
Esenyurt Belediyesi Balıkesir'de
Kurumsal Gelişim Çalıştayı

düzenledi. Başkan yardımcıları ve
birim müdürlerinin katıldığı çalış-
tayda konuşan Belediye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt, “Çalıştayda,
karşılaştığımız sorunlara, çözümle-
rine ve birimlerimizin çalışmalarına
dair değerlendirmelerde bulunduk.
Esenyurt'u daha
yaşanabilir bir
kent kılmanın
yanında, işimizi
her gün bir önce-
kinden daha iyi
yapmaya çalışa-
rak, Türkiye'nin
örnek bir beledi-
yesi olmayı he-
defliyoruz” dedi. 
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Sultangazi'de arkadaşları ile piknik
yaptığı sırada uçurumdan düşerek

hayatını kaybeden Elif Çakal'ın cenazesi 
ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan
alındı. Elif'in annesi Hacer Çakal, “Onlar
yaptılar. Benim çocuğumu uçurumdan
aşağı ittiler. İntihar edecek bir çocuk değildi”
dedi. Baba Kadir Çakal ise “Çocuğun 
parasını alıyorlar, içkiye veriyorlar. Kandırı-
yorlar çocuğumu. İçirmişler, uçurumdan
aşağı atmışlar” diye konuştu.  I SAYFA 3
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KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞTAYI

Sorunlar ve çözüm 
önerileri konuşuldu

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

İstanbul'da aşı olan kişi sayısı,
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 

tarafından duyuruldu. Türkiye 
genelinde yapılan toplam aşı sayısı 
47 milyonu aşarken Yerlikaya, İstan-
bul'da toplamda 8 milyon 601 bin 
541 doz aşı yapıldığını duyurdu. 
Yerlikaya, “İstanbul’umuzda aşı sefer-
berliğimiz devam ediyor. 26 Haziran
itibarıyla 1. doz: 6 milyon 179 bin 

072, 2. doz: 2
milyon 422.469,
toplamda 8 mil-
yon 601 bin 541
doz aşı yapıldı.
18 yaş üstü hedef
nüfusumuz 11
milyon 651 bin
325., yüzde 53’e
ulaştık” bilgisini
verdi. 
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AŞI SEFERBERLİĞİ

İstanbul’un yarısı 
aşısını vuruldu

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

Ayağa 
kalktığımız an…

Mahkûmlardan biri, cellâda sormuş:
“İnfaz neden gecikti?” Cellât; “Gecik-
medi ki,” demiş. “Fakat kellelerimiz

yerli yerinde duruyor” 
diye diretmiş mahkûm.
“Size öyle geliyor,” demiş
cellât, palasına bulaşan
kanı göstermiş mahkûma.
Dehşete kapılan...

Ali Avcu‘nun köşe yazısı sayfa 8’de

Teşkilatlanmadan Sorumlu
İYİ Parti Genel Başkan

Yardımcısı ve Ankara Milletvekili
Koray Aydın, Beylikdüzü'nde 
bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. 
Damga'ya konuşan ve İYİ Parti
olarak vatandaşın sıkıntısını temel
alan bir bakış açısı geliştirdiklerini
söyleyen Aydın, “Bizim açtığımız
yoldan bütün partililer gidiyor. 
Bu durumda bizi çok memnun

ediyor” dedi. İYİ Parti'nin çalışma-
larının uyuyan AK Parti'yi de
uyandırdığını ifade eden Aydın,
“Biz Ak Parti’yi itekleye itekleye 
vatandaşın sıkıntısında 
hassasiyet göstermesini
sağladık. Kısacası biz on-
lara adres verip, gereğini
yapın diye oraya gönderiyo-
ruz. Biz bu işi milletimiz için
yapıyoruz” diye konuştu. 
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BiZiM ÇALIŞMALARIMIZ 
AK PARTi’Yi UYANDIRDI

Türkiye'nin işsizlik soru-
nuna değinen Koray

Aydın, Türkiye İstatistik Ku-
rumu’na sert eleştiriler yöneltti.

“Türkiye’de işsizlik prob-
lemi, üzerine şal örtülen,

gizlenmeye çalışılan, iktida-
rın pek göstermek istemediği
bir alandır” diyen Aydın,

“Şu anda TÜİK verilerine 
bakarsak yüzde 27 civarında bir

genç işsiz var. Bu tabi ki gerçek 
bir rakam değil. Öyle emir alıp,
öyle davranıyorlar. Çünkü iş ara-
maktan vazgeçenler diye bir fasıl
açtılar, işsizlerin önemli bir kısmını
oraya attılar. TÜİK’in açıkladığı
hiçbir rakama güvenmiyorum.
Orada dönen sahtekârlıkları 
biliyorum. Gerçek enflasyon 
oranını şalla örtüyorlar” eleştiri-
sinde bulundu. I SAYFA 8
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,
6 gündür eylemde olan “Validebağ

Gönüllüleri” ile bir araya geldi. Süreci 
toplumsal barışla sonuca ulaştırmanın
önemine dikkat çeken İmamoğlu, “Kanu-
nun ve planların bize verdiği yetki ile 
burada, İBB’den izin almadan, bizim 
onayımızı almadan hiçbir imalata girile-
mez. Kararlı olacağız. Ama bir yandan da
uzlaşmaya, konuşmaya ve süreci bir arada
yönetebilmeye çalışma zorunluluğumuz
var” dedi. İmamoğlu, “Günün sonunda
sakin olun. Derin nefes alalım. Sağlıklı 
düşünelim. Sağlıklı düşünce sonrası doğru
bir karar alalım” uyarısını yaptı.  I SAYFA 9
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tuIK’tE BuYuK BIr 
SaHtEKarLIK Var!

Kemal D. Bozkurt

CHP Genel Başkan Yardımcısı
ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak,

Kanal İstanbul’un ‘Talan İstanbul’
olduğunu vurgulayarak, “İktidara gel-
diğimizde ‘Talan İstanbul' projesine
para yatıranların hiç birine bir kuruş
para ödemeyeceğiz” dedi. Öztrak,
“Millet İttifakı, CHP iktidara geliyor.
Cumhurbaşkan-
lığı koltuğunda
oturan AK Parti
Genel Başkanı
kimin Cumhur-
başkanıdır Allah
aşkına. Bu pa-
rayı bizden söke
söke alırlarmış”
diye konuştu. 
I SAYFA 7
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CHP İKTİDARA GELİYOR

Bir kuruş para 
ödemeyeceğiz!

Faik Öztrak

İki gün süren üniversite sınavla-
rının oturumları sona erdi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda
(YKS) ikinci günde ilk olarak Alan
Yeterlilik Testi yapıldı. Oturuma 
1 milyon 781 bin 760 aday katıldı.
YKS'nin son oturumu ise 130 bin 
522 adayın girdiği Yabancı Dil Testi
(YDS) oldu. Sınavların sona ermesi-
nin ardından açıklama yapan ÖSYM
Başkanı Halis Aygün, Yükseköğretim
Kurumları Sınavı'nın tüm oturumları-
nın başarıyla tamamlandığını bildirdi.
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BAŞARIYLA TAMAMLANDI

2 milyona yakın 
aday ter döktü

Ali Yerlikaya

49. Uluslararası Yaşar Doğu
Güreş Turnuvası'nda toplam 

22 madalya kazanan Türkiye, serbest
stilde 171 puanla şampiyon, kadın-
larda 143 puanla ikinci oldu. Dün 
yapılan müsabakalarda 92 Kg'da
Selim Yaşar altın, aynı kiloda Erhan
Yaylacı ve 125 Kg'da Fatih Yaşarlı
gümüş, 61 Kg'da Ahmet Duman, 
70 kg Selahattin Kılıçsallayan, 79 Kg
Hasan Emin Gürbüz, 92 Kg Samet
Özarslan, 125 kg Anıl Berkay 
Kılıçsallayan, Oktay Güngör bronz
madalya kazandı. I SAYFA 15
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171 PUAN TOPLADIK

22 madalya ile 
şampiyon Türkiye

Büyükçekmece Gölü'nün deniz ile arasında
kalan bölgesinin kirlilik nedeniyle rengi
değişti. Çok sayıda ölü balık kıyıya vurdu

Büyükçekmece Gölü'nün
Kanuni Sultan Süleyman

Köprüsü tarafında olan kısmının
rengi değişti. Çevresine yoğun bir
kötü koku yayan gölde ayrıca balık
ölümleri meydana geldi. Cuma
günü itibariyle görülmeye başlayan
ölen balıkların bir kısmı kıyılara
vurdu. 12 yıldır Büyükçekmece'de
yaşayan Hüseyin İnan, “2009 yılın-

dan bu yana Büyükçekmece'de ya-
şıyorum. İlk defa böyle bir pislikle
karşılaştık. Sadece balıklar değil bir
sürü canlı ölmüş. Bir
hafta önce geldiğimde
böyle bir şey yoktu.
Artık sadece yetkililer
de değil bütün vatan-
daşların önlemini al-
ması lazım” dedi. 
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SADECE BALIKLAR DEĞiL BiR SÜRÜ CANLI ÖLMÜŞ

iZiN ALMADAN iMALAT OLMAZ!

Atatürk Kitaplığı'ndaki 190 yıl-
lık gazete nüshalarının tahrip

edildiği ortaya çıktı. Özenle korunan
tarihi gazetelerin, jilet, makas ve maket
bıçakları ile kesilerek alındığı, orijinal
nüshalara bu şekilde zarar verildiği

belirlendi. İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi Kütüphane ve Müzeler Müdürü
Ali Şafak Özdemir, “Bu kitaplıkta
ortak bir kültüre sahibiz. Burada 
bizlerin koruduğu eserlerin hepsi ortak
tarihimiz” diye konuştu. I SAYFA 9
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tarihi
nüshaları

jiletle
kesmişler!

Benim çocuğumu
uçurumdan

attILar!

Türk televizyonuna damga
vuran ve 1989- 2002 yılları 

arasında yayınlanan 'Bizimkiler' 
dizisinde Cemil karakterine hayat
veren tiyatro sanatçısı 77 yaşındaki
Uğurtan Sayıner, yaşamını yitirdi. 
Sayıner'in ev arkadaşı tiyatro 
oyuncusu Osman Cavcı, Sayıner'in
vefatından dolayı büyük üzüntü 
duyduklarını söyledi. Sayıner ileri
yaşla beraber,
yeme bozuk-
luğu ve sıvı
elektrolit denge-
sizliği sebebiyle
geçen yıl İzmir
Eşrefpaşa 
Hastanesi'nde 
tedavi görmüş,
sağlığına kavuş-
ması sonrası ta-
burcu edilmişti.
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BİR YILDIZ DAHA KAYDI

Bizimkiler’in Cemil’i 
hayatını kaybetti

2 gün Beylikdüzü'nde
kalan ve çeşitli 

temaslarda bulunan
Koray Aydın, Ak Parti

iktidarının son 
bulacağını ve 
bundan dolayı 

Kanal İstanbul’un 
yapılmayacağını 

belirtti. Aydın, “Biz 
bu konuda gereken

uyarıyı müteahhitlere
yaptık. Çalışmaları
durduracağız. Şuan

Türkiye’nin hali 
ortada. Kanal 
İstanbul’un 

yapılması doğru
değil” ifadelerini 

kullandı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın Damga'ya özel açıklamalarda bulundu. İYİ Parti'nin yüzde 20 oy bandını
zorladığını dile getiren Aydın, özellikle işsizlik konusunda sert eleştiriler yaptı. TÜİK'in rakamlarına güvenmediğini belirten
Aydın, “Gerçek enflasyon oranını şalla örtüyorlar. Öyle emir alıp, öyle davranıyorlar. Orada dönen sahtekârlıkları biliyorum” dedi
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GERÇEK ENFLASYON 
ORANINI ŞALLA ÖRTÜYORLAR

2 YIL NEDEN BEKLEDİNİZ?
Sarıyer'de, 2 yıl önce yapılan 
incelemelerde riskli olduğu 

gerekçesiyle boşaltılan 9 katlı bina gece 
saatlerinde büyük bir gürültü ile çöktü. 
Binanın boşaltılmış olması büyük bir 
faciayı önlerken, mahalleli, “Ne sahipleri 
ne belediye hiç kimse sahip çıkmadı. Bina
kendi haline bırakıldı, en sonunda sonuç
bu” tepkisini gösterdi. I SAYFA 9
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Motosiklet
hırsızları
kayıplara karıştı

SAYFA 

3’TE

OLU BALIKLAR
KIYIYA VURDU!

KANAL 
iSTANBUL’U 

DURDURACAĞIZ



D ünyada ve ülkemizde etkisi tüm hızıyla devam
eden Covid-19 virüsünün neden olduğu hasta-
lıkla mücadele edebilmek için bağışıklık sistemi-

nin güçlü olması gerekiyor. Bu dönemde vücut direncini
artırmanın yolu ise doğru gıdalarla dengeli bir beslenme
düzeninden geçiyor.  Koronavirüse yakalandıktan sonra,
belirtisi olsun ya da olmasın, her bireyin yiyecek içecek dü-
zenine çok dikkat etmesi gerekmektedir. Hastalık süresince
tüm besin ögeleri dengeli ve düzenli olarak tüketilmeli,
doğal yiyecekler tercih edilmelidir. Yapılacak uygun bir di-
yetle bağışıklık sistemi güçlendirilebilir, aynı zamanda kilo
kontrolü de sağlanabilir. Vücudun savunma sistemini des-
tekleyen çinko, demir ve A, C, D ve E vitaminleri gibi be-
lirli mikro değerler, besinlerde çokça bulunmaktadır. Sebze
ve meyveler, bu besin değerleri açısından yüksek yoğun-
luğa sahiptir ve bu nedenle bağışıklık sistemini güçlendir-
mek için tüketilmesi gerekir. Özellikle besinlerden yeterli
düzeyde alınamayan D vitamini bu dönemde çok önemli-
dir. Vücuttaki D vitamini düzeyi kontrol edilerek, düşüklük
varsa gerekli replasman tedavisine başlanmalıdır. Nasıl bir
etki yapacağı bilinmeyen bir virüsle bu süreçte insan vücu-
dunun savaşabilmesi için bağışıklık sisteminin güçlendiril-
mesine odaklanılmalıdır.

Koronavirüse karşı bol sıvı alınmalı

Süt ve süt ürünleri ile et ve et ürünleri, meyve, sebze, kuru
baklagillerin olduğu bir beslenme programı bağışıklık sis-
temini güçlendirecektir. Şeker, pirinç, beyaz undan yapılan
hamur işleri ile fast food türü besinlerin alımı sınırlandır-
malıdır. Kilo verme sürecindeyken hastalığa yakalananla-
rın çok düşük kalorili ve eksik besin öğeleri bulunan
diyetleri yapmaması gerekir. Özellikle tat ve koku duyusu-
nun yok olması nedeniyle beslenme konusunda sorunlar
yaşanabilmektedir. Özellikle tat duyusunun olmaması se-
bebiyle beslenme güçlüğü ortaya çıkmaktadır. Hastalık sü-
recinde tüm besin öğeleri dengeli şekilde tüketilmeli, bol
sıvı alınmalıdır. Vücudun yaklaşık % 60’ını oluşturan su
hayati öneme sahiptir. Su içmeyi engelleyen çay ve kahve
tüketimi sınırlandırılmalı, uygun bitki çayları tercih edilme-
lidir. Yani vücuttan sıvı atmayı sağlayan diüretik etkili kafe-
inli içecekler hastalık süresince dengeli tüketilmelidir.  

Bağışıklık için mikro besinleri içeren yiyecekler
A vitamini: Havuç, lahana, biber, ıspanak, ton balığı ve
yumurta. 
C vitamini: Turunçgiller, çilek, mango, domates.
D vitamini: Balık, et, yumurta, süt ürünleri ve mantarlar.
E vitamini: Fındık, badem, ay çekirdeği.
Çinko: İstiridye, sakatat, peynir, yulaf ezmesi ve mercimek.
Demir: Et, baklagiller, susam ve darı.

Hastalık süresince hafif egzersiz yapılmalı

Koronavirüs tedavi sürecinde evde düzenli şekilde hafif
egzersizlere devam edilmelidir. Her ne kadar önemli bir
belirti olan kas ağrıları ortaya çıksa da, yapılacak hafif eg-
zersizler moral düzeyini de yükseltecektir. Bedensel yor-
gunluk hastalık süresince en az indirilmeli, uyku için
ayrılan süre artırılmalıdır. Spor bir yandan bağışıklık siste-
mini harekete geçirirken, diğer yandan da vücudu zorla-
maktadır. Vücut, yorucu egzersizlerden sonra
enfeksiyonlara karşı daha duyarlı olmaktadır. Açık pen-
cere etkisinin kurbanı olmamak için sadece hafif egzersiz-
ler yapılmalıdır. 

Hastalığın etkisini azaltmak için öneriler
aBu dönemde vücuda kuvvet vereceği düşüncesiyle
fazla yemek yemek doğru bir yaklaşım değildir. Her
besin grubu uygun şekilde tüketilmelidir.
aGün içerisinde öğünler atlanmamalı, aralarda
sağlıklı atıştırmalıklar tercih edilmelidir.
aHastalık süresince bol su içilmelidir. Özellikle vü-
cutta biriken toksinleri atmak için sıvı alımı önemlidir.
aKoronavirüs tedavisi süresince C vitamini zengini
limon, portakal, greyfurt, mandalina ve kivi gibi ba-
ğışıklık sistemini güçlendiren meyveler
tüketilmelidir. 
aAteş yükselmesi nedeniyle ortaya çıkan terleme-
nin olumsuz etkisini yok edebilmek için ıslak giysiler
sık sık değiştirilmelidir. Çok olmamak kaydıyla alınacak
ılık bir duş vücudu rahatlatacaktır.
aGünlük en az 8 saat uyku bağışıklık sistemini güçlendi-
recektir. Hastalık süresince gün içerisinde gece uykusunu
etkilemeyecek 1-2 saatlik kestirmeler iyi gelecektir.  
aBağışıklık sistemini etkileyen alkol tüketilmemelidir.
Özellikle solunumu etkileyen sigaradan ise mutlaka uzak
durulmalıdır.
aGelişigüzel vitamin ve takviye ürün kullanımından kaçı-
nılmalı, mutlaka doktora danışılmalıdır.  
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VUCUT DIRENCI ICIN
SAGLIKLI BESLENIN

Memorial Beslenme
ve Diyet Bölümü’nden

Dyt. Merve Sır, 
koronavirüse

yakalanan bireylere
sağlıklı beslenme

önerilerinde bulundu

Bebeğinizin sağlığı her şeyden önemli
Memorial Ankara Hastanesi Perinatoloji ile Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden
Doç. Dr. Ertuğrul Karahanoğlu, ayrıntılı ultrason işlemi ve faydaları hakkında bilgi verdi

BEBEK sahibi olmak çiftler için heyecanlı ol-
duğu kadar kaygılı bir süreç olabiliyor. Anne
karnında büyüyen bebeklerin gelişimlerinin

nasıl olduğu ise anne
baba adaylarının
kafasındaki en
önemli so-
ruyu oluştu-
ruyor.
Görüntü-
leme yön-
temlerinin
ilerlemesi ile
birlikte anne
karnındaki be-
beğin gelişimi-

nin her

aşaması takip edilebilirken, detaylı ultrason ile bebeğin
tüm organları ayrıntılı bir şekilde incelenebiliyor. Bebekte
olabilecek doğumsal ve yapısal anomalilerin büyük bir
kısmının tespit edilmesini ve gerektiğinde hastalıklara
müdahale edilmesini sağlayan ayrıntılı ultrasonun be-
beğe ve anneye hiçbir zararı bulunmuyor. Anne karnın-
daki bebeğin organ gelişiminin değerlendirildiği “detaylı
ultrason” da denilen “ayrıntılı ultrason” ile bebeğin
beyni, gözleri, burnu, dudakları, yüzü, boynu, kalbi, ak-
ciğerleri, kolları, elleri, parmakları, karın içi organları,
sırtı, bacakları ve ayakları incelenmektedir. Bu organların
oluşumu ile ilgili problemlerin tespit edilmesini sağlayan
ayrıntılı ultrasonografi ile anne karnındaki doğumsal
hastalıkların yüzde 95’inin tanısı konulabilmektedir. 

Bebeğin tüm organları inceleniyor

Anne karnında bebeğin gelişimi, embriyolojik ve fetal
dönem olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. İlk 8 hafta em-
briyolojik, 8. haftadan sonrası fetal dönem olarak kabul
edilmektedir. Fetal dönemde, bebeğin tüm organları olu-
şup gelişmeye devam ettiği için bebeğin organları incele-

nebilmektedir. Ayrıntılı ultrasonografi, bu konuda
eğitim almış kişiler tarafından belli özellikleri olan
ultrasonografi cihazları ile yapılmaktadır. Organ
değerlendirme uzun süren bir işlem olduğu için bu
muayene yarım saat kadar sürebilmektedir.

18-24. haftalar arasında yapılıyor

Ayrıntılı ultrasonografi genel olarak 18-24.
haftalar arasında yapılmaktadır. Fakat
gelişen ultrasonografi cihazları ve tek-
nikler sayesinde bu işlem artık 11-13.
hafta arasında da yapılabilmektedir. Bu
haftalar arasında yapılan ayrıntılı ultra-
sonografide, yapısal anomalilerin yüzde
75’i tanınabilmektedir. Bununla birlikte,

beyin oluşumundaki bazı problemler ve
kalpteki bazı delikler bu haftada görüleme-

yeceği için 20-24. hafta arası beyin gelişimi
ve kalpteki küçük deliklerin değerlendiril-

mesi için işlemin tekrarlanması öneril-
mektedir. 

Ayrıntılı ultrason çok önemlidir çünkü;
*Ayrıntılı ultrason yapılması, hayati organlarda prob-
lemler varsa doğumun uygun şartlarda ve planlı ya-
pılması, bebeğin bu problemlerden daha az
etkilenmesini sağlar.
*Bazı hastalıklara anne karnında müdahale edilmesi,
bebeğin yaşama şansını artırır.
*Bir takım özel ultrason bulguları sayesinde, genetik
hastalıkların tanısını koymada yönlendirici olabilir.
*Bebeğin pozisyonu, bebeğin eşinin yerleşimi, doğum
şeklinin belirlenmesi gibi konuların aydınlatılmasını
sağlar.

Ayrıntılı ultrasonografinin 
bebeğe zararı bulunmuyor

Ayrıntılı ultrasonografi süresinin uzun olması nedeni
ile gebelerde, bebeklerinin bu ses dalgalarından etkile-
nebileceğine dair yanlış fikirler oluşmaktadır. Ancak
ultrasonografide kullanılan cihazların bebeğe hiçbir
zararı yoktur ve güvenle kullanılabilmektedir.

Ultrasonografi ile tespit edilebiliyor

Günümüzde tanımlanmış yaklaşık 15 bin genetik has-
talık mevcuttur. Bu hastalıkların bazılarının birtakım
ultrasonografik bulguları bulunmaktadır. Bir genetik
hastalığın anne karnında tanısının konabilmesi için
bebekte yapısal bir bozukluğa neden olması gerek-
mektedir. Yapısal bozukluklar arasında; kalpte delik-
ler, kalp damarlarındaki anormallikler, kalp
kapakçıklarında anormallikler, beyin gelişiminde bo-
zukluklar, karın ön duvarının gelişmemesi, parmak
fazlalıkları, kol-bacak kısalıkları, yüz şekli bozukluk-
ları ve daha yüzlercesi bulunmaktadır. Bununla bir-
likte, bazı genetik hastalıklar ne yazık ki anne
karnında bir bulgu göstermemektedir. Bu yüzden
anormal ultrasonografi bulguları çok dikkatli değer-
lendirilmelidir. Ayrıntılı ultrasonografide, bebekte bir-
çok yapısal bozukluk tespit edilebilir. Bu bozukluklar
tek başına bir anlam taşımamaktadır.  Bebeğin, anne-
babanın hatta kardeşlerin değerlendirilmesi gerekebi-
lir. Ayrıntılı değerlendirme sonrası, ek testler yapılıp
yapılmayacağına karar verilir.

Sigara varis yapabilir
Her yaşta ve cinsiyette görülebildiği gibi yüksek oranda kadınların yaşadığı varis ile ilgili açıklamalarda 
bulunan Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı Op. Dr. Sıdıka Altop, sigara tüketiminin varise davetiye çıkardığına
dikkat çekerek, “Gebelik, kilo alımı, hareketsizlik ve sigara tüketimi varis oluşumunu artırıyor” dedi

TOPLARDAMAR tansiyon yük-
sekliğine bağlı olarak, damarın
genişlemesi, uzaması, kıvrılması

ve ciltten görünür hale gelmesini ‘varis’
olarak tanımlayan Emsey Hospital Kalp
ve Damar Cerrahisi uzmanı Op. Dr. Sı-
dıka Altop, 1 ila 6 arasında derecelendi-
ren varis evrelerinde en belirgin özelliğin
bacaklarda oluşan uyuşma ve giderek
ağırlaşan renk değişimleri olduğuna dik-
kat çekti. Klinik bulgular ve tanı yöntem-

leriyle desteklenerek kişiye özel tedavi
yaklaşımlarının olduğu söyleyen Altop,
varis oluşumunun en önemli nedeninin
genetik faktörler ve hareketsizlik olabile-
ceğini söyledi. Kalp ve Damar Cerrahisi
Uzmanı Op. Dr. Sıdıka Altop, varis has-
talığının bacaklarda gerginlik, uyuşma,
kaşıntı ve görsel damarlanma artışı, renk
değişiklikleri ile kendini gösterdiğini dile
getirdi. Varis hastalığının her yaşta ve her
cinsiyette görülebildiğini belirten Altop,

“Yüksek oranda kadınlarda görülüyor.
Bazı meslek grupları da varis riski altında
olabilir. Özellikle sağlık çalışanları, öğret-
menler risk grubunda. Genetik faktörler,
karın iç basıncını attıran olaylar, gebelik,
kilo alımı, hareketsizlik sigara gibi sebep-
lerle varis oluşumunu artırır” diye ko-
nuştu.

Güncel yaklaşımlar var

Varis hastalığının tanısında klinik değer-

lendirme ve sonrasında yapılacak olan
venöz doppler ultrasonografinin altın
standart olduğunu söyleyen Kalp ve
Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Sıdıka
Altop, tedaviler hakkında şu bilgileri pay-
laştı: “Varis tedavilerinde her türlü kapalı
varis cerrahisi müdahalelerinde endovöz
ablasyon RF Lazer ve yapıştırıcı ve
buhar gibi tedaviler uygulanabilir. Açık
varis operasyonlarında varis pake eksiz-
yonları yapılabilmektedir. 
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O lay akşam saatlerinde Cebeci Ma-
hallesi'nde yaşandı. İddiaya göre,
Elif Ç. ve 4 arkadaşı piknik yapmak

için ormanlık alana gitti. Burada bir süre eğle-
nen gençlerin iddiasına göre, Elif Ç. sevgili-
sinden ayrıldığı için uçurum kenarına giderek
uçurumdan atladı. Elif Ç., uçurumdan düştü-
ğünü gören iki erkek arkadaşı olay yerinden
kaçarken, Elif Ç.'nin iki kız arkadaşı ise olay
yerinde kalarak saatlerce ağladı. Haber veril-
mesi üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık
ekipleri sevk edildi. Ekiplerin genç kızı arama
kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bir görgü
tanığı, "Biz aşağıda piknik yapıyorduk. Bir kız
bağırarak geldi. Arkasından koşarak inenler
oldu. Köpek sesi duyduk köpek saldırdı san-

dık, tecavüz olayı sandık müdahale edelim
dedik. Sonra onlar birbirini tanıyor dedik. Bir
on dakika sonra bir tanesi 'Ağabey yetişin kız
kendini attı' dedi. Olayın hepsi bu. Keşke ilk
başta gitseydik. Buradaki arkadaşlarına göre
sevgilisiyle tartışmış." dedi.

Kendini aşağı attı

Elif Ç.'nin arkadaşı, "Biz buraya oturmak için
geldik. Ondan sonra Elif dedi ki, 'Ben onsuz
yaşayamam' dedi. Kafası güzeldi sonra ken-
dini aşağı attı. Biz sevgilisinden ayrıldığından
haberdar değildik" ifadesini kullandı. Ekiple-
rin çalışmalarını devam ederken, polis ekipleri
iki genç kızın ifadesini almak üzere polis mer-
kezine götürdü.  DHA

İtfaiye hızır gibi yetişti

OLAY, dün gece 00.30 sırala-
rında Güneştepe Mahallesi
Soğanağa Sokak'ta bulunan 4

katlı binanın en üst katında meydana
geldi. İddiaya göre; 8 yaşındaki Ömer
Anık, telefonda arkadaşı ile tartıştıktan
sonra odasının kapısını kilitledi. Ailesi-
nin kapıyı defalarca çalmasına rağmen
açmayan Anık, daha sonra uyuyakaldı.
Sabah uyandıklarında kapının hala ki-
litli olduğunu gören ailesi, durumdan

şüphelenerek polis ve itfaiye ekiplerine
haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye
ekipleri, kilitli olan odanın açık pencere-
sinden içeriye girerek, o sırada uyu-
makta olan Ömer Anık'ı uyandırdı.
Anık'ın durumunun iyi olduğu görüldü.
İtfaiye ekipleri tarafından uyandırılan
Ömer Anık, "Uyuyakaldım. Ailem
korktu. Akşam telefonla oynuyordum.
Telefon açık kalmış, ben de uyudum"
dedi. Nurten Anık, "Dün gece 00.30'da

arkadaşı ile kavga etti. Sonra uyuya-
kaldı. Sabahtan beri de kapıyı çalıyoruz,
açmıyor. Biz de korktuk, merak ettik.
Sonuçta 8 yaşında bir çocuk, böyle bir
durum ilk defa başımıza geliyor. Gece-
den beri kapıyı çalıyoruz, açmıyor. Uy-
kusu ağırdır, sabah saat 8'e kadar
bekledim. Sonra itfaiyeyi çağırmak zo-
runda kaldık. Başına bir iş gelmediği
için çok şükür mutluyuz" diye 
konuştu.

Güngören'de dün gece arkadaşı ile tartıştıktan sonra odasının kapısını kilitleyen 8
yaşındaki Ömer Anık'a ulaşamayan ailesinin yardımına itfaiye ekipleri koştu. Odanın açık
olan penceresinden giren ekipler, o sırada uyuyan Ömer Anık'ı uyandırarak kapıyı açtı

UcUrUmdan 
aSagı dUSTU!

Vay uyanıklar vay

ESENYURT Meydanı'nda bulu-
nan giyim mağazasına 18 Hazi-
ran Cuma günü öğle saatlerinde

müşteri gibi giren 2 kadın, kasadaki çalışanı
oyalamaya başladı. Kasiyerin yerinden ayrıl-
masını bekleyen 2 şüpheli, ürünlerin alarm-
larını sökmeye yarayan tezgahın üzerindeki
cihazı alıp, çantasına koydu. Değeri 150
dolar olan cihazı alan kadınlar, daha sonra
hiçbir şey almadan mağazadan ayrıldı. İler-
leyen saatlerde cihazın olmadığını fark eden
kasiyer, durumu iş yeri sahibine bildirdi. İş-
yerine ait güvenlik kameralarını inceleyen
mağaza sahibi, durumun hırsızlık olduğunu
fark etti. Kayıtları alan mağaza sahibi, polis
merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis ekip-
leri şüphelileri yakalamak için çalışma baş-
lattı. Yaşanan hırsızlık anları ise mağazanın
güvenlik kamerasına yansıdı. Çalınan cihaz
sayesinde şüphelilerin başka iş yerlerinden
hırsızlık yapabileceklerini söyleyen mağaza
çalışanı ise “Bizim alarm sökücümüzü aldı-
lar. Değeri 100 dolar. Bu cihazla başka ma-
ğazalarda hırsızlık yapma imkanı çok. O
yüzden bütün arkadaşlar dikkat etsinler.
Belki diğer komşularımızın da malını çalabi-
lirler. Hepsi dikkatli olsun" dedi. DHA

Esenyurt'ta, 2 kadın girdikleri giyim
mağazasından, ürünlerin üzerinde 
bulunan alarmları sökmeye yarayan ve
değeri 150 dolar olan cihazı çaldı. Hırsızlık
anları güvenlik kamerasına yansıdı

Sokakta oynarken
otomobil çarptı

BÜYÜKÇEKMECE'DE sokakta
kardeşleri ile oyun oynayan bir
çocuğa otomobil çarptı. Kaza

anları ise çevrede bulunan bir sitenin güven-
lik kamerasına yansıdı. Büyükçekmece Hür-
riyet Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde
kardeşleri ile oyun oynayan çocuğa, sokak-
tan geçen bir otomobil çarptı. Otomobilin
çarptığı küçük kız, hafif şekilde yaralandı.
Çocuğa çarptığını fark eden otomobil sürü-
cüsü ise panik yapıp tekrar gaza basınca az
daha kıza yeniden çarpıyordu. Aracın üze-
rine geldiğini gören kız koşarak ailesinin ya-
nına giderken, otomobil sürücüsü aracından
inip çocuğu kontrol etti. İhbar üzerine olay
yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Kaza
sonucu hafif şekilde yaralanan çocuk, tedbir
amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kaza
anı ise sokakta bulunan sitenin kamerasına
yansıdı.

Sultangazi'de, 4 arkadaşı ile
piknik yapan, 15
yaşlarındaki Elif Ç.
arkadaşlarının iddiasına
göre uçurumdan atladı. 
İddiaya göre  Elif Ç.'nin 
iki erkek arkadaşı olay
yerinden kaçarken, iki kız
arkadaşı ise olay yerinde
saatlerce ağladı

Motosiklet hırsızları
kayıplara karıştı
Esenyurt'ta çalıntı olduğu öğrenilen motosikletli 2 şüpheli, park halindeki başka bir
motosikleti çalıp, kayıplara karıştı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı

ESENYURT Mehterçeşme
Mahallesinde geçen
Cuma sabah saatlerinde

bir apartmanın önüne gelen moto-
sikletli 2 şüpheli, park halindeki
başka bir motosikleti gözüne kes-
tirdi. Çevreyi kontrol eden kasklı
şüpheliler daha sonra park halindeki
motosikletin yanına geldi. Çantasın-
daki aletlerle motosikletin yanına
gelen 2 hırsızdan 1'i, merkezi kilit sis-
temini kırdıktan sonra motosikleti
çalıştırıp, olay yerinden uzaklaştı.
Hırsızlığı gören vatandaşlar du-
rumu, o anlarda başka bir adreste
olan motosikletin sahibi İran uy-

ruklu Şahram Muhammedi'ye
haber verdi. Olay yerine gelen Mu-
hammedi, güvenlik kamerası kayıtla-
rını izledikten sonra durumu polis
ekiplerine bildirdi. Polis ekiplerinin
şüphelileri yakalamak için çalışma-
ları devam ederken, hırsızların kul-
landığı diğer motosikletin de çalıntı
olduğu öğrenildi. Yaşanan hırsızlık
anları ise apartmanın altında bulu-
nan iş yerinin güvenlik kamerasına
yansıdı.

Komşular haber verdi

Çalınan motosikletin sahibi Şahram
Muhammedi, "Bana komşular

haber verdi. 'Gel gel motosikleti çal-
dılar' dedi. Komşulara 'Niye bağır-
madınız?' diye sordum, onlar da
'Hızlı yaptı' gitti dediler. Motosikle-
tim yok. Polis ekiplerine haber ver-
dim. Bekliyoruz hala" dedi.
Muhammedi'nin komşusu olan
Emrah Çiçek ise "Hırsızlık şu şekilde
oldu. Sabah saatlerinde ben buraya
geldim. Komşularımın demesi ile
beraber kamera kayıtlarını izledim.
Olay zaten toplasanız 29 saniye sür-
müyor. Hırsız gelip, merkezi kilit
anahtar sistemini bozduktan sonra
çalıştırıp götürmesi totalde 5 saniye
sürüyor" dedi. DHA

Sahte içki hala
can alıyor
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, sahte içkiden zehirlenerek ölenlerin
sayısı bugün 3 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile 5'e yükseldi.
Hastanede 6'sı entübe 14 kişinin tedavisi ise sürüyor

ÇORLU'DA, per-
şembe gecesi Hıdı-
rağa Mahallesi Çiçek

4'üncü Sokak’ta bakkalın ya-
nında Pakistan uyruklu Ikhla-
gue Hussam (26) yerde baygın
yatarken bulundu. İhbar üzerine
bölgeye polis ve sağlık ekipleri
sevk edildi. Sağlık görevlilerinin
ilk müdahalesinin ardından
Çorlu Devlet Hastanesi'ne kal-
dırdığı, Hussam hayatını kay-
betti. Yapılan incelemede
Hussam’ın sahte içkiden zehir-
lendiği belirlendi. Perşembe ge-
cesinden itibaren sahte içkiden
zehirlenme gerekçesiyle hasta-
neye başvuranların sayısı 19’a

yükseldi. Dün yoğun bakım ser-
visinde tedavi gören Emin Kır-
caali (65), bugün de Mehmet
Pamukçu, Sadık Akın Usal ve
Altuğ Oktay, hayatını kaybetti.
Tekirdağ’da sahte içkiden ölen-
lerin sayısı 5’e yükselirken,
Çorlu Devlet Hastanesi’nde 6’sı
entübe 14 kişinin tedavisi ise
devam ediyor. Sahte içkiyle ilgili
dün emniyette işlemleri tamam-
lanan ilçede büfe işleten Hüse-
yin Coşkun ile Süleyman
Malkoç, çıkarıldıkları mahke-
mece tutuklandı. Gözaltındaki
diğer şüpheliler, K.U., M.D. ile
C.G.’nin ise sorguları devam
ediyor.  DHA

Tekstil atölyesi duvarı çöktü
ESENLER'DE bir teks-
til atölyesinin duvarı
çöktü. Çökmeyle be-

raber bir kişi yaralanırken
olayda hayatını kaybeden ol-
madı. Esenler Tuna Mahallesi
668 Sokak'ta bulunan bir tekstil
atölyesinin duvarı, dün öğle sa-
atlerinde sebebi bilinmeyen bir

şekilde çöktü. Duvarın çökmesi
sonucu çalışanlardan bir kişi
hafif yaralandı. Yaralanan
Mehmet Ali İslamoğlu, “Çalışı-
yorduk, o esnada birden beton
makineleri, sandalyeyi ve beni
sürükledi. Dizlerime kadar
beton içinde kaldım. Sürüklen-
dikten sonra da yere düştüm. O

an ölmekten korkma-
dım ama bir an öldü-
ğümü hissetim.
Duvarının çökme se-
bebi ise müteahhittin
işine dikkatli yapma-
ması ve tedbirini alma-
ması yüzünden
neredeyse ölüyordum"
dedi. Olayla ilgili soruş-
turma sürüyor. 

Şişede durduğu
gibi durmadı

EsEnyurt'ta alkollü olduğu öğrenilen
bir sürücü, ehliyetini soran polis ekiple-
rine zor anlar yaşattı. Dakikalarca po-

lise direnen ve zorluk çıkaran sürücünün o anları
bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Esenyurt akevler Mahallesinde gece saatlerinde
seyir halinde olan bir otomobilden şüphelenen
polis ekipleri, aracı durdurdu. Otomobilin sürücü-
sünü aşağı indiren polisler, yaptıkları kontrolde
adamın alkollü olduğunu tespit etti. Kendisinden
ehliyetini isteyen polis ekiplerine tepki gösteren al-
kollü sürücü, ortalığı birbirine kattı. Polislere bağır-
maya başlayan alkollü kişi, zorluk çıkarmaya
başlayınca ekipler polis merkezine götürmek is-
tedi. Bu sefer de direnen alkollü sürücü, polis ekip-
lerine dakikalarca zor anlar yaşattı. uzun uğraş ve
yaşanan arbede sonucu alkollü sürücü, polis ekip-
lerince karakola götürüldü. yaşanan arbede ve tar-
tışma anları ise çevredeki bir vatandaşın cep
telefonu kamerasına yansıdı.

Genç kızın ölümü, sevenlerini yasa boğdu.



T ürk Dünyası Belediyeler Birliği
(TDBB) Haziran ayı Yürütme
Kurulu Toplantısı, Bosna Her-

sek’te Sarajevo Belediye Başkanı Semir
Efendiç ev sahipliğinde hibrit yönte-
miyle yapıldı. Toplantıya TDBB Genel
Sekreteri Dr. Fahri Solak, Balıkesir Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Yücel Yıl-
maz, Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı, Beykoz Belediye
Başkanı Murat Aydın, Kocaeli Başis-
kele Belediye Başkanı Mehmet Yasin
Özlü ve Karatay Belediye Başkanı
Hasan Kılca'dan oluşan TDBB heyeti

katıldı. Belediye başkanları, gündem
konular hakkında değerlendirmelerde
bulunduktan sonra geleceğe dönük
projeler hakkında konuştu. Toplantın-
dan sonra ise Türkiye'nin Saraybosna
Büyükelçisi Sadık Babür Girgin ile de
bir araya gelindi.

Burayı kendimizden 
ayrı görmedik

Ziyaret kapsamında Bağcılar Beledi-
yesi ile Jablanica Belediyesi arasında
kardeşlik protokolü imzalandı. Başkan
Çağırıcı ve Jablanica Belediye Başkanı
Damir Sabanovic'in attıkları imzayla
iki belediye kardeş oldu. Bosna Her-

sek’in ikinci vatanı olduğuna vurgu
yapan Başkan Çağırıcı, “Bağcılar Bele-
diyesi olarak her zaman Bosna Her-
sekli kardeşlerimizle bir ve beraber
olduk. Ortak kültürün insanlarıyız. Bu-
rayı kendimizden ayrı görmedik. Eği-
timden sosyal yaşama kadar çok
sayıda yardımlarımız ve işbirliklerimiz
oldu. Bu kardeşlik imzasıyla bağları-
mız daha da güçlendi. Artık daha fazla
görüşeceğiz ve daha çok ortaklaşa pro-
jeleri hayata geçireceğiz inşallah. Atılan
imzalar hepimiz için hayırlı olsun”
dedi. Heyet, 30 Haziran Çarşamba gü-
nüne kadar sürecek ziyaret kapsa-
mında önemli temaslarda bulunacak.

TAYLAN DAŞDÖĞEN
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D ÜNYADA üretimin, yaşam kültü-
rümüzün ve tüketim alışkanlıkları-
mızın uzun vadeli yapısal bir

değişim geçirmesi artık kaçınılmaz...
Çünkü dünya büyük krizle karşı karşıya...
Ya değişeceğiz ya da hiç de arzu edilmeyen
bir sona doğru ilerleyeceğiz... Böyle devam
edilirse doğanın dengesi bir daha düzelme-
mek üzere tamamen bozulacak... Önümüz-
deki yıllar herkesin gündemi bu olacak...

* * * *
Çevreyi dikkate almadan ‘daha çok

üret’, ‘daha çok tüket’, ‘kullan at’ın getir-
diği nokta burası... Ayrışmamış çöp dağ-
ları, arıtılmadan nehirlere, denizlere
akıtılan sular, rant uğruna yok edilen or-

manlar, bacaları filtresiz fabrikalar, pet şi-
şeler... Doğa uyarıyor... Seller, taşkınlar,
kasırgalar, günlerce devam eden orman
yangınları... Marmara Denizi’ndeki müsilaj
yakın zamanda yaşanan örnek... Örnekler
çoğaltılabilir...

* * * *
Bir yandan çevreyi hızla kirletiyoruz,

diğer yandan pervasızca salınan sera gaz-
ları  dünyanın ısınmasına yol açıyor... İklim
değişikliği de 21. Yüzyıl’da çevre kirlen-
mesi kadar doğanın ve insanlığın karşı kar-
şıya olduğu ‘ciddi bir tehdit’...  Teknik
bilgilere dalmadan şöyle söyleyebiliriz...
Dünyanın etrafını bir battaniye gibi saran
sera  gazları dünyayı yaşanabilir yapıyor...

Olmasaydı dünya buzullarla kaplı
olacaktı... Ama fazla olması da dünyayı
çok sıcak yaşanamaz hale getirmekte...
Karbondioksit bir sera gazı...

* * * *
Fosil yakıtları kömür, petrol, benzin tü-

ketimi karbondioksit salınımına neden ol-
makta... Böyle devam edilirse dünyamız
gün geçtikçe daha da ısınacak, yaşanmaz
bir yer haline dönüşecek... Hava sıcaklığı
sanayi öncesi dönemden bu yana 1 santig-
rat derece yükselmiş... Bilim insanları,

dünyanın en fazla 0,5 derece daha ısınmayı
kaldırabileceğini söylüyor...

* * * *
Paris Anlaşması’nın hedefi de küresel sı-

caklık artışını sanayi öncesi seviyelerden
2 derece daha artış ile sınırlı tutmak, hatta
1,5 derece için çaba harcanması... İklim
krizinden kurtuluşun reçetesi karbondioksit
salınımını hızla sıfırlamak... Örneğin, AB
Komisyonu 2019’da AB’nin yeni büyüme
stratejisi olarak ‘European Green Deal’
(Avrupa Yeşil Anlaşması) belirledi...  AB
sera gazı salınımını 2030’a kadar 1990
seviyesine göre yüzde 50-55 azaltmak,
2050’ye kadar ‘karbon nötr’ olmak 
istiyor...

* * * *
Almanya harekete geçti bile...  10

Kasım 2020’de çıkan yasayla, 1 Ocak’tan

itibaren, petrol ve doğalgaz şirketlerine,
karbondioksit gaz dolayısıyla, ton başına
25 Euro’luk bir karbon vergisi uygulamaya
başladı. Vergi, 2025 yılına kadar kademeli
olarak ton başına 55 Euro’ya 
yükseltilecek.

* * * *
Aslında farkında olmasak bile yaşanabilir

bir dünya için ‘zamana karşı’ yarış halinde-
yiz... Nazım Hikmet’in ‘Strontium 90’ şii-
rinde  /Kendi kendimizle yarışmadayız,
gülüm. / Ya ölü yıldızlara hayatı götüreceğiz /
Ya dünyamıza inecek ölüm / dediği
gibi... Nazım Hikmet bu şiirini nükleer silah-
lanma için yazmış ama sanki bugünkü
durum için yazılmış gibi... Bugünden tezi yok
şimdi hemen bugün harekete geçmeliyiz...
Henüz çok geç değil... Bunun için gerekli tek-
noloji, yöntemler belli... 

Harekete geçilmeli, henüz çok geç değil

ESENYURT Belediyesi Sosyal Yardım İşleri
Müdürlüğü, Yükseköğretim Kurumları Sı-
navı’nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik

Sınavı (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT)’nin gerçek-
leşeceği okul önlerinde öğrenciler ve velileri için sand-
viç, su ve meyve suyu ikramında bulundu.
37 farklı okulun önünde stant kuran Esenyurt Beledi-
yesi Zabıta Müdürlüğü, sınav heyecanı yaşayan öğ-
rencileri ve aileleri ziyaret ederek başarılar diledi.
Liseyi bitirip üniversiteye adım atacak olan öğrencile-
rin heyecanına ortak olan belediye görevlileri, sık sık
sosyal mesafe ile ilgili uyarılarda da bulunarak öğ-
renci ve ailelere maske dağıttı. Ekipler, öğrencilerin sı-
nava girmesinin ardından ailelere sandviç, su ve
meyve suyu ikramında bulunmaya devam etti.

Velilere ikram
Esenyurt Belediyesi, YKS öncesinde
sınav bölgelerinde öğrenciler ve
velileri için sandviç, su ve meyve
suyu ikramında bulundu

Türk Dünyası Belediyeler Birliği 
(TDBB) icra kurulu heyetinin Bosna

Hersek ziyaretinde imzalanan protokol
ile Bağcılar Belediyesi ile Jablanica

Belediyesi kardeş belediye oldu. 
Bosna’yı her zaman ikinci vatan olarak
gördüklerini söyleyen Bağcılar Belediye

Başkanı Lokman Çağırıcı, 
“Atılan imzalar hepimiz için 

hayırlı olsun” dedi

Halit Çelİkbudak
damgaweb@gmail.com

hcelikbudak@gmail.com

Bu çarşıda derman var
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un hayata geçirdiği Derman Çarşısı,
ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yardımlarına devam ediyor. Sosyal 
belediyecilik anlamında örnek oluşturan uygulamada beyaz eşyadan, gıdaya, sünnet
kıyafetlerinden, yeni doğan paketine kadar pek çok yardım ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

ESENYURT Belediye Baş-
kanı Kemal Deniz Boz-
kurt’un, ihtiyaç sahibi

vatandaşlara yardım eli uzatmak
amacıyla hayata geçirdiği Derman
Çarşısı, açıldığı günden bu yana bin-
lerce ailenin yanında oldu. Sosyal Yar-
dım İşleri Müdürlüğü bünyesinde
hayata geçirilen merkezde beyaz eşya,
giyim, ayakkabı, gıda, temizlik ürün-
leri, gelinlik, yenidoğan paketi, oyun-
cak, okul ve sünnet kıyafetleri gibi pek
çok ürün yer alıyor. Vatandaşlar, Esen-
yurt Kültür Merkezi içerisinde yer alan

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne
başvuru yaparak Derman Çarşı-
sı’ndan yararlanabiliyor. Başvuru son-
rasında yapılan sosyal incelemeler
sonucunda ihtiyaç sahibi olduğu tes-
pit edilen vatandaşlar, ihtiyaç duyduk-
ları ürünleri buradan temin edebiliyor.

Vatandaşlarımızın yanındayız

İhtiyaç sahibi vatandaşların her
zaman yanında olduklarını söyleyen
Esenyurt Belediyesi Sosyal Yardım İş-
leri Müdürlüğü Beyaz Masa Sorum-
lusu Canan Düzcü, “Başkanımız

Kemal Deniz Bozkurt’un hayata ge-
çirdiği Derman Çarşısı ile binlerce va-
tandaşımıza yardımda bulunduk.
Çarşımızda; giyim, ayakkabı, ev eş-
yası, gelinlik, sünnet kıyafeti gibi bir-
çok ürün yer alıyor. Beyaz masaya
başvuru yapan vatandaşlarımız kendi-
lerine verilen yardım fişleriyle çarşı-
mıza gelerek istedikleri ürünü
alabilirler. Derman Çarşısı’nın en
güzel yanı da vatandaşlarımızın bu-
raya gelerek, mağazada alışveriş yapı-
yor gibi kendi beğendikleri ürünleri
alabilmesi” dedi.

AÇIK hava etkinliklerinin merkezi olan Ka-
dıköy’de, pandemi nedeniyle uzun bir ara-
dan sonra çocuklar ebeveynleriyle birlikte

katıldıkları uçurtma festivalinde gönüllerince eğlendi-
ler. “Hayata Dönüyoruz” sloganıyla, Kadıköy Be-

lediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
tarafından düzenlenen festivalde kimi aileler,

kendi yaptıkları uçurtmalarla, kimi aileler ise
Kadıköy Belediyesi’nin dağıttığı uçurtma-

larla festivale katıldı. Caddebostan sahili
boyunca, 4 ayrı noktada gerçekleşen fes-

tivalde, rengarenk uçurtmalar gökyü-
zünde görsel şölen yarattı. Festival

alanında, katılımcı aileler arasından
seçilen 5 ebeveyn ve çocuğu jüri

oldu. Jüri, kendi tasarım uçurt-
malarıyla festivale katılan aile-

lerin uçurtmaları arasından
teknik tasarım ve uçuş de-

ğerlendirmesi yaparak ilk
3’ü belirledi. Buna göre

birinci gelen aileye
500, ikinciye 300,

üçüncüye 150
TL’lik oyuncak

hediye çeki
verildi. 

Kadıköy'de
uçurtma şenliği
Kadıköy Belediyesi’nin “Hayata
Dönüyoruz” sloganıyla Caddebostan
sahilinde düzenlediği uçurtma festivali
renkli görüntülere sahne oldu.
Çocukların ebeveynleriyle birlikte
katıldığı festivalde, dört noktadan aynı
anda uçurtmalar gökyüzüne uçuruldu

Muhtarlara
ziyaret

ESENYURT Belediye Başkanı Kemal
Deniz Bozkurt, Esenyurt Muhtarlar Der-
neği’ni ziyaret ederek ilçe sorunları hak-

kında görüştü. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal
Deniz Bozkurt, Esenyurt Belediyesi Kültür Mer-
kezi’ndeki Esenyurt Muhtarlar Derneği’ni ziyaret etti.
Ziyarete, CHP İlçe Başkanı Hüseyin Ergin, CHP
Kırklareli Milletvekili Turabi Kayan, Çorum İl Baş-
kanı Mehmet Tahtasız, CHP Sinop İl Başkanı İnan
Savaş Yüksel ile İl Başkan Yardımcıları, CHP İstan-
bul İl Başkan Yardımcısı Server Gökmen, Esenyurt
Belediye Meclis Üyeleri de eşlik etti. Başkan Bozkurt,
Esenyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Kuz-
gun ve muhtarlar ile bir araya gelerek mahalleler ve
güncel konular hakkında görüştü.
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KARDES GELDI
BAGCILAR’A
KARDES GELDI
BAGCILAR’A
KARDES GELDI
BAGCILAR’A
KARDES GELDI
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BAGCILAR’A
KARDES GELDI
BAGCILAR’A
KARDES GELDI
BAGCILAR’A
KARDES GELDI
BAGCILAR’A
KARDES GELDI

Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı, “Bosna
Hersekli kardeşlerimizle
böyle bir anlaşma içine
girdiğimiz için büyük bir
mutluluk yaşıyoruz”
ifadelerini kullandı.

Özgür Soy'a
önemli görev

Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy, Uluslararası Toplu
Taşımacılar Birliği (UITP) Politika Kurulu Üye-
liği görevine getirildi. Soy’un üyeliği, 100 ül-

keden 1800’ün üzerinde üyesi bulunan UITP’nin
Belçika’da düzenlenen Genel Kurulunda onaylandı.
Özgür Soy, toplu taşıma sektörünün en önemli platformu
olarak kabul edilen; işletmeciler, idareler, üniversiteler,
endüstri kuruluşları ile sektörün karar vericileri arasında
bilgi paylaşımı ve diyalog kurulmasını sağlayan dünya
genelindeki çatı kuruluşu UITP’de Politika Kurulu Üyesi
olarak görev alacak. Taşımacılık ve lojistik sektöründe
önemli bir deneyim sahibi olan Genel Müdür Özgür Soy,
yurt içi ve yurt dışı kara, deniz, hava ve demiryolu taşı-
macılığı alanlarındaki tecrübesi ile Dünya Toplu Taşıma-
cılık Sektörüne yön veren bu önemli kuruluşta
İstanbul’un ve Türkiye’nin sesi olacak.



G aziosmanpaşa Belediyesi, 2020-
2021 Eğitim Öğretim yılında, pan-
demiye rağmen kadınları mesleki ve

kişisel gelişim kurslarıyla buluşturdu. Gazi-
osmanpaşa Belediyesi Kadın Koordinasyon
Merkezi tarafından 13 dalda 100 fraklı
branşta açılan kurslar bu yıl dijital ortamda
gerçekleştirildi. Kurslarda eğitimini tamam-
layan 5 bin 734 kursiyer, sertifikalarını aldı.
Gaziosmanpaşa Millet Bahçesinde düzenle-
nen törene Gaziosmanpaşa Belediye Baş-
kanı Hasan Tahsin Usta, eşi Nezihe Usta,
AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanı

Rabia İlhan ve ilçe protokolü katıldı. Yıl bo-
yunca uzaktan ve yüz yüze eğitimlere katılan
5 bin 734 kadın, mezuniyet programında
hem mezuniyet sertifikalarını aldı hem de
hünerlerini sergileyerek stres attı. Törende
ney, porselen boyama, ahşap boyama, kas-
nakta tığ, runner ve çeyiz takımı gibi daha
birçok alanda eğitimlerini başarıyla tamam-
layan kursiyere sertifikaları verildi.

Önceliğimiz hizmet etmek

Programda konuşan Gaziosmanpaşa Bele-
diye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Ailenin
güçlü olması için güçlü bir kadına ihtiyacı
var. Toplumunda güçlü olması için yine

güçlü bir kadına ihtiyaç var. Ülkenin güçlü
olması için yine güçlü bir kadına ihtiyaç var.
Güçlü kadın çok çalışan kadın anlamına gel-
miyor. Çok üreten ve kendini geliştiren güçlü
kadındır. Bu kapsamda 1 yıl boyunca kurs-
larımızda eğitim gören kadınlarımıza bugün
sertifikalarını verdik. Bu sadece sertifika an-
lamına gelmiyor. Kurslarda eğitim gören
kendi yeteneklerini geliştiren kadınlarımız ve
aynı zamanda ürettikleri ürünleri satış ofisle-
rimize getirip orada satışa sunuyorlar. Bizde
onlara aracılık yapıp müşteriyle buluşturu-
yoruz. Hem istihdam sağlanıyor hem de
enerjilerini, yeteneklerini ortaya çıkarmak
suretiyle kurslardaki marifetlerini görmüş

oluyoruz. Kurs-
larımızı ve etkin-
liklerimizi
sahiplensinler
bizde onlara hiz-
met edelim”
dedi. 

Ev ekonomi-
sine katkı

Pandemi süre-
cinde kurslara
katıldığını söyle-
yen 34 yaşındaki
Canan Bilen

“Kasnakta tığ ve boncuk işi yaptım. Daha
önce bir başlangıcım vardı. Pandemiden do-
layı online eğitim oldu. Hiç sıkılmadım bu
süreçte çünkü severek yaptım. Daha sonra
yüz yüze eğitime geçtik. Güzel ürünler yapıp
satıyorum. Ev ekonomisine katkı sağlıyo-
rum. Yaptıklarımız piyasaya çıktıkça daha
çok zevk alarak işliyorum. Şu an kaftan işi
yapıyorum. Daha önce runner ve çantalar
işledim. Daha çok ev tekstili üzerine yaptım.
İş olarak da bir gelinlikçi, abiyeci yani bir
moda eviyle anlaşabiliyorsunuz. Severek
yaptığım için 1 hafta içinde bir ürünü bitiri-
yorum” dedi. 

Belediye imkan sağladı

Arkadaşlarının vasıtasıyla kurslara katıldı-
ğını anlatan 31 yaşındaki Serra Aysal da
“Bu kurs evimin yakınlarındaydı. Arkadaş-
larımın vasıtasıyla bu kurstan haberdar
oldum. Giderek gördüm ki çok hoşuma
gitti. Öğretmenimiz cana yakın ve sabırlı
ve bunun sonucunda kursa 2 yıldır devam
ediyorum. Hep birlikte güzel işler çıkarıyo-
ruz. Ben biraz daha kafa dağıtmak için gi-
diyorum. Benim için hobi haline geldi. Bu
kurstan kazanç sağlayan arkadaşlarımız
da var. Bu yönden de belediyemizin kadın-
lara sağladığı çok iyi bir imkan” şeklinde
konuştu.
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Gaziosmanpaşa Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi'nin düzenlediği kurslara katılarak eğitimlerini
tamamlayan 5 bin 734 kadın, sertifikalarını aldı. Gaziosmanpaşa Millet Bahçesi'nde düzenlenen sertifika
programında bir araya gelen binlerce kadın aynı anda el işi yaparak renkli görüntüler oluşturdu

Bu bir aşk
hikayesi
Çocukluk yıllarında tanıştığı,
meslektaşı da olan eşi için yazdığı
şiirleri kitaplaştıran emekli öğretmen
Bekir Hamurcu, besteleri noterde
tasdik ettirip TRT repertuvarına
girmesi için başvuruda bulunacak

İstanbul'da  yaşayan emekli öğretmen
Bekir Hamurcu, kanserden hayatını kaybe-
den eşi için yazdığı şiirleri, kitaplaştırdıktan

sonra bestelenmesine de izin vererek
ölümsüzleştirdi.Kanserden yaşamını yitiren eşi Nermin
Hamurcu'nun hatıralarını yaşatmaya çalışan Bekir Ha-
murcu, anılarını ve yazdığı şiirleri anlattı. Ortaokulda
tanıştığı ve ilk görüşte aşık olduğu eşiyle aynı üniversi-
teyi kazandıklarını, okul bittiğinde de evlendiklerini be-
lirten Hamurcu, öğretmenliğe de eşiyle 1974'te Urfa
Gazi Ortaokulunda başladıklarını kaydetti. Eşiyle Kırık-
kale ve Çanakkale'de görev yaptıklarını bildiren Ha-
murcu, eşine 17 Ağustos 2017'de kanser teşhisi
konulduğunu söyledi. Başlangıçta kemoterapiye cevap
veren eşinin önce iyileştiğini ancak sonra sağlığının kö-
tüye gittiğini dile getiren Hamurcu, "Eşim komaya gir-
dikten 3 gün sonra 18 Mayıs'ta saat 22.00, kulağına
eğildim, 'Seni seviyorum.' dedim. O da gözlerini açtı
'Ben de seni.' dedi ve kendine geldi. Hani filmlerde olu-
yor ya gerçekten öyle oldu. O anki duygularımla 303
No'lu hastane odasında, kitabın ilk şiiri 'Gitme'yi yaz-
dım." ifadelerini kullandı.

Eşini evlilik yıl dönümünde kaybetti

Hamurcu, uzun tedavi sürecinin ardından eşini, evlilik
yıl dönümleri 12 Temmuz'da kaybettiğini anlattı. Eşinin
ölümünün ardından gelen teklif üzerine bir onkoloji
kongresine katıldığını belirten Hamurcu, kongrede kan-
ser hastası yakını olarak yaşadıklarını, yazdığı şiirleri
okuyarak anlattığını söyledi. Bekir Hamurcu, "Hayatta
eşi benzeri yoktu." dediği eşiyle ilgili duygularını, "Böyle
bir kadın hiç tanımadım, kendi adıma söylüyorum. Ni-
şanlı olduğum dönem dahil 52 yıllık beraberliğimiz
vardı, 52 yıllık beraberliğimizde her sabah kıyafetimi ha-
zırlayıp giderdi işe, öyle bir kadındı. Hep arkamda
durdu ama hiçbir işime karışmadı. Kendisini çok sevi-
yordum, hala da öyle." sözleriyle dile getirdi. Hamurcu,
eşi için şiir yazmaya lise yıllarında başladığını, hastalığı
sürecinde 2 yıl ara verdiğini, onun vefatının ardından
ise devam ettiğini söyledi. Eşine "akşam sefası" diye ses-
lendiğini anlatan Hamurcu, onun isteği üzerine yayım-
lamaya karar verdiği kitabın adını da "Akşam Sefası"
koyduğunu belirtti. Hamurcu, kitabın kapağındaki re-
simde yer alan pencerenin üzerindeki "303"ün, hastane-
deki oda numarası olduğunu kaydetti. 

Örnek No: 25*

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bu-
lunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar
ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı
olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma gi-
derlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki
gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada is-
tekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan  sonraki beşinci günden başlamak üzere
ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış be-
deli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından
görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak
isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 09/06/2021

1.İhale Tarihi : 23/09/2021 günü, saat 11:30 - 11:35 arası.
2.İhale Tarihi : 21/10/2021 günü, saat 11:30 - 11:35 arası.
İhale Yeri : Ziya Gökalp Mahallesi, G,1007. Sokak No:8, 34490 Başakşehir/İSTANBUL 

(Emniyet Otoparkı) - null null / null
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
1 280.000,00 1   %1 

(İİK m.114/1, 114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.

34BBV397 Plakalı, 2017 Model, HYUNDAI Marka, 
TLE Tipli, G4FDHZ540727 Motor No'lu,
TMAJ3811BHJ595651 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Benzin, Vites
Tipi Otomatik, Motor Gücü 1600HP, Rengi Bej, Otopark
yetkili tarafından verilen bilgiye göre aracın ruhsatının 
olmadığı, anahtarının olmadığı, ön ve arka plakasının 
olduğu, anahtar olmadığından motor kaputu açılamamış
olduğundan eksikliği tespit edilememiştir. Aracın kilomet-
resi tespit edilememiş ve fotoğraflandırılamamıştır.Aracın
Şaşi numarasının kontrolü ön camda çakılı olan künyesin-
den tespit edilerek rapora yazılmıştır. Aracın anahtarı 
olmadığı için çalıştırılamadığı, araç üzerinde değişen
parça kontrolünün yapılamadığı, bazı parçalarının onarıla-
rak boyanmış olduğu , aracın kupa boyasının muhtelif yer-
lerinde çiziklerinin, eziklerin olduğu, genel olarak aracın
kondisyonunun ve görünümünün emsallerine göre normal
olduğu tespit edilmiştir. İncelenen araçta ön ve arka camın
sağlam olduğu, sağ ve sol farının sağlam olduğu, sağ ve
sol arka stop lambasının sağlam oldugu, jant ve lastikleri-
nin sağlam olduğu görülmüştür.

Gaziosmanpaşa Millet Bahçesinde düzenlenen törene Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı 
Hasan Tahsin Usta, eşi Nezihe Usta, AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan ve ilçe 

protokolü katıldı. Yıl boyunca uzaktan ve yüz yüze eğitimlere katılan 5 bin 734 kadın, mezuniyet
programında hem mezuniyet sertifikalarını aldı hem de hünerlerini sergileyerek stres attı. Törende

ney, porselen boyama, ahşap boyama, kasnakta tığ, runner ve çeyiz takımı gibi daha birçok
alanda eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyere sertifikaları verildi.

GOP’LU KADINLAR
SERTIFIKA ALDI

Aşı seferberliği
Covid-19 ile mücadele kapsamında Gaziosmanpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü ve
Gaziosmanpaşa Belediyesi ilçede aşı seferberliği başlatıldı. Kurulan aşı uygulama
noktasında vatandaşlar randevu almadan aşılarını yaptırabiliyor

sağlık Bakanlığı tara-
fından başlatılan yerinde
aşı uygulaması kapsa-

mında Gaziosmanpaşa İlçe Sağlık
Müdürlüğü, Venezia Alışveriş Mer-
kezi’ne aşı standı kurdu. Aşı hakkı
bulunan vatandaşlar randevu al-
madan standa gelerek aşılarını yap-
tırmaya başladı. Gaziosmanpaşa
Belediye Başkanı Usta ve İlçe Sağlık
Müdürü Ferah Cankıran da standı

ziyaret ederek aşı olmaya gelen va-
tandaşlarla sohbet etti. Ayrıca Gazi-
osmanpaşa Belediyesi önünde
kurulan aşı noktasında belediye
personelinin ilk doz aşıları gerçek-
leştirildi.

Herkes aşı olmalı

Salgın ile mücadelede aşının öne-
mine vurgu yapan Başkan Usta,
“Yerinde aşı uygulaması kapsa-

mında oluşturduğumuz aşılama
noktasında İlçe Sağlık Müdürlüğü
ekiplerimiz vatandaşlarımıza hiz-
met vermeye başladı. Aynı za-
manda belediyemizde kurduğumuz
aşılama noktasında da henüz aşı
olmamış personelimizin aşı olmala-
rını sağladık. Bir an önce normal
hayatımıza devam edebilmemiz
için tüm vatandaşlarımızı aşı ol-
maya davet ediyoruz” dedi.

Okyanus Kolejleri Di-
yarbakır Kampüsü Fen
Lisesi öğrencileri Melisa

Kalkan ve Mustafa Yiğit Tüzün,
Hong Kong’da düzenlenen otuzdan
fazla ülkeden yüzlerce projenin katıl-
dığı Uluslararası Global Youth Sci-
ence and Technology Bowl
(GYSTB) liseler arası proje yarışma-
sında iki proje ile 'Dünya İkinciliği' ve
'Jüri Özel Ödülü' almaya hak ka-
zandı. Hong Kong'da biyoloji,
kimya, fizik ve mühendislik alanla-
rında uluslararası bir öğrenci bilim

projesi yarışması olan Global
Youth Science and Technology
Bowl'a katılan Okyanus Kolej-
leri Diyarbakır Kampüsü Fen
Lisesi 11'inci sınıf öğrencileri
Melisa Kalkan (17) ve Mus-
tafa Yiğit Tüzün (16), kimya ala-
nında hazırladıkları iki proje ile
'Dünya İkincisi' ve 'Jüri Özel Ödülü'
almaya hak kazandı. Yarışma, bilim
ve teknolojiyi teşvik etmeyi, küresel
gençliğe yaratıcılıklarını ve bilimsel
zihniyetlerini geliştirmeleri için bir
platform sağlamayı ve tüm genç

bilim adamları arasında bilimsel fi-
kirlerin, ilgi alanlarının ve yetenekle-
rin değişimini kolaylaştırmayı
amaçlayan küresel gençliğin bilimsel
başarısının ve yenilikçiliğinin bir vit-
rini olarak kabul ediliyor ve dünya-
nın dört bir yanındaki bilim
yetenekleri, araştırma raporları ve
prototipleriyle yarışıyor.

Örnek öğrenciler



Tarım ve Orman Bakanlığı tarafın-
dan hazırlanan Çiğ Süt Desteği ve
Süt Piyasasının Düzenlenmesi Uy-

gulama Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlana-
rak 1 Ocak 2021'den geçerli olmak üzere
yürürlüğe girdi. Tebliğle çiğ süt üretimi ve kali-
tesi ile uygulanan hayvancılık politikalarının
etkinliğinin artırılması, çiğ süt üretiminde sür-
dürülebilirliğin sağlanması ve yetiştiricilerin
desteklenmesi amaçlanıyor. Düzenleme, Cum-
hurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2021-
2022'de Yapılacak Çiğ Süt Desteği ve Süt
Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Karar'da

yer alan destekleme ödemelerine ilişkin usul ve
esasları kapsıyor. Buna göre, çiğ süt desteği ve
süt piyasasının düzenlenmesi için gerekli kay-
nak, bütçede hayvancılığın desteklenmesi için
ayrılan ödenekten karşılanacak. Destek, üret-
tiği çiğ sütü, süt işleme tesislerine, fatura-mak-
buz karşılığında kendisi, üretici ve yetiştirici
örgütü vasıtasıyla satan ve Bakanlık Süt Kayıt
Sistemi (BSKS) Veri Tabanı'na aylık olarak
kaydettiren bir üretici ve yetiştirici örgütüne
üye ya da ortak yetiştiricilere ödenecek. Üret-
miş olduğu çiğ sütü, üretici örgütleri aracılı-
ğıyla süt ürününe çevirerek Et ve Süt

Kurumuna satan üreticiler desteklemeden ya-
rarlanacak. Desteklemede, 1 kilogram süt
ürünü eş değeri süt miktarı esas alınacak. Çiğ
süt desteklemesinden yararlanacak işletme ve
sütün elde edildiği hayvanların TÜRKVET'e
kayıtlı olması gerekecek. Göçer hayvancılık
yapan yetiştiriciler, süt üretimi yaptığı ayda,
ürettiği süt miktarının tespiti için gittikleri yerin
Bakanlık il veya ilçe müdürlüğüne başvuracak.
Tebliğde yer alan destekleme ödemeleri kamu
kaynağı olduğu için hak sahibinin hesabına
aktarılmadan önce, haciz-icra, temlik ve ben-
zeri işlemler yapılmayacak.
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Y enilenebilir kaynakların etkin kulla-
nımı için örnek teşkil edecek proje
kapsamında Gökçeada’da

UEDAŞ tarafından enerji depolama tesisi
kurulacak. Adadaki yenilenebilir enerji
santralleri ve jeneratörler kurulacak olan
Virtual Power Plant (Sanal Güç Santrali-
VPP) sistemine entegre edilecek. Arala-
rında İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya,
Almanya, Danimarka ve Hollanda gibi
ülkelerden toplamda 19 ortağın yer aldığı
projede UEDAŞ’ın paydaşları arasında
Bozcaada Belediyesi, Troya Çevre Der-
neği ve Inavitas firması yer alıyor.
UEDAŞ, Avrupa Birliği Ufuk2020
programı kapsamında karbon
salınımını azaltmak ve yenilene-
bilir enerjiye geçişi hızlandır-
mak adına Gökçeada’da
Gökçeada Enerjin Yeter proje-
sini hayata geçirdi. Projenin
açılış töreni UEDAŞ Yönetim
Kurulu Başkan Vekili İsmail
Ergüneş’in ev sahipliğinde
Gökçeada Belediye Başkanı
Ünal Çetin, Bozcaada Belediye
Başkanı Dr. Hakan Can Yıl-
maz’ın katılımlarıyla gerçekleşti-
rildi.  Açılış töreninde konuşan
UEDAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili
İsmail Ergüneş, “Yenilenebilir kaynakların
değerlendirilmesi noktasında tüm dün-

yaya örnek olacak bir projeyi paydaşları-
mızla birlikte hayata geçirmenin mutlulu-
ğunu yaşıyoruz. AB destekli projemizin
ana amacı karbon salınımının azaltılması,
yenilenebilir enerji entegrasyonunun ko-
laylaştırılması, akıllı ve yeşil enerjiye geçi-
şinin hızlandırılmasıdır. Gökçeada
Enerjin Yeter projesiyle Gökçeada’ya
enerji depo-
lama

tesisi kuruyoruz.  Adada mevcutta çalışır
durumda olan yenilenebilir enerji santral-
leri ve jeneratörler kurulacak Virtual
Power Plant (Sanal Güç Santrali-VPP)
sistemine entegre edilecek. Böylelikle ada-
ların enerjisi yenilenebilir enerjiden sağ-
lanmaya çalışılacak. Ayrıca projedeki
testler kapsamında bir trafo bölgesinde
tüm tüketicilere akıllı sayaç uygulaması
yapılacak. Bu kapsamda kullanıcıların tü-
ketim alışkanlıklarını takip etme şansımız
olacak” dedi. 

42 ayda bitecek

Aralarında İngiltere, Fransa,
İtalya, İspanya, Almanya, Dani-
marka ve Hollanda gibi ülkeler-
den toplamda 19 ortağın yer
aldığı projede UEDAŞ’ın pay-
daşları arasında Bozcaada
Belediyesi, Troya Çevre Der-
neği ve Inavitas firması yer
alıyor. Toplam 7,2 milyon av-
roluk projenin yüzde 70’i Av-

rupa Birliği tarafından hibe
edilecek. Fransa’dan Marsilya

Üniversitesi’nin koordine ettiği
projenin 42 ayda tamamlanması

bekleniyor. 

Diğer projelere örnek olacak

Proje ile ilgili konuşan UEDAŞ Genel

Müdürü Gökay Fatih Danacı, “Gök-
çeada Enerjin Yeter projesi kapsamında
2 megavat gücünde enerji elde edilecek.
Projeden toplamda 7 bin 260 abone fay-
dalanacak. 42 ay boyunca Gökçeada’da
denenecek sisteme benzer çalışmalar,
Türkiye'deki diğer adalar ile Danimarka,
İtalya ve İspanya'daki adalarda da yapı-
lacak.  Bu çalışmalar sonrasında gelişti-
rilecek modelin yaygınlaştırılması için
daha büyük projeler ve sistemler hayata
geçirilecek” şeklinde konuştu.  Açılışın
ardından projenin paydaşları UEDAŞ,
Bozcaada Belediyesi, Troya Çevre Der-
neği ve Inavitas firmasının katılımlarıyla
imza töreni gerçekleştirildi. 

En yüksek bütçeli program

Avrupa Birliği'nin bilimsel ve uygulamalı
araştırma, geliştirme ve inovasyon pro-
jelerine destek olmak üzere oluşturduğu
Horizon2020 Hibe Programı, insanlık
tarihinin en yüksek bütçeli araştırma
hibe programı olarak konumlanıyor. Av-
rupa'nın araştırma ve teknoloji geliş-
tirme kapasitesini güçlendirmek,
üniversite-sanayi iş birliğini teşvik
etmek, AB ülkeleri, AB aday ülkeleri ve
AB'nin iş birliği yaptığı ülkelerle AB poli-
tikalarına ilişkin farklı alanlarda iş birli-
ğini geliştirmek amacıyla yürütülüyor.
DHA

Dijital bankacılık
ivme kazanıyor
QNB Finansbank Bireysel ve Özel
Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Kurtoğlu
"Türk bankacılık sektörü, dijital bankacılık
alanında gerek fonksiyonalite zenginliği
gerek bu özelliklerin kullanım rakamları
açısından dünyada örnek gösteriliyor" dedi

EniS Kurtoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-
19) salgınının bankacılık sektörü teknolojile-
rine etkisine ilişkin  değerlendirmelerde

bulundu. Kovid-19’un birçok sektörü hazırlıksız yakala-
dığını ancak bankacılık sektörünün yıllardır teknoloji ala-
nına yaptığı yatırımlarla bu krize en hazırlıklı
sektörlerden biri olduğunu söyledi. Kurtoğlu, teknoloji
odaklı bir banka olarak müşterilerin bankacılık hizmetle-
rine kolay ve sağlıklı yollardan ulaşabilmeleri için, yön-
lendirmeler, bilgilendirmeler ve ihtiyaç anında destek
olabilecek gerek Dijital Zeka-Q gerekse de canlı yardım
seçeneklerini müşterilere dijital kanallarda sunduklarını
belirtti. Kovid-19 gibi küresel ve ciddi sağlık riskleri taşı-
yan bir salgın hastalığın bankalar üzerinde de oldukça
fazla etkisi olduğu ve olmaya da devam edeceğini öngör-
düklerini ifade eden Kurtoğlu, "Bu etkilerin temelinde di-
jitalliğin olduğunu söyleyebiliriz. 
Dijital dönüşümün, tüm sektörler üzerinde yapılan tek-
nolojik yatırımlar ile mümkün olabileceğini ve bu sayede
kazanılan yetkinlikler neticesinde tamamlanabileceğini
bu süreçte bir kez daha gördük. Salgın süreci, özellikle kı-
sıtlamaların olduğu dönemde, sektörün kesintisiz bir şe-
kilde hizmet vermeye devam edebilmesi için dijital
dönüşümün ve yatırımların ne kadar önemli olduğunu
kanıtladı." şeklinde konuştu. Enis Kurtoğlu, uzun süredir
teknolojinin gelişme hızına paralel olacak şekilde pek çok
dijital çözümün üretimi ve entegrasyonu konusunda
banka olarak yatırım ve çalışmalar yaptıklarını anlattı.
Müşterilerin QNB Mobil ve internet şubesi kanallar üze-
rinden, diledikleri yerden, 7/24 işlem yapabildiklerini be-
lirten Kurtoğlu, artık QNB Mobil aracılığıyla görüntülü
görüşme ile herkesin kolay ve hızlı bir şekilde QNB Fi-
nansbanklı olabildiğini dile getirdi. Kurtoğlu, dijital ka-
nallar ile ihtiyaç duyulan her an müşterilerin yanında
oldukları için birçok müşterinin artık şubelere gelme ge-
reği duymadığını aktararak, "Teknolojiye en doğru kay-
naklarla ve doğru noktaya odaklanarak yaptığımız
yatırımlarla bugün müşterilerimize kesintisiz, kolay ve
tüm ihtiyaçlarına cevap veren dijital kanallarımızla mü-
kemmel bir bankacılık deneyimi sunabiliyoruz” dedi.

Çiğ süt için ödemeler belli olduSöz konusu destek, 
ürettiği çiğ sütü, süt işleme
tesislerine fatura-makbuz

karşılığında kendisi, üretici ve
yetiştirici örgütü vasıtasıyla

satan ve Bakanlık Süt Kayıt
Sistemi Veri Tabanı'na aylık

olarak kaydettirenlere
ödenecek

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ), Avrupa Birliği Ufuk2020 programı kapsamında karbon salınımını azaltmak
ve yenilenebilir enerjiye geçişi hızlandırmak için Gökçeada’da ‘Gökçeada Enerjin Yeter’ projesini hayata geçirdi

GOKCEADA’NIN ENERJISI
KENDINE YETECEK

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş., 01.09.2010 itibari ile özelleş-
tirilmesi tamamlanarak Limak Holding bünyesinde hizmetle-
rine başladı. Temel hizmet olarak; iletim noktalarından aldığı

elektriği vatandaşlara perakende olarak dağıtmakla görevli olan
Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ’nin, çalışma esasları EPDK tarafından
belirlendi. Türkiye’nin lokomotif bölgesi olan Marmara Bölgesi’nin
güneyini kapsayan hizmet sahası ile Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ;
35 bin 501 kilometrelik alanda faaliyetlerini sürdürüyor. Türki-
ye’nin otomotiv merkezi Bursa başta olmak üzere, Balıkesir,

Çanakkale ve Yalova’da toplamda 3 milyon aboneye hiz-
met veren Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ, her geçen gün
artan abone sayısı ile doğru orantılı olarak altyapı-

sını geliştirme ve daha kaliteli hizmet verme
anlayışı ile çalışmalarını

sürdürüyor. 

UEDAŞ 
HAKKINDA 

HKÜ’den teknoloji hamlesi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank’ın ilk durağı,
Sanayi ve Teknoloji Bakan-

lığı’nın Cazibe Merkezlerini Destekleme
Programı kapsamında İpekyolu Kalkınma
Ajansı tarafından desteklenen, Ar-Ge, ino-
vasyon, teknoloji transferi ve ticarileşme
süreçlerini desteklemek ve hız-
landırmak suretiyle yüksek
nitelikli ve katma değerli
ürünlerin ortaya çıka-
rılması amacıyla
HKÜ tarafından
faaliyete geçirilen
“Kalyon Garaj”
oldu. Elektrik
enerjisi ihtiyacını
güneşten elde
eden HKÜ,
kampüsündeki
bina çatılarına 1
MWp güneş enerji
santrali (GES) kura-
rak kurulu GES gücünü
2.25 MWp’ye çıkardı. Yılda
3.600 MWh enerjiyi yenilenebilir
enerji kaynaklarından elde edecek olan
HKÜ yılda 2.200 ton karbondioksit salını-
mını da engellemiş olacak. “0” emisyon

hedefiyle
elektrik ihti-

yacının ta-
mamına

yakınını güneş-
ten karşılayacak

olan HKÜ’nün
“Çatı GES Projesi”nin

açılışı da HKÜ Kampüsünde
gerçekleştirildi. HKÜ Kalyon Garaj Proto-
tipleme ve Girişimcilik Merkezi, Çatı GES
Projesi’nin açılışında kurdeleyi; Sanayi ve

Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gazian-
tep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Fatma Şahin, HKÜ
Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kal-
yoncu, HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Ve-
kili Haluk Kalyoncu, HKÜ Rektörü Prof.
Dr. Türkay Dereli ve protokol üyeleri kesti.

Uçtan uca hizmet

HKÜ bünyesindeki araştırmacı ve girişim-
ciler ile KOBİ’lere mekanik ve dijital proto-
tipleme cihazları ile fikirlerini tasarıma,

tasarımlarını fiziksel ürünlere dönüştürme
imkânı sağlayan Kalyon Garaj, HKÜ’nün
KALİTTO Teknoloji Transfer Ofisi, Sanal
Gerçeklik ve Artırılmış Gerçeklik Labora-
tuvarı, Enerji Laboratuvarı, Kuluçka Mer-
kezi ve Gaziantep OSB Teknokent’i ile
entegre hareket ediyor. Girişimci ve KO-
Bİ’lere uçtan uca hizmet veren Kalyon
Garaj, teknolojik bir iş fikri ile başvuran
tüm girişimcilere; fikrin projelendirilmesi,
iş planının hazırlanması, çekirdek fon te-
mini, ürünün prototiplenmesi ve ticarileşti-
rilmesi dâhil tüm aşamalarında destek
verebiliyor.

Birçok eser var

Gaziantep, üreten bir şehir olduğunu söy-
leyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa
Varank, “Şehrimizdeki ekonominin daha
katma değerli hale gelmesinin yolu sanayi
ile üniversitelerin iş birliğinden geçiyor.
Bunun en güzel eserlerinden biri olan Kal-
yon Garaj Prototipleme ve Girişimcilik
Merkezi’nin açılışını gerçekleştiriyoruz.
Hasan Kalyoncu Üniversitesi, şehrimize
ayrı bir hava getirdi. Kalyon Garaj; iş fikri
olan öğrencilerimizin, öğretim elemanları-
mızın danışmanlık almalarını sağlayacak
güzel bir tesis” şeklinde konuştu.

Teknoloji, inovasyon ve Ar-Ge faaliyetleri yürüten Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Kalyon Garaj Prototipleme ve Girişimcilik Merkezi,
Güneş Enerji Santralleri (Çatı GES Projesi) ve Gaziantep OSB Teknokent, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla açıldı

Girişimci ve yenilikçi ruha verdikleri önemi
dile getiren HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli

ise, “Teknoloji transfer ofisimizin (KALİTTO), OSB Tekno-
kent ile birlikte oluşturduğu sinerji; tüm fikir ve proje sahip-
leri, öğrencilerimiz ve öğretim elemanlarımız için önemli bir

girişimcilik fırsatı sunuyor ve Ar-Ge çalışmalarının daha kolay tica-
rileştirilmesini sağlıyor. HKÜ’nün TÜBİTAK Yenilikçilik ve Girişimcilik
Endeksinde vakıf üniversiteleri içinde 8. sırada olması bu başarıyı bir
bakıma özetliyor” diye konuştu. Türkiye’de Organize Sanayi Bölgesi
içerisinde yer alan 6 Teknokent’ten birisi olan, organik ve güçlü iş

birliği ile hem sanayicilere hem öğretim elemanlarına hem de
öğrencilere mükemmel bir ekosistem ve girişimcilik fırsatı

sunan “OSB TEKNOKENT”in açılışı yine yoğun ilgi
gördü. Açılışa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa

Varank, Gaziantep Valisi Davut Gül, HKÜ
Rektörü Prof. Dr. Türkay De-

Önemli bir fırsat
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ADANA Büyükşehir 
Belediyesi’nin Sarıçam 
ilçesinde gerçekleştirdiği park 
ve kreş temel atma törenine 

Başkan Zeydan Karalar, Milletvekilleri 
Müzeyyen Şevkin, Ayhan Barut, 
Orhan Sümer, Burhanettin Bulut, 
Yüksel Özkan ve İlhami Özcan 
Aygün’le birlikte katılan CHP Genel 
Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü 
Faik Öztrak, “İktidara geldiğimizde 
‘Talan İstanbul’ projesine para 
yatıranların hiç birine bir kuruş para 
ödemeyeceğiz” dedi.

Bize tahkim sökmez
“İstanbul’da güya Talan İstanbul 

köprüsünün temelini attılar” 
diye konuşan Öztrak, “Biz Talan 
İstanbul’a CHP iktidarında bir kuruş 

ödemeyeceğimizi söyledik. AK Parti 
Genel Başkanı “Tahkimde söke söke 
alırlar” diyor. Bize tahkim sökmez. 
Tahkimde davaları kazanırız. Velev 
ki kazanamadık. Bu hovardalığı 
yapanların yedi göbek sülalesinden 
parayı söke söke alırız” diye konuştu.

CHP iktidara geliyor
Millet ittifakının diğer ortaklarının 

da açıkça ifade ettiğini kaydeden 
Öztrak, “Biz iktidara geldiğimizde 
bu Talan İstanbul Projesine para 
yatıranların hiç birine bir kuruş para 
ödemeyeceğiz. Beyefendi çıkmış 
demiş ki; CHP Uluslararası Tahkim 
nedir bilmiyor. Bu parayı sizden 
söke söke alırlar. Eyvallah. Önce 
grup başkanvekili kabul etti, şimdi 
de kendisi kabul ediyor ki; artık 

Millet İttifakı, CHP iktidara geliyor. 
Cumhurbaşkanlığı koltuğunda 
oturan AK Parti Genel Başkanı kimin 
Cumhurbaşkanıdır Allah aşkına. Bu 
parayı bizden söke söke alırlarmış” 
ifadelerini kullandı.

Parayı söke söke alırız
Öztrak, “Londra’da, Türk 

mahkemelerinde değil. Kim 
alacak? Dolarla, Euro ile garanti 
verdiğiniz havuz müteahhitleri 
gidecekler tahkime, parayı 
söke söke alacaklarmış. Sayın 
Erdoğan hiç merak etmesin. CHP 
yıllarca devletin içinde, bu devleti 
yönetmiş, devleti bilen, tahkim 
nedir bilen insanlarız. Bize tahkim 
nedir sökmez. Davaların hepsini 
kazanırız” şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Kanal İstanbul’un 
‘Talan İstanbul’ olduğunu vurgulayarak, “İktidara geldiğimizde ‘Talan İstanbul’ 

projesine para yatıranların hiç birine bir kuruş para ödemeyeceğiz” dedi

BIR KURUS PARA
ODEMEYECEGIZ

(

BAKAN AKAR, Kara Kuvvetleri’nin 
2 bin 230’uncu kuruluş yıl dönümü 
nedeniyle yayımladığı mesajında Kara 
Kuvvetleri’nin, köklü tarihi, milli, manevi 
ve mesleki değerlere bağlı kahraman ve 
fedakar personeliyle dünyanın en saygın 
askeri güçlerinden biri olduğunu bildirdi. 
Akar, “Kara Kuvvetlerimiz; vatanımızın, 
hudutlarımızın ve asil milletimizin 
güvenliğine yönelen her türlü tehdit 
ve tehlikeye karşı yurt içinde ve sınır 
ötesinde azim ve kararlılıkla mücadele 
etmiştir, etmektedir. Bu çerçevede yüksek 
teknolojiye sahip yerli ve milli savunma 
sanayi ürünleriyle teçhiz edilmiş 
kahraman Kara Kuvvetlerimiz, terörle 
mücadele kapsamında icra ettiği geniş 
çaplı harekatlarla şanlı tarihine yeni ve 
büyük başarılar eklemiştir” dedi. 

Bölge halkının güvenliği 
sağlanmıştır

Akar, “Suriye ve Irak’ın kuzeyinde 
icra edilen bu harekatlarla ülkemizin 
güneyinde kurulmak istenen terör 
koridoru parçalanmış; sınırlarımızın, 
asil milletimizin ve umudunu bizlere 
bağlayan masum ve mazlum bölge 
halkının güvenliği sağlanmıştır. 
Kara Kuvvetlerimiz; salgın şartlarına 
rağmen ayrıca BM, NATO, AGİT, 
AB bünyesinde ve ikili anlaşmalar 
çerçevesinde Afganistan, Kosova, Bosna 
Hersek, Azerbaycan, Libya, Katar, 
Somali gibi birçok coğrafyada bölgesel, 
küresel barış ve istikrara da büyük katkı 
sağlamaktadır” diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Kara 
Kuvvetlerimiz; vatanımızın, hudutlarımızın 

ve asil milletimizin güvenliğine yönelen 
her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt 

içinde ve sınır ötesinde azim ve kararlılıkla 
mücadele etmiştir, etmektedir” dedi

2 bin 230’uncu
yıl kutlaması

CHP’LI Ali Mahir Başarır, “Kara 
para aklamadan suçlanan, Türkiye’de 
7.5 yıl hapis cezasına çarptırılan ama 
mahkemesi ertelenen Sezgin Baran 
Korkmaz’ın özel uçağını Süleyman 
Soylu’dan sonra Mehmet Ağar da 
kullanmış. Mehmet Ağar, bu uçağı 24 
Ocak 2020’deki Elazığ Depremi’nden 
4 gün sonra kullanarak İstanbul 
Atatürk Havalimanı’ndan Elazığ 
Havalimanı’na gitmiş. Bu havaalanına 
gidişinde ise TC-YYA uçak kanat 
numarası ile Sezgin Baran Korkmaz’a 
ait SBK Holding uçağını kullanmış. 
Sanki ülkede bu uçaktan başka bir 
uçak kalmamış gibi devlet erkanına 
yakın çoğu kişi bu uçağı kullanmış. 
Mehmet Ağar, THY’nin tarifeli uçağına 
binemiyor mu?” diye sordu.

Tolga Ağar karşılıyor
“Baktığımız görsellerde, Elazığ 

Havaalanı ve akabinde çekilmiş olan 
görsellerde, Sezgin Baran Korkmaz adlı 
şahıs da bulunuyor” diyen Başarır, “Bu 
şahıslar, Elazığ’a büyük depremden 4 gün 
sonra geliyor. Sanki devletten birisiymiş 
gibi şu anda Avusturya’da cezaevinde 
olan Sezgin Baran Korkmaz da burada 
bulunuyor. Bu isimleri ise AKP Elazığ 
Milletvekili Zülfü Tolga Ağar karşılıyor. 
Devletin eski bir bakanı her iş adamının 
özel uçağına biniyor mu? İktidar 
partisinin bir milletvekili, neden bu adamı 
karşılıyor? Bu adamın özel uçağını neden 
herkes kullanıyor?” diye sordu.

Bombardier tipi uçak
Kendisinin, Elazığ Depremi’nden 

bir gün sonra kara yoluyla Elazığ’a 
deprem bölgesine gittiğini belirten 
CHP’li Başarır şu ifadeleri kullandı: 
“Elazığ’da, 24 Ocak 2020 tarihinde 
canımız yandı. Biz de CHP 
milletvekilleri olarak burada bulunduk. 
Ben, depremden 1 gün sonra kara 
yoluyla buraya geldim ve halkımıza 
destek olmaya çalıştım. Onlar ise kara 
para aklayan, sahtekar bir adamın 
özel uçağıyla, depremden 4 gün sonra 
bu bölgeye gelmişler. Mehmet Ağar 
ve Süleyman Soylu bu aralar çok 
anlaşamıyor gibi gözükse de farklı 
tarihlerde de olsa aynı uçağa binmişler. 
Devlet erkanı, sürekli olarak bu uçağı 
kullanmış. Sezgin Baran Korkmaz’a ait, 
el koyulup Amerikan hazinesine devri 
istenen mallardan birisi de Süleyman 
Soylu ve Mehmet Ağar’ın kullanmış 
olduğu TC-YYA kanat kod numaralı 
Bombardier tipi uçak”  diye konuştu.

AK PARTI milletvekilleri, Meclis’in 
tatile girmesi ile birlikte seçim bölgele-
rine dağılacak, teşkilat yöneticileri ile 
birlikte yaz boyunca illerinde köyler 
dâhil kapı kapı dolaşmaya başlayacak. 
AK Parti’de son birkaç haftadır, 2023 
seçimlerine yönelik ön hazırlık niteliği 
taşıyan seri toplantılar yapılıyor. Teş-
kilat başkanlığı, 81 ilin milletvekilleri ve 
teşkilat yönetimleri ile genel merkezde 
bir araya gelerek, 2023 seçimlerinin yol 
haritasını oluşturuyor. Parti yönetimi-
nin 2023 seçimlerine gidene kadar her 
ilde vatandaşın gündemde tuttuğu en 
az bir problem çözülmesini veya yurt-
taşın en fazla istediği bir projeyi hayata 
geçirmeyi hedeflediği belirtiliyor.

KAPI KAPI
dolaşacaklar

CHP Mersin Milletvekili ve Parti 
Meclisi Üyesi Ali Mahir Başarır, firari 
Sezgin Baran Korkmaz’a ait TC-YYA 
kanat kod numaralı uçağı Adalet ve 
İçişleri eski Bakanı Mehmet Ağar’ın 

da kullandığını söyledi

Ağar da aynı
uçağa binmiş



T eşkilatlanmadan Sorumlu İYİ
Parti Genel Başkan Yardımcısı ve
Ankara Milletvekili Koray Aydın,

Beylikdüzü'nde bir dizi ziyaret gerçekleş-
tirdi.  Damga'ya konuşan ve İYİ Parti
olarak vatandaşın sıkıntısını temel alan
bir bakış açısı geliştirdiklerini söyleyen
Aydın, "Bizim açtığımız yoldan bütün
partililer gidiyor. Bu durumda bizi çok
memnun ediyor. Çünkü siyasal zemin
bugüne kadar vatandaşın sıkıntısı ve dert-
leri üzerinden değil, iktidar partisinin
oluşturduğu gereksiz gündemler üzerin-
den yapılıyordu. Biz bunu tersine çevir-
dik. Vatandaşın sıkıntısını temel alan bir
bakış açısı geliştirdik. Bunu çeşitli giri-
şimlerle de takviye ettik. Örneğin,
TBMM’de salı ve çarşamba günü yapı-
lan grup toplantılarımızda genel başkanı-
mız orada süresinin 10-15 dakikasını
milletin sesi diye çeşitli ezilmiş, hakları
gasp edilmiş grupların sesini duyurabile-
ceği bir platforma çevirdi. Bu vatandaşı-
mızın ilgisini çekti. Bu konuşmaları
yaptırdığımız dönemde hakikaten bu
Türkiye’de hızla yayıldı. Bu yüzden bütün
gruplar, grup toplantılarımızda konuşa-
bilmek için bol miktarda müracaat alıyo-
ruz. Bunun iktidar nezdinde de getirdiği
bir karşılık olduğunu söyleyebilirim.

Çünkü bununla biz yetinmedik. Yaptığı-
mız bütün il gezilerinde vatandaşın bize
olan aktarımını, şikâyetlerini her hafta
sonu genel merkezimizde, genel başkanı-
mıza iletiyoruz. Bu şekilde oda grup top-
lantılarında dile getiriyor. Bu partimizde

büyük bir farkın-
dalık yarattı. Şu-
anda vatandaş
bizi dostu olarak
kabul ediyor"
açıklamasını
yaptı. 

Türkiye
konuşmayı 
unuttu

"Hangi partiden olursa olsun
iyi ki İYİ Parti var. Bu partinin var-
lığı bize güç vermeye başladı deyip konu-
şan, hakkını arayan bir yapı ortaya çıktı"
diyen Koray Aydın, "Çünkü Türkiye uzun
zamandan beri konuşmayı unuttu. Kor-
kuyla teslim alınmış milyonlarca insan,
acılarını bile anlatmaktan korkar hale gel-
mişlerdi. Bu düşünceyi yıkmış olduk.
Yaptığımız il gezilerinde sıkıntıları tespit
bu sıkıntıları da genel başkanımızın grup
toplantısında söylemesi de mışıl mışıl
uyuyan Ak Parti’yi de, milletvekillerini de
gidip bizim şikâyet konusu olan konuları-
mızı vatandaşla görüşmek zorunda bı-
raktırdı. Yani biz Ak Parti’yi itekleye
itekleye vatandaşın sıkıntısında hassasiyet
göstermesini sağladık. Bu da vatandaşı-
mızın nezdinde bize teveccüh kazandırı-
yor. Biz bu yolu yeni siyaset dili ve
çalışma şekli olarak gördük ve seçim ya-
pılana kadar devam ettireceğiz. Geçen
haftayı bütün milletvekillerimiz, genel
kurul üyelerimiz, kurucular kurulu üyele-
rimiz İstanbul’un 39 ilçesinde geçirdi.

Bağcılar’daki vatandaşlarımızın
ciddi sıkıntıları var ve genel baş-
kanımız bunu grup toplantı-
sında dile getirdi. Bunun
üzerinden aldığımız habere
göre, Ak Parti milletvekilleri
anında Bağcılar’a ziyarette bu-
lunmuş. Kısacası biz onlara
adres verip, gereğini yapın diye
oraya gönderiyoruz. 39 ilçede
arkadaşlarımız dağınık bir şe-
kilde görevlerini yapıyor. Beylik-
düzü’ne ziyarette bulundum ve
iyi ki bulundum diyorum. Ya-
kından tanımış, görmüş oldum.
Sanayici esnafıyla bir araya gel-
dik. Çok sorun gördüm ve bun-

ları bize de aktar-
dılar. Temas et-
menin, bunu
samimiyetle
yapmanın in-
sanlara güç ver-

diğini de
söyleyebilirim. Biz

bu işi milletimiz için
yapıyoruz. Türkiye şu

anda en kötü dönemle-
rini yaşıyor. Ama maalesef

bunu görmezden gelen hiçbir şey ol-
mamış gibi davranan bir iktidar tarafın-
dan yönetiliyor. Bu yüzden bu yeni
siyaset dilinin Türkiye’de büyük değişim
yaratacağına inanıyoruz" ifadelerini 
kullandı. 

Rakamlara güvenmiyorum

Türkiye'nin işsizlik sorununa değinen
Aydın, Türkiye İstatistik Kurumu’nun
eziklik içerisinde olduğunu belirterek,
"Türkiye’de işsizlik problemi, üzerine şal
örtülen, gizlenmeye çalışılan, iktidarın pek
göstermek istemediği bir alandır. Şuanda
TÜİK verilerine bakarsak yüzde 27 civa-
rında bir genç işsiz var. Bu tabi ki gerçek
bir rakam değil. TÜİK'in bu işleri yapar-
ken, işini doğru yapamamanın ezikliği
içerisinde olduğunu görüyoruz. Öyle emir
alıp, öyle davranıyorlar. Çünkü iş ara-
maktan vazgeçenler diye bir fasıl açtılar,
işsizlerin önemli bir kısmını oraya attılar.
TÜİK’in açıkladığı hiçbir rakama güven-
miyorum. Orada dönen sahtekârlıkları bi-
liyorum. Üretici fiyat endeksinin yüzde
38,8’ini açıkladılar, tüketici fiyat endeksini
de yüzde
16.59
açıkladı-
lar. Böyle
bir şey
olabilir
mi? Ger-
çek en-
flasyon
oranını
şalla ör-
tüyorlar"
eleştiri-
sinde 
bulundu. 

ÖZEL HABER/ ZEHRA ÇELİK-BARIŞ KIŞ
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İSİFED genel
kurulunu yaptı

İstanbul Sanayici ve İş İnsanı Dernekleri
Federasyonu (İSİFED) Haziran ayı 2021
Olağan Genel Kurul Toplantısı, KURT-

SAN Konferans Salonu’nda yapıldı. Genel kurul top-
lantısında Başkan Muammer Ömeroğlu üç yıllık
faaliyet raporu çalışmalarını açıkladı. "14 Şubat 2018
tarihinde olağan genel kurul toplantımızın 3 yıllık görev
süresi toplantımız başlamış oldu" diyen Ömeroğlu,
"Yönetim kurulu üyelerimiz, dernek başkanlarımız ile 3
yıllık çalışma planı hazırlarken hedefimiz federasyonu-
muza yeni üyeler kazandırarak üç milyon delege oluş-
turmak, yeni ihracat pazarlama yaratmak ve var olan
geleneksel pazarların pazar payının artırılması için
başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin sanayi ve tica-
ret faaliyeti olan şirketlerin yurt dışı pazarları hakkında
bilgiye erişme ve potansiyel alıcılarıyla görüşebilmesi
amacıyla uluslararası araştırma gezilerine devam
etmek oldu. Birçok dış ülke bakanlıklarıyla toplantılar
düzenlik" ifadelerini kullandı. 

Yurt dışında 6 dernek

Konfederasyona yurt dışından 6 adet dernek kazandır-
dıklarını belirten Ömeroğlu, "Bu bizim için büyük bir
başarı oldu. “İstanbul’u Yönetebiliyorum” projesine ev
sahipliğinde bulunduk. Üç yılda üye derneklerimizle
toplam 145 faaliyet yaptık. Bu faaliyetlere ciddi an-
lamda zaman ayırmak gerekiyor. İş dünyası ve ekono-
mik alandaki programlara konuk olduk.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, İBB Başkanı, ilçe bele-
diye başkanlarıyla çoğu zaman bir araya gelerek semi-
nerler düzenledik.  Üye sayımızı 1300 iş insanı olarak
gösterebiliriz. Bundan sonra daha verimli projelerde
yer alacağız" açıklamasını yaptı. Yapılan oylamada
Muammer Ömeroğlu, yeniden İSİFED’in Başkanı se-
çildi.  BARIŞ KIŞ

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın Damga'ya çok özel açıklamalarda bulundu. İYİ Parti'nin yüzde 20 oy bandını
zorladığını belirten Aydın, özellikle işsizlik konusunda sert eleştiriler yaptı. TÜİK'in rakamlarına güvenmediğini belirten Aydın,
"Gerçek enflasyon oranını şalla örtüyorlar. Öyle emir alıp, öyle davranıyorlar. Orada dönen sahtekârlıkları biliyorum" dedi

M ahkûmlardan biri, cellâda sormuş:
“İnfaz neden gecikti?” Cellât;
“Gecikmedi ki,” demiş. “Fakat

kellelerimiz yerli yerinde duruyor” diye 
diretmiş mahkûm.

“Size öyle geliyor,” demiş cellât, palasına
bulaşan kanı göstermiş mahkûma. Dehşete
kapılan mahkûm, “Nasıl yani?” diye 
mırıldanmış.

“Ben çok hızlıyımdır,” demiş cellât.
“Ayağa kalktığın anda kellen kucağına 
düşecek.”

Özellikle son 10 yıldır Türkiye Cumhuri-
yeti kurumlarına karşı mevcut iktidar tara-
fından yapılan amansız bir yıkım yarışını
hep birlikte yaşayarak izlerken yurttaşların
birçoğunun kafasında da bazı acaba soru-
ları zihinleri meşgul etti. Bu acabalar ara-
sında kimi muhalefet partileri sırf muhalefet
olsun diye laf atıyor, kimileri de elbette Rei-
sin bir bildiği vardır düşüncesi içerisine gir-

mişlerdi. Muhalefetin iktidara ve yandaşla-
rına yönelik ortaya çıkardığı olaylara ise
birçok yurttaşımız burun kıvırarak 
bakıyordu.

Ne yazık ki yurttaşların bir zamanlar or-
ganize suç örgütü lideri, bir mafya lideri
olarak gördüğü Sedat Peker’in iktidar ile
ters düşmesi sonrası YouTube kanalı üzerin-
den yaptığı ifşalar bir nebze olsun halkın sil-
kinmesine neden oldu. Hatta bazı anket
şirketlerinin yaptığı araştırmalara göre de
Peker’in açıklamalarına halkın yüzde
75’inin inandığı ortaya çıkmıştı.

Hal böyle olunca insanın aklına şöyle so-
rularda gelmiyor değil. Peki, yıllardır başta
ana muhalefet partisi CHP olmak üzere
diğer partilerin belgelerle, söylemlerle halk
ile bire bir temas kurarak çeşitli mitingler
düzenleyip anlattıklarıyla ikna olmayan halk
nasılda bir suç örgütü liderinin anlattıkla-
rına inanır. Akıl alır gibi değil, değil mi?

İşin açıkçası bu kısmı bende
pek anlayamadım. İşin burasını sosyolog-
lara ve psikologlara bırakmak lazım. Ortaya
çıkan görüntü ise halkın siyasetçilere pek
inancının kalmadığı yönünde.

Peker’in anlatımlarına göre bir muhabbet
tellalının önce ana muhalefet partisi içeri-
sindeki hızlı yükselişi, sonrası iktidar partisi
içerisinde hızlıca yükselişi. Ve Sedat Pe-
ker’in iddiasına göre 'muhabbet tellalı' olan
bu kişinin şimdiki görevi ise Cumhurbaşkan-
lığı Ekonomi Politika Kurulu üyesi ve AKP
Yerel yönetimler Başkan Yardımcısı 
Korkmaz Karaca.

Ülkede yurttaşların sosyal medya hesap-
larına varana kadar tek tek takip ederek
suç teşkili oluşturduğu kanaati getirilen

yurttaşların gece yarısı kapılarına dayanan
emniyet ve sayın savcıların Peker’in iddia-
larına karşı tepkisiz suspus olmaları ise bir
tuhaf. Umarım sayın savcıların bu suskun-
luğunun bir sebebi vardır. Ona da ilerleyen
süreç içerisinde tanık olacağız.

Güzelim Türkiye’mizde bütün bunlar ya-
şanırken yazının başında da bahsettiğim
bir Çin efsanesinden bahsedeceğim:

“Eski Çin’de idam mahkûmlarının son
gecelerini hep birlikte neşe içinde geçirme-
lerine izin verilirmiş. Mahkûmlar, cellât da
aralarında olmak üzere, hep birlikte sa-
baha kadar şarkılar söyler, en sevdikleri
yemekleri yer ve pirinç rakısı kadehlerini
peş peşe yuvarlayıp mutlu olurlarmış. Sa-
bahın ilk ışıklarıyla birlikte cellât, ansızın
hareketlenip palasını çeker ve hafiften ça-
kırkeyif mahkûmların kellesini, tırpanla
başak biçer gibi alıverirmiş.

Yine böyle bir infaz ayininde mahkûm-
lar, sabahın ilk ışıklarına kadar pek güzel
eğlenmişler, şarkılar söyleyerek yiyip iç-
mişler. Derken güneşin ilk ışıkları dağların

arasından görünmüş. Fakat hiçbir şey ol-
mamış. Mahkûmlardan biri, cellâda sor-
muş: “İnfaz neden gecikti?” Cellât;
“Gecikmedi ki,” demiş. “Fakat kelleleri-
miz yerli yerinde duruyor” diye diretmiş
mahkûm.

“Size öyle geliyor,” demiş cellât, pala-
sına bulaşan kanı göstermiş mahkûma.
Dehşete kapılan mahkûm, “Nasıl yani?”
diye mırıldanmış.

“Ben çok hızlıyımdır,” demiş cellât.
“Ayağa kalktığın anda kellen kucağına 
düşecek.”

Yani; Kelleniz çoktan gitmiş olabilir,
ancak siz bunu henüz fark etmemiş olabi-
lirsiniz. Bir şey olmuş, ama siz olan şeyi
henüz idrak edemediğiniz için olmamış gibi
davranıyor olabilirsiniz. Ve kellenizin hâlâ
yerinde olduğunu sanıyor olabilirsiniz.

Gerçeği anlamanız için ayağa kalkmanız
gerekiyor...

Ülkenin ne hale geldiği ve ne yapılması
gerektiği yorumunu da siz değerli okuyucu-
larıma bırakıyorum.

Ayağa kalktığımız an…
Ali AVCU
KİMSESİZLERİN KİMSESİ

aliavcu@gazetedamga.com.tr

TEL: 0212 871 36 06

TUIK’TE BUYUK BIR 
SAHTEKARLIK VAR!

TürKİyE Cumhuriyet'inin tarihinin en büyük iş-
sizlik dönemini yaşadığını belirten Koray Aydın,
"Türkiye uzun yıllardan beri tüketim modeliyle
yürüyor. Temel hareket noktalarını o oluşturu-
yor. Esnaf ziyaretlerine bu kadar yoğunlaşma-
mızın sebebi, Türkiye’de iki
milyon esnaf var. Esnafın  ça-
lışma alanı büyüdükçe yanında
eleman çalıştırma istihdamı o
kadar artacaktır. Bu yüzden es-
nafı öldürmemeliyiz. Esnafı çalı-
şır halde tutmayı başarırsak
işsizliği de azaltmış oluruz. üre-
tim merkezli bir modele geçme-
den Türkiye’nin işsizlik
probleminin düzelmesi mümkün
değil. Şuanda bizim kalkınma ve
ekonomi politikalar başkanlığı-
mız, üretim merkezli büyüme

modeli üzerinde iktidar olduğumuzda neler ya-
pacağımıza dair bir çalışma alanı oluşturmaya
başladılar ve bu çalışma bitti diyebiliriz. Büyük
bir lansmanla Türkiye’ye sunacağız. Şuanda
lise düzeyinde üniversiteler var. Bu alanı takip

edip kendi insan kaynakları-
mızda çok şey üretecek bir alan
açacağız. Türkiye’nin problem-
lerini bilen siyasi bir parti ola-
rak, üretim merkezli büyüme
modelini hayata geçirdiğimizde,
tabi bunun birden olması müm-
kün değil ama kademe kademe
iyileştirme yaparak, işsizlik ra-
kamların çok uzun sürmeyecek
bir zamanda yüzde 10’nun al-
tına indireceğiz. Bu rakamlar
büyüme modelimizle de daha
da inecektir" dedi. 

İŞSİZLİĞİ YÜZDE 10'UN ALTINA İNDİRECEĞİZ

Erken seçim tartışmalarını da değerlendiren de-
ğerlendiren Koray Aydın, "Buna siyasal açıdan
bakarsak, yapılacak ilk seçimde bu millet İyi
Parti’de toplanacak. İsterse on beş tane parti
olsun. Halkımız güçlü gördüğü yerde toplanacak.
Oy oranlarını resmi anket yapan firmalar üzerin-
den değerlendirebilirim ama bazıları da doğru
anket sonuçlarını yansıtmıyor. Bu işi ciddi bir şe-
kilde yapan firmalarda, yüzde 17-18 bandına
yerleştiğimizi ve yirmi bandını zorladığımızı gö-
rüyoruz. En son metropolün sahibi de televizyon
ekranlarında açıkladı. Böyle giderse İyi Parti yir-
minin üzerine çok çıkar ve birinci parti olursak
da sürpriz olmaz dedi. Halk bir şeyi benimserse
ve bir yerden de bıkmış usanmışsa yeni bir bu-
luşma adresini kendi oluşturur. Şuanda İyi Parti
milletin yeni buluşma adresidir. Biz Türkiye’de
makulü oynuyoruz. Türkiye’nin sürtüşmelerden
uzaklaşması lazım. Bunu da her düşünceden in-
sanın kendi parti bünyesinde toplamış bir parti-
nin başarabileceğini görüyoruz. Bu bakımdan
imtihanlar vererek geldik. Şuan Türkiye’yi yönet-

meye hazır bir İyi Parti var. Kurumsal yapısını
oluşturmuş bir partiyiz. Bütün kadrolarımızı oluş-
tururken düşünce yapılarına değil liyakat düze-
yine ve iş yapma becerisine bakarak oluşturduk.
Bu yüzden de her
alandan hazırız" açık-
lamasını yaptı. Ak
Parti iktidarının son
bulacağını ve bundan
dolayı Kanal İstan-
bul’un yapılmayaca-
ğını belirten Aydın,
"Ak Parti iktidarı son
buluyor. Biz bu konuda
gereken uyarıyı müte-
ahhitlere de verdik.
Çalışmaları durdura-
cağız. Şuan Türki-
ye’nin hali ortada.
Kanal İstanbul’un ya-
pılması doğru değil"
ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ YÜZDE 20 BANDINI ZORLUYOR

BEYLİKDÜZÜ’NDE 
2 GÜN GEÇİRDİ

Beylikdüzü'nde çeşitli temaslarda bulunan
Koray Aydın, çok sayıda STK ziyaretinde

bulundu. Esnaf zizyareti de gerçekleştiren
Aydın, "Yaptığımız il gezilerinde sıkıntıları
tespit bu sıkıntıları da genel başkanımızın

grup toplantısında söylemesi de
mışıl mışıl uyuyan Ak Parti’yi de, 
milletvekillerini de gidip bizim 

şikâyet konusu olan konularımızı 
vatandaşla görüşmek zorunda 

bıraktırdı" dedi. 

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE 
BAŞKANLIĞI’NDAN

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de       Basın: (1400672)

Küçükçekmece İlçesi, Safra Mahallesi,  666, 666/A, 9974, 9974/A, 9976,
9976/A, 9978 ve 9978/A taşınmazları içeren düzenleme sahasında 3194 
sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre yapılan imar uygulaması 
sonucunda düzenlenen Parselasyon Planı 3194 sayılı İmar Kanununun 
19. maddesine göre, 09/06/2021 tarih ve 2089-2080 sayılı İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Encümen Kararına istinaden 28/06/2021 tarihi itibariyle mesai 
başlangıcında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harita Müdürlüğü Saraçhane
Hizmet binası 6. kat ilan panosunda 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır. 

Sorun yine
matematik!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi
(ÖSYM) Başkanlığı'nca 81 ilde ve Lefko-
şa'da düzenlenen Yükseköğretim Kurum-

ları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik
Testi (AYT) sona erdi. Sınavdan çıkan adaylar sınavla-
rının iyi geçtiğini ancak matematikte zorlandıklarını
söyledi. Saat 10.15'te başlayan AYT’de adaylara 180
dakika süre verildi. Okul bahçelerine alınmayan aday-
ların yakınları, sınav bitimine kadar okul çevresinde
bekledi. Sınavdan çıkan adayların birçoğu sınavlarının
iyi geçtiğini söyledi.  Sınav sonrası mutlu olduğunu
söyleyen Esra Kalkan, "Sınavım düne göre çok daha iyi
geçti. Şimdi daha mutluyum. Kurtuldum artık. Sınavda
en çok matematik beni zorladı. Ancak Türkçe çok ko-
laydı. Sürede bana çok iyi yetti" dedi. 



Sevim Y. GÜNEY

ON ÜÇÜNCÜ SOKAK

guneys13@hotmail.com
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 gündür eylemde olan “Validebağ Gönüllüleri” ile bir araya geldi. Süreci toplumsal barışla sonuca ulaştırmanın 
önemine dikkat çeken İmamoğlu, “Kanunun ve planların bize verdiği yetki ile burada, İBB’den izin almadan, bizim onayımızı almadan hiçbir imalata
girilemez. Kararlı olacağız. Ama bir yandan da uzlaşmaya, konuşmaya ve süreci bir arada yönetebilmeye çalışma zorunluluğumuz var” dedi.

A ynı içerikli ürünü, sırf adını türkçe dışında bir
dilde telafuz ediyorlar diye normalinden yük-
sek fiyatlarla satın almayı pek seviyoruz. Ör-

neğin soda, yani bildiğimiz maden suyu. Ben diğer
şekerli içecekler yerine bunu tercih ettiğimden, günde
en az bir şişe tüketirim. Market fiyatı 8 lira 75
kuruş(Altı şişesi)olan bu içeceği dışarda içerseniz,
normal bir mekanda bir şişeye ödeyeceğiniz rakam
üç-beş lira. Ama o sodayı ismi afili bir mekanda, jan-
janlı adıyla içmek isterseniz en az 15-20 lira. Kırk
yıllık soda oldu Churchill...Farkı ne? Sadece sodaya
biraz tuz ve limon ilave ediliyor. 

Bu durum sadece içeceklerde söz konusu değil
elbet. Mesela yemek yiyeceğiniz yerin adında, (...)lo-
kantası yazıyorsa ücretler makuldür. Ama restaurant
yazıyorsa, fiyatlar normalden uzaklaşır. Bir bira canı-
nız çekti diyelim. Birahaneye giderseniz normal ücret
ödersiniz. Ama kapıda bistro yazıyorsa, cebinizi kont-
rol edin. Eee adam oraya koskaca ”Bistro” yazmış.!
Üç katı kadar fark olsun yani!

*** 
Bu insanların türkçe ile derdi ne? Yazmaktan

usandım!
Tabelalara bakıyorsun; coffe, tea, sandwich, cold

drinks, cheesecake, burger, pizza... Kahve, ekmek
arası, soğuk-sıcak içecekler diye yazmak utanılacak
bir şey mi?

Kek”cheesecake”diye çağırılınca terfi mi ediyor?
Çikolata yerine”chocolate”denilince alkış mı 
alıyorsunuz?

Sipariş vermek için menü istersin, önüne ingilizce
gelir. Kendi ülkemizde, kendi dilimizde biz mi yiyece-
ğin ne olduğunu anlamaya çalışalım?  

Oysa içeriye girip ingilizce konuşup sipariş ver-
meye kalksan konuşacak kimseyi bulamazsın.Tama-
men turistik bölge olsa, türklerin yaşamadığı bir yer
olsa hadi neyse diyeceğim ama bu bahsettiğim tabela-
lar turistin T’sinin görülmediği yerler. İngilizce yazıl-
dığında daha mı havalı oluyor? Aslında bu çoğu
insanın anlamadığı konuşamadığı yabancı dilleri, ta-
belalarında, yiyecek listelerinde kullanan mekan sa-
hipleri bence oraya gelen müşteri profiline hakim
değil. Yaşı ilerlemiş, sadece türk vatandaşlarının ya-
şadığı bölgelerde, tabelaları ingilizce yazmak biraz
abesle iştigal.

***
Menüye bakacaksın;”Beef Stroganoff”veya”Boeuf

Stroganoff”
Dana eti, mantarlı bilmem ne sosu var diye yazar-

san çok ayıp olur.!
Haaa, makarnaya da makarna deme sakın. 

Spagetti o...
Kıymalı, soğanlı, soslu deseler”allahın makarna-

sına o kadar para verilir mi?”denir ama bolonez
soslu spagetti olursa olursa makarnanın değeri artar.

***
Yurtdışı seyahatlerinizde siz hiç önünüze gelen yi-

yecek listesinin türkçe yazıldığını gördünüz mü?
Bizim yol tabelalarında, lokantalarımızda, ne kadar
gezilecek yerimiz varsa, hatta duraklarımızda bile
türkçe dışında ingilizce, arapça yazılarla karşılaşıyo-
ruz. Turistlere neredeyse biz yol tarifi soracağız. 

***
Günlük konuşma dilimizde ingilizce kelimeler çok

fazla var. Küfür ederken bile ingilizce ediliyor. Nece
konuştuğumuzu artık biz de bilmiyoruz. Yerli-milli
derken, yerimizi de, dilimizi de kaybediyoruz. Yerli
dedim de, bizim doğum günü şarkımız bile yok.
Doğum günlerinde; “Happy birthday to you” diyoruz.
Türkçeye de çeviriyoruz arada ama onu da, kendi-
mize benzettik ve uyku durumuna geçirdik. Nasıl mı?
“Happy birthday to you, yap çişini uyu” Uyku halin-
den bir türlü kurtulamıyoruz! 

Bizim okumayı ilk söktüğümüz yıllarda, okuma fiş-
leri vardı. Hala var mı bilmiyorum. “Ali ata bak”,
“Ali yat uyu”, “ışık topu tut.” vs..

Diğer ülkelerde okuma fişleri nasıldır bilemem.
Ancak; İnternet üzerinden araştırdığım bilgilere göre,
bazı ülkelerden örnekler verilmiş. Doğruluğundan
emin olmadığım için buraya yazmadım. Ancak; yur-
dum insanı bunları kıyaslamış ve altına beni çok üzen
bir yorum yazmışlar;

“Ali ata bak”
Sonuç; “Ali ganyan bayinde”

***
Konuyu toparlayalım. Burası Türkiye ve  anadili-

miz Türkçe. Turistler buraya bizim kültürümüzü, ya-
şantımızı, yemeklerimizi, içeceklerimizi tanımaya ve
tatmaya geliyorlar. Kendi yemeklerini burada yemek
için değil...

Biz nasıl başka bir ülkeye gittiğimiz de, o coğraf-
yayı her yönüyle tanımak istiyorsak, onların da bek-
lentisi aynı. Şu özenti durumumuzdan çıkalım,
dilimize ve kültürümüze sahip çıkalım.

Sevgiyle kalın 

Türkçe ile derdiniz ne?

Ü sküdar Acıbadem’deki Validebağ
Korusu’nda 21 Haziran pazartesi
günü başlanacağı açıklanan reha-

bilitasyon projesine karşı semt sakinleri,
nöbet eylemi başlatmıştı. Validebağ Savun-
ması ve Validebağ Gönüllüleri, proje ile ko-
runun imara açılmak istendiğine dikkat
çekmişti. Dosyayı inceleyen İstanbul 6.
İdare Mahkemesi, 25 Haziran’da kararını
açıklamış, yürütmesinin durdurulmasına
oybirliği ile karar vermişti. İstanbul Büyük-
şehir Belediye (İBB) Başkanı, 6 gündür
“koru nöbeti” tutan vatandaşlarla konakla-
dıkları alanda bir araya geldi.

AVM yapılmak isteniyor

Validebağ Gönüllüleri Derneği Başkanı Arif
Belgin, 354 bin metrekarelik korunun sa-
vunmasıyla ilgili yaklaşık 23 yıldır sürdür-
dükleri hukuki süreci, kronolojik sırasına
göre özetledi. 1999 yılında yaptıkları baş-
vuru sonunda Koruma Kurulu’nun ko-
ruyu, 1. Derece Doğal SİT alanı ilan ettiği
bilgisini paylaşan Belgin, amaçlarının ala-
nın yeşil, doğal ve bir bütün olarak gelecek
nesillere kalmasını sağlamak olduğunu vur-
guladı. Üsküdar Belediyesi’nin koruda, ara-
larında 500 araçlık otoparkın da
bulunduğu bir kısım imalatlar gerçekleştir-
mek istediğini kaydeden Belgin, korunun
doğallığını bozacak her eyleme karşı olduk-
larını ve bu kapsamda direndiklerini dile
getirdi. 21 Haziran gününden bu yana nö-
bette olduklarını belirten Belgin, 2018’de
bölge için İBB’ye, “Millet Bahçesi” projesi
çizdirildiği bilgisini paylaştı. Belgin, koruda
yapılmak isteneni, "Yarın, öbür gün, ‘Gör-
düğünüz gibi, ortada SİT falan kalmadı,
aslında koru bile kalmadı. Buyurun; buraya
rezidans, şuraya da AVM yapalım’ nokta-
sına getirmek için bütün bunların yapılmak
istendiğini düşünüyoruz ama 5 sene sonra
ama 10 sene sonra” sözleriyle özetledi.

Bu koru yaşatılsın

Validebağ Savunması aktivisti Durna
Şahin, bölge halkının çevre, ekoloji, doğa ve
korunun yaşatılması konularında son de-
rece duyarlı olduğunu vurguladı. Bu an-
lamda İmamoğlu’nun ziyaretini anlamlı ve
değerli bulduklarını ifade eden Şahin, koru-
nun, 2019 yılı öncesinde, 15 yıl boyunca
İBB’ye tahsisli olduğunu hatırlattı. Şahin,
“Ekrem Başkan’ın seçilmesinin öncesinde,
burası İBB’den alınıp, Üsküdar Beledi-
yesi’ne tahsis edildi. Üsküdar da burayı, ka-
musal alanları aslında ticarileştirmek
istiyor. Doğayı, ekolojiyi yaşatma bakış açı-
sıyla bakmıyorlar” görüşlerini dile getirdi.
Koru savunması için yaptıkları ve farklı di-
siplinlerden akademisyenlerin de katıldığı
çevrimiçi forumlar sonunda oluşturdukları
raporu İmamoğlu’na sunan Şahin, “Hak
ve hukuksal olarak İBB’nin ve sizin üzeri-
nize düşen görevler neyse, bunu sonuna

kadar kullanmanızı isteriz. Bilin ki; bölge
halkı da İstanbul halkı da sizin yanınızda
olacaktır. Biz, doğanın ve korunun yaşatıl-
masını istiyoruz” diye konuştu. Mahalle sa-
kini Hikmet Durukanoğlu da bu konuda

İBB’nin alacağı pozisyonun ne olacağını
öğrenmek istediklerini bildirdi.

Kurmaylarını yanına aldı

Validebağ sözcülerinin sözlerini dinleyen
İmamoğlu, beraberinde bulunan İBB
Hukuk Müşaviri Eren Sönmez, İmar ve
Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün ve
İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı
Emrah Şahan’ı yanına davet etti. Bölge
halkının Validebağ Korusu’ndaki çabalarını
taktirle karşıladığını belirten İmamoğlu,
“Burada ortaya konan korumacı tavır, İs-
tanbul'un her yerinde vatandaş sorumlu-
luğu olarak konmalıdır. Kurumların da
vatandaşımızın bu tarz tavırlarını -bırakın
yok saymayı- sürecin bir parçası haline ge-

tirip, ortak karar alma mekanizmasını en
güçlü bir şekilde de ortaya koyma zorunlu-
luğu vardır. Biz, böyle bakıyoruz sürece”
dedi. İmamoğlu, Sönmez ve Akgün’den,
kendilerinde bulunan kurumsal bilgileri Va-

lidebağ Gönüllüleri ile paylaşmalarını
istedi.

Derin nefes alalım

Süreci toplumsal barışla sonuca ulaştırma-
nın önemine dikkat çeken İmamoğlu, "Bu,
süreçte taviz veren taraf olacağız anlamına
gelmiyor. Doğruyu, onlara da anlatabilmek
anlamına geliyor. Benim bu konulardaki
kararlılığımı, belki en iyi sizler biliyorsunuz.
Kararlı olacağız ama bir yandan da uzlaş-
maya, konuşmaya ve süreci bir arada yöne-
tebilmeye çalışma zorunluluğumuz var.
Çünkü, hep beraber yönetiyoruz. Bazen
yetki birine geçiyor, bazen öbürüne geçiyor.
Günün sonunda benim önerim şu: Bu-
rada, çok kıymetli bir süreç yöneten gö-
nüllü arkadaşlarımız var. En büyük
çıkarımızı savunuyorlar. Zaten yapmanız
gerekeni yapıyorsunuz. İPA aracılığıyla, va-
tandaşla iş birliği süreciyle -ama mekânsal
ama çevre ama eğitim- politikalar üretme
merkezimiz var. İPA moderatörlüğünde,
hızlıca sizlerle beraber yaptığınız çalışma-
ları sürecin içine katan, bir nihai teklif oluş-
turulsun. Bu teklif kime? Bize. İBB’ye. Bu
teklifi, bize olduğu gibi, Üsküdar Beledi-
yesi’ne, Şehircilik Bakanlığı’na; hatta bura-
dan sonucu, bizzat kendim, Şehircilik
Bakanı’na ve yetkililerine sunayım. Buraya
katılacak başka arkadaşlarımız olacak. Park
Bahçeler Daire Başkanlığımız var. İSKİ var.
Başka başka ne varsa… Günün sonunda
sakin olun. Derin nefes alalım. Sağlıklı dü-
şünelim. Sağlıklı düşünce sonrası doğru bir
karar alalım" dedi. 

ONAYIMIZI ALMADAN
IMALATA GIRILEMEZ!

İBB’NİN ONAYI
OLMAK ZORUNDA  
Konuyla ilgili teknik bilgiler paylaşan İmar
ve Şehircilik Daire Başkanı Akgün ise, geli-
nen hukuki noktada, İBB’nin dahli ya da
onayı olmadan, koruda ekolojik dengeyi bo-
zacak hiçbir uygulamanın gerçekleşmeye-
ceğini vurguladı. Gürkan’ın sözleri üzerine
araya giren İmamoğlu, Gürkan’a, “O zaman
şöyle diyebilir miyiz? Kanunun ve planların
bize verdiği yetki ile burada, bizden izin al-
madan, bizim onayımıza sunulup onayımızı
almadan hiçbir imalata girilemez. Onu mu
anlıyorum” sorusunu yöneltti. Gürkan’ın
İmamoğlu’na yanıtı, “Onun da yürütmesi
durmuş durumda. Bir yandan ‘Millet Bah-
çesi’ projesi de durduğu için, şu anda bir
uygulama yapmak mümkün değil” oldu. Sü-
recin, kendi yönetim anlayışına uygun ola-
rak, hiçbir yönetimi ve hiç kimseyi
düşmanlaştırmadan, konuşarak başarılması
gerektiğine vurgu yapan İmamoğlu, “Bu
mevzuda, sizlerle ve biz-
lerle makul bir zeminde
konuşmaya, tartışmaya ve
bir yön bulmaya çalıştığı
sürece, bizim en sağlıklı
ortağımız kimse, bizim
karşımızda değildir. Buna
Üsküdar Belediye Başkanı
da dahildir, Üsküdar Bele-
diye Meclisi de dahildir,
bütün siyasiler de dahildir.
Çevre Bakanı da dahildir"
şeklinde konuştu.

2 YIL NEDEN BEKLEDiNiZ?
Sarıyer'de, 2 yıl önce yapılan incelemelerde riskli olduğu gerekçesiyle boşaltılan 9 katlı bina gece saatlerinde
büyük bir gürültü ile çöktü. Binanın boşaltılmış olması büyük bir faciayı önlerken, mahalleli, "Ne sahipleri ne
belediye hiç kimse sahip çıkmadı. Bina kendi haline bırakıldı, en sonunda sonuç bu" tepkisini gösterdi

BAHÇEKÖY Yenimahalle Do-
ğanbey Caddesi ile Leylak Sokak
arasında bulunan ve kaçak ola-

rak yapıldığı öğrenilen 9 katlı bina gece saat
00.20 sıralarında büyük bir gürültü ile
çöktü. İki yıl önce riskli bulunarak boşaltı-
lan bina o günden beri kaderine terk edil-
miş olarak bekliyordu. İddiaya göre üç gün
önce de binadan sesler geldiğini duyan va-
tandaşlar yetkililere haber verdi. Bina ön-
ceki gece büyük bir gürültü ile yıkıldı.

Üç gün önce uyarı vermiş

Yıkılan binanın bulunduğu sokakta oturan

İsa Tokmak yaşananlarla ilgili olarak;
"Önce bir ses duyduk, ne olduğunu anla-
maya çalışırken o arada daha büyük bir ses
duyduk. Deprem olmuş gibi yer sarsıldı.
Aslında üç gün önce sabaha karşı yine ses
duyuldu herkes bir birine sordu 'bu ses ne'
diye. Hatta bazı arkadaşlar bu sesi daha
önce bu binanın kolonları ilk patladığında
da duymuşlar. İçeri girip bakanlar oldu, bir
şey göremedi. Üç gün önce uyarı vermiş,
en son dün gece bina yıkıldı ve biz çocukla-
rımızı aldık sokağa çıktık. Sokakta önü-
müzü göremez olduk, öyle bir toz duman
bulutu vardı ki, çocuklar nefes alamaz

oldu. Sonra komşuların evine sığındık,
camları kapalı olan evlere. Bina boşaltıl-
mıştı, kimse de sahiplenmedi. Kaçak yapıl-
mış bir bina normalde 5 kata kadar izni var
ama 9 kat olarak yapılmış. Ne sahipleri ne
belediye hiç kimse sahip çıkmadı. Bina
kendi haline bırakıldı, en sonunda sonuç
bu" şeklinde konuştu.

Deprem oluyor dedim

Daha önce binanın resimlerini çekerek yet-
kililere ilettiğini ama kimsenin ilgilenmedi-
ğini söyleyen İbrahim Kaplan ise, "Akşam
evde oturuyordum, bir ses geldi. Herkese
dışarı çıkın deprem oluyor dedim. Dışarı
kafamı çevirdiğim anda baktım bina ol-
duğu yere kağıt gibi çöktü. Ben daha önce
Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'e
dedim ki, Şehircilik Bakanlığı dosyayı size
yolladı. Ama siz kayıtsız kalıyorsunuz. Bi-
nanın yıkılması için burada vatandaşın öl-
mesi mi gerekiyor dedim. Ama ilgilenen
olmadı. Allah'tan akşam kimse yoktu bu-
rada. Normalde burası işlek bir yol. Gün-
düz olsa çok kişi ölebilirdi. Burada en
büyük zararı benim annem gördü. Basınçla
beraber kapı annemin bahçesine fırladı. Al-
lah'tan annem evin arkasındaydı. 2019'da
beri bu bina boş ve bu bina kaçaktır. Bu bi-

naya herkes kayıtsız kaldı. Bina dolu ol-
saydı şu an bir faciayı konuşuyor olabilir-
dik" şeklinde konuştu. Yıkılan binanın
etrafında güvenlik önlemi alındı. Binada in-
celemeler devam ediyor. DHA

Tarihi nüshaları jiletle kesmişler!
Atatürk Kitaplığı'ndaki 190 yıllık gazete nüshalarının tahrip edildiği ortaya çıktı. Özenle korunan tarihi gazetelerin,
jilet, makas ve maket bıçakları ile kesilerek alındığı, orijinal nüshalara bu şekilde zarar verildiği belirlendi

OSMANLININ ilk Türk gazetesi Takvim-i
Vekayi'den itibaren günümüze kadar bir-
çok gazete nüshasının büyük bir özenle

saklandığı Atatürk Kitaplığı'nda, tarihi belge niteliği
taşıyan gazete nüshalarının ziyaretçiler tarafından
tahrip edildiği ortaya çıktı. Özellikle üniversite öğ-
rencileri, araştırmacılar ve tarih meraklıları için kay-
nak niteliği taşıyan gazetelerin orijinal nüshalarının
jilet, makas ve maket bıçakları
ile kesilerek alındığı belirlendi.
Atatürk Kitaplığı ziyaretçilerine
gazete nüshalarını fotokopi
çekme ya da dijitalini alma im-
kanları sunuyor. Ancak bazı zi-
yaretçiler tarafından bu tarihi

belge niteliği taşıyan gazetelerin orijinallerine zarar
veriliyor. Gazeteler neme, ısıya ve yangına karşı özel
depolarda korunuyor ve her gazetenin sayfaları tek
tek restore ediliyor.  Atatürk Kitaplığı gazete arşivleri
alanına araştırma yapmak için gelen Güray Erbil,
"Bir araştırma çalışmam için bir süredir Atatürk Ki-
taplığı'na geliyorum. 20 -30 yıl öncesine ait gazetele-
rin bazı sayfaların koparıldığını, makas ya da kesici

aletlerle zarar verildiğini görüyo-
rum. İnsanlar buraya çok eski
yıllara ait haberleri araştırmaya
geliyor. Ancak buraya gelen zi-
yaretçiler yüzünden aradıkları
sayfalara ulaşamıyor. ki” ifadele-
rini kullandı.

İmamoğlu, “Bu, 
süreçte taviz veren
taraf olacağız 
anlamına gelmiyor.
Doğruyu, onlara da
anlatabilmek 
anlamına geliyor.
Benim bu 
konulardaki 
kararlılığımı, belki 
en iyi sizler 
biliyorsunuz” dedi.
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E veeet bugün günlerden Pazartesi. Kimi-
leri için bir sendromun başlangıcı, ki-
mileri içinse yeni bir haftanın startı.

Her haliyle bir “ilk” olma özelliği taşıyan bu
pazartesi, Haziran ayının da son pazartesi
günü olacak. Temmuz'a doğru giderken ve
güneş iyice gözümü alacak derecede belirginle-
şirken, bende de güzel hissiyatlar gelişiyor.

Daha bir umut ediyor, daha bir seviyor, daha
bir huzur oluyorum. Havalardan mıdır nedir
bilmem derler ya hani. Hahhh işte benim ki de
o misal... 

Şimdi yeni bir haftaya girerken birçok şey-
den söz edebilirim. Koronavirüs olabilir, ekono-
mik pahalılık olabilir. Siyaset olabilir. Spor
olabilir. Her şey olabilir.

Ama gelin biz bunlardan uzağa gidip, haf-
taya Aziz Nesin'in “Ama ne var ki bir ümit
işte” isimli öyküsüyle başlayalım...

Ama ne var ki bir ümit işte

Bahçe içindeki 19 numaralı iki katlı eski,
ahşap evin, alt katındaki kiracı, evdeki eşyala-
rının çoğunu sattı.Kenar mahallede
gizli kapaklı iş olmaz, her şey duyu-
lur. Hemen bütün mahalleli kelepir
eşya almak için eve doldu. Teldo-
labı, küpler, yaylan kopmuş paslı
demir divanlar, iskemleler, masa,
dolap, saç soba, ayağı kırık aynalı
gardrop, hepsi ucuz pahalı demeden
satıldı. Ertesi gün de erkenden ka-
pıya bir kamyonet geldi. Geri kalan
ufak tefekleri de kamyonete yükle-
meye başladılar.19 numaralı evin
karşısındaki 64 numaralı evde Talip
Bey oturur. Talip Bey, işine gitmek
için evinden çıkınca, yüklenen kam-
yoneti gördü. Talip Beye karısı,
gece, Mürşit Beyin, bir gün önce eş-
yalarını sattığını söylemişti. Şaşıla-
cak birşey varsa, eşyalar satılırken
Mürşit Beyin karısının ve kızlarının
hiç üzgün görünmemeleriydi.Hepsi de gülüyor-
lardı. Talip Bey karısına,— Ne yapsınlar, dedi,
ağlayacak değillerdi ya… Kimbilir ne kadar
üzülmüşlerdir ama, dosta düşmana karşı ekle-
rim belli etmemek için güler gibi yapmışlardır.

Karısı,
• Belki de… dedi.
• Acaba Mürşit Beyin başına kötü bir iş mi

geldi?
• Kimbilir… Belki başka yere tâyin olun-

muştur. Ama karısı, «Nişantaşı’na taşınıyoruz.
Orada bir apartıman katı tuttuk. Yeni eşyalar
alıp, dayayıp döşeyeceğiz»diyor.

Talip Bey karısına,
— inanma, dedi. Zavallı Mürşit Beyin ba-

şına bir felâket geldi. Memur kısmı hiç Nişan-
taşı’nda bir kat tutup da, dayayıp döşeyebilir
mi? Biz bu evin kirasını zor veriyoruz. Mürşit
Beyin aslî maaşı da benim gibi elli lira…

Talip Beyle karısı gece yataklarında uyuma-
dan önce böyle konuşmuşlardı.

Kapıdan çıkar çıkmaz da kamyonete yükle-

nen son eşyaları görünce Talip Bey daha çok
üzüldü. 

Eşyaların yüklenmesiyle uğraşan Mürşit
Beyin yanına gitti. Selâm verdikten sonra,

• Demek bizim mahalleden taşınıyorsunuz
Mürşit Bey, dedi.

• Evet… Taşınıyoruz.
• Taşraya mı tâyin olundunuz yoksa?
• Yok canım. Nişantaşı’nda bir kat tuttum.

Buyurun inşallah… Yeni evimizi pek 
beğeneceksiniz. 

Beş oda, büyük bir salon. Geniş, ferah, 
aydınlık…

Büyük bir üzüntü duyan Talip Bey, sağ elini
sevgiyle komşusunun omuzuna koydu, kulağına
doğru eğilerek yavaşça,

— Mürşit Bey, ben seni çok severim, dedi,
bu kadar yıllık komşuyuz. Biliyorum, dedikodu
olacak diye saklıyorsun. Haklısın ama, beni
başkalarıyla bir tutma. Bir haksızlığa mı uğra-
dın? Başına bir kaza geldiyse, belki elimizden
bir şey gelir de yardımına koşarız. Hep memu-
ruz, turhallı bir halli…

Mürşit Bey gülüyordu.
— Yahu, artık memur değilim, istifa ettim,

dedi.
• Yaa!.. Vah vah! Emekliliğine de şurada

bir şey kalmamıştı. Pek üzüldüm doğrusu.
Peki, şimdi ne iş yapacaksın?

• Zaten iş yapıyorum, üçdört aydır
çalışıyorum.

• Çok iyi! Ne yapıyorsun?
• Kahvede oturuyorum.
• Anladım… Ne işi yapıyorsun?
• İş işte. Sabahtan akşama kadar 

kahvelerde oturuyorum.
• Peki iş?
• Allah Allah… Kahvelerde oturuyorum

kardeşim. Keyfimden oturmuyorum ya. iş
icabı…

• Yaa… Oh oh… Demek kahve
işletiyorsun?

• Yok canım. Kahve mahve işlettiğim yok.
Nerede bir kahve görürsem girip 

oturuyorum,

Talip Bey: «Bu adam delirmiş,
çıldırmış zavallı…» diye geçirdi içinden.

Yatak denkleri, kap kaçak kamyonete yükle-
niyordu. Mürşit Bey,

— Sen yabancı değilsin, sana anlatayım,
dedi. Şimdi ben ticaret yapıyorum. Bu za-
manda ticaret kahvelerde oluyor. Ticarethane-
leri, yazıhaneleri bırak. Onların modası geçti.
Defteri var vergisi var, muamelesi var, bir sürü
dert. Şimdi asıl ticaretin büyüğü kahvelerde.
Allahıma bin şükür, memurluktaki bir maaşı,
şimdi bir günde çıkarıyorum.

Her gün üçyüz, dörtüz liranın yolunu 
buluyorum.

Artık bu evde ne diye oturayım? Nişanta-
şı’nda güzel bir kat buldum. Yenideneşyalar
alıp dayar döşerim, oooh… Talip Bey,

• Ne ticareti yapıyorsun? diye sordu.
• Ne olursa… İğneden, iplikten tut vapura

kadar.Şaşkınlıkla
gözlerini açan Talip
Bey,

• Alıyor musun,
satıyor musun? dedi.

• Yok canım, ne
aldığımız var, ne sat-
tığımız. Alan satan
yok. Mal yok ki or-
tada alasın satasın.
Yalnız biz ara yerde
para kazanıyoruz. O
kadar…

Talip Bey içinden
«Başına bir belâ
geldi, zavallı oynat-
mış» diye geçirdi.
Mürşit Bey,

• Bak, ben bu işe
nasıl başladım, sana

anlatayım, dedi. Bir gün hanımın dikiş maki-
nesinin iğnesi kırılmış. Aramış, taramış, hiçbir
yerde makinenin iğnesini bulamamış. Bilirsin,
hanım konu komşuya dikiş diker, üçbeş kuruş
kazanır, üçbeş kuruş dersem, benim aldığım
maaşa yakın. «Aman bir makine iğnesi bul!»
diye tutturdu. Her yeri aradım, yok. Sonra,
Allah razı olsun birisi, filân yerdeki kahveye
git. Dikiş makinesi parçası satanlar okahvede
oturur, dedi. Söylediği kahveye gittim. «Selâ-
münaleyküm, aleykümselam».

Kırantadan biri yanıma sokuldu,
• Bişey mi aradınız? dedi.
• Evet… Dikiş makinesine iğne arıyorum,

dedim.
• Kaç düzine lâzım?
Şak diye düşüp oracıkta bayılacaktım. Ben

aylardan beri bir tanecik bulamıyorum O bana,
«Kaç düzine?» diye soruyor. Her zaman lâzım.
Almışken bir düzüne alayım, bulunsun…

• Bir düzine, dedim.
Burun kıvırdı,

• Seksen lira verin! dedi.
• Aman ne diyorsun? Bunun tanesi altmış

kuruş. Düzinesi yediyüzyirmi kuruş yapar.
• öyleyse oradan gidip alın!
Beni bıraktı, gitti oturdu. Seksen lira, sek-

sen lira… Vereceksin. İki para etmez bir iğne
yüzünden ayda iki-üçyüz lira dikiş parasından
olacağız. Arkasından gittim.

— Affedersin birader, dedim, ben bilememi-
şim. Buyurun seksen lirayı.

Parayı cebine yerleştirdi.
— Siz burada oturup bekleyin, ben getiri-

rim. Malûm ya, karaborsa, arkamızda polisler,
murakıplar, müfettişler dolaşıyor.

O gitti. Ben oturdum bekledim. Akşam oldu,
gece oldu. Kahve kapanacak. Ne gelen var, ne
giden. 

Seksen liranın acısı ciğerime çöktü, bir
hafta o kahveye devam ettim, adam yok.

Herhalde zavallı, benim yüzümden yaka-
landı, diye düşündüm. Uzatmıyalım, biz iğneyi
alamadık. 

Derken bizim hanımı romatizma yakaladı.
Kadın sancıdan, ağrıdan ölüyor. Doktor bir re-
çete Ama ilâç hiçbir yerde yok. Koca İstan-
bul’da aramadık yer komadık. Sonra Allah
razı olsun, bir hayır sahibi çıktı karşımıza,
«Filân yerdeki kahveye gidin, orada hangi ilâcı
ararsanız bulursunuz» dedi.

Söylediği kahveye gittim. Daha içeri girme-
den biri önümü kesti:

— Bişey mi aradınız?
Reçeteyi uzattım:
• Evet, şu ilâcı?
• Kaç kutu istersiniz?
• iki tane olsa işimizi görür.
• üçyüz lira verin!Vermeyip de ne yapacak-

sın? Karım can derdine düşmüş. Adam, parayı
cebine yerleştirdi,

— Siz burada bekleyin, ben şimdi getiririm,
dedi.

Bekle bekle gelmez. Gidiş o gidiş… 
Kahveciye sordum.

— Biz ne bilelim beyim, o da sizin gibi 
gel-geç bir müşteri… dedi

Gel zaman git zaman,_ pencerelerden biri-
nin camı kırıldı. Soğuktan donacağız.

Cam yok. Aramadık yer bırakmadık. Yok.
Yine bir hayır sahibi çıktı karsımıza. Filân yer-
deki kahvede bulursunuz.

Talip Bey,
• Peki be birader, sen hiç akıllanmaz mısın?

dedi, bu kaçıncısı?
• Yahu bu akıl meselesi değil, ihtiyaç me-

selesi. Biliyorum, herif parayı alıp gidecek
ama, ya gitmez de istediğimizi getirirse? Bir
ümit, ne yapacaksın? Başka çare var mı? De-
nize düşmüşsün yılana sarılacaksın,

• Sen de beraber arkasından git!
• Razı olmuyorlar. Bu iş, karaborsa işi.

Adam sana nasıl güvensin! Ya sen sivil polis-
sen, murakıpsan?

• Malı getirince parayı ver
• Mal kendisinde yok ki… O da gidip baş-

kasından, gizli bir yerden alacak. Alt tarafı
kazanacağı beşon lira bişey. Beşon lira için
adam yakalanmayı, hapsi göze alıyor. Hayat
zor birader. Senin anlayacağın, cam için ver-

diğim para da gitti. Birgün bizim radyo bo-
zuldu, bilmem hangi lâmbası yanmış. Piya-
sada lâmba yok. Bu sefer kimseye
danışmadan kendiliğimden bir kahveye 
gittim. 

Birisi yanıma sokuldu. O bana sormadan
ben ona sordum:

• Bişey mi aradınız?
• Aman, dedi, eroin arıyorum, var mı?
• Kaç kilo lâzım? diye sordum.
Adam şaşırdı. Ellerimi öpüyor.
• On gram yeter.• ikibin lira.
Parayı verdi.
— Sen burada otur, bekle! Ben getiririm,

dedim.
Yürüdüm. Artık ticaretin ilmini aldım,

Talip Bey. Her gün öğleye doğru evden çıkıp
bir kahveye giriyorum. Beşon dakika geçince
birisi geliyor,

• Kahve arıyorum, diyor.
• Kaç yüz kilo lâzım? diyorum.
• Bir kilo yeter.
• Yüz lira…
Ertesi gün başka kahveye. Kimisi çivi isti-

yor, kimisi boya. Dün biri benden iki otomobil
lâstiği istedi, ikibinsekizyüz lira istedim.

Talip Bey sordu:
• Peki parayı verenler bir yerde seni gö-

rürlerse? .
• Görsünler. Dikiş iğnesi alacağım diye

benden para alan adamı geçende gördüm.
Yakasına yapıştım. «Nerede iğneler?»

dedim. «Arıyorum Beyim, bu zamanda kolay
kolay iğne bulunur mu?

Altı aydır senin iğnelerin arkasındayım»
dedi.

• Polise teslim etseydin…
— Yooo… Bu iş garanti. Hiç tehlikesi yok.

Polise nasıl verirsin, ne diyerek şikâyet ede-
ceksin? Ben karaborsadan şu malı alacaktım,
diyemezsin ya… Almak da suç, satmak da…

Kamyonete eşyalar yükletilmişti. Karısı,
Mürşit Beyi çağırdı. Karısına,

• Geliyorum! diye bağırdıktan sonra, Talip
Beye,

• Ticaret, tatlı iş kardeşim, dedi. Parayı
veren malı alamayacağını biliyor. Parayı alan
da malı veremeyeceğini biliyor. Ama ne var
ki, bir ümit işte… Hani, belki yok mu, belki
bulur da bir yer den getirir.

Talip Bey,
— Aman bize saç lâzım, dam akıyor. 

Bulabilir misin? dedi.
Mürşit Bey,
• Kaç ton lâzım? diye sordu.
• Yok canım, iki oluklu saç olsa işimizi

görür.
• Yüzelli lira.
• Çok değil mi?
• Ben de başkasından alacağım. Bana

kalsa kalsa ikibuçuk lira kalır.
Talip Bey yüzelli lirayı verdi. Mürşit Bey

ona,
• Sen istersen burada bekle, istersen dai-

rede bekle, dedi. Ben kamyonetteki eşyaları
yeni eve taşıyayım, saçları getiririm. Haydi
Allahaısmarladık.

• Güle güle Mürşit Bey. 

Haftaya başlarken güzel bir hikaye
Barış KIŞ

barısgercek1@gmail.com 

SON SAYFA

T ürkiye’nin en büyük kent içi raylı sis-
tem işletmecisi İstanbul Büyükşehir
Belediyesi (İBB) iştiraki METRO İS-

TANBUL AŞ, alışılmışın dışında bir sergi ve
etkinlik mekanını İstanbul’a kazandırdı. M2
Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın yakla-
şım tüneli, İBB ile Karşı Sanat işbirliğiyle dü-
zenlenen ve 26 Haziran’da açılışı
gerçekleştirilen “İstanbul’da Şifa Bulmak”
isimli sergiyle kapılarını açtı. METRO İS-
TANBUL Genel Müdürü Özgür Soy, dünya-
nın sayılı metropollerinden biri olan
İstanbul’da günlük yoğunlukların kültür-
sanat etkinliklerine vakit ayırmayı zorlaştırdı-
ğını ve İstanbulluların her gün önemli bir
zamanı metrolarda geçirdiğini hatırlattı. İs-
tanbul’un kaynaklarının çok önemli bir kısmı
raylı sistem yatırımlarına ayırdığını ve gittikçe
artan kullanım oranının raylı sistemleri toplu
taşımanın omurgası haline getirmeye başla-
dığını belirten Özgür Soy, şöyle konuştu:
“Metrolar sadece trenlerden ibaret ulaşım
kanalları değil, aynı zamanda insanların gün-
lük yaşamının bir parçası. 1 milyon metreka-
renin üzerinde bir alana sahibiz ve bu
alanları metropol hayatının hızına yetişecek
şekilde birer kültür-sanat kavşakları şeklinde
konumlandırarak İstanbulluların ev, iş ya da
sevdiklerine giderken keyifli vakit geçirebile-
cekleri alanlar haline getirmek istiyoruz. İs-
tanbulluların metro tünellerinde sanatın
farklı dallarında eserler görmesini istiyoruz.
Bugüne kadar çeşitli noktalarda fotoğraf ser-

gisi, duvar boyama uygulaması gibi çalışma-
lara ev sahipliği yaptık. Bu yaklaşımımızın
Türkiye’deki sanatçılar açısından da kıymetli
olacağını düşünüyoruz. Onlar da kendilerini
ifade edecek alanlar bulmakta zorlanıyorlar.
Sanatçılarımız kent insanı ile aracısız bir şe-
kilde buluşacak, sanat sadece sergilerde mü-
zelerde değil, metro ile hayatın tam içinde
kendisine yer bulacak. Bu nedenle alanları-
mızda daha çok sanat eserine yer vermek isti-
yoruz.”

Sanatı hak ediyoruz

İstasyonların yanı sıra Taksim İstasyonu’nda
bulunan yaklaşım tünelinde bir sergi düzen-
leyerek farklı bir etkinliğe imza atacakları bil-
gisini veren Özgür Soy, tünelin Taksim gibi
merkezi bir bölgede yer almasının, kültür-
sanat etkinliklerine ev sahipliği yapması açı-
sından önemli bir avantaj olduğunu söyledi.
Şehrin derinliklerine inen bu özel mekanı
sanat aracılığıyla İstanbul’a kazandırmak is-
tediklerini dile getiren Soy, “Yaklaşım tüneli;
atmosferi, mimari özellikleri ve belleğiyle İs-
tanbul’da Şifa Bulmak sergisi için eşsiz bir
bağlam sağlıyor. Diğer yandan da konumu
ve imkanları ile Türkiye’deki hatta dünyadaki
kültür-sanat alanları haritasında yer almayı
hak ediyor” diye konuştu.

25 kişiyle gezilecek

Melis Bektaş’ın küratörlüğünde düzenlenen
sergide ArekQadrra, Berka Beste Kopuz, Ca-

navar, Deniz Çimlikaya, Ece Eldek, Eda
Aslan, Eda Emirdağ & İrem Nalça, Emin
Köseoğlu, İpek Yücesoy, İsmet Köroğlu,
Marina Papazyan, Metehan Özcan, SABO,
Seydi Murat Koç, Umut Erbaş ve Yekatery-
naGrygorenko gibi önemli sanatçıların eser-
leri yer alıyor. Ayrıca; 19. yüzyıl kolera
salgınının zirvesinde Osmanlı’da kurulan
SurpPırgiç, Balıklı Rum, SurpAgop, Balat
Or-Ahayim ve Bulgar Hastanesi’nin tarihini
ve ilişkilerini çalışan araştırmacılar Cemre
Gürbüz, GabrielDoyle ve NaomiCohen; ça-
lışmalarının bir kısmını hikayeler ve arşivle
haritalandırdıkları yerleştirmeyle sergiliyor.
Yaklaşım Tüneli’nin dışında ise sanatçı İpek
Yücesoy’un Borçelik’insponsorluğu ile üret-
tiği eserler kalıcı olarak sergileniyor. Covid-19
pandemisi nedeniyle HES Kodu kontrolü ve
ateş ölçümünün ardından 25’er kişilik grup-
lar halinde Pazar günleri hariç 12.00-19.00
saatleri arasında gezilebilen sergiye, Çar-

şamba günleri 15.00-19.00 saatleri arasında
küratör eşliğinde turlar düzenlenecek. Sergi 1
Temmuz’dan itibaren Pazar günleri de açık
olacak. Sergi,19 Temmuz’a kadar ziyaret edi-
lebilecek. Metro hattının yapımı aşamasında
lojistik amaçlı açılan, ana hatta ya da tali yol-
lara bağlantılı olan Taksim yaklaşım tüneli;
200 metre uzunluğunda, 4 metre genişliğinde
ve 4.5 metre yüksekliğinde. Bir ucu yerin al-
tında rayında giden hayata bağlı olan tünelin
diğer ucu İstanbul’un en hareketli noktaların-
dan biri olan Harbiye’ye açılıyor. Tünel 2005
yılında Karşı Sanat işbirliği ile düzenlenen
sergiye ev sahipliği yapmış, ancak sonrasında
yalnız kalmıştı. Daha açılmadan pek çok
sergi talebi ve film platosu olarak kullanım
başvurusu almaya başlayan mekan; fantastik
mimarisi, kentin tüm kalabalığının ve kaosu-
nun tam kalbindeki konumuna tezat bir deh-
lizi andıran sükûnetiyle, İstanbul’un gözde
etkinlik alanları arasına girdi.

ISTANBUL METROLARI ICIN
SERGI IMKANI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden METRO İSTANBUL,
alışılmışın dışında bir sergi mekanını İstanbul’a kazandırdı. Taksim’de
bulunan Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın yaklaşım tüneli, “İstan-
bul’da Şifa Bulmak” sergisine kapılarını İstanbullulara açtı

Metro istasyonlarındaki sergilere ilginin büyük olacağı tahmin ediliyor.



www.gazetedamga.com.tr 28 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ 11DIŞ HABERLER

ALMANYA’da 2017 
Eylül’ünde yapılan 
Federal Parlamento 
(Bundestag) 
seçimlerinde, 

Almanya’daki aşırı sağcı parti 
Almanya için Alternatif (AfD) 
tahminlerin ötesinde bir oy 
oranına ulaşarak ana muhalefete 
yerleşmişti. Seçimlerde Sosyal 
Demokratlar (SPD) bir önceki 
döneme göre 40 sandalye, 
Hristiyan Demokratlar 
(CDU/CSU) ise 65 sandalye 
kaybetmişti. 2017 parlamento 
seçimleri Almanya’da hem 
bir şok dalgası yarattı hem 
de Alman siyasetini bir “pat” 
durumuna sokarak durumu 
içinden çıkılmaz bir hale getirdi.

Siyasi bir deprem
Bu pat durumu öncelikle 

koalisyon görüşmelerinde 
kendisini gösterdi ve 
Almanya’nın siyasi hayatında 
hiç görülmemiş bir şok dalgası 
yaratarak önce SPD’yi kurtarma 
umuduyla genel başkan seçilen 
Martin Schulz’un siyasi 
kariyerini bitirdi; arkasından 
(yine Almanya tarihinde 
görülmemiş bir şekilde) 172 gün 
süren bir koalisyon görüşmesi 
yapılmasına sebep olarak adeta 
merkezin iki büyük partisi 
olan CDU/CSU ile SPD’nin 
daha da küçülmesine sebep 
oldu. Nihayetinde Bundestag 
2017 seçimleriyle gün yüzüne 
çıkan merkez partilerdeki bu 
küçülme, önce Bavyera eyaleti 
seçimlerinde, ardından ise 
Hessen eyaletinde yapılan 
seçimlerde kendini gösterdi. 
Sosyal demokratlar sıradan bir 
parti konumuna düştüler. Gerek 
parti içinde gerekse kamuoyunda 
artan baskıyla, Şansölye Angela 
Merkel sorumluluğu üzerine 
alarak 29 Ekim 2018 tarihinde 
CDU genel başkanlığından 
istifa ettiğini açıkladı. Merkel 
başbakan olarak görevine devam 
edeceğini ve 2021 yılında da 
yeniden aday olmayacağını 
söyleyerek Alman siyasetindeki 
depremlere bir yenisini eklemişti.

Kontrolü sağlayamadı
Merkel’in desteklediği 

Annegret Kramp-Karrenbauer 
7 Aralık 2018 tarihinde 
yapılan CDU genel kurulunda 
genel başkanlığa seçildi. 
Merkel en azından, Kramp-
Karrenbauer’in CDU’da kendi 
oluşturduğu çizgiyi, parti içi 
dengeleri koruyacağını ve genel 
başkanlıktan istifa ettiğinde 
hedef gösterdiği 2021 seçimlerine 
kadar kendisinin başbakan 
olarak devam edebilmesine 
zemin oluşturmasını umuyordu. 
Yeni genel başkan Kramp-
Karrenbauer’den beklenen, 
en azından bu hedefleri 
gerçekleştirmek için, parti içi 
kanatları birleştirmek, partinin 
yeniden merkeze çekilmesini 
sağlamak ve görünmez bir 
şekilde parti içinde arka 
planda yaşanan Protestan-
Katolik mezhep çekişmesini 
en aza indirmekti. Kramp-
Karrenbauer partiyi toparlayıp 
eriyen seçmeni CDU’da 
yeniden toplama vazifesini 
yerine getiremediği gibi, CDU 
içindeki çeşitli kanatlar üzerinde 
de hakimiyet kuramadı. Parti 
içindeki görünmeyen mezhep 
çatışmasını en aza indirmek 
bir yana, seçildikten hemen 
sonra yaptığı açıklamalarda 

kendi Katolik kimliğini ayrımcı 
bir dille ortaya koydu. Bu 
durum gerek seçmenin gerekse 
kamuoyunun dikkatinden 
kaçmadı ve CDU erimeye devam 
etti. Parti içindeki muhalefet ve 
partinin sağ kanadına mensup 
eski Bundestag CDU Grup 
Başkanı Friedrich Merz’in bir 
türlü durulmayan tavırları bir 
yandan Kramp-Karrenbauer’i 
zorlarken, diğer yandan 
Merkel’in 2021 hedefini tehdit 
eder hale geldi. Hessen ve 
Bavyera eyaletlerindeki seçimleri 
takip eden eyalet seçimlerinde 
bir yandan aşırı sağcı AfD’nin 
oyları yükselirken, diğer yandan 
CDU’nun oyları gerilemeye 
başladı; diğer koalisyon 
ortağı SPD ise sıradan bir 
parti görünümüne büründü. 
Eyaletlerde yapılan seçimlerde 
sürekli kan kaybeden CDU’nun 
Thüringen eyaletinde AfD’nin 
arkasında üçüncü parti olarak 
kalması hayli can yakıcı 
oldu. Ancak daha da kötüsü, 
eyalet parlamentosundaki 
başbakanlık oylamasında AfD 
ile birlikte hareket edilerek 
Hür Demokrat Parti’li (FDP) 
adayın seçilmesinin sağlanması 
oldu. Bu eyalette politik bir 
hesap hatasından ziyade, CDU 
eyalet örgütünün planlı ve 
öngörülü bir şekilde AfD ile 
birlikte hareket ettiği ortaya 
çıkınca, Kramp-Karrenbauer’e 
genel başkanlıktan istifa etmek 
dışında bir yol kalmadı. Hessen 
seçimlerinden sonra Merkel’in 
istifası, ardından Thüringen 
CDU skandalından sonra 
Kramp-Karrenbauer’in istifası, 
CDU içinde kaynayan kazanı 
ve Kramp-Karrenbauer’in 
parti genel başkanı olarak 
başarısızlığını ortaya koymuş 
oldu. CDU’daki peş peşe 
istifalar bir yandan partiyi 
iç karışıklığa iterken, diğer 
yandan olası bir genel 
başkanlık yarışında partinin 
sağ kanadından birinin seçilme 
ihtimalini ve bu durumda da 
Başbakan Merkel’in çekilme 
ihtimalini barındırıyordu. 
CDU içindeki genel başkanlık 
meselesi hem Almanya’da hem 
de Avrupa’da siyaset dengesinin 
altüst olmasını sağlayabilecek bir 
potansiyeli taşır hale gelmişti.

Laschet seçiliyor
Kuzey Ren Vestfalya eyalet 

Başbakanı ve CDU Genel 
Başkan Yardımcısı Armin 
Laschet, eski Grup Başkanı 
Friedrich Merz ve Federal 
Milletvekili Norbert Röttgen’in 
aday olduğu genel kurulda, 4 
Aralık 2020 tarihinde yapılması 
planlanan parti genel başkanlığı 
seçimi pandemi sebebiyle 16 
Ocak 2021’e ertelendi ve online 
olarak yapıldı. Bu şekliyle Alman 
siyasi tarihinde bir partinin 
genel başkanı ilk defa online 
verilen oylarla belirlenmiş oldu. 
Genel başkanlık için yapılan 
oylamanın ilk turunda yeterli 
çoğunluk sağlanamayınca, en 
çok oyu alan Laschet ve Merz 
arasında ikinci tur oylaması 
yapıldı ve Laschet 521 oy alarak 
CDU genel başkanı seçildi. Merz 
böylece üçüncü defa girdiği genel 
başkanlık yarışında bir kez daha 
yenilgiye uğramış oldu. Adayların 
üçünün de seçim çevrelerinin 
Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde 
olması ve üçünün de Katolik 
olması dikkat çekici bir ayrıntı 
olarak hafızalarda yer aldı.

ALMANYA 
NEREYE 
DOĞRU?

MERKEL’IN DESTEKLEDIĞI 
ANNEGRET KRAMP-

KARRENBAUER 
7 ARALIK 2018 

TARIHINDE YAPILAN 
CDU GENEL KURULUNDA 

GENEL BAŞKANLIĞA 
SEÇILDI

Almanya siyasetini 
tanıyanlar, parti genel 
başkanlığının otomatik 
olarak o partinin 
federal seçimlerdeki 
başbakan adayı olmak 
anlamına gelmediğini 
bilirler. Buna karar 
verecek olan yine parti 
tabanı ve delegelerdir. 
İki yıl önceki seçimde 
başbakan olamayacağı 
için aday olmayacağını 
açıklayan ve pusuya 
yatan Laschet, şimdi 
genel başkan olarak 
büyük bir şans 
yakalamış durumda

MERKEL’in desteklediği aday 
olarak seçime giren Laschet, seçim 
konuşmasında parti içinde ve siyasette 
“güven” kavramına vurgu yaparak, 
seçilmesi ve ancak partinin her 
kanadında güven oluşması halinde 
partinin yönetilebileceğini ve iktidarda 
söz sahibi olunabileceğini ifade etti. 
Eski bir madenci çocuğu olan Armin 
Laschet’in, kitleleri peşine takabilecek 
bir lider görünümünde olmamasına 
rağmen, güvenilir biri olması sebebiyle 
seçildiği ve böylece CDU’nun bir 
risk aldığı konuşuluyor. Adaylık 
sürecinde en çok eleştiriye uğrayan 
ve kaybeden bir aday gözüyle 
bakılan Laschet, konuşmasında 
kendisini küçümsemesine 
rağmen, özgüveni sayesinde 
CDU genel başkanlığı 
seçimini kazandı. 
Kimilerine göre CDU 
delegelerinin bu seçimi, 
parti tabanındaki sağ 
baskının durdurulması 
için umutsuz bir karar 
olarak da görünüyor. 
CDU delegesi Röttgen 
ya da Merz ile yeni bir 
doğrultu belirlemek yerine 
Laschet’i seçerek Merkel’in 
20 yıldır yürüttüğü politikalarda 
devam kararı aldı. Delegelerin bu 
kararında, parti tabanından ziyade 
CDU/CSU içinde sözü geçen üst düzey 
politikacıların kararlarının etkili olduğu 
da gözlerden kaçmıyor. Fakat her 
halükârda, yıllardır Kuzey Ren Vestfalya 
eyaletinde başbakan olarak görev yapan 
Laschet’in bu tecrübesinin de seçiminde 
etkili olduğunu söylemek mümkün.

Alman tarihinde büyük uyum
Almanya tarihindeki ilk uyum 

(entegrasyon) bakanı olması ve siyasi 
geçmişinde “Türk dostu” (Türken-
Armin [Türklerin Armin’i]) olarak 
bilinmesi sebebiyle, Laschet’in seçilmesi, 
son zamanlarda Alman siyasetinin 
uygulamalarından hayli bezmiş olan 
Almanya Türk toplumu üzerinde pozitif 
etki yaratmış görünüyor. Laschet’in 
parti tabanına hâkim olmaya başlaması 
ve CDU içinde birliği sağlaması 
durumunda, Türklere yönelik pozitif 
bakışın ve Almanya Türkleri üzerindeki 
pozitif etkinin Türkiye-Almanya 
ilişkilerine de pozitif etki edeceği 
beklentisi hâkim. Siyasi hayatında ve 
kişiliğinde dengeli, dostane ve şakacı 
bir üsluba sahip olan Laschet, Kramp-
Karrenbauer’in bıraktığı dağınık 

partiyi hızla toparlamak, pek çok 
eyalet ve federal parlamento seçiminin 
olduğu 2021 yılından CDU’yu en az 
zararla çıkarmak gibi zor bir görevi 
üstlenmiş durumda. Ne var ki partinin 
sağ kanadıyla yaşanan içerideki 
siyasi çekişme bertaraf edilip birlik 
sağlanamazsa, bu durum seçimlerde 
başta AfD ve Yeşiller olmak üzere diğer 
partilerin şanslarını artıran bir faktör 
olarak ortada duruyor. Bu sebeple, 
Armin Laschet’in AfD ile siyasi ilişkileri 
hangi düzlemde yürüteceği, bilhassa bu 

konuda Thüringen örneğinde olduğu 
gibi, genel merkezden bağımsız hareket 
etmek isteyen eyalet yönetimlerine karşı 
nasıl tavır alacağı ise merak konusu.

Başbakan adaylığı meselesi
Almanya siyasetini tanıyanlar, parti 

genel başkanlığının otomatik olarak o 
partinin federal seçimlerdeki başbakan 
adayı olmak anlamına gelmediğini 
bilirler. Buna karar verecek olan yine 
parti tabanı ve delegelerdir. İki yıl önceki 
seçimde başbakan olamayacağı için 
aday olmayacağını açıklayan ve pusuya 
yatan Laschet, şimdi genel başkan olarak 
büyük bir şans yakalamış durumda. Fakat 
CDU’nun başbakan adaylığı konusunda 
henüz karar verilmiş değil. Bu genel 
kurulda başbakan adayının da belirlenmesi 
ısrarına rağmen, başbakan adayının 
belirlenmesi Mart ayında iki büyük 
eyalette yapılacak seçimlere endekslenmiş 
durumda. Şu anda CDU çevrelerinde, 
yeni seçilen çiçeği burnunda Genel Başkan 
Armin Laschet ile birlikte üç adayın adı 
başbakan adaylığı için konuşuluyor. 

LASCHET’iN 
MUAMMASI

TARTIŞMALARIN arkasında ise 
politik hesaplar yatıyor. Merkel CDU 
genel başkanlığı için Merz’e karşı 
Laschet’i desteklese de bunun çare-
sizlikten ve alternatifsizlikten kaynak-
landığı biliniyor. Merkel’in gönlünde 
yatan başbakan adayının henüz 
açıklamamış olsa da Bavyera eyalet 
Başbakanı Söder olduğu ifade edili-
yor. Kovid-19 pandemisi sürecinde 

epey yüksek 
bir perfor-
mans ortaya 
koyan federal 
Sağlık Bakanı 
Spahn’ın baş-
bakan adaylı-
ğında seçim-
lere gidilirse, 
parti elitlerinin 

adayı olarak algılanacak Spahn’dan 
CDU parti tabanının rahatsız ola-
cağı ve bunun parti içindeki çatlağı 
derinleştireceği söyleniyor. Laschet 
ise aynı genel başkanlık yarışında 
olduğu gibi, pozisyon almış bekliyor. 
Kamuoyunda öne çıkan Söder’in 
başbakan adaylığı ise değişik faktör-
lere ve dengelere bağlı. İkinci Dünya 
Savaşı’ndan sonra Almanya kurulu-
şundan bu yana sadece iki başbakan 
adayı CSU’dan gösterildi: 1980 
yılında Franz Josef Strauss ve 2002 
yılında Edmund Stoiber; eğer Söder 
Hristiyan birlik partilerinin başbakan 
adayı olarak gösterilirse üçüncü ola-
cak. Şimdiye kadar CSU’dan hiçbir 
aday seçim sonrasında başbakan 
olamadı. Protestan Markus Söder’in 
hem aday olma ihtimali hem de alı-
nacak seçim sonuçlarına göre Mer-
kel’in gönlünde yatan aday olarak 
şansölye olma ihtimali yüksek görü-
nüyor. Fakat Laschet’in genel baş-
kanlık seçiminin ardından başbakan 
adaylığı konusunu CSU lideri Söder 
ile birlikte belirleyeceklerini ifade 
etmesinin kendisini ön plana çıkarma 
yönünde kararlı olduğunu gösterdiği, 
eğer kendisi birlik partilerinin başba-
kan adayı olamazsa, ikisinin dışında 
üçüncü bir kişinin ortak başbakan 
adayı olarak teklif edileceği yorumları 
yapılıyor.

Yol haritası bekleniyor
CDU genel başkanını seçmiş gö-

rünüyor. Şu anki siyasi iklimde büyük 
bir değişiklik olmadığı takdirde, ufuk-
ta bir CDU/CSU-SPD ya da CDU/
CSU-Yeşiller koalisyonu görünüyor. 
Merkel’den sonra gelecek şansölyeyi 
iç siyasette, başta aşırı sağ sorunu 
olmak üzere, salgının öncesinden beri 
Alman ekonomisinde görünen yapısal 
problemler, bütçe problemleri gibi 
üstesinden gelinmesi zor meseleler 
bekliyor.  - HABER MERKEZİ

Merkel ne 
yapacak ?
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H abertürk TV'de Haber Özel
Programı'na katılan Ersoy,
güvenli turizm önlemleri,

turizm politikası, aşılama, Atatürk
Kültür Merkezi, Kız Kulesi ve Sü-
mela Manastırı'nda devam eden ça-
lışmalarla ilgili bilgi verdi. Geçen yılki
16 milyon turist sayısında bu yıl
yüzde 50 artış olabileceğini ve yakla-
şık 25 milyon turist hedeflediklerini
dile getiren Ersoy, "Gönlümden 30
milyon turist geçiyor. 23 milyar do-
lardan fazla turizm geliri hala yaka-
lanması mümkün olan bir hedef.
Sektör temsilcileriyle biz bu hedefe
hala inanıyoruz. Bu hedefi yakala-
mak için ne gerekiyorsa azimle yapı-
yoruz." ifadelerini kullandı. Ersoy,
salgınla ilgili ise şunları söyledi:
"Pandemi çok hassas bir konu. Ma-
tematikle, bilimsellikle, sayılarla yö-
netilen bir konu. Biz de Bilim
Kurulu'nun aldığı kararlara uyumlu
bir şekilde devam etmek durumun-
dayız. Her yerde aşamalı bir düzen-
leme yapmak zorundayız.
Denediğimiz kötü deneyimler var.
Sonuçlarını görüyoruz ama şimdi
başarılı bir şekilde, aşılamayla bir-
likte, sabırlı, kontrollü bir şekilde bu-
raya kadar el birliğiyle geldik,
bundan sonra da el birliğiyle atlata-
cağız. Bizim isteğimiz bu sefer geri
dönüşü olmayan bir normalleşme
yaşamak."Turizm Tanıtım ve Geliş-
tirme Ajansı'nın çok geç kuruldu-
ğunu ama bugüne kadar çok başarılı
işlere imza attığını aktaran Ersoy, ba-
kanlığın her ay yüksek ziyaretçi sayı-
sına ulaşan "Go Turkey" ve "Filming
in Turkey" sitelerinin de yakın za-
manda "Altın Örümcek İnternet
Ödülü" aldığını anımsattı. www.go-
turkey.com adresinde 81 kent hak-
kında 10 dilde yayın yapıldığını da
belirten Ersoy, "Amacımız 2023'e
kadar 81 vilayete turizmi yaymak.
Her vilayetin kendisiyle ilgili turizm
potansiyelini nasıl ön plana çıkara-
cağını onları eğiterek öğretiyoruz.
Bundan sonra çok daha hızlı yol ala-
cağız." dedi. Atatürk Kültür Merke-
zi'nde çalışmaların hızla devam

ettiğini, 29 Ekim'de açılışını yapacak-
larını kaydeden Ersoy, merkezde çok
amaçlı birçok alan oluşturulacağını,
Kültür Sokağı'nın 24 saat aktif olaca-
ğını belirtti.

Kız Kulesi'nin Gözünden İstanbul

Ersoy, Kız Kulesi'ne ilişkin şunları
söyledi: "1995-2000 yılları arasında
ihaleyle bir işletmeye verilmiş ve
yeme-içme yeri haline getirilmiş. Ori-
jinal görüntüsünden de farklı bir gö-
rüntüye getirilmiş. Biz bununla ilgili
'Kız Kulesi'nin Gözünden İstanbul'
diye bir proje başlattık. Önümüzdeki
ayın sonu itibariyle inovasyon ve res-
torasyon çalışmasına başlıyoruz.
Bunu yaparken de koruma ve resto-
rasyon konusunda çok önemli bir
isim olan Prof. Dr. Zeynep Ahun-
bay'la çalışıyoruz. Mimari olarak da
Ağa Han Ödüllü Han Tümertekin'le
beraber çalışıyoruz. Biz Bakanlık
olarak buranın işletmesini geri aldık.
Tekrar özgün haline geri getireceğiz.
Çalışmayı yapmadan önce de inter-
netten kamuoyuyla yapılacak işlem-
leri paylaşacağız. İnşallah 2022
Nisan ayına yetiştireceğiz." Sümela
Manastırı'nı 1 Temmuz'da ziyarete
açacaklarını anlatan Ersoy, "Çok
zorlu bir süreç geçirdik. Yukarıdan
taşlar, kayalar akıyordu. Aşama
aşama kapatıp, kontrollü bir şekilde
açıp, tekrar kapattık. O kadar zorlu
bir coğrafyada, zor bir iklim altında
çalışıyoruz ki, 25-30 kişilik endüstri-
yel dağcı dediğimiz bir ekip bazı ka-
yaları sabitliyor, bazı kayaları
kontrollü bir şekilde alıyor. Bazı ka-
yalar üzerine özel çelik ağlar geriyor-
sunuz. Böyle bir süreçten geçtik. Çok
şükür tamamlandı. Bugüne kadar
kapalıyken hiç ziyaretçi almayan bir
bölüm vardı. Oranın da restorasyo-
nunu tamamladık. 1 Temmuz'da açı-
yoruz." değerlendirmesini yaptı.
Ersoy, sözlerini, "Bodrum Kalesi'nin
de restorasyonunu tamamladık ve
hiç görülmeyen yerlerini açtık. Sı-
rayla hızlı bir şekilde restorasyon ça-
lışmalarını yapıyoruz." diye
tamamladı.
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Bu kez bir romanda anlatıcı içimizi zaman zaman kemiren suçluluk 
duygusu. Kabul, bir ailenin başına gelen talihsiz olayları, suçluluk 
duygusunun gözünden okura aktarırken akıcı üslubu ve merak uyandıran
kurgusuyla okuru hikâyenin içine çekmeyi başarıyor… 

Kaza mı yoksa cinayet mi? O
gün bulunan hiç kimse olay-
ların bu şekilde gelişebilece-

ğini öngörmemiştir herhalde. Hiddetle
başlayıp ölümle biten olaylar zinciri geç-
mişle şimdi arasında gidip gelirken bir
duygunun, suçluluk duygusunun, gözün-
den okura aktarılıyor. 
Bir ailenin yaşadığı trajedi üzerine durup
düşündüren, geçmişle bugün arasında
bağlantılar kuran ve zaman algımızla oy-
nayan Jale Demirdöğen, yeni romanı
Kabul'de, suçluluk duygusunun hayatları

nasıl değiştirdiğini, bu duyguyu hisseden-
lerle hissetmeyenlerin nelere sebep olabil-
diklerini anlatıyor. Yapamadıklarımız,
pişman olduklarımız, yetişemediklerimiz,
unuttuklarımız ve hatta itiraf edemedikle-
rimizle birlikte çoğumuzun içinde kök
salan bir duygunun peşinde okuru peşin-
den sürükleyen Kabul, Nemesis Kitap
etiketiyle raflardaki yerini aldı… 

Kitaptan bir bölüm

Ben, suçluluk duygusuyum. Yaşanan sar-
sıcı bir deneyimin sonrasında insanları

ele geçirip geçiremeyeceğine bakmak; do-
layısıyla onları test etmek benim gibi
zorlu duyguların görevidir. Suçluluk, kıs-
kançlık, yetersizlik, değersizlik, korku,
öfke, şiddet, nefret, utanç... Yani bizim
gibi zorlayıcı duyguların testlerine maruz
kalan insanlarda süreç tamamlandığı
zaman ya bir mucize gerçekleşir ya da bir
yıkım. Her iki koşulda da görevimizin
amacı o ruhlara ayna tutarak onları sa-
hipleriyle yüzleştirmek, kabul noktasına
taşımak ve evrenin yüceliğiyle 
eşitlemektir. BURAK ZİHNİ

Suçluluk duygusu anlatıcı olursa… 
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Ersoy, Kız Kulesi'ne ilişkin şunları söyledi: “1995-2000 yılları arasında ihaleyle bir işletmeye verilmiş ve yeme-içme yeri haline getirilmiş. Orijinal görüntüsünden de farklı bir 
görüntüye getirilmiş. Biz bununla ilgili 'Kız Kulesi'nin Gözünden İstanbul' diye bir proje başlattık. Önümüzdeki ayın sonu itibariyle inovasyon ve restorasyon çalışmasına başlıyoruz.”

Sürmene Pidesi
gibisi yok

Yuvarlak açılan hamurunun üzerine bölgedeki
yaylalarda doğal yöntemlerle üretilen tereyağı ve
salamura edilmiş peynirin konulmasının ardından
taş fırında odun ateşinde pişirilen pidenin coğrafi
işaret tescil belgesi alması ilçede yüzleri güldürdü

trabzon'da, yaklaşık 4 yıl süren çalış-
maların ardından coğrafi işaret tescil
belgesi alınan Sürmene pidesi, ilçe sa-

kinlerinin yanı sıra yerli ve yabancı ziyaretçilerin
ağızlarını tatlandırıyor. İlçede bir asır önce evlerde
"Trabzon yağlısı" ve "Trabzon peynirlisi" adıyla pişi-
rilen, 50 yıldır da fırınlarda yapılan Sürmene pidesi,
tadanları hayran bırakıyor. Yuvarlak açılan hamuru-
nun üzerine bölgedeki yaylalarda doğal yöntemlerle
üretilen tereyağı ve salamura edilmiş peynir konula-
rak taş fırında odun ateşinde pişirilen pideye coğrafi
işaret tescil belgesi alınması, ilçe halkı ve üreticiler
tarafından memnuniyetle karşılandı. Sürmene Bele-
diye Başkanı Rahmi Üstün, belediyenin girişimleri
ve destekleriyle yaklaşık 4 yıl süren çalışmaların ar-
dından Sürmene pidesinin nisan ayında Türk Pa-
tent ve Marka Kurumunca tescillendiğini söyledi.
Coğrafi işaret tescil belgesini ilçede pide üretimi ya-
pılan tüm fırınlara astıklarını ifade eden Üstün, "İl-
çemiz sanayi veya tarım ilçesi değil. O yüzden geriye
sadece turizm ve eğitim kalıyor. Bu nedenle bu
belge, turizm açısından bizim için çok önemliydi."
dedi. Üstün, bıçak ve pide olmak üzere iki coğrafi
işaret belgeleri olduğunu belirtti.Coğrafi işaret tescil
belgesinin kriterleri bulun-
duğuna dikkati çeken
Üstün, şunları
kaydetti:"Örneğin peyniri-
nin burada üretilmesi
lazım, tereyağının burada,
yaylalardaki tereyağından
olması lazım. İmalatının
burada yapılması lazım.
Unun da kaliteli olması
lazım. Hepsinden önemlisi
el emeği göz nuru veren
ustalar var. Ustalarımız da
maharetli ustalar. Dolayı-
sıyla bu bölgeye pide ye-

meye gelenler gönül rahatlığıyla yiyorlar."

İlçemize gelenler kaliteli pide yiyorlar

Üstün, ilçede 10'a yakın pide fırını bulunduğunu
kaydederek, "Pandemiden önce yaklaşık 25 bin tur
otobüsü giriyordu. Bunların bir kısmı çay fabrika-
sına, bir kısmı bıçakçılara, bir kısmı pidecilere uğru-
yordu. Pandemiden dolayı bu iş aksadı. Son
tedbirlerden sonra vaka sayıları azalınca turlar da
yavaş yavaş gelmeye başladı. İlçemize gelenler kali-
teli pide yiyorlar, kaliteli bıçak, kaliteli çay alıp gidi-
yorlar." diye konuştu. İlçenin en eski pide
fırınlarından birini işleten Savaş Virdil de aile olarak
55 yıldır pidecilik yaptıklarını, babasından devraldığı
mesleği uzun yıllardır sürdürdüğünü anlattı.Sür-
mene pidesinin peynirli olarak bilindiğini ancak son
yıllarda kıymalı, kavurmalı ve karışık olarak da ya-
pıldığını aktaran Virdil, pidenin sırrının hamurunun
açılmasından kullanılan malzemenin kalitesine ve
pişirilmesine kadar tüm sürecin titizlikle yapılma-
sında olduğunu vurguladı. Pidenin, Sürmene'de bir
gelenek olduğunun altını çizen Virdil, "Sürmene pi-
desi aslında buranın yaylasını, suyunu, havasını,
yağmurunu anlatır” dedi.

Horma’ya
hayran kaldılar
TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen 
Kaseinov, "Dünyada kanyonlar az
değil. Amerika'nın kanyonları var,
Kazakistan'ın kanyonlarını gördüm
ama bunun gibi turistler için
hazırlanan kanyonlar görmedim" dedi

KaStamonu'daKi programları
kapsamında Horma Kanyonu ve
Ilıca Şelalesi'ni gezen Kazakistan

heyeti, Pınarbaşı'nın doğal güzelliklerine hay-
ran kaldı. Türk Dünyası Kültür Başkentleri
Fotoğraf Sergisi'nin açılışı ile ünlü Kazak şair
Mukagali Makayatev'in "Son Turnalar Gider-
ken" kitabının tanıtımı için Kastamonu'ya
gelen Kazakistan heyeti, Pınarbaşı Belediye
Başkanı Şenol Yaşar'ın daveti üzerine Uluslar-
arası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY)
Genel Sekreteri Düsen Kaseinov başkanlı-
ğında Pınarbaşı ilçesinin doğal özelliklerini ya-
kından görme fırsatı buldu. Saklı Bahçe'de
Kazak sanatçıların türkülerini dinledikten
sonra, kanyona giren heyet, bir ucundan diğer
ucuna 3 kilometre uzunluğundaki ahşap plat-
formla geçilen ve adeta doğal akvaryumu
anımsatan Horma Kanyonu'na hayran kaldı.
Heyet, yürüyüş yolunun tabanla olan yüksekli-
ğinin zaman zaman 70 metreyi bulduğu kan-
yonda, heyecanlı anlar yaşadı. Kanyonun
bitişinde  Ilıca Şelalesi'ni de gezen grup, ilçenin
doğal güzelliklerini bol bol fotoğraflama 
fırsatı buldu.

Her şey 
çocuklar için

Seda Yekeler Eğitim Vakfı’nın
(SEYEV) Sen Konuştukça Ço-
cuklar Dünyaya Açılacak projesi-

nin online gerçekleştirilen eğitimleri yüz yüze
yapılmaya başlandı. Bu kapsamda projenin ilk
durakları Ordu ve Trabzon oldu. Dil bilimci
Seda Yekeler’in kendi geliştirdiği YEK Metot
ile köy okullarındaki çocukların İngilizce konu-
şabilmesi için hayata geçirilen proje kapsa-
mında dil laboratuvarları kuruluyor, çocuklara
eğitimler veriliyor, İngilizce öğretmenleri eğitili-
yor. Proje hakkında bilgi veren Seda Yekeler,
“Amacımız eğitimde fırsat eşitliği ilkesine da-
yanarak doğru metotla, dil öğrenme imkâna
ulaşamamış çocukların dil edinimine katkı
sağlayıp onları dünyaya açmak ve YEK Me-
todu tüm ülkeye yayarak yabancı dil edinme-
nin yetenek işi olmadığını göstermek ve bunu
gelecek yeni nesillerimize aktarmak” dedi.

Kütüphaneler açıldı

Ordu ve Trabzon’da eğitimlerin yanı sıra Bi-
runi Laboratuvarları Kütüphanesi, Zeynep Vi-
dinli Kütüphanesi, Sina Pırlanta & Emine Ün
Sanat Sınıfı’nın açılışı da gerçekleştirildi. Ay-
rıca Geleceğe Adımlar Platformu’nun Yöneti-
cisi Avukat Elif Görgülü koordinatörlüğünde
Ordu Fen Lisesi’ndeki öğrencilere kişisel geli-
şim ve farkındalık için 5 gün boyunca Mind-
fulness, Empati ve Algoritmik Düşünme ile
ilgili eğitim seminerleri de verildi. 

Kültür ve Turizm Bakanı
Mehmet Nuri Ersoy, Kız 
Kulesi'ne özgün halini
yeniden kazandıracaklarını
belirterek, "Çalışmayı 
yapmadan önce de 
internetten kamuoyuyla
yapılacak işlemleri
paylaşacağız" dedi

Kız Kulesi
ÖZGÜN 

OLACAK



SiRBiSTAN’da yapılan 74’üncü Balkan 
Atletizm Şampiyonası’nda ilk 
gün Türkiye, 9 madalya ka-
zandı. 19 ülkeden 400’ün 
üzerinde atletin yarıştığı 
şampiyona, Türkiye, 
organizasyonun ilk gü-
nünde 3 altın, 3 gümüş 
ve 3 bronz madalya ile 
toplamda 9 kez kürsüye 
çıktı. Millilerde, çekiç 
atmada Eşref Apak 100 
metrede Jak Ali Harvey 
4×100’de de Ertan Özkan, 
Jak Ali Harvey, Kayhan 
Özer, Oğuz Uyar’dan oluşan 
takım da 39.44 ile altın madal-
yaya ulaştı. Jak Ali Harvey de 
milli forma altında 9’uncu Bal-
kan altın madalyasına ulaştı.
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FENERBAHÇE’DE Olağan 
Seçimli Genel Kurulu’nun 
ardından yeniden başkan 
seçilen Ali Koç, önemli 
açıklamalarda bulundu. 

Göreve geldiği dönemde yönetim 
kurulunda yer alan ve göreve 
yeni gelen arkadaşlarına teşekkür 
eden Koç, “Fenerbahçe Spor 
Kulübü’nün saat 17.00 itibarıyla 
çok şükür olağan genel kurulunu 
tamamladık. Alacak çok mesaj 
var. Fenerbahçe’nin nasıl farklı 
bir camia olduğunu, bu kulübün 
gerçek sahibinin kongre üyelerinin 
olduğunu ve camialarına nasıl 
sahip çıktığını bir kez daha tüm 
ülkeye gösterdiniz. Bundan dolayı 
tüm üyelerimize, taraftarlarımıza 
en küçüğünden en büyüğüne, tüm 
çubuklu sevdalılarına çok teşekkür 
ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yeni bir dönem başlıyor
Ali Koç, son birkaç gündür 

yaşanan olaylardan dolayı taraftarın 
bugün sergilemiş olduğu hassasiyetin 
camianın birlik ve beraberliği 
açısından kendisini umutlandırdığını 
ifade ederek, “Fenerbahçeliler 
zor günlerde vereceği mesajı çok 
iyi bilirler. Bu genel kurulda da o 
mesajlardan birini en net şekilde 
verdiniz. Tek adaylı bir seçimdi. 
Haziran ayına yaz ilk defa bugün 
uğradı, en sıcak günü. Salgın 
şartları hala mevcut. Üniversite 
imtihanları var. Pek çok kongremizde 
burada sabahları çabuk çabuk foto 
çektirdik. Okullar kapanmış, pek 
çok insan şehir dışına çıkmış. 
Buna rağmen yoğun bir 
katılımda kongreyi sahiplenen 
kongre üyelerimizle 
birlikte Fenerbahçe’nin 
yeni dönemini hep 
beraber başlatıyoruz. 
Rakamları sayın başkan 
sizlerle paylaştı. Bu 
saydığım şartlara göre 
bu rakamların çok çok 
iyi olduğu söyleniyor. 
Bilhassa son dakika dahi 
olsa işini gücünü dahi bırakıp 
1-2 günlüğüne hatta birkaç 
saat için stadımıza gelip oyunu 
kullanan herkese teşekkür ediyorum. 
Bugün sanki kiminle konuştuysam 
şehir dışından gelenlerdi. Kiminle 
fotoğraf çektirdiysem şehir dışından. 
Şanlıurfa’dan Malatya’dan 
Kırklareli’den İzmir’den gelenler var 
sadece o değil, bugün bir kongre 
üyemiz İsveç’ten sabah indi ve 4 saat 
İstanbul’da kaldı, oyunu verip gitti. 
Dün gece saat 23.00’de Kalamış’ta 
Faruk Ilgaz Tesisleri’nde Avrupa’daki 
derneklerin temsilcileri vardı. Sordum 
tatil için mi geldiniz diye ‘hayır, 
daha tatile çok var. Pazar, pazartesi 
döneceğiz’ dediler. Bu bana göre bu 
camianın farkını özelliğini fazlasıyla 
gösteriyor. Gerektiği zaman kongre 
üyeleri bu camiaya nasıl sahip 
çıkacaklarını başkanlarına nasıl sahip 
çıkacaklarını bugün de fazlasıyla 
gösterdiler” diye konuştu.

Beklentileri biliyoruz
Başkan Ali Koç, bugünden sonra 

sadece Fenerbahçe’nin çıkarlarına 
hizmet edilecek yeni bir dönem 
olmasını temenni ederek, “Aydınlık 
geçmişimiz, aydınlık geleceğimiz 
gurur duyulası yarınlarımız için yan 
yana omuz omuza olacağız. Yarın 
çok geç, biz bugün bu başlangıcı 
burada hep beraber yapıyoruz. 
Her zaman olduğu gibi belki her 
zamandan daha fazla yapacak çok 
işimiz var. Fenerbahçe için üstlenecek 
pek çok sorumluluğumuz var. Bu 
camianın desteğinin taraftarının 
güveninin sorumluluğu çok çok 
büyük. Bunun bilincinde olduğumuz 
konusunda neler yapmamız 

gerektiğinin bilincindeyiz. Bu sevgiye, 
bu güvene, bu inanca layık olmak için 
elimizden gelen her şeyi yapacağız. 
Gerekirse durmadan, yorulmadan, 
usanmadan çalışacağımıza sizlere 
temenni ediyorum. Beklentilerinizin 
farkındayız, mahcubiyetimizi geçen 
dönem için özellikle futbol olarak 
size de ifade ettim. Bu bizim için yen 
dönem için en büyük motivasyon 
ve itici güç. Bu konuda içiniz 
rahat olsun. Fenerbahçe bir spor 
kulübüdür. Binlerce sporcusu, 
milyonlarca taraftarı ile tek vücut 
kocaman ailedir. Spor kulübü 
olduğu kadar da tarihi bu ülkenin 
bu Cumhuriyetin sorumluluğunun 
birincinde sadece çubuklunun 
başarısı için değil ülkesi içinde nasıl 
bir mücadele verdiğinin örneği tarihin 
her aşamasında mevcuttur” dedi.

Hedefe kilitleneceğiz
“Şimdi sizlerden aldığımız 

yetkiyle yepyeni bir döneme yelken 
açıyoruz” diyen Koç, “Bu yeni 
dönemde, önümüzdeki sezon 
başlamak üzere sporun rengini sarı-
lacivert olmasını hedefliyoruz. Geride 
kalan 3 yılda doğrusu ve yanlışıyla 
deneyimler kazandık. Biliyorum ne 
yaparsak yapalım futbolda başarı 
olmadığı takdirde diğerleri göz ardı 
ediliyor gölgede kalıyor. Bana göre 
futbolda her yıl her sezon belli bir 
aşama kaydettik belli bir tecrübe 
kazandık, belli yanlışlardan arındık 

belli doğruları daha fazla yaptık. 
Kadromuz yüzde 70 hazır durumda. 
Bazı dokunuşlara ihtiyacı var. Sadece 
kadronun hazır olması değil, kadro 
kalitesi, Samandıra’da birbiriyle 
Fenerbahçe’nin ne anlama geldiğinin 
iyi bilindiği o çok özlediğimiz 
ruhu tekrar canlandıracak ortam 
olmazsa olmazımızdır. Bazen 
kadronuzda eksiklikler olur. O sezon 
rakiplerinize göre en iyi kadroya 
da sahip olmayabilirsiniz. Ancak 
tüm eksiklerinize rağmen iyi bir 
aile ortamının olması, iyi bir takım 
ruhunun tesis edilmesi, kısacası 
inanmışlığın bir çok eksiğin üstünü 
örttüğünü çok kez yaşadık. Bizim 
yegane arzumuz bu sinerjileri ortaya 
çıkarmak, yek vücut olarak hedefe 
kitlenmek. Bu sezon ve önümüzdeki 
yıllarda hep beraber bu ortamı 
sağladığımızda göreceksiniz ki hem 
başarılı olacağız hem de başarı daha 
kolay gelecek. Futbolcularımızın 
en itici güçlerinden biri her zaman 
taraftarlar oldu. Ama bu sene 
önümüzdeki sezon ve Allah’ın izniyle 
pandemi kısıtlamalarının bir kısmını 
geride bırakarak bu tribünlerde 
tekrar çubukluya destek olacağız, 
moral vereceğiz, geride kaldıklarında 
öne geçmek için ihtiyacı olan enerji 
aktaracağız. Ama bu sezon özelinde 
de camianın bir ve bütün olması o 
ruha ulaşmak için en büyük örnek 
temsil edecek” şeklinde konuştu.

MESAJI COK
NET VERDiNiZ

2. KEZ BAŞKAN SEÇiLEN 
ALi KOÇ, CAMiAYA TEŞEKKÜR 

ETTi, RAKiPLERiNE 
GÖNDERMEDE BULUNDU

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “Fenerbahçe’nin nasıl farklı bir camia 
olduğunu, bu kulübün gerçek sahibinin kongre üyelerinin olduğunu ve 

camialarına nasıl sahip çıktığını bir kez daha tüm ülkeye gösterdiniz. 
Fenerbahçeliler zor günlerde vereceği mesajı çok iyi bilirler. Bu genel 

kurulda da o mesajlardan birini en net şekilde verdiniz” dedi

BAŞKAN Ali Koç, 3 yıllık görev süresi boyunca 
yanında olan yönetim kurulu üyelerine teşekkür 
ederek, “Medya mensuplarına da sabahtan beri 

güneşin altında camiamızı en iyi şekilde aktarmış 
oldukları durum için teşekkür ederim. Fenerbah-

çe’nin ne kadar renkli bir camia olduğunu sizler de 
yaşadınız. Fenerbahçe bir ruhtur, bizler bu ruhun 
parçası olduğumuz için şanslıyız. Artık Fenerbah-
çe’yi özellikle futbolda hak ettiği yere getireceğiz. 

Hep beraber inşallah seneye bu zaman hala 
Fenerbahçe’nin şampiyonluklarını kutla-
dığımız Haziran ayı içerisinde olacağız. 

Vazgeçmek yok güzel günler yolda” 
diye konuştu. - DHA

FENERBAHÇE’Yi 
HAK ETTiĞi YERE 

GETiRECEĞiZ

ÇİN’deki vize sorunu nedeniyle 
sözleşmesini fesheden ve şu an boşta olan 
Brezilyalı futbolcunun, Galatasaray’ın 
gönderdiği temsilcilerle el sıkıştığı ve 
resmi anlaşmanın artık çok yakın olduğu 
belirtiliyor.  Fatih Terim’in yeni orta saha 
kurgusunda çok önemli bir yere sahip olan 
32 yaşındaki futbolcunun, önümüzdeki 
haftadan itibaren Türkiye’ye getirilerek, 
resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.  
Daha önce Barcelona ve Tottenham gibi 
devlerde de top koşturan Paulinho için, şu 
ana kadar toplamda tam 126 milyon Euro 
bonservis bedeli ödendi.

56 kez milli oldu
Vize problemi nedeniyle 2021 yılı 

boyunca forma giyemeyen Sambacı’nın, 
fizik ve kondisyon açığını kapatması 
halinde, PSV Eindhoven maçlarına 
yetişebileceği bildirildi. Orta sahada 
agresif özellikleriyle dikkat çeken Paulinho, 
oyunun iki yönünde de etkili bir isim. Görev 
verilmesi halinde hem ön libero hem de 
8 numarada oyun kurucu olarak başarılı 
performanslar ortaya koyan deneyimli 
yıldız, 56 kez Brezilya Milli Takımı için 
ter dökerken, 13 gol atmayı başardı. 
Orta alandaki skorer kimliği nedeniyle de 
Paulinho, Terim’in kadrosunda görmeyi en 
çok istediği oyuncuların başında geliyor.

Orta sahaya takviye için 
çalışmalarını hızlandıran 

Galatasaray, uzun 
süredir peşinde 
olduğu Brezilyalı 
yıldız Paulinho’nun 
transferini bitirmek 

üzere. Şu an boşta 
olan 32 yaşındaki 

futbolcuyla el sıkışan 
Sarı-Kırmızılılar, resmi 

imzaların bu hafta 
atılmasını bekliyor

PAULINHO
Aslan 
oluyor

SERGEN YALÇIN, Telat Üzüm ile görüş alış 
verişinde bulunduğunu söyledi. Başarılı 
teknik adam, Alman Futbol Federasyonu’nda 
antrenör ve scout olarak görev yapan 
deneyimli çalıştırıcı Telat Üzüm ile yeni 
sezon için oyun şablonları ve oyuncu 
performansları konusunda çalışmalara 
başladıklarını dile getirdi. Yeni sezonda 
hem Süper Lig ’de hem de Şampiyonlar 
Ligi’nde mücadele edecek olan Beşiktaş ’ta 
teknik direktör Sergen Yalçın Alman Futbol 

Federasyonu’nda (DFB) görev yapan 
Telat Üzüm ile sistem ve performans 
konusunda fikir alış verişinde bulunuyor. 
Yalçın, DFB’de antrenör ve scout olarak 
görev yapan, aynı zamanda Christoph 
Daum’un eski yardımcısı olan Üzüm 
ile yeni sezon için oyun şablonları ve 
oyuncu performansları konusunda 
çalışmalara başladığını söyledi.

KARTAL’a 
Alman ekolü

iLK 
GÜNÜNDE
9 MADALYA
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SPOR Arena Detay - EURO 2020 son 
16 turundaki İtalya - Avusturya maçına 
Wembley ev sahipliği yaptı. Normal 
süredi golsüz tamamlanan karşılaşmada 

İtalya’ya galibiyeti ve çeyrek finali getiren 
golleri 95. dakikada Federico Chiesa ve 105. 
dakikada Matteo Pessina kaydetti. Avusturya, 
114. dakikada Sasa Kaladzic ile umutlansa da 
karşılaşma 2-1 İtalya üstünlüğüyle sona erdi. 
Mücadelenin 65. dakikasında Avusturya’nın 
Arnautovic ile bulduğu gol, VAR incelemesi 
sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

31 maçtır yenilmiyor
Avusturya maçının ardından yenilmezlik 

serisini 31 maça çıkaran İtalya, erkek milli 
takımlarda tarihin en uzun yenilmezlik serisi 
rekorunu eline geçirdi. 31 maçta 83 gol atan 
Mancini’nin takımı, 26 galibiyet alıp 23 maçta 
kalesini gole kapattı. İtalya bu 31 maçta 
yalnızca 8 gol yedi. Gök Mavililer, son olarak 
1935-39 yılları arasında 30 maçlık yenilmeme 
serisi yakalamıştı. İtalya, Avusturya maçıyla 
bir rekora daha imza attı. Avusturya’nın 
114. dakikada Kaladzic ile bulduğu gol, 
İtalya’nın bin 168 dakika sonra kalesinde 
gördüğü ilk gol oldu. İtalyanlar, kendisine ait 
olan en uzun süre gol yememe rekorunu bir 
adım öteye taşımayı da başardı. İtalya Milli 
Takımı, 1974 yılında Dino Zoff’un kalede yer 
aldığı dönemde 1143 dakika gol yememiş ve 
bir dünya rekoru kırmıştı.

Baba-oğul tarihe geçti
İtalya adına kilidi açan golü kaydeden 

Federico Chiesa’nın futbolcu olan babası 
Enrico Chiesa da EURO 1996’da Çek 
Cumhuriyeti’ne gol atmıştı. Federico Chiesa 
da babasından 25 yıl 12 gün sonra yine bir 
Avrupa Şampiyonası maçında gol attı. Baba - 
oğul Chiesa, Avrupa Şampiyonaları tarihinde 
gol atan ilk baba-oğul olarak tarihe geçti.

EURO 2020 son 16 turu maçında Avusturya’yı uzatmalar sonucu 2-1 mağlup eden ve adını çeyrek finale 
yazdıran İtalya, tarihe geçen bir maçı geride bıraktı. Avusturya maçının ardından yenilmezlik serisini 
31 maça çıkaran İtalya, erkek milli takımlarda tarihin en uzun yenilmezlik serisi rekorunu eline geçirdi

ITALYA DAMGASI!

Avusturya maçının ardından 
yenilmezlik serisini 31 maça 

çıkaran İtalya, tarihin en
uzun yenilmezlik serisi 
rekorunu eline geçirdi

EURO 2020’de son 
16 turu karşılaşmasında 
Galler’i 4-0 mağlup eden 
Danimarka, adını çeyrek 
finale yazdırdı. Galler ile 
Danimarka, Johan Cruijff 
Arena’da karşı karşıya geldi. 
Danimarka ilk yarıyı 27’nci 
dakikada Dolberg’in golüyle 

1-0 önde kapattı. 48’inci 
dakikada Dolberg, tekrar 
sahneye çıkarak kendisinin 
ve takımının 2’nci golünü 
atarak skoru 2-0’a getirdi. 
88’inci dakikada Maehle ve 
90+4’üncü dakikada Brait-
hwaite’ın golleriyle farkı 4’e 
çıkaran Danimarka, karşılaş-

mayı da bu skorla kazanarak 
çeyrek finale yükseldi. Gal-
ler’de Harry Wilson, 90’ıncı 
dakikada kırmızı kart gördü. 
Danimarka, çeyrek finalde 
3 Temmuz Cumartesi günü 
Hollanda-Çekya mücadele-
sinin galibiyle Bakü’de karşı 
karşıya gelecek.  - DHA

iLK ÇEYREK FiNALiST DANiMARKA

Önceliğim Besiktas
Rachid Ghezzal, “Orta Doğu’dan, Avrupa’dan ya da Türkiye’den başka 

bir kulüpten. Kimden teklif gelirse gelsin benim önceliğim Beşiktaş. Eğer 
Beşiktaş’la anlaşamazsam diğer seçenekleri gündeme alırım” dedi

PREMIER Lig ekibi Leicester City’den 
kiralanan Rachid Ghezzal, geçen sezon 
Siyah-Beyazlı formayla 35 maça çıkıp 8 
gol ve 18 asistlik performans sergileyerek 
takımın çifte şampiyonluğuna direkt etki 
etmişti. Beşiktaş yönetimi 28 yaşındaki 
futbolcunun bonservisini alabilmek için 
yoğun çaba içerisinde.  Beşiktaş Ghezzal 

hattında yoğun bir trafiğin yaşandığı 
dönemde, Galatasaray ’ın da yıldız 
futbolcu için devreye girdiği ortaya çıktı. 
Ghezzal’ın, “Türkiye’nin Müslüman 
bir ülke olması ve yeni sezonda 
Şampiyonlar Ligi’nde olmak istediğim 
için kariyerime Beşiktaş’ta devam etmek 
istiyorum” diye konuştu.

49. ULUSLARARASI Yaşar 
Doğu Güreş Turnuvası’nda 
toplam 22 madalya kazanan 
Türkiye, serbest stilde 171 
puanla şampiyon, kadınlarda 
143 puanla ikinci oldu. 
İstanbul’da, koronavirüs 
panemisine karşı alınan 
önlemler çerçevesinde 
seyircisiz olarak düzenlenen 
turnuva sona erdi. Dün 2 
altın, 3 gümüş, 5 de bronz 
madalya kazanan milliler, 
bugün ise 1 altın, 3 gümüş 
ve 8 bronz ile toplamda 
22 madalya elde etti. Dün 

yapılan müsabakalarda 92 
Kg’da Selim Yaşar altın, 
aynı kiloda Erhan Yaylacı 
ve 125 Kg’da Fatih Yaşarlı 
gümüş, 61 Kg’da Ahmet 
Duman, 70 kg Selahattin 
Kılıçsallayan, 79 Kg Hasan 
Emin Gürbüz, 92 Kg Samet 
Özarslan, 125 kg Anıl Berkay 
Kılıçsallayan, Oktay Güngör 
bronz madalya kazandılar. 
Kadınlarda ise 76 Kg Mehtap 
Gültekin gümüş, 53 Kg 
Rahime Arı, 76 Kg Ayşegül 
Özbeğe de bronz madalyanın 
sahibi oldu.- DHA

JAPONYA’da 23 
Temmuz-8 Ağustos tarihleri 
arasında düzenlenecek Tokyo 
Olimpiyatları’nda en büyük 
madalya umutlarımızdan 
olan İzmirli cimnastikçi 
Ferhat Arıcan, katıldığı son 4 
uluslararası organizasyonda 
altın madalyalara ambargo 
koydu. Nisan ayında 
İsviçre’de düzenlenen 2021 
Artistik Cimnastik Avrupa 
Şampiyonası’nda erkekler 
paralel barda yine altın 
madalya kazanarak üst üste 
2 kez Avrupa şampiyonu 
olan ilk sporcumuz olan 
Ferhat, bu ay Hırvatistan’da 
yapılan Dünya Challenge 
Kupası’nda altın kazandıktan 
sonra Katar’daki Doha Dünya 

Kupası’nda da altın madalyayı 
boynuna taktı. Son 4 önemli 
uluslararası şampiyonada 
paralelde birinciliği 
rakiplerine kaptırmayan 
Göztepeli sporcu, Tokyo 
Olimpiyatları’nda ülkemize 
cimnastikte tarihinin ilk 
madalyasını getirme hedefinde 
formunu kanıtladı. - DHA

Şampiyon Türkiye

Arıcan’dan
müthiş seri



İ stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB),
iki farklı spor branşında düzenlediği
etkinliklerle İstanbullulara spor dolu

bir hafta sonu yaşattı. İBB Gençlik ve
Spor Müdürlüğü ve SPOR İSTANBUL iş
birliğiyle gerçekleşen Masa Tenisi Turnu-
vası ve Haliç Kürek Yarışları özel anlara
sahne oldu. Amatör ve lisanslı sporcular,
25-26 Haziran tarihlerinde İstanbul Masa
Tenisi Turnuvası’nda mücadele etti. Dört
farklı kategoride gerçekleştirilen turnu-
vada, çekişmeli müsabakalar oynandı. Li-
sanslı ve amatör sporculara yönelik
düzenlenen turnuvada Genç Kadınlar’da
birinciliğe Semanur Güvenç ulaştı. Emine
Mutlu ikinci, Rabia Korkmaz ise üçüncü
sırada yer aldı. Kadınlar 40+’da Işık Er-
tufan birinci oldu. Ebru Banu Erdoğan

turnuvayı ikinci, Filiz Kumdakcı ise
üçüncü sırada tamamladı Genç Erkek-
ler’de birinciliği Alican Şeker elde etti.
Sarmad Nooruldeen ikinci, Ömer Koca
ise üçüncü oldu. Erkekler 40+’da Meh-
met Salih İşsever birinciliğe ulaşırken,
Ozan Nazif Kayhan ikinci, Mustafa Akar
üçüncü sırada yer aldı.  Dereceye giren
sporculara ödüllerini SPOR İSTANBUL
Genel Müdürü İ. Renay Onur, Spor İs-
tanbul Yönetim Kurulu Üyesi Handan
Yücel ve Masa Tenisi Federasyonu Yöne-
tim Kurulu Üyesi Savaş Ertufan verdi.

Mavi Haliç'te görsel şölen

Büyük rekabetin ve keyifli anların yaşan-
dığı Haliç Kürek Yarışları dün gerçekleşti.
4.500 metrelik mesafede Coastal Endu-
rance türünde düzenlenen yarışta Unka-
panı Köprüsü’nden start alan parkur,

Miniatürk İskelesi’nde son buldu. 57
takım, 12 kulüp ve 285 sporcunun katıl-
dığı etkinlikte renkli görüntüler ortaya
çıktı. U19, Master ve Büyük kategorile-
rinde düzenlenen yarışlar saat 10.00’da
U19 Erkekler’in mücadelesi ile başladı.
U19 Erkekler’de birinciliği Galatasaray B
takımı elde etti. Galatasaray A takımının
ikinci olduğu yarışı İzmit Sümerspor
üçüncü sırada tamamladı.
Günün ikinci yarışı Master Mix kategori-
sinde gerçekleştirildi. Master Mix yarı-
şında birinciliğe İzmit Sümerspor B
takımı ulaştı. Kulübe bağlı olmayan birey-
lerden oluşan ferdi takım ikinci, Galata
Kürek takımı ise üçüncü oldu. Büyük Ka-
dınlar’da İzmit Sümerspor birinciliği elde
ederken, Altın Boynuz Spor Kulübü ikinci
sırayı aldı. Vira Denizciler ise yarışı
üçüncü sırada bitirdi.

Fenerbahçe rüzgar gibi esti

Günün en hızlı yarışı olan Büyük Erkek-
ler’de Fenerbahçe B takımı birinci, Fener-
bahçe A takımı ise ikinci oldu. Şişecam
Çayırova takımı ise yarışı üçüncü sırada
noktaladı. Fenerbahçe B takımı ödülünü
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan aldı.
Master Kadınlar’da birinciliği Vira Deniz-
ciler elde etti. İzmit Sümerspor ikinci sı-
rayı alırken, Galata Kürek takımı üçüncü
oldu. Master Erkekler’de Galata A takımı
yarışı ilk sırada tamamladı. Altın Boynuz
A takımı ikinci, Vira Denizciler A takımı
ise yarışı üçüncü sırada tamamladı.
Günün kapanışı U19 Kadınlar yarışıyla
yapıldı. U19 Kadınlar’da Fenerbahçe bi-
rinciliği elde etti. İzmit Sümerspor A ta-
kımı yarışı ikinci sırada bitirirken, İzmir
Sümerspor B takımı üçüncü oldu. 
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Şarkıcı ve oyuncu Yeliz Yeşilmen kısa bir tatil
için Bodrum'a geldi. Yeni klibinin hazırlıkla-
rına başlayan Yelizmen, klip için saçlarını 'Af-
rika Modeli' sarı ve kıvırcık yaptırdı. Çocukları
ile birlikte Bodrum'a gelen Yeşilmen Yalıka-
vak'taki Miya Beach de oğlu Birbey ve kızı

Asya ile keyifli anlar yaşarken, çocuklarının
bol bol fotoğraflarını çekmeyi de ihmal et-
medi. Güzel şarkıcı, havaların ısınması nede-
niyle çok mutlu olduğunu da belirterek, yaza
bomba gibi girdiğinden kimsenin şüphesi ol-
maması gerektiğini söyledi.

ISTANBUL’DA SPOR 
DOLU HAFTA SONU
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İBB, büyük rekabete sahne
olan iki spor etkinliğine ev

sahipliği yaptı. Maltepe 
Spor Tesisleri’nde 

düzenlenen Masa Tenisi
Turnuvası’nda, iki gün süren
çekişmeli maçların ardından
kazananlar belli oldu. Dört

farklı kategoride düzenlenen
turnuvada dereceye giren

sporcular ödüllerini aldı

Günün 

en hızlı yarışı olan 

Büyük Erkekler’de 

Fenerbahçe B takımı birinci,

Fenerbahçe A takımı ise ikinci

oldu. Şişecam Çayırova 

takımı ise yarışı üçüncü sırada

noktaladı. Fenerbahçe

B takımı ödülünü İBB Başkanı

Ekrem İmamoğlu’ndan 

aldı.

Yeşilkent’e müjde

Başkan Hançerli, 
“Yeşilkent yenilenmeye,
yeşilliğini güçlendiren
bir kent olmaya 
başlayacak. Güveniniz
için çok teşekkür 
ediyorum. Daha 
birlikte yürüyecek çok
yolumuz var” dedi.

İstanBul Büyükşehir Belediyesi ve Avcılar
Belediyesi çalışanlarının yürüttüğü Yeşil-
kent Mahallesi Kısmi Revizyon Nazım
İmar Planına ilişkin çalışmalar tamamlana-
rak değerlendirilmek ve karar alınmak
üzere İBB Meclisine iletildi.  Nazım Plan
kararlarının Yeşilkent halkı ile paylaşılması
ve birlikte değerlendirilmesi amacıyla 26
Haziran 2021 tarihinde bir toplantı düzen-
ledi.  Toplantıda yaklaşık bir yıldır Yeşilkent
Mahalle sakinlerinin sorun ve ihtiyaçlarını
yerinde tespit etmek, yaşayan ve uygulana-
bilir bir plan yapılmasını sağlamak amaçla-
rıyla Yeşilkent İmar Planı Ofisi’nde
yürütülen çalışmaların sonuçları halkla
paylaşıldı. 

Yeşilkent halkı tapularına
kavuşacak

Toplantıda konuşma yapan Avcılar Bele-
diye Başkanı Av. Turan Hançerli şunları
söyledi: “Yeşilkent  1/5000’lik İmar Planı İs-
tanbul Büyükşehir Belediyemize gitti ve
meclis genel kurulunda  İmar Komisyo-

nuna sevk edildi. Hayırlı uğurlu olsun. Plan
yasa gereği İBB’nin ilgili komisyonlarında
tartışılıyor. Komisyon raporunu hazırlaya-
cak ve yine İstanbul Büyükşehir Belediye
Meclisi’nde onaylanmak suretiyle umarım
kısa süre içerisinde yürürlüğe girecek.  Bu
imar planının önemli bir özelliği var. Bu
imar planı İBB ve Avcılar Belediyesi çalı-
şanlarının Yeşilkent’e yaklaşık bir yıldır
kamp kurup, Yeşilkent halkının görüş ve
önerileri ile katılımcı bir şekilde alması ile
hazırlandı. Yeşilkent sizin, bu plan da sizle-
rin planı. Plana sahip çıkma zamanı.  Plan
sadece bir kişinin sorununu çözmek için
yapılmıyor. Plan, tüm Yeşilkent’in sorunla-
rını çözmek için yapılıyor. Plan geldiğinde
çocuklarımızın yürüyerek gidip gelebileceği
okullara, parklara sahip olacağız. Yeşilkent
diyince alt yapı sorunlarından çokça bahse-
diyoruz. Yol ve sokaklarımızdaki asfalt ve
çökme sorunlarını biliyoruz. Bu planla Ye-
şilkent,  altyapıyla, yürüyüş alanlarıyla, cad-
desiyle sokağıyla, parkıyla tastamam bir
mahalle haline gelecek. Bunun yanı sıra

sağlık ocağı, belediye hizmet binası sorun-
larını da çözecek. Uzun yıllardır beklenen
bireysel tapulara da Yeşilkent halkı bu
planla kavuşmuş olacak.Planla birlikte
korkmadan yaşayabileceğiniz, güvenli, sağ-
lıklı binalara kavuşma şansınız olacak. Ya-
pılarını gece gündüz kaçak yapmak
zorunda kalmayacaksınız.”

Önümüzde yeni görevler var

İBB'ye de teşekkür eden Hançerli, “Büyük-
şehirdeki ve Avcılar Belediyemizdeki arka-
daşlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum.
Çok çalıştılar, verdiğimiz sözü tutmamıza
vesile oldular.  Önümüzde yeni sorumluluk
ve görevler var. Bir 1/5000lik İmar planımı-
zın İBB Meclisi’nde onaylanmasını el bir-
liği ile sağlamak. Hemen akabinde
1/1000’lik imar uygumla planımızı yapaca-
ğız. Onu da yürürlüğe sokacağız. Yeşilkent
yenilenmeye, yeşilliğini güçlendiren bir kent
olmaya başlayacak. Güveniniz için çok te-
şekkür ediyorum. Daha birlikte yürüyecek
çok yolumuz var” dedi.

Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli,  göreve gelmeden önce verdiği 
sözlerden birini daha hayata geçirmek için çalışmalarını tamamladı. Avcılar

Yeşilkent Mahallesi’nin uzun yıllardır süren imar planı sorununda sona yaklaşıldı.
Hançerli, “ Bu planla birlikte Yeşilkent,  altyapıyla, yürüyüş alanlarıyla, 

caddesiyle sokağıyla, parkıyla tastamam bir mahalle haline gelecek” dedi

Beylikdüzü
balık tutu
Beylikdüzü Belediyesi’nin bu yıl dördüncüsünü
düzenlediği Geleneksel Ödüllü Olta Balıkçılığı
Yarışması, Beylikdüzü Gürpınar Sahili’nde gerçekleşti.
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık,
“Beylikdüzü Belediyesi olarak amatör spor ve 
sporcunun her zaman yanında olmaya gayret 
ediyoruz. Doğayı koruyup farkındalık yaratacak 
etkinliklerimiz artarak devam edecek” dedi

Beylİkdüzü Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü
düzenlenen Geleneksel Ödüllü Olta Balıkçılığı Yarış-
ması renkli görüntülere sahne oldu. Beylikdüzü Beledi-
yesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ve
Gürpınar Olta Balıkçıları Derneği iş birliğiyle düzenle-
nen organizasyonda hem yarışmacılar hem de seyirci-
ler heyecan dolu anlar yaşadı. Balıkçılığa gönül veren
amatör ve profesyonel vatandaşları bir araya getiren et-
kinliğe, Yem ile Balık Avlama kategorisinde yarışmak
üzere toplam 100 yarışmacı katıldı. Yarışma belirli ku-
rallara dayalı, yakalanan balığa zarar vermeden, sağ-
lıklı ve canlı olarak suya bırakma prensipleri
doğrultusunda gerçekleşti. Gürpınar Olta Balıkçıları
Dernek Başkanı İlker Say yaptığı konuşmada, Beylik-
düzü Belediyesi’ne teşekkürlerini ileterek emeği geçen
herkesi tebrik etti.  

Doğayı koruyoruz

Yoğun katılımın olduğu yarışmanın açılış töreninde ko-
nuşma yapan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık, “Beylikdüzü’nde 2014 yılında insana do-
kunan ve doğaya saygılı bir yönetim anlayışıyla yolcu-
luğa başladık. Bu kentin doğası, denizi ve yeşil
alanlarında yaptığımız her hizmetin karşılığını alıyoruz
ve bundan da mutluluk duyuyoruz. Bugün burada 15
hakemimiz ve 100 katılımcımızla birlikte bir etkinlik dü-
zenliyoruz. Beylikdüzü Belediyesi olarak amatör spor
ve sporcunun her zaman yanında olmaya gayret ediyo-
ruz. Doğayı koruyup farkındalık yaratacak etkinlikleri-
miz artarak devam edecek. Yarışmaya katılan herkese
rast gelsin” ifadelerini kullandı.  ZEYNEP VURAL

Açıkhava oyunları başladı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, 7’den 77’ye tiyatro 
seyircisini Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde buluşturmaya başladı.
Eleanor H.Porter'ın aynı adlı eserinden Binnur Şerbetçioğlu'nun uyarlayıp
yönettiği Pollyanna, “perde” dedi ve “Açıkhava Yaz Oyunları” başladı
İBB Şehir Tiyatroları’nın gelenekselleşen
“Açıkhava Yaz Oyunları,” 26 Haziran 2021
Cumartesi günü Eleanor H.Porter'ın aynı
adlı eserinden Binnur Şerbetçioğlu'nun uyar-
layıp yönettiği Pollyanna oyunu ile başladı.

Tiyatro sezonunun en çok beğenilen oyunları
arasında yer alan Pollyanna, Harbiye Cemil
Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde seyircisine eğ-
lenceli dakikalar yaşattı. Seyircinin beğenisini
kazanan oyun, ayakta alkışlandı.

AfrikAlı Yeliz
SEZONU AÇTI


