömürgeci zihniyetinin Cezayir’deki en katı 
generali Leon Lamouche yazmış.” yoru-
munu yaptı. Kitabı kimin yazdırdığının 
halen bilinmediğini ifade eden Kiper, bu-
nunla birlikte kitabın hemen bir yıl sonra 
Türkçeye tercüme edilmesinin dikkat çekici 
olduğunu vurguladı.
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Strazburg’da doğup büyüyen 
Şaban Kiper, 15 yıldır Osmanlı ve 
Türkiye tarihiyle ilgili Fransızca  

yazılmış eserleri topluyor 

Tarihi toplayan adam! 

İSTANBUL Kültür Sanat Vakfı 
(İKSV) tarafından, Kültür ve Turizm 
Bakanlığının destekleriyle düzenle-

nen "İstanbul Caz Festivali" kapılarını 1 Ey-
lül'de 28. kez açacak. Açık hava mekanlarında 
24 gün boyunca sürecek festival kapsamında 
40'a yakın konser ve çeşitli yan etkinlikler mü-
zikseverlerin beğenisine sunulacak. Festival 
maratonunda konser verecek isimler arasında 
Afrika müziğinin dört Grammy ödüllü kraliçesi 
Angelique Kidjo, pop müzikteki yetkinliğini 
caza taşıdığı "İhtimaller" projesiyle Kenan Do-
ğulu, Ennio Morricone'ye ithaf ettiği albümü 
"Morriconne Stories"den parçalarla Avrupa ca-
zının önde gelen alto saksofonistlerinden Ste-
fano Di Battista, Hollandalı müzisyen ve 
prodüktör Niels Broos ile festivale özel proje-
siyle Mabel Matiz, geçen yıl Grammy'ye aday 
gösterilen Altın Gün, ilham kaynağı olan At-
lantic Records'ın kurucusu Ahmet Ertegün'ün 
hikayesini şarkılar eşliğinde sahneye taşıyan 
Karsu, BBC Yılın Sanatçısı Ödülü'nü kazanan 
ve Glastonbury ile Latitude festivalleri gibi 
önemli müzik sahnelerinde yer alan Arlo Parks 
yer alıyor. Festivalin ücretsiz "Parklarda Caz" 
konserlerine bu yıl İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi işbirliğiyle düzenlenecek #İstanbulBir-
Sahne konserleri de eklenecek. Konserlere her 
yaştan festival izleyicisi davetli olacak. Bir diğer 
sevilen etkinlik "Gece Gezmesi", bu yıla özel bir 
formatla Beykoz Kundura'nın farklı sahnelerine 
dağılacak. Festivalde 19 yıldır devam eden 
"Genç Caz" projesinde bu yıl 2013'te hayatını 
kaybeden müzik insanı Mehmet Uluğ'un anı-
sını yaşatmak amacıyla Mehmet Uluğ Fonu 
oluşturulacak. Genç Caz'la keşfedilen, gelecek 
vadeden genç müzisyenler bu fonla desteklene-
cek. 28. İstanbul Caz Festivali'nin programını 
tanıtmak amacıyla düzenlenen çevrim içi dü-
zenlenen tanıtım toplantısında konuşan İstan-
bul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Genel Müdürü 
Görgün Taner, "Festivallerimizle İstanbul'un 
kültür-sanat yaşamını yeniden güçlendirmek 
için çalışmaya devam ediyoruz. 

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) 
tarafından, Kültür ve Turizm Ba-

kanlığının destekleriyle düzenlenen 
"İstanbul Caz Festivali" kapılarını 

1 Eylül'de 28. kez açacak

Şimdi caz  
yapma vakti 

Zülfü Livaneli’nin üç yıl aradan sonra çıkardığı ve yayımlandığı 
günden bu yana liste başı olan yeni romanı “Balıkçı ve Oğlu” 

çok satanlar listesindeki yerini korumayı başarıyor

İSTANBUL Beylerbeyi Sa-
bancı Olgunlaşma Ensti-
tüsü Müdürü Yusuf 

Gürlek, Cumhurbaşkanlığı Külliye-
si'nde düzenlenen sergiye ilişkin yap-
tığı açıklamada, Dokuma Atlası 
Sergisi'nin, projenin birinci safhası 
olduğunu söyledi. Proje kapsamında 
dört safha planladıklarını belirten 
Gürlek, "Türkiye'deki yerel dokuma 
ustalarını desteklemek, onlara bu 
farkındalığı oluşturmak için yerel yö-
netimlerle, kalkınma ajanslarıyla iş 
birliği içerisine girilmesi planlanıyor. 
Yerel dokumacıların ürettikleri doku-
maların, modada tasarımcılar tara-
fından kullanılması için kalite 
seviyesi sabitleyip, standartlaştırmak 
projenin ileri hedeflerinden bazıları." 
dedi. Gürlek, sergi kapsamında yapı-
lan çalışmaların detaylarını şöyle an-
lattı: "Akademik kurulumuz var, 
onlar coğrafi işaret ve ham madde 
anlamında, gerçekten bu ülkeye 
damga vurmuş nitelikteki kumaşları 
belirlediler. Burada 30 çeşit, 151 
örnek kumaştan bir sergimiz var. 
Serginin içeriğini de bölge bölge 
ayırdık. Her bölgeye ait en önemli 
kumaşları belirledik. Bu sergideki 
bazı kumaşlar 'saray kumaşları' bazı-
ları 'Anadolu kumaşları' diye ayrıldı. 
Bu kumaşlar da bölgelere nitelendi-
rilerek sergileniyor. Kumaşların bir-
çoğu teknik, ham madde açısından 
orijinale uygun olarak yeniden üretil-

meye çalışıldı. Bazıları da tarihi ku-
maşlar, koleksiyonerler veya müze-
lerden alındı. Zaten projemizin bir 
sonraki safhası da teknik, ham 
madde açısından yok olmuş kumaş-
ları tekrar üretmek, bunun farkında-
lığını artırmak." 

2 bin 500'e yakın yayın 

Sabacı Olgunlaşma Enstitüsü Proje 
Koordinatörü Ayşe Dizman da proje 
ile "Orta Asya'dan bugüne gelen do-
kuma kültüründeki zenginliğe nasıl 
katkıda bulunuruz?" sorusuna yanıt 
aradıklarını anlattı. Anadolu doku-
malarının kayıtlarında ve kimliklen-
dirmelerinde sorunlar olduğunu 
gördüklerini dile getiren Dizman, 
şöyle konuştu: "Bununla ilgili ciddi 
bir akademik araştırma yaptık. 2 bin 
500'e yakın yayın okuyarak, bunları 
bir bilgi bankasına dönüştürdük. Bu 
dört yıllık bir proje. Dört yıl içeri-
sinde bu araştırmaların yanı sıra 
topladığımız dokumaların kimliklen-
dirme çalışmalarını ve analizlerini 
yaptık. Bu analiz raporlarına göre, 
sergimizde hem 100 yıl öncesi doku-
maları hem bugünkü dokumaları eş-
leştirerek, sergilemeye çalıştık. Proje 
kapsamında, 2023'e kadar yayın ha-
zırlanması, analiz laboratuvarının 
kurulması, coğrafi işaret almış ve 
alacak dokumaların ayrılması ve 
Türk markası olmak üzere planları-
mız var. Bölgesel anlamda alt proje-

ler hazırlayarak, bu alt projeler vası-
tasıyla her bölgenin dokumasını öne 
çıkarmayı amaçlıyoruz." Sergi küra-
törü Güneş Güner de Türkiye'nin 
kendi sınırlarında, Anadolu'dan 
miras kalan kumaşların, bugüne 
kadar nasıl ve ne niyetlerle dokun-
duğu ve ne şekle dönüştüğünün ser-
gilendiğini anlattı. Bütün kıymetli 
kumaşları sergide bölgelere ayırarak, 
geçmişten geleceğe doğru bir araya 
getirdiklerini belirten Güner, "Sergi-
nin rotasını da temel elyaf kaynakla-
rından başlatıp, ilkel dokuma 
aletleriyle devam ettirdik. İlk doku-
malarımız olan ipekten sonra bölge-
sel rotalarda Ege zeytini renginin 
üzerinde Ege dokumalarını, Akdeniz 
mavisinin üzerinde Akdeniz doku-
malarına yer verdik." dedi. Dokuma-
lar içinde, dünyada "Angora" olarak 
bilinen "Ankara Sof"unun sergilendi-
ğini de aktaran Güner, sergide Ana-
dolu desenleri ve desen atlasının da 
yer aldığını söyledi. 

Dokuma tezgahı sesi 

Sergide, dokumaları dokuyan kadın-
ların hangi duyguyla bu desenleri 
kumaşa aktardığını gösteren detay-
lar da bulunduğunu anlatan Güner, 
dokuma tezgahı sesinin, sergiyi ge-
zerken ezgi olarak yayınlanacağını 
söyledi. Eski ve kıymetli katalogların 
sergilendiği bölüme de dikkati çeken 
Güneş Güner, "Serginin çıkış nokta-
sında bir sürprizimiz var. 'Geçmişten 
ilham alan gelecek' diye figüre ettiği-
miz 20'li yaşlardaki tasarımcıların bu 
dokumalardan ilham alarak, gele-
ceğe yön verecek tasarımları var. İç-
lerinde, beledi dokumalarından 
yapılmış çantalardan tutun da kut-
nudan esinlenilmiş daha sportif ve 
aktif kıyafetler. Bunların 2030-
2040'da nerelere taşınabileceğini 
hayal ettiğimiz bir alandan sergiden 
çıkıyoruz." diye konuştu. Sergi küra-
törü Güneş Güner, genç tasarımcı-
lara ise şu mesajı iletti: "Türkiye'den 
çıkacak, özellikle giysi tasarımı, ev 
tekstili gibi farklı alanlarda fark ya-
ratmamız ve otantik olmamızla ilgili 
Türk dokuması bize inanılmaz bir 
güç kazandırıyor. Bunu bilip sahip-
lenmek ve bunlarla fark yaratacak 
tasarımlar yaratabilmek için bu ser-
giyi özellikle bütün genç tasarımcıla-
rın görmesini hayal ediyorum."

Bu sergiyi kaçırmayın 
Emine Erdoğan himayesinde yürütülen Türkiye'nin yöresel dokumalarını ilk kez  

bir araya getiren “Türkiye Dokuma Atlası” projesi kapsamında hazırlanan  
“Dokuma Atlası Sergisi”nde Anadolu'nun miras kumaşları sergileniyor 

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 12. Uluslararası İstanbul 
Opera Festivali, 1-11 Temmuz'da İstanbul Arkeoloji Müzeleri bahçesinde gerçekleştirilecek

Z ülfü Livaneli’nin İnkılâp 
Kitabevi etiketiyle bir süre önce 
raflarda yerini alan yeni 

romanı Balıkçı ve Oğlu’na edebiyatseverle-
rin ilgisi devam ediyor. Romanında okur-
larını Ege kıyılarında balıkçılık yapan bir 
ailenin hikâyesine ortak eden Livaneli’nin 
başarısı okurlarının desteğiyle hız kesme-
den devam ediyor. Tutkusuyla Ernest He-
mingway’e, çevre duyarlılığı ile Halikarnas 
Balıkçısı’na selam gönderdiği romanında 
günümüzün en önemli problemlerinden 
biri olan göçmenlik sorununu insani bir 
bakış açısıyla ele alan usta edebiyatçının 
romanının çok satanlar listesinde uzun sü-
redir yerini korumayı başarması, okurları-
nın da kitaba olan ilgisini kanıtlıyor. Her 
kitabında olduğu gibi Balıkçı ve Oğlu’nda 
da kendisini yalnız bırakmayan okurlarına 

teşekkürlerini sunan Livaneli, herkesi de-
nizleri, balıkçıları, göçmenleri ve yitip 
giden hayatlarına ortak olmaya davet edi-
yor. Zülfü Livaneli, Balıkçı ve Oğlu ile son 
yılların en can yakıcı ve büyük dramı “göç-
menliği” balıkçı Mustafa, Mesude ve 
Samir bebek üzerinden anlatıyor. O güne 
dek sıcak evlerinde televizyondan izledik-
leri haberlerden veya tanışlarla sohbetler-
den aşina oldukları ölü insan bedenleri ve 
yarı ölü bir bebek evliliklerinin tam orta-
sına düşerek bir bomba etkisi yaratıyor; 
aile ilişkilerini bambaşka bir çehreye bü-
ründürüyor. Zülfü Livaneli’nin, üç yıl ara-
dan sonra yazdığı ve İnkılâp 
Kitabevi etiketiyle yayımlanan yeni 
romanı Balıkçı ve Oğlu, inkilap.com ve in-
ternet üzerinden kitap satan tüm mecra-
lardan satın alınabilir.

EN COK LIVANELI 
OKUNUYOR 



“13 kupa kazanmışız 
futbolda. 17 teknik adamla 
çalışmışım 20 senede. Bir 
laf da şu: ‘Fenerbahçe’ye 
antrenör bulamıyoruz, 
gelmiyorlar’... Böyle bir söz 
hem Fenerbahçe’ye hem 
Türkiye’ye hakarettir. 
Parayı verirsen insan 
her yere gelir, parayı 
vermezsen kimse gelmez. 
Bana ver 10 milyon euro, 
bak ben sana kimleri 
getiriyorum. Gereğini yap, 
yapamayacaksan bırak. 
Birisi çıkar, aday olur. 34 
bin tane üye var, bir Allah’ın 
kulu çıkar elbet. Bak rakip 
seçim yapıyor, 5 aday çıkıyor. 
Bizde niye yok? Niye halka açtık 
biz bu kulübü? Korkmayın, çıkın. 
Kaybederiz ne olacak? Biz kaybettik, 
ne oldu? Daha da büyüdük. Bak para 
kazanmaya başladık, ailemizle zaman 
geçirmeye başladık. Herkes mutlu.”
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FENERBAHÇE ‘de seçimi kaybettiği 
2018’den bu yana suskunluğunu 
koruyan eski başkan Aziz Yıldırım’ın 

Olağan Seçimli Genel Kurulu’ndan bir 
gün önce basın toplantısı düzenledi. Sarı-
lacivertlilerin dünü, bugünü ve yarını 
üzerine açıklamalarda bulunan Yıldırım’ın 
toplantısı, Çırağan Sarayı’nda gerçekleşti. 
Fenerbahçe TV, eski başkanın konuşmasını 
canlı olarak yayınladı. Yıldırım’ın hedefinde 
mevcut başkan Ali Koç vardı ve sert sözlerle 
eleştirilerini sıraladı. Aday olmayacağını 
belirterek konuşmaya başlayan Yıldırım, 
“Başkanlığa aday olmayacağım, bunu 
bilin. Fenerbahçe’nin geleceğini tehlikede 
gördüğüm için toplandık. Mahallede 
yönetim yapsanız, böyle bir liste olmaz.” 
“Bizi tahrik ettiler. Konuştuğumuzda ‘Neden 
konuştunuz’, konuşmadığımızda ‘Neden 
konuşmadınız’ dediler, bizi tuzağa çekmeye 

çalıştılar. Biz buna düşmedik. Bugünden 
sonra Fenerbahçe’ye verilecek zararların 

karşısında açıkça kamuoyunu 
bilgilendireceğiz, gereken neyse onu 

yapacağız” dedi.
Enkaz edebiyatı yapıyorlar

Fenerbahçe’ye enkaz 
bıraktıkları yönündeki 
eleştirileri de eleştiren 
Yıldırım, “3 senedir bir 
enkaz edebiyatı var. 
Biz çok kötü bir mali 
tablo aldık. Hayır, 
biz böyle bir tablo 
bırakmadık. Biz 1998 
yılında 1 oyla başkan 
seçildik. Geldiğim 
günden, 20 yıl sonrası 
bıraktığım Fenerbahçe 
arasında çok fark vardı. 

Dereağzı’nda bir tek 
Metin Aşık Tesisleri ve 

bir çim saha vardı. Tapusu 
yoktu, 50 tane tapu aldım 

kulübe. Tapuların hepsi 
kulübün kasasında. Bugün 

Fenerbahçe’nin mal varlığı, 
borçlarından fazladır ama sayın 

başkan ya hesap ya kitap bilmiyor, 
Galatasaray ‘ın Beşiktaş ‘ın mal varlığı 

bizden fazla diyor. Beşiktaş’ın neyi var? 
Stadı. Başka? Bir de tesisi. Başka? Apartman 
var. Galatasaray’ın Florya’da yarısı devlete 
ait olan arsa, devletin yaptığı stat... Başka? 
Bir arazi ve nakit para var. Başka ufak 
tefek şeyleri vardır. Acaba bugüne kadar 
Fenerbahçe için hiçbiri bir tane ağaç diktiler 
mi? Kulübün oraya bir tane bekçi kulübesi 
yaptılar, başka bir şey yok” diye konuştu.

Ali Koç’a sert sözler
Ali Koç için önemli açıklamalar da yapan 

Yıldırım, “Sayın Ali Koç, bu kulübe niye 
geldiğinin farkında değil. Üyeler onu niye 
seçti, 16 bin kişi ona niye oy verdi anlamamış. 
Ali Koç, beyaz atlı prens olarak geldi. Pamuk 
Prenses’i alacak, uçuracak... Beyaz atlı prens 
küme düşürüyordu bizi. Ben şampiyonluk 
sözü vermedim’ diyor. Fenerbahçe başkanı 
olan, Fenerbahçeli olan herkes şampiyonluk 
sözü vermeye mecburdur. Stadı yaptık, 
borç alarak yaptık. 100 milyon dolar’a 
yakın maliyeti oldu. Ülker Arena... Bugünkü 
maliyeti 130 milyon dolar. Samandıra, 
Dereağzı tesisleri, Fenerbahçe Koleji arazisi, 
Fenerbahçe TV ve yayın grubu, Fenerium, 
Faruk Ilgaz Tesisleri, Topuk Yaylası... 
Bunun gibi varlıklarla devam ediyor. Hiç 
varlıklarımızın farkında değiller çünkü hiç 
gezmediler, görmediler. Bunları gezip görmek 
de 10-15 gün sürer” dedi.

Hapis mi yaptın Ali Koç?
Koç’a yönelik eleştirilerini sürdüren 

Aziz Yıldırım şöyle konuştu; “3 senede 
çok sıkıntılar çektim’ diyor. Hapis mi 
yattın? Pandemide 1 hafta evden çıkmadın 
herhalde. Ali Koç’un bir sıkıntısı var: Aziz 
Yıldırım ve arkadaşlarından rahatsız oluyor. 
Ya biz kenara çektik, kaybettik çekildik. 
Biz kaçmadık. Aday olduk, seçilemedik. 
Kaçmadık, buradayız. Yine kaçmayız. Pendik 
maçını kaybettik, bizi istifaya davet ettiler. 
Olur, ederiz dedik. Aldık kongre kararı, bir 
tanesi aday olmadı. Biz mecbur devam ettik. 
Ali Koç’un içine Aziz Yıldırım ve arkadaşları 
kaçmış. Lütfen bizi kendine rakip görme. 
Bizi düşman olarak görme, bizi içinden at. 
Bizle rakip olabilmen için 20 sene başkanlık 

yapman, şampiyonluklar alman, stadı yıkıp 
yeniden yapman, Topuk Yaylası’nı yıkıp 
yeniden yapman lazım. Ben Fenerbahçe’nin 
kendisiyim. Gözünün üstünde kaşın yok 
demeyeceksin, hapse gideceksin hapse. 
Bunları yapacaksın. Bugüne kadar sabrettim, 
bundan sonra sabretmem. ‘Aziz Yıldırım’a 
göstereceğiz’ diyor yanındakiler. Neyi 
göstereceksiniz? Her gecenin sabahı olmaz, 
bunu bilin. “Ben sizi mahkemeye vereceğim, 
verdiğiniz sözleri yerine getirmeniz lazım. 
Biz seçim günü 150 milyon euro verelim 
dedik, sen futbolu biz diğerlerini yönetelim 
dedik. 150+1 dedin. Ne verdin sen bu kulübe 
şimdiye kadar? 50 milyon dolar hibe ettin. 
52 tane oyuncu aldın. Para yok bu kulüpte, 
batmış bu kulüp. 52 tane topçuyu nasıl aldın? 
6 tane antrenör getirdin. Biz bir oyuncu 
alıyorduk, hemen bildiriyorduk SPK’ya. Hani 
SPK nerede? Onlar da yok ortada. Şimdi 
diyecek ki ‘Fenerbahçe’yi şikayet ediyor.’ Evet 
ediyorum çünkü Fenerbahçe’nin gittiği yeri 
kimse bilmiyor.”

Borç yüzde 67 artmış, kendi verdikleri 
hariç. 2 yılda bu kulübe 500 milyon dolar 
girdi. Bu para ne oldu? 50 milyon euro, bizim 
çalışmalarımız sonucunda alınan oyuncuların 
satışlarından gelen bonservis parası. 3 tane 
basketbolcunun ABD’ye satışından gelen para 
da var” diye konuştu.

Git Sergio Ramos’u al
Ali Koç’un kendisine ‘yalancı’ dediğini 

de anımsatan Aziz Yıldırım, “Bize yalancı 
diyor. Ben hayatımda bir kere bilinçli 
yalan söylemedim. Seni affetmem. Seni bu 
seyirciyle göndereceğim, bunu bil. Ali Koç, 
sen Koç’luğunu bil. Koç’un veliahtısın. 
Sana gidip Darmstadt’tan Serdar Dursun’u 
almak yakışmaz.” Sergio Ramos boşta, git 
al. Benzema’yı al, Roma’dan Dzeko’yu al. 
Bundan sonra sahnedeyim. Bundan sonra her 
söyleyeceğiniz söze iki söz söylerim, her yere 
gelir konuşurum, bilin. Hiç televizyonlardan 
ayrılmam. Anelka geldi burada yedek 
kulübesinde oturdu. Senden Serdar Dursun’u 
değil bunları bekliyoruz. Para yok diyorsan 
bırak, parası olan gelir” dedi.

3 Temmuz açıklaması
3 Temmuz sürecine ilişkin de 

değerlendirmeler yapan efsane başkan, “3 
Temmuz’dan önce Murat Özaydınlı yanıma 
geldi. ‘Hisse senetleri 1.8 milyar doları 
buldu. Biz yüzde 15 halka arz yapalım, 
270 milyon dolar kulübe para gelecek. 150 
milyonla borcu ödeyelim, 100 milyon doları 
bankaya koyalım, 20 milyon dolarla transfer 
yapalım’ dedi.” Forbes dergisi, ‘Aziz’in 
mucizesi’ diye başlık attı. Gelecek 20 yılın 
takımlarından biri olarak gösteriyorlardı 
bizi. Sonra 3 Temmuz... Sayın Ali Koç 3 
Temmuz’un neresinde, bunu anlamadık. 
Bir gün 3 Temmuz kırmızı çizgimiz diyor, 
2013’ten sonra yönetim başarısızlığıdır diyor. 
Karar ver. ‘Benim dava arkadaşlarım bana 
FETÖ’cü diyor’ dedi, böyle bir şey yok. Buna 
girersek, önce Hakan Şükür’ün suçlamalarına 
cevap vereceksiniz. 2012’de seçim var, ben 
hapisteyim, sen yönetime girmedin, ayrıldın 
gittin. Kumpas davası için gittik dilekçe 
verdik ve karar çıktı. Bizden başka herkes 
seviniyor, bir biz sevinmedik. Dava başka 
türlü bitseydi, biz zor durumda kalacaktık. 
Bir mahkeme ya sonuçta, dünyaları kazandık 
gibi... Biz olmasak dava olmaz. Bırakın 
onun savunuculuğunu da, politikasını da 
biz yapalım. Davalar açılacakmış, bunların 
bizim kontrolümüzde olması gerekiyor. Bizim 
içimiz yandı, biz yandık. Ne kaybettiğimizi biz 
biliyoruz, bize sormadan yapmayın, hareket 
etmeyin. Daha Yargıtay’daki dava devam 
ediyor” diye konuştu.

Obradovic açıklaması
Aziz  Yıldırım’ın diğer açıklamaları ise şöyle; 

“Obradovic benim dostum. Akşamları oturur-
duk, Obradovic gelirdi, konuşurduk. 5 dakika 
basket, 5-6 saat hayat hikayesi. O anlatırdı, biz 
anlatırdık. Ali Yıldırım, ona takılırdı: ‘Sen zone 
yapmayı bilmiyorsun, Mahmut abiden öğren’ 
derdi. Bir marka yarattık, Fenerbahçe basketbo-
lu... Obradovic’le dost ilişkimiz vardı. Obradovic 
gibi bir hocayı o dönem bulmak hem zor, hem 
de kaybettikten sonra onun yerini doldurmak 
zor. Marka olan Fenerbahçe basketbolunun bu 
hallere düşmesine çok üzülüyorum. Sayın Ali 
Koç, basketbol takımını A.Ş haline getiriyorum 
de. Ben de o A.Ş’yi almaya talibim. Ben de Obra-
dovic’i getiriyorum.”

BEYAZ ATLI PRENS
KÜME 

DÜSÜRECEKTİ

AZiZ YILDIRIM BOMBALADI

Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, görevden ayrılmasından 3 yıl sonra ilk kez dün 
basın toplantısı yaptı. Sarı Lacivertli kulübün eski başkanının hedefinde mevcut başkan 
Ali Koç vardı. Aziz Yıldırım sert dille eleştirilerini sıralarken, “Sayın Ali Koç, bu kulübe 

niye geldiğinin farkında değil. Üyeler onu niye seçti, 16 bin kişi ona niye oy verdi 
anlamamış. Ali Koç, beyaz atlı prens olarak geldi. Pamuk Prenses’i alacak, uçuracak... 

Beyaz atlı prens küme düşürüyordu bizi.” ifadelerini kullandı

“Ülker’le birleşmeden sonra şampiyonluklar geldi, bizden önce basketbolda 
1 şampiyonluk var. Sonrasında 7 şampiyonluk aldık. Pinponda bile Avrupa 

Şampiyonu olduk. Gittik maça, hava nemli. Salonun kapılarını açmıyorlar pinponu 
etkiler diye. 4 saat kalkmadan izledik. Fenerbahçe kan kaybediyor, Fenerbahçe bir 

Anadolu takımı haline geldi. 52 tane oyuncuya kaç lira para verdi, hangisine ne kadar 
para ödedi bilen var mı? Şeffaf olacaklardı, her şey açık olacaktı. Bilen var mı? Olmaz 
tabi bu zihniyetle. Kurumsal yapıymış, yesinler ya... Para yok, Fenerbahçe batmış, sen 

52 tane oyuncu alabiliyorsun. 30 milyon dolar parayla bunu hallediyorsun. Antrenörleri 
getiriyorsun, Cocu’ya 1.5 milyon euro tazminat veriyorsun. E maaş da verdin, kaça geldi? 

Mourinho’yu getirsen daha iyiydi.”
İrfan Can Kahveci transferi

“Mesut Özil, İrfan Can Kahveci... Kaça aldılar, bilen var mı? 1000 TL bile bunlar için 
TFF’ye ödeme göstermediler. İrfan Can’a Galatasaray ve Marsilya 4.5 milyon euro 

bonservis önerdiler. Biz 11 milyon euro’ya aldık. Sakın beni yalanlamasınlar, evrakları 
koyarım önlerine. Emre Belözoğlu şampiyon yapsaydı, devam edecek miydiniz 

diye soruyorlar. ‘Ben belki olmayacaktım’ diyor. Hayda... Ne demek istiyor? 
Niyeti şampiyon yapıp gitmek, gittikten sonra da ‘Ali Koç başkan, Fenerbahçe 

şampiyon’ dedirtmek istiyor. Tek derdi bu. Yanlış transferler, yanlış 
çalışmalar... 52 tane oyuncu alacağınıza, 10 tane oyuncu alsaydınız. 

Aykut’u, Hasan’ı tutsaydınız... Ama içine Aziz Yıldırım kaçmış, 
illa yarışacak. Benimle yarışamazsın. Ben sokakta büyüdüm, 

bilye oynadım, çelik çomak oynadım. Sen pamuklara 
sarılarak yaşadın, bunları yaşamadın ki. Biz 

çok dayak yedik.”

“Fenerbahçe’nin satılabilmesi 
için tüzüğümüz gereği genel 
kurul kararı gerekiyor. Hayatım 
boyunca hiç böyle bir düşüncem 
olmadı. Adı ne olursa olsun, hiç 
kimse bu kulübü satamaz, peşkeş 
çekemez. O gün biz burada 
oluruz. FETÖ’cüleri gördüğüm 
an, bunu hissettiğim an ben 
oradayım. Geleceğim. Hocacılar, 
FETÖ’cüler bu kulübe giremez.”

Borcu kapatsanıza
“440 milyon euro borç 

bıraktım. Bu borcun yarısı 
dövizdir, geri kalan kısmı Türk 
Lirası’dır. Bunlar 50 milyon 
euro oyuncu sattılar, 25 halka 
arz yaptılar, villaları sattılar, 
100 milyon euro nakit para 

girdi. Siz bu parayla gidip borcu 
kapatsanıza kardeşim. Sen 
parayı yedin, sonra ‘Bana borç 
bıraktılar, enkaz bıraktılar’... 
Yok ya... Biz bir hesap çıkardık, 
bu hesaba göre kulübün 591 
milyon dolar mal varlığı var. 
Artı 300 milyon dolar ben 
Futbol A.Ş bıraktım, sporcular 
bıraktım. Şimdi Ozan Tufan’ı 
satacaklar, onunla gidip borçları 
kapatsınlar. Murat Ülker, 
tehditlere ve uyarılara rağmen 
6-7 defa hapishaneye geldi. Allah 
ondan razı olsun. Bu salonu 
açmayacağız sen çıkana kadar, 
hayır dedim aç. Murat Ülker 
benden de iyi Fenerbahçelidir, 
bunu bilin. “Hani diyorlar 

ya, enkaz bıraktım diye... Ben 
diyorum ki 500 milyon euro mal 
varlığı bıraktım size. 300 milyon 
euro da borç bıraktım. Eğer bu 
300, 500’ü geçerse, ben kulübe 
ödemeye hazırım. Bir daha sakın 
kimse enkaz durumu yapmasın. 
Hem Galatasaray’dan hem 
Beşiktaş’tan iyi durumdayız.”

Kongreye geleceğim
Kongreye geleceğini de 

anlatan Aziz Yıldırım, “Buradan 
yönetime sesleniyorum. Tribünü 
açsınlar, ben orada oturacağım. 
Üye aidatı 500 TL olursa üye 
sayısı düşer. Aidatları düşük 
tutun, giriş ücretini yükseltin. 
Halkın takımı olmaktan 
çıkmayalım” dedi.

Fenerbahçe 
kan kaybediyor

13 kupa 
kazanmışız

BAŞKANLIĞI 
düşünmüyorum

“Düzgün yönetim yapın. Benim yönetimden bir 
başkan çıktı, bir federasyon başkanı çıktı. Bıraksam 
bunlardan biri de başkan olacaktı da bırakmadım, 

‘Ben başkan olacağım dedim, siz durun’... Başkanlığı 
düşünmüyorum, arkadaşlarımdan aday çıkan olursa 

onları destekleyeceğim. Kenara çekilmeyeceğim, 
protokol tribününde oturacağım. Beni görecekler.”

Hiç kimse 
bu kulübü 
satamaz
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EURO 2020’NiN
iSTATiSTiKLERiAltaylı Kappel’e 

talip çıktı
SÜPER Lig’e yükselen Altay’ın 

başarısında pay sahibi olan önemli 
oyunculardan Leandro Kappel’e 1’inci 
Lig’den iki kulüp talip oldu. Hollandalı 
futbolcuyu ligin yeni takımlarından 
Manisa Futbol Kulübü ile Eyüpspor’un 
kadrosuna katmak istediği belirtildi. 

EURO 2020’de grup aşaması dün oynanan karşılaşmalar ile sona erdi. Gruplarda 
oynanan 36 maçın ardından rekorlar kırıldı, dikkat çekici istatistikler ortaya çıktı

AVRUPA Futbol 
Şampiyonası’nda grup aşaması 
dün akşam E ve F gruplarında 

oynanan karşılaşmaların ardından 
tamamlandı. Son 16’ya yükselen 
takımların belli olmasının ardından 
Galler-Danimarka, İtalya-Avusturya, 
Hollanda-Çekya, Belçika-Portekiz, 
Hırvatistan-İspanya, Fransa-İsviçre, 
İngiltere-Almanya, İsveç-Ukrayna 
eşleşmeleri ortaya çıktı. Grup aşaması 
boyunca bazı takımlar iyi bazıları ise 
kötü performans sergilerken bireysel 
anlamda da birçok oyuncu dikkat çekici 
istatistiklere imza attı. Turnuvaya 
büyük umutlarla başlayan ve EURO 
2020’yi takip eden gazetecilerin gizli 
favorilerinden biri olan Türkiye, hem 
oynadığı kötü oyun hem de aldığı 
başarısız sonuçlarla birçok kişiyi 
şaşkınlığa uğrattı. A Grubu’nda 
oynadığı 3 maçta puan alamayan milli 
takım, Kuzey Makedonya ile birlikte 
turnuvayı puansız kapatan iki takımdan 
biri olurken, attığı 1 gol ve yediği 8 
golün sonucunda ortaya çıkan eksi 7 
averaj ile turnuvanın en kötü averajına 
sahip olan takımı oldu.

İtalya kalesine duvar ördü
Turnuvanın ev sahibi ülkelerinden 

biri olan İtalya ise gösterdiği 
performans ile taraflı tarafsız herkesin 
takdirini kazanmış durumda. A 
Grubu’nda oynadığı 3 maçı da kazanan 
İtalyanlar, bu maçlarda 7 gol atarken 
kalesinde gol görmedi. İtalya Milli 
Takımı, oynadığı son 11 maçta 32 gol 
kaydederken kalesini kapattı. İtalyanlar, 
son olarak 14 Ekim 2020’de Hollanda 
ile 1-1 berabere kaldığı UEFA Uluslar 
Ligi karşılaşmasında kalesinde gol 
görmüştü.

Macaristan büyük alkış aldı
EURO 2020’de kuraların 

çekilmesinin ardından “ölüm grubu” 
olarak adlandırılan grupta Fransa, 

Almanya ve Portekiz ile eşleşen 
Macaristan gösterdiği performans ve 
mücadele ile alkış aldı. Aynı zamanda 
turnuvaya ev sahipliği yapan ülkelerden 
biri olan ve gruptaki üç karşılaşmadan 
ikisini Budapeşte’de yüzde 100 seyirci 
önünde oynayan Macaristan, bir 
sürprizin eşiğinden de kıl payı döndü. 
Gruptaki Almanya maçının 83’üncü 
dakikasına 2-1 önde giren Macarlar, 
Goretzka’nın golüne engel olup 
üstünlüğünü koruyabilseydi gruptan 
kalifiye olacaktı.

Ronaldo yine rekor kırdı
Portekiz’de ise kaptan Cristiano 

Ronaldo, bu turnuvada yeni rekorlar 
kaydetti. Macaristan maçında attığı 2 
gol ile Avrupa Futbol Şampiyonaları 
tarihinde Michel Platini’yi geride 
bırakarak en çok gol atan oyuncu 
olan Ronaldo, grubun son maçında 
Fransa karşısında da 2 gol üreterek bir 
rekora ortak oldu. 36 yaşındaki oyuncu 
Portekiz Milli Takımı adına attığı gol 
sayısını 109’a yükselterek milli takım 
kariyerinde en çok gol atan oyuncu 
rekorunu eski İranlı forvet Ali Daei ile 
paylaşmış oldu. Yıldız oyuncu, Portekiz 
formasıyla 1 gol daha atması halinde 
bu rekoru da kariyerine ekleyecek.

Benzema’nın büyük sevinc
Turnuvanın favorilerinden biri 

olarak gösterilen son Dünya Kupası 
şampiyonu Fransa’da ise turnuva 
öncesi Karim Benzema sürprizi 
yaşanmıştı. Mathieu Valbuena ile 
yaşadığı olaylardan dolayı Ekim 2015’te 
Ermenistan ile oynanan karşılaşmanın 
ardından bir daha davet edilmediği 
milli takıma yaklaşık 5.5 yıl sonra dahil 
edilen Benzema, Portekiz karşısında 
attığı 2 golle yıllar sonra ülkesinin 
formasıyla gol sevinci yaşadı. Bu goller 
ayrıca Benzema’nın Fransa formasıyla 
Avrupa Futbol Şampiyonalarında attığı 
ilk goller oldu.

YENİ bir yapılanma sürecine giren 
ve sakatlığı dolayısıyla da turnuvaya 
Sergio Ramos’tan yoksun olarak katılan 
İspanya, gruptaki ilk 2 maçında aldığı 
2 puanla son maçlar öncesi elenme 
tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştı. 
Gruptaki son maçında Slovakya 
karşısında aldığı 5-0’lık galibiyet ile 
grubu 2’nci sırada bitirerek Hırvatistan 
ile eşleşen İspanyollar, bir rekora da 
ortak oldu. Slovakya’yı 5 farklı mağlup 

eden İspanya, bu sonuç ile turnuva 
tarihinde en farklı galibiyete imza atan 
5 takımdan biri oldu. Diğer 5 farklı 
galibiyetler ise şu şekilde;

İspanya rekora ortak oldu

Fransa - Belçika: 5-0 (16 Haziran 1984)

Danimarka - Yugoslavya: 5-0 (16 Haziran 1984)

Hollanda - Yugoslavya: 6-1 (25 Haziran 2000)

İsveç - Bulgaristan: 5-0 (14 Haziran 2004)

HİRVATİSTAN forması 
giyen Luka Modric ise 
turnuvada ilginç bir rekorun 
sahibi oldu. Deneyimli 
oyuncu, EURO 2008’de 
attığı gol ile Hırvatistan 
tarihinde, Avrupa Futbol 
Şampiyonalarında gol atan en 
genç oyuncu olmuştu. EURO 
2020’de grubun son maçında 
İskoçya karşısında da ağları 
havalandıran Modric, 35 
yaş 286 gün ile şampiyona 
tarihinde gol atan en yaşlı 
Hırvat oyuncu da olmayı 
başardı.

Eriksen olayı damga 
vurdu

Öte yandan turnuvanın 
bir diğer favori takımı 
Danimarka da sergilediği 
performans ile beğeni topladı. 
Turnuvadaki ilk sınavı 
olan Finlandiya maçında 
Christian Eriksen’in yaşadığı 
kalp rahatsızlığıyla sarsılan 
takım, o maçı kaybetmesine 
rağmen mücadeleden 
vazgeçmedi. Açıklamalarında, 
turnuvanın geri kalanında 
oynayamayacak olan Eriksen 
için mücadele edeceklerini 

dile getiren Danimarkalı 
oyuncular, bir sonraki maçta 
Belçika’ya da kaybetmelerine 
rağmen grubun son maçında 
Rusya’yı 4-1 mağlup ederek 
adını son 16 turuna yazdırdı 
ve Galler’in rakibi oldu. 
Danimarka ayrıca Avrupa 
Futbol Şampiyonalarında 
ilk iki maçını kaybetmesine 
rağmen tur atlayan ilk takım 
olarak tarihteki yerini aldı.

İngiltere’den ilginç 
istatistik

Turnuvanın ev sahibi 
ülkelerinden biri olan İngiltere 
ise D Grubu’nu lider bitirerek 
son 16 turunda Almanya ile 
eşleşti. Grupta oynadığı 3 
karşılaşmada sadece 2 gol 
atan ve gol yemeyen İngilizler, 
Avrupa Futbol Şampiyonası 
tarihinde 2 gol atarak 
grubunu lider bitiren ilk 
takım oldu. Ayrıca İngilizler, 
Raheem Sterling’in gol 
attığı 12 maçta 12 galibiyet 
almayı başardı. Sterling, 
İngiltere’nin grupta kazandığı 
1-0’lık Hırvatistan ve İskoçya 
maçlarında da fileleri 
havalandıran isim olmuştu.

Luka Modric farkı

SON 16 MAÇLARI
Şampiyonada son 16 turu 
eşleşmeleri ve maç programı şöyle:
◊ 26 Haziran Cumartesi (TSİ 
19.00): Galler-Danimarka (Johan 
Cruyff Arena-Amsterdam)
◊ 26 Haziran Cumartesi (TSİ 
22.00): İtalya-Avusturya (Wembley 
Stadı-Londra)
◊ 27 Haziran Pazar (TSİ 19.00): 
Hollanda-Çekya (Puskas Arena-
Budapeşte)
◊ 27 Haziran Pazar (TSİ 22.00): 
Belçika-Portekiz (La Cartuja Stadı-
Sevilla)
◊ 28 Haziran Pazartesi (TSİ 
19.00): Hırvatistan-İspanya 
(Parken Stadı-Kopenhag)
◊ 28 Haziran Pazartesi (TSİ 
22.00): Fransa-İsviçre (Ulusal 
Arena-Bükreş)
◊ 29 Haziran Salı (TSİ 19.00): 
İngiltere-Almanya (Wembley Stadı-
Londra)
◊ 29 Haziran Salı (TSİ 22.00): 
İsveç-Ukrayna (Hampden Park-
Glasgow) - DHA

OYUNCULUK kariyerinin yanı 
sıra rüzgar sörfünde uluslararası alan-
da yıllarca şampiyonluklar yaşayan eski 
Türkiye güzeli Çağla Kubat, yetiştirdiği 
sporcularla da ülkemize büyük gurur 
yaşattı. İtalya’nın Garda Gölü’nde 
20-23 Haziran’da düzenlenen IFCA 
Küçükler ve Gençler Rüzgar Sörfü 
Slalom Dünya Şampiyonası’nda Çağla 
Kubat Windsurf Yelken Kulübü’nün 
milli sporcularından 14 yaşındaki Elif 
Ercan, U17 ve U15 kadınlar katego-
rilerinde, aynı yaştaki Tan Tandoğan 
ise U15 erkekler kategorisinde dünya 
şampiyonu oldu. U15 kadınlarda yine 
Çağla Kubat’ın sporcularından Mi-
mosa Meroni, U15 erkeklerde Mert 
Kaçan, dünya ikinciliğini elde etti. U17 
kadınlarda Mihriban Ayşe Demir-
kut, U15 kadınlarda Çağla Anadol 
dördüncülüğü aldı.

Su sporlarında 
başarı geldi

DÜNYANIN 
en prestijli spor or-
ganizasyonlarından 
biri olan Dünya 
Ralli Şampiyo-
nası’nda (WRC) 
2021 takviminin 
altıncı rallisi Ken-
ya’da koşuluyor. 
23-27 Haziran tari-
hleri arasındaki ral-
li, 18 etap üzerinden gerçekleştiri-
lecek. Toplam 320.19 kilometrelik 
heyecan boyunca Kenya Rallisi, 

aynı zaman-
da WRC’nin 
2002 yılından 
beri ilk Afrika 
durağı olacak. 
Tozlu yollar 
ve olağanüstü 
bir manzara 
eşliğinde koşu-
lacak rallide, pi-
lotlar Soysambu 

geçişinde gerçek bir safari de 
yapacaklar. Bu etapta birbirinden 
eşsiz nehir geçişleri de olacak.

WRC sıradaki durak Kenya



F enerbahçe Adası’nda bulunan Fenerbahçe
Yat Limanı için 10 yıl önce başlatılan özelleş-
tirme süreci devam ederken, 12 Mayıs 2021

tarihinde Resmi Gazete’de aynı yere ilişkin bir
özelleştirme kararı daha yayınlandı. Resmi Ga-
zete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile
yine Fenerbahçe Adası’nda bulunan 3 dönümlük
Kalamış Yelken Kulübü’nün arsasının 31 Mayıs
2025 tarihine kadar özelleştirileceği
duyuruldu.  Alınan özelleştirme kararına sert tepki
gösteren Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara
Odabaşı, “Kimse buraya ‘çökmesin’ diye, Kadıköy
Belediyesi olarak yeşil alanı korumak şartıyla biz
talibiz.” açıklamasında bulunarak sürecin takipçisi
olacağını duyurmuştu. Odabaşı’na siyasetçiler, be-
lediye başkanları, gazeteciler, sanatçılar, sivil top-
lum kuruluşları ve vatandaşlar da hem alanlarda
hem de sosyal medya hesaplarından yapılan pay-
laşım zinciriyle destekte bulunmuştu. 7 Haziran
tarihli Kadıköy Belediye Meclis toplantısında da,
ihale teknik şartnamesini almak, bunun için temi-
nat ödemesi yapmak ve ihaleye katılmak için Baş-
kan Odabaşı’na oy birliğiyle yetki verilmiş ve
konuya ilişkin süreç başlatılmıştı. 

Burası bizim yuvamuz

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı,
sosyal medya hesaplarından yaptığı video paylaşı-
mıyla “Kalamış Sahili Bizimle Güzel” diyerek, bir
kampanya başlattıklarını duyurdu. Kampanya çer-
çevesinde, açık hava mecralarında “Kalamış’ı Be-

tona Teslim Etmiyoruz; Çünkü Kalamış’ın Gele-
ceği Bizimle Güzel” sloganıyla sergilenen görsel-
lerle farkındalık oluşturulacak ve kamuoyunun
hafızası canlı tutulacak. Başkan Odabaşı kam-
panya için Kalamış Parkı’nda yaptığı açıklama-
sında, Kadıköylüleri yuvalarına sahip çıkmaya
davet ederek “Burası bizim yuvamız, burası bizim
sahilimiz.” dedi.

Kadıköylülere davet

Odabaşı sözlerini şöyle sürdürdü: “Kalamış sahili,
çok uzun yıllardır Kadıköy’e ait, Kadıköylüler’e ait.
Şimdi bu sahili kendi halkına kapatmak, özelleştir-
mek istiyorlar. Her bir metrekaresini bir başkasına
pazarlamak istiyorlar. Halkın kaybetmesini umur-
samıyorlar. Burası Kalamış. Hepimizin özgürce
nefes aldığı, tazelendiği, denizin yeşille bir araya
geldiği bizim Kalamış sahilimiz. Ve biz bugün di-
yoruz ki, Kalamış sahili mavidir, yeşildir; gri ve
beton değil. Kalamış sahili halkındır, başkasının
değil. Talancının, rantçının hiç değil. Biz Kalamış
sahilinin sahibi olan halkız. Bize ait olan bu güzel
alanı kaybetmeye karşı çıkıyoruz. Denizimiz ölü-
yor, sahillerimiz betonlaşıyor. Gözü dönmüş, delir-
miş halde kapıldıkları para hırsı, yaşamımızı
elimizden alıyor. Ancak bilimkurgu-korku filmle-
rinde olur dediğimiz olaylar artık gündelik hayatı-
mızın içinde yaşanıyor. Bu insanlara, bu hırsa, bu
deliliğe izin vermiyoruz. Burası bizim yuvamız, bu-
rası bizim sahilimiz. Tüm Kadıköylüleri yuvalarına
sahip çıkmaya davet ediyorum. Biz buradayız, hiç-
bir yere gitmiyoruz. Betona hayır. Kalamış Sahili
Bizimle Güzel!”

ERKAN SARIKAYA

25 MAYIS 2021 CUMAGÜNLÜK SİYASİ GAZETE

Kalamış Yat Limanı’nın ardından Kalamış Yelken
Kulübü için de özelleştirme kararı alınması üzerine
Kadıköy Belediyesi “Çünkü Kalamış’ın Geleceği 
Bizimle Güzel” sloganlıyla kampanya başlattı

Bağcılarlı minik yüzücüler
20 madalyayla şov yaptı

BAğcılAr Belediyesi sporcuları, türkiye
Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen 09-
10 Yaş Ulusal gelişim Projesi’nden alnını
akıyla çıktı. rakiplerini geride bırakan minik yü-
zücüler, 3 gün süren yarışlarda 10’u altın, 6’sı
gümüş ve 4’ü bronz olmak üzere 20 madalya
kazandı. türkiye Yüzme Federasyonu tarafın-
dan 21-22-23 Haziran 2021 tarihlerinde düzen-
lenen 09-10 Yaş Ulusal gelişim Projesi
yarışları sona erdi. Yurdun dört bir yanından
yüzücünün katılım gösterdiği turnuvada Bağcı-
lar Belediyesi Spor Kulübü de yüzme hocası
Adem Zengin refakatinde 5’i kız 4’ü erkek top-
lam 9 sporcuyla yer almıştı. İstanbul Anadolu
Yakası Burhan Felek Yüzme Havuzu’nda ger-
çekleşen yarışların sonucunda Bağcılar Beledi-
yesi Spor Kulübü sporcuları, serbest,

kurbağalama, sırtüstü, kelebek ve bayrak kate-
gorilerinde büyük bir başarıya imza attı. 3 gün-
lük yarışların sonucunda 10 birincilik, 6 ikincilik
ve 4 üçüncülük elde edildi.

Rakiplerini geride bıraktılar

Yüzücülerle gurur duyduğunu söyleyen Bağcı-
lar Belediye Başkanı lokman Çağırıcı, “Minik
yüzücülerimizi tebrik ediyorum. Hepsi kendi ka-
tegorilerinde rakiplerini geride bırakarak ma-
dalyaları topladı. İlçemize 8 havuz kazandırdık.
Yatırımlarımızın karşılığı olarak bu gelişmeleri
görmek bizi memnun ediyor. daha çok başarılı
olmaları için gereken desteği sürdüreceğiz.
Sizlerle gurur duyuyoruz” dedi. Şampiyon yü-
zücüler, eğitimlerini göztepe Spor Komplek-
si’nde yapıyor.

Kadıköy Belediye 
Başkanı Şerdil Dara
Odabaşı, “Burası bizim
yuvamız, burası bizim
sahilimiz. Buraya her ne
olursa olsun sahip 
çıkacağız” şeklinde 
konuştu.
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Eyüpsultan Belediyesi İslam Sanatında Geometrik Desenler 
Sergisi’ne ev sahipliği yaptı. Şehir ve Medeniyet Okulu’nun 
2020-2021 eğitim döneminde İslam Sanatında Geometrik Desenler
Atölyesi’ne katılan 40 öğrencinin toplam 130 eseri sergide yer aldı

Eyüpsultan'da sergiye davet 

Eyüpsultan Belediyesi başkanlık
binası fuaye alanında İslam Sana-
tında Geometrik Desenler Sergisi
açıldı. Sergideki eserlerde yer alan
tüm çizimlerin Serap Ekizler Sön-
mez tarafından cetvel-pergel kons-
trüksiyonu ile yapılan
çözümlemelerle çizildiği belirtildi.
Eyüpsultan Belediye Başkanı
Deniz Köken de sergiye katıldı.
Atölyede öğrenci olan 45 yaşın-
daki Şeker Naz Yuvacı, üniversite-
lerde bu tür eğitim hiç yoktu. Ben
de hep bunun arayışı içindeydim.
Belediyenin katkısıyla istediğim
şeye ulaştım diye konuştu. Sergi-
nin açılışında yaptığı konuşmada
Eyüpsultan’ın sıradan bir ilçe ol-
madığını, tarihi eserlerle yoğunlaş-
mış bir bölge olduğunu
vurgulayan Başkan Deniz Köken
ise şunları söyledi: “Türkiye’de ve
İslam coğrafyasındaki eserlerin de
burada sergileniyor olabilmesi bize daha büyük sergi alan-
ları lazım olduğunu gösteriyor, biz bunu buradan anlıyoruz.
Daha çok araştırma akademik bazda araştırma geliştirme

yapılabilecek kurs merkezleri yapmamız gereki-
yor. Aslında geçmişte yapılan o güzel

şaheserlerin içinden küçük
bölümleri alıp insanla-

rın kullanımına
sunmak

önemli.
Kimse 

Siirt’teki Ulu Cami’ye gidemez, ama oradaki bir deseni bu-
rada tabloda görüp onun eğitimini alıp yaptığında, bir dos-
tuna verdiğinde ya da evine astığında farklı bir şey ortaya
çıkıyor.”

Türkiye'de sadece 1 tane var

Bütün sanatları geometrik desenler çalışmasıyla bir araya
topladıklarını ifade eden Başkan Deniz Köken, “Yaklaşık 40
öğrencimiz çalışmış, 20’nin üzerinde eserlerden yararlanıl-
mış ve ortaya çok farklı bir mozaik çıkmış. Hocamı da öğ-
rencileri de tebrik ediyorum. Pandemiye rağmen Zoom
üzerinden online çalışmalarla yeni denenmiş bir konuyu bu
hale getirip bugün de sergisini birlikte açıyor olmak güzel bir
şey.  Yerel yönetimler aslında kendi yerel kültürlerini de or-
taya çıkarmalıdır. Biz bugün var olmadık ki bir geçmişi var
bu işin. Geçmişten bugüne de doğru getirmek lazım. As-
lında sanatçılar bize yol gösteriyor, bunu yaparsan Tür-

kiye’de bundan bir tane var, buna sahip çıkın demek
istiyor” dedi.

Hep süs olarak algılanmış

Şehir ve Medeniyet Okulu bünyesinde faaliyet göste-
ren İslam Sanatında Geometrik Desenler atölye-
sinde eğitim alan öğrencilerin 4 yıl önce bir
farkındalık oluşturabilme çabalarının sonucu sergi-
nin olduğunu belirten Serap Ekizler Sönmez şun-
ları söyledi: “Şehir ve Medeniyet Okulu başlığında
seçilmiş öğrencilerle ders yapabileceğimi söyle-
diklerinde ben çok mutlu olmuştum. Çünkü seç-
tiğim öğrencilerle istediğim gibi bir ders
müfredatı oluşturabilecektim. 4 yıl önce başladık
buna. Her yıl başlangıç düzeyde, seçilmiş öğren-
cilerle sistemli bir biçimde, sıkı kontrollerle,
devam mecburiyeti ve ödev takibi olacak şekilde,
akademi üstü bir eğitim programıyla eğitimimize
devam ediyoruz. Sergideki eserler de bunun çıktı-
ları. Bugün bizim sonuçlarını gördüğümüz, mey-
velerinin topladığımız, mutlu olduğumuz bir gün.
Burada unuttuğumuz bir değerden bahsediyo-
rum. İslam sanatında geometrik desenler şu vakte
kadar sadece bir süs olarak algılanmış. O süsün
arkasındaki geometrik konstrüksiyon ihmal edilmiş.
Biraz da bunun hayata artık bilinir bir şekilde dön-
mesi de beni mutlu ediyor. Bu da Eyüpsultan Beledi-

yesi sayesinde gerçekleşti.” MÜGE YÜCETÜRK

Bilim Merkezi’ne akın ettiler
Çocuklara bilimi sevdirmek ve bilim insanı olmaya yönlendirmek amacıyla Bağcılar Belediyesi
tarafından açılan Fuat Sezgin Bilim Merkezi’ni iki yıl içinde 13 bin 465 kişi ziyaret etti. Çocuklar
bilim merkezinde el becerilerini ve düşüncelerini geliştireceği atölyelerde yararlı zaman geçiriyorlar

Bağcılar Belediyesi’nin geleceğin bilim insanı
olmayı düşünen öğrencilere yönelik 2019 yılında
hayata geçirdiği Fuat Sezgin Bilim Merkezi, ilçe
sakinlerinden yoğun ilgi görüyor. Pandemi süre-
cindeki kısıtlamalar nedeniyle geçici süre kapanan
bilim merkezi, normalleşmeye geçilmesiyle birlikte
kapılarını yeninden misafirlerine açtı. 8D Sinema
ve Planetaryum binasının içinde yer alan bilim
merkezi randevuyla gezilebiliyor. Okullar öğrenci
grubu adına yetişkinler de bireysel olarak randevu
alabiliyorlar. Ziyaretler maske ve mesafeye uygun
şekilde gerçekleştiriliyor. Bilim sevdalısı çocukların
ikinci adresi haline gelen bu eğitim yuvasına bu-
güne kadar 13 bin 465 öğrenci konuk oldu. Öğ-

renciler, girdap tünelinden jiroskopa, Arşimet
deney istasyonundan fısıltı çanaklarına kadar çok
sayıda bölüm bulunan bilim merkezinde hem eğ-
leniyor hem öğreniyor. Çocuklar okullarda teori-
ğini gördüğü dersleri bu deney istasyonlarında
uygulamasını yaparken günlük olaylara bilimsel
bir bakış açısıyla yaklaşabilme ve düşünce beceri-
lerini geliştirebilme özelliklerini de kazanıyor. Bi-
lime olan ilgiden memnun kaldıklarını söyleyen
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı,
bütün öğrencileri bilim merkezini ziyarete davet
etti. Hafta içi gençlere açık olan bilim merkezi,
hafta sonu yetişkinlere hizmet veriyor. 
TAYLAN DAŞDÖĞEN

İngİltere'de bulunan Manchester Üniversitesi'nde yürütülen bir araştırmaya göre, vü-
cuttaki stres ne kadar fazlaysa antikor üretme oranı o kadar düşüyor. Stresten uzak kalın-
ması durumunda bağışıklığın bu durumdan pozitif etkileneceğine dikkat çeken Uzman
Klinik Psikolog tuğçe Özer, koronavirüs aşısının daha etkili olacağını belirterek stresten
uzaklaşmak adına önerilerde bulundu. İngiltere'de bulunan Manchester Üniversitesi’nde
yürütülen bir araştırmaya göre Prof. dr. daniel davis, stresten uzak kalınması durumunda
bağışıklığın pozitif etkilenmesi sebebiyle korona-
virüs aşısının daha etkili olacağını açıkladı. Araş-
tırmayı değerlendiren Medical Park göztepe
Hastanesi'nden Uzman Klinik Psikolog tuğçe
Özer, "Vücuttaki stres ne kadar fazlaysa antikor
üretme oranı o kadar düşüyor" dedi.

StreS yapmayan şanSlı

Stres seviyesi çok fazla olduğunda kronik bir ra-
hatsızlık varmışçasına vücudun tepki gösterdiğini
belirten Uzman Klinik Psikolog Özer, "Manchester
Üniversitesi’nde iki grup arasında bir araştırma yapılmış. Bir grupta mutlu ilişkiler süren,
sağlıklı beslenen, düzenli uyku uyuyan kişiler var. diğer grupta da düzenli uyku uyuyama-
yan, uykusu bölünen, beslenme düzeni bir rutine sahip olmayan kişiler. İki grubun da anti-
kor seviyeleri ölçülüyor. daha düzenli ve güzel bir uyku uyuyan kişilerin vücuttaki antikor
üretme seviyeleri daha yüksek oluyor ve bu oran yüzde 56’lara kadar çıkıyor. Araştırmayı
ülkemize göre düşündüğümüzde, aşılama yaşı 20’lere kadar indi. 20’li yaşlarda kişilerin
fazla kronik rahatsızlığı olmuyor ama stres seviyesi çok fazla olduğunda kronik bir rahat-
sızlık varmışçasına vücut bir tepki gösterebilir" diye konuştu.

Fazla stres antikora zarar


