
Anayasa Mahkemesi Başkanı
Zühtü Arslan, “Hukuk ve ada-

let açığı bir ülkenin geleceği bakımın-
dan her türlü açıktan daha tehlikelidir.
Zira bu açık, temeli adalet olması
gereken devlete yönelik toplumsal 
güveni ve inancı zedeleyecektir” dedi.
Arslan, “Önemle vurgulamak 
gerekir ki, hukuk devletinde adaletin
yegane adresi
mahkemelerdir.
Mahkemelerin
adalet arayışına
cevap vereme-
diği bir yerde
hukuk dışı ara-
yışların ortaya
çıkması kaçınıl-
mazdır” diye
konuştu.
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AYM BAŞKANI’NDAN MESAJ

En büyük tehlike 
adaletsizliktir!

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

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik,
Katar'dan gelen öğrencilerin 

sınavsız tıp eğitimi göreceği iddiası
hakkında açıklama yaptı. Yalanlanan
iddiaya CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun
sahip çıkmasını eleştiren Çelik, 
“O haberi yapan siteyi alıntılayarak
söylediğiniz o bilgi çöktü, yalan 

olduğu ortaya
çıktı. Siyasetçinin
en önemli görevi
topluma doğ-
ruyu söylemektir.
Muhalefetin en
önemli görevi de
denetim görevi
yapmaktır” 
ifadelerini 
kullandı. 
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KILIÇDAROĞLU’NA TEPKİ

O bilginin yalan 
olduğu anlaşıldı!

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

TuBA
aşık mı
oldu?

İstanbul Aydın Üniversi-
tesi (İAÜ) Afet Eğitim 

Uygulama ve Araştırma Mer-
kezi’nin (AFAM) Müdürü Prof.
Dr. Mehmet Fatih Altan, “Türki-
ye’de 500 yılda büyük kayıpların
yaşandığı 23 deprem meydana
geldi. Afetlerin yüzde 70’ine yakını
depremlerden kaynaklıdır. Ülke-
mizde 550 fay hattı mevcut. Bir

an önce yapılarımızı güvenli 
hale getirmeliyiz” diye konuştu.
İstanbul’da 700 bini aşan yaşlı
yapı stoğu olduğunu belirten
Altan, “2021 yılı verilerine göre 
72 bin binanın kentsel dönü-
şümde olduğunu görüyoruz.
Maalesef  İstanbul’da 7 milyon
insan depreme dayanıksız bina-
larda yaşıyor” ifadelerini kullandı.
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iSTANBUL’DA 7 MiLYON iNSAN 
RiSKLi BiNALARDA YAŞIYOR

AFAM Müdür Mehmet
Fatih Altan, “2000-2010

yılları ve 2010 – 2020 yıllarını 
karşılaştırdığımız zaman hemen
hemen aynı rakamları görüyoruz.
Kentsel dönüşüm bu tarihler 
arasında ivme kazanmamış aynı
seviyede gitmiş” şeklinde konuştu.
Türkiye’de 2000 yılı öncesindeki
yapılarda kontrolün kaybedildi-

ğini ifade eden Altan, “Bu yapıla-
rın 7 milyonu riskli yapıdır. Üni-
versitemizdeki laboratuvara gelen
binaların yüzde 95’i riskli çıkıyor.
Eski yapı stoklarına baktığımız
zaman İstanbul’da bir deprem 
yaşanmadan bile binalar yıkılıyor.
Yıkılan binalarda 4D dediğimiz
özellikler görüyoruz” uyarısını
yaptı. I SAYFA 5
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Türksat 5A haberleşme uydusu, TÜRK-
SAT’ın Ankara Gölbaşı’ndaki yerleşke-

sinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla
yapılacak törenle hizmete alındı. Hizmete alım
töreninde uydu çalışmalarıyla “Türkiye dünya-
daki ilk 10 ülke arasına girecek” ifadesinde bu-
lunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Manevra
ömrü 35 yıl olarak hesaplanan Türksat 5A ile
mevcut uydularımızı yedekliyor, yörünge hakla-
rımızı garanti altına alıyoruz” dedi. I SAYFA 7
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BINALArIN YuZDE 
95’I rISKLI CIKTI!

Zühtü Arslan

Almanya’da yapılan araştır-
mayla ‘dünyanın en bisiklet

dostu şehirleri’ sıralandı. Hazırlanan
listede, 25,48 puanla İstanbul, 90
şehir arasında 74’üncü sırada yer
aldı. Türkiye Bisikletliler Derneği 
Başkanı Murat Suyabatmaz, 
Türkiye’de bisikletin faydalarının 
yeterince bilinmediği ve bisiklet 
altyapısının sağlam olmadığı için 
İstanbul’un listede son sıralarda yer
aldığını ifade etti. I SAYFA 4
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FAYDASINI BİLMİYORUZ

90 şehir arasında
74’üncü sıradayız

Ömer Çelik

Kadıköy Anadolu Lisesi 
öğrencileri ve velileri, okulları-

nın yıkılıp, yeniden yapılma sürecinde
eğitimin farklı okullarda devam 
edilecek olmasını protesto etti. Ey-
leme öğrenci, veliler ve mezunların
yanı sıra, CHP İstanbul Milletvekili
Ali Şeker de katıldı. CHP'li Ali Şeker, 
“Kadıköy Anadolu Lisesi yerinde ye-
nilensin. Taşınmadan, geniş arazisinin
bir kısmında yenisi yapıldığında eskisi
de kısmen yıkıldığında çok kolaylıkla
bu proje hayata geçirilebilir” diye 
konuştu. I SAYFA 8
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ÖĞRENCİLERDEN PROTESTO

Anadolu lisesi 
yerinde yenilensin

Büyükçekmece Gölü'nde yaşanan balık ölümleri ile ilgili açıklama
yapan Belediye Başkanı Hasan Akgün, “Balık ölümlerinin esas 
sebebi, hava sıcaklıkları nedeni ile gölün derinliğinin azalması” dedi

Büyükçekmece Gölü'nün bir kısmının-
rengi değişti. Çevresine yoğun bir kötü

koku yayan gölde ayrıca balık ölümleri mey-
dana geldi. Gölde yapılan çalışmaları inceleyen
Belediye Başkanı Hasan Akgün, “Yaklaşık 
birkaç yıldan beri takip ediyoruz, aşağı yukarı
aynı zamanlarda oluyor. Yazın başlarında, 
havanın ısınmasıyla da beraber deniz canlıların
ölümünü bolca görüyoruz” dedi. I SAYFA 8
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DENiZ CANLILARIN ÖLÜMÜNÜ
BOLCA GÖRÜYORUZ

Dünyada bir yıl içerisinde 500 bin deprem olduğunu ifade eden Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, “Üniversitemizdeki 
laboratuvara gelen binaların yüzde 95’i riskli çıkıyor” dedi. Riskli yapı tespitinden önce binaların güçlendirilmesi ya da
yeniden yapılmasının zorunlu olduğunu söyleyen Prof. Altan, daha hızlı adımlar atılması gerektiğini söyledi

TURKiYE iLK 
10’A GiRECEK

“Sahilde kaçak yapılaşma” başlıklı
haberimizin ardından Çatalca'dan

çok sayıda kaçak yapılaşma ihbarı geldi.
Kaçağın Çilingoz Sahili ile sınırlı olmadı-
ğını ifade eden bazı vatandaşlar, özellikle
tarım arazileri üzerinde ciddi bir yapı-
laşma olduğunu söyledi. Birçok kaçak 
yapının Çatalca Belediyesi ve Çevre 

Bakanlığı tarafından yıkılmasına rağmen,
kaçak girişimlerinin devam ettiği belirtildi.
Belediye Başkanı Mesut Üner, Çatalca'da
Hazine arazisi üzerine ve imara aykırı 
şekilde inşa edilen 8 kaçak yapının yıkımı
sırasında, “Çatalca'da hiçbir şekilde kaçak
yapı yaptırmayacağız” ifadelerini 
kullanmıştı. 
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İMAMOĞLU’NDAN İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI

İBB İŞİN HAKKINI 
vErMEYE HAZIr

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 
3 farklı uluslararası gastronomi 

fuarını bir araya getiren etkinlikte konuştu.
Turizmin Türkiye’nin lokomotifi olduğunu
vurgulayan İmamoğlu, “İBB, bu konuda
cesur olup işin hakkını vermeye hazır. Tanı-
tım, iş birliği ve kaynak kullanım noktasında
üzerine düşen vazifeyi yapma konusunda
kararlı” ifadelerini
kullandı. İma-
moğlu, “Bu konu
iş birliği ve her
noktada, her
ortamda; ortak
akıl, ortak masa,
ortak platform
biçiminde iş
üretmek gerekti-
rir” diye konuştu.
I SAYFA 9
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İstanbul Klasik Otomobilciler
Derneği, Beykoz’da ‘Yaza 

Merhaba Partisi’ düzenledi. 47 klasik
otomobilin yer aldığı etkinlikte, keyifli
anlar yaşandı. İKOD Başkanı Hakan
Arvay, “Esas amacımız, touring. 
Klasik otomobillerimizin yaşamasını
istiyoruz” diye konuştu. I SAYFA 4
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TEKERLEKLİ MÜCEVHERLER

47 klasik oto
görücüye çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,
il il haftalık vaka sayısını göste-

ren haritanın güncel halini paylaştı.
Bakan Koca, “Vaka sayılarının düşüş
hızı azalsa da bu durum normalleş-
meye engel değil. Aşı, endişesiz 
günlere dönüşün olmazsa olmazıdır.
Aşımızı yaptıralım” dedi. Güncel 

tabloya göre,
haftalık vaka 
sayısı İstan-
bul’da 51.27’den
54.30’a, İzmir’de
25.99’dan
27.40’a yükseldi.
Vaka sayıları 
Ankara’da ise
93.11’den
83.64’e düştü.
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AŞIMIZI YAPTIRALIM

Fahrettin Koca
aşı çağrısı yaptı 

Fahrettin Koca

BÜYÜK DEPREM BEKLENEN İSTANBUL İÇİN ÇARPICI TESPİT

2012 yılı mayıs ayından bu
yana İstanbul’da kentsel
dönüşümde en çok 
talebin 2 bin konutla 
Esenyurt bölgesinden 
geldiğini aktaran Prof. 
Dr. Mehmet Fatih Altan,
“Esenyurt’tan sonra bin 
617 konutla Küçükçek-
mece, bin 500 konutla 
Kadıköy kentsel dönü-
şümde en çok binanın 
dönüştüğü ilçeler. Depreme
dayanıksız Fatih, Eyüp, 
Üsküdar, Pendik ve Kartal
gibi riskli bölgelerimizin de
bir an önce kentsel 
dönüşümü hızlandırmaları
gerekiyor” diye konuştu. 

EN ÇOK TALEP 
ESENYURT’TAN

DERiNLiK AZALDI
BALIKLAR OLDU! NE ArAYAN vAr 

NE DE SOrAN!
Sarıyer, Bahçeköy’de yıkılan binanın
kat sahipleri binanın enkazı önünde

bir araya geldi. Toplanan kat sahipleri iki 
yıldır mağdur olduklarını ve buna rağmen
hiçbir yetkilinin sorunları ile ilgilenmediğini
söyleyerek tepki gösterdi. İki yıldır çok 
mağdur olduklarını söyleyen binanın kat 
sahiplerinden Muhammet Türker, “Binanın
güçlendirilmesi için
çalışmalar yapıldı 
ancak bu çalışma-
lar netleşmeden
binamız önceki
gece çöktü”
dedi. I SAYFA 5
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Kılıçdaroğlu’na
1 LİrALIK DAvA!

HABERİN DEVAMI SAYFA 9’DA

Karadeniz’de 
gergin bekleyiş

SAYFA 

4’TE

HABERİN 
DEVAMI 
SAYFA 
2’DE

DEPREM OLMADAN BiNALAR 
KENDiLiĞiNDEN YIKILIYOR!
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K ardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boz-
tosun, kalp sağlığı açısından büyük risk
taşıyan yüksek kolesterolün fiziksel be-

lirtilerine karşı önemli açıklamalarda bulundu.
Kanda kolesterol adı verilen çok fazla yağlı
madde bulunmasına yüksek kolesterol denildi-
ğine değinen Prof. Dr. Boztosun, "Yüksek ko-
lesterol büyük ölçüde asemptomatik bir
durumdur. Ancak genetik sebeplerle yüksek ko-
lesterol seviyelerine sahipseniz, bu aşil tendo-
nunuzda görünen sarı yumrularla belirti
verebilir. Sürekli olarak yüksek LDL kolesterol
seviyeleri ki bu da kötü kolesterol türüdür, kalp
hastalığı riskinizi artırabilir. Ne yazık ki yüksek
kolesterol değerine sahip olmak büyük ölçüde
şikayet yaratmaz, bu nedenle kolesterol seviye-
nizi belirlemenin tek yolu kan testi yaptırmak-
tan geçer" diye konuştu. 

Göz çevresi ele verir

Kolesterol yüksekliğinde genetik faktörün de
rol aldığını belirten Prof. Dr. Boztosun, belirti-
lerle ilgili şöyle devam etti: "Kanınızda son de-
rece yüksek kolesterol seviyelerinin bulunduğu
genetik bir durum olan ailesel hiperkolestero-
lemi (FH) varsa bu durumda genetik kolesterol
yüksekliğine yol açabilir. Ayak bileğinizin arka-
sındaki aşil tendonunuzdaki kolesterolden kay-
naklanan şişlikler, bir diğer yüksek kolesterol
işareti olabilir. Ayrıca ksantelazmalar dediğimiz
gözün iç köşesine yakın genellikle sarı renkteki
küçük kolesterol topakları da bir diğer belirtiler-
dendir. Korneal ark dediğimiz durum ise gözü-
nüzün renkli kısmı olan irisinizin etrafındaki
soluk beyaz bir halkayı ifade eder. 50 yaşın al-
tındaysanız ve kornea arkınız varsa, FH'ye
sahip olduğunuzun güçlü bir işaretidir."

Kolestrolü dengede tutun

Prof. Dr. Bilal Boztosun, aslında çoğu insanın
ailesel kolesterol yüksekliği ile bağlantılı olma-
yan yüksek kolesterol seviyeleri yaşadığına dik-
kati çekerek, şu bilgileri verdi: "Yüksek
kolesterolü taramanın tek yolu kan testi yaptır-
maktır. Doktorunuz kolesterol seviyenizin yük-
sek olabileceğini düşünürse bir test
yaptırmanızı önerebilir. Daha önce bir test yap-
tırmadıysanız ve 40 yaşın üzerindeyseniz, aşırı
kiloluysanız, yüksek kolesterol veya ailenizde
kalp sorunları varsa doktorunuza bu durumu
belirterek kolesterol testi yaptırılması konu-
sunda bilgilendirmenizde fayda var. Doymuş
yağ ve kolesterolden zengin beslenme, fazla
kilo veya obezite, hareketsizlik, aşırı alkol, si-
gara kullanımı kolesterolü yükseltir. Ayrıca di-
yabet, kronik böbrek hastalığı, guatr, yüksek
tansiyon, primer biliyer siroz ve diğer bazı kara-
ciğer bozuklukları, ailede inme veya kalp hasta-
lığı öyküsü, bazı ilaçlar da bu duruma neden
olabilir. Kolesterol seviyelerini düşürmek için
daha fazla doymamış yağ içeren yiyecekleri ye-
menin önemli olduğunu belirtmekte fayda var.
Uskumru, somon gibi yağlı balıklar, badem ve
kaju gibi kuruyemişler, ayçiçeği ve kabak çekir-
deği gibi tohumlar, avokado, bitkisel yağlar ve
sürülebilir ürünler tüketmeye özen gösterilmeli.
En önemlisi de haftada en az toplamda 150
dakika orta tempolu yürüyüş yapılmalı."

SEMANUR POLAT
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Kalp sağlığını 
tehdit eden yüksek
kolesterolün genellikle
sinsi seyrettiğine dikkati
çeken Prof. Dr. Bilal
Boztosun "Ayak
bileğinin arkasında
sarı renkli yağ bezeleri
veya yumrular yüksek
kolesterol için uyarı 
olabilir. Ayrıca gözün
iç köşesine yakın,
genellikle sarı renkteki
küçük kolesterol
topakları veya gözün
renkli kısmı olan irisin
etrafındaki soluk beyaz
halka da kolesterol
işaretidir" dedi

AYAK BILEGINDE
SISLIK VARSA...!

Sürekli
göz ovmak

iyi değil
Göz Hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Sevil
Karaman, salgın döneminde yaşanan
göz rahatsızlıklarına dikkati çekerek,

"Çok uzun ekran süresi göz kuruluğunu
tetiklediği gibi göz kaslarında da

yorgunluğa neden oluyor" dedi

GÖZ Hastalıkları uzmanı
Doç. Dr. Sevil Karaman,
"Çocuğunuz gözlerini sık sık

ovuşturuyor ve kırpıyorsa takip et-
melisiniz. Çevrimiçi derslerden veya
yakın işlerden kaçınma, göz kapakla-
rında veya kirpiklerde çapaklanma
veya kabuklanma, bulanık veya çift
görme şikâyetlerine karşı da dikkatli
olunmalı. Çocuklarda gözyaşı filmi
azaldıkça bu göz kuruluğuna, görme
sorunlarına ve gözde rahatsızlık his-
sine neden olur" ifadelerini kullandı.
Çocukların tablet ya da telefonu kul-
lanırken gözlerinin yorulduğunu ço-
ğunlukla fark etmediğine dikkati
çeken Karaman, anne ve babalara
büyük iş düştüğünü işaret etti. Birçok
kişinin, bilgisayar ya da telefon ekra-
nına uzun süre baktıktan sonra ‘kuru
göz’ rahatsızlığı yaşadığını ifade eden
Karaman, şunları kaydetti: "Kuru
göz sorununun nedeni ise dijital ci-
hazlar kullandığımızda daha az göz
kırpıyor olmamız ve bunun farkına
bile varmamamız. Özellikle pande-
mide dijital göz yorgunluğu, kuru
göz sendromu, göz kası yorgunluğu,
göz kırpma sayısındaki azalma ço-
cukları da etkiliyor. Çocuklarda göz-
yaşı filmi azalması göz kuruluğuna,
görme sorunlarına ve gözde rahatsız-
lık hissine neden oluyor. Çok uzun
ekran süresi göz kuruluğunu tetikle-
diği gibi göz kaslarında da yorgun-
luğa neden oluyor. Yakından görmek
için göz kaslarımızın daha fazla ça-

lışması gerekir. Yoğun kullanım sıra-
sında göz kasları da vücudumuzdaki
diğer kaslar gibi yorulur."

Çocuklar kurtarılmalı

Karaman, ebeveynlerin çocuklarının
göz yorgunluğuyla başa çıkmak ve
göz sağlığını korumak adına 20-20-
20 kuralını uygulamalarını belirterek
telefon, televizyon ya da tablete ba-
karken her 20 dakikada bir, 20 saniye
boyunca en az 6 metre uzaktaki bir
şeye çocuklarını baktırmalarını tav-
siye etti. 20-20-20 kuralının gözlerde
yakın hedefe bakmaya bağlı oluşan
yorgunluktan arındırdığına dikkati
çeken Karaman, "Pandemi yasakları-
nın yavaş yavaş gevşetildiği, normal-
leşme sürecimizin başladığı
bugünlerde daha da iyi sonuçlar için
20-20-20 kuralını normal dış mekân
oyunuyla birleştirebilirsiniz. Dışarıda
geçirilen zaman çocukların gözleri
için iyidir. Çocuklar dışarıda daha
fazla ve yakın nesnelere daha az
zaman harcadıklarında, miyop olma

risklerini azaltırlar. Çocuklar için
günde 2 saat dış mekan aktivitesi
yemek yemek su içmek zorunlu gibi
bir ihtiyaçtır" ifadelerini kullandı.

Göz damlası keyfi kullanılmaz

Hekime danışmadan eczaneden ar-
kadaş tavsiyesi ile göz damlası ve
suni gözyaşı satın alınmasının yanlış
olduğunu ifade eden Karaman,
"Kontrolsüz damla kullanımı arttı.
Göz doktoruna sormadan bunların
hiçbirini çocuğunuzda kullanmama-
lısınız. Çok fazla türü var ve bazıları
doğru kullanılmadığında aksine za-
rarlı olabilir" uyarısında bulundu. 3
aylıktan itibaren çocuklar için düzenli
göz muayenesini öneren Karaman,
"Ebeveyn olarak yapabileceğiniz en
iyi şey, çocuklarınızı göz problemleri
olmasa bile muayene için bir pediat-
rik göz doktoruna gitmelisiniz. 
Okul yaşına geldiklerinde ise çocuk-
lara yılda en az bir kez göz kontrolü
yaptırmalısınız" açıklamasında 
bulundu.

Sabah uyanmak
zor geliyorsa
dikkat edin
Güne zinde başlayabilmek, sağlam konsantrasyona
sahip olabilmek ve çeşitli hastalıklara yakalanma-
mak için iyi bir uyku büyük bir önem taşıyor; ancak
uyku apnesi hayatı kabusa çevirebiliyor. Kulak Burun
Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Selim
Yıldırım, "Horlamaya eşlik eden nefes kesilmesi
kişinin sağlığını ciddi şekilde etkiler. Biz buna uyku
apnesi diyoruz" dedi

KULAK Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı
Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, "Uykuda
horlamak büyük bir problem, horlayan kişi

farkında olmadığı için onunla aynı odada uyuyan ki-
şiler rahatsız olur. Hatta aynı odayla kalmaz aynı ev
ve hatta komşular dahi horlamadan rahatsız olabi-
lir" dedi. Doç. Dr. Yıldırım, "Horlama, ses çıkararak
sosyal ortamları ve aile yaşamını olumsuz etkiler;
ancak bir de bunun görünmeyen tarafı var. Horla-
maya eşlik eden nefes kesilmesi kişinin sağlığını ciddi
şekilde etkiler. Biz buna uyku apnesi diyoruz yani
uykuda nefesin durması, kesilmesi hali. Uykuda
nefes kesildiğinde vücudun oksijen ihtiyacı karşılan-
maz ve özellikle kalp - beyin gibi önemli organlar et-
kilenir. Bu organların dışında hormon yapısı bozulur
kan damarları etkilenir kan basıncı artar" diye 
konuştu.

Uyku apnesinin belirtileri

Uyku apnesi olan kişilerin gün içinde karşılaştığı be-
lirtilere dikkat çeken Doç. Dr. Yıldırım, sözlerine
şöyle devam etti: "Bu kişiler sabah kalkmakta zorla-
nır, unutkanlık olur, çabuk sinirlenir, gün içerisinde
sürekli uykuya meyil olur, oturduğu yerde, koltukta,
direksiyon başında, işyerinde uyuyakalır, çok terler,
kilo alır." Uyku apnesini artıran faktörlere de değinen
Yıldırım, "Burun tıkanıklığı, burun etleri, geniz eti,
yumuşak damakta sarkma, bademcikler de büyüme,
dil kökünde büyüme, çenenin geride olması, kısa bo-
yunlu olma ve kilolu olma riski artırır" dedi. Doç. Dr.
Yıldırım, "Uyku apnesinin tedavisinde öncelikle; ki-
lolu olanlar zayıflamalı, burun tıkanıklığı olanlar
burun operasyonu olmalı, yumuşak damakta-küçük
dilde sarkma olanlarda bunlar kısaltılmalı ve düzel-
tilmeli, dil kökünde büyüme, çenede kayma düzeltil-
meli. Uyku apnesinin multidisipliner olarak bir ekip
içerisinde değerlendirilmesi gerekir. Doğru teşhis ve
tedavi konulabilmesi için kişiye öncelikle uyku testi
yapılmalıdır. Detaylı bir kulak burun boğaz muaye-
nesi olunmalıdır" dedi.

ASLI Enver'den ayrıldıktan sonra uzun
süredir yalnız olan Murat Boz ile geçtiği-
miz yıl Umut Evirgen ile ilişkisini nokta-

layan Tuba Büyüküstün hakkında sürpriz bir
iddia ortaya atıldı. Snob Magazin'in haberine
göre; Netflix'in yeni dizisi ‘Another Self'de yer ala-
cak ikili, aşk yaşıyor. Boz ve Büyüküstün, dün
akşam saatlerinde Beykoz'daki bir mekanda baş
başa yemek yedi. Çift, daha sonra da Boğaz'da
tekne turu yaptı. Taraflardan şimdilik bu iddia-
lara yanıt gelmedi.
Büyüküstün, 2011'de evlendiği oyuncu ve yönet-
men Onur Saylak'tan
2017'de boşan-
mıştı. Hakla-
rında zaman
zaman boşa-
nacaklarına
dair haber-
ler çıkan
ancak her
seferinde
iddiaları ya-
lanlayan
çift, evlilikle-
rini tek cel-
sede
noktalamıştı.

Tuba aşık mı
oldu?



www.gazetedamga.com.trGÜNDEM 29 HAZİRAN 2021 SALI 3

Eski koca dehşet saçtı!Küçükçek-
mece’de eski 

eşini sokak 
ortasında bıçak-

layan kişi bir 
süre bekledikten 

sonra kaçtı

OLAY sabah saat 07.30 sıra-
larında Küçükçekmece Sultan 
Murat Mahallesi 2. Şen Sokak’ta 
meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre K.E. , 3 yıl önce boşandığı 
E.O.’yu henüz bilinmeyen bir ne-
denle sokak ortasında defalarca 
bıçakladı. İddiaya göre K.E. eski 

eşini bıçakladıktan sonra ölmesi 
için başında bekledi. Kadının 
yardım çığlıkları üzerine mahal-
lede yaşayanlar olaya müdahale 
etti. Evlerinden çıkan bazı sokak 
sakinleri K.E.’nin elindeki bıçağı 
yere atmasını sağladı daha sonra 
da yerde yatan kadına ilk müda-

hale yine çevredekiler tarafından 
yapıldı. İhbar üzerine olay yerine 
polis ve sağlık ekipleri sevk edil-
di. Yaralı kadın, yapılan ilk mü-
dahalenin ardından hastaneye 
kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan 
K.E.’yi kısa sürede gözaltına 
aldı. - DHA

KAZA dün saat 12.00 sıralarında 
Dolmabahçe Caddesi’nde meydana 
geldi. İddiaya göre, 34 DAH 
332 plakalı otomobilin sürücüsü 

Arif Özlem, yeşil ışık yandığında kalkış 
yapmak isterken direksiyon hakimiyetini 
kaybetti, önce kamyonete, ardından üç 
taksiye çarptıktan sonra durabildi. Kazada 
sürücü Özlem ile taksi sürücüsü Mehmet 
Ö. yaralandı. Araç içinde sıkışan sürücü 
Özlem’in yardımına denetim noktasında 
görevli kadın polis memuru koştu. 
Kadın polis memuru, kaza yapan aracın 
bagajından aldığı ilk yardım çantasındaki 
malzemelerle sürücüye müdahalede 
bulundu. Sağlık ekipleri gelene kadar 
yaralının yanından ayrılmayan kadın 
polis, sürücüye moral vermeye çalıştı. 
Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla 
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

En azından el frenini çek
Kazaya karışan taksilerden birinin 

sürücüsü olan Hasan Yıldız, “Yeşil 
ışık yanınca yavaşça hareket ettik, önce 
solumdaki arabaya vurdu. Ondan bir topun 
sekmesi gibi geldi bana vurdu. Benden sekti 
önümdeki arabaya da vurdu. En son geldi 
bu ticari taksiyi biçti. Otomatik vitesmiş, 
‘hakimiyeti kaybetmiş’ diyorlar ama ne 
olursa olsun trafiğe çıkıyorsun en azından 
el frenini çek” şeklinde konuştu. Kaza ile 
ilgili soruşturma devam ediyor.- DHA

Beşiktaş’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, dört araca çarparak 
durabildi. Otomobil içinde sıkışan sürücüye ilk müdahaleyi kadın polis memuru yaptı. Sağlık 

ekipleri gelene kadar yaralının yanından ayrılmayan kadın polis, sürücüye moral vermeye çalıştı

ÖRNEK POLiS

OYUNCU Erdinç Gülener’in 
eski sevgilisi sunucu Eda Pera 
Küçük’e hakaret ettiği gerekçesiyle 
2 yıla kadar hapis istemiyle, basit 
yargılama usulüyle yargılandığı 
dava karara bağlandı. Anadolu 
45. Asliye Ceza Mahkemesi, sanık 
Erdinç Gülener’i ‘hakaret’ suçundan 
bin 120 lira adli para cezasına 
çarptırdı. Sanık Gülener’in bir daha 
suç işlemeyeceğine dair olumlu 

kanaat oluştuğunu ve sabıkasız 
oluşunu göz önünde bulunduran 
mahkeme, hükmün açıklanmasının 
geri bırakılmasına hükmetti.

Ne olmuştu?
Sunucu Eda Pera Küçük, 18 

Mart 2020 tarihinde eski sevgilisi 
Erdinç Gülener’in kendisine küfür 
ve hakaret içeren mesajlar attığını 
belirterek şikayetçi oldu. Şikayet 

dilekçesinde, kendisinden yirmi yaş 
büyük olan Erdinç Gülener’in ilişki 
süresince üzerinde baskı kurmaya 
çalıştığını, her tartışmada kendisini 
sindirmeye çalışarak psikolojik 
şiddet uyguladığını belirtti. Şikayet 
üzerine Anadolu Cumhuriyet 
Başsavcılığı tarafından Erdinç 
Gülener hakkında, “zincirleme 
hakaret” suçundan 3 aydan 2 yıla 
kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Eski sevgilisi sunucu Eda Pera Küçük’e hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıla kadar hapsi istenen oyuncu 
Erdinç Gülener, basit yargılama usulüyle yargılandığı davada, bin 120 lira adli para cezasına çarptırıldı

Hakaret 
CEZASIZ 
kalmadı

Pendik’te orta refüje çarpan bir otomobil takla atarak kaza 
yaparken, otomobilin sürücüsü direksiyon kabininde sıkıştı. Yaralı 

sürücü, olay yerine gelen itfaiye erleri tarafından çıkarıldı
KAZA, saat 10.30 sıralarında Ankara 

Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde 
üzerinde seyir halinde bulunan Serkan 
Yazıcı yönetimindeki 34 NAV 87 plakalı 
otomobil, orta refüje çıkarak takla attı. 
Kazanın ardından otomobilin sürücüsü 
Serkan Yazıcı, ters dönen otomobilin 
direksiyon kabininde sıkıştı. Yaralı sürücü 
olay yerine gelen itfaiye erleri tarafından 
çıkarıldı. Sürücü Serkan Yazıcı, otomo-
bilden çıkarıldıktan sonra ambulansla 

hastaneye kaldırıldı. Sürücüyü kurtarma 
çalışması sırasında çok sayıda meraklı 
vatandaş, olay yerinde toplandı. İtfaiye er-
leri, meraklıları uzaklaştırmak için uyarıda 
bulundu. Serkan Yazıcı’nın kaza yaptığını 
öğrenerek olay yerine gelen arkadaşı Ünal 
Kiziroğlu, “Otobüs sıkıştırmış. Araçta 
tekti, malzeme almaya gidiyordu. Durumu 
iyi” dedi. Kaza nedeniyle Ankara Cadde-
si’nin trafiği bir süre aksadı. Polis, kaza ile 
ilgili soruşturma başlattı.

Yol ortasında yaşam savaşı

ŞİŞLİ’DE, şerit değiştirmeye ça-
lışırken önündeki otomobile çarpan 
sürücünün kullandığı otomobili devrildi. 
Sürücünün hafif şekilde yaralandığı 
kaza sonrası D100 Karayolu 15 Tem-
muz Şehitler Köprüsü yönünde kısa 
süreli trafik yoğunluğu yaşandı. Kaza, 
D100 Karayolu Gayrettepe Mevkii 15 
Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde 
saat 09.30 sıralarında meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, 34 BBJ 326 plakalı 
otomobiliyle giden Hasan Alper, şerit 
değiştirmek isterken 34 EVT 78 plakalı 
otomobile yandan çarptı. Alper’in di-
reksiyon hakimiyetini kaybetmesinin 
ardından otomobil devrildi. Araç içinde 
sıkışan Hasan Alper, diğer sürücülerin 
yardımıyla dışarı çıktı. Hafif şekilde 
yaralandığı öğrenilen Hasan Alper, 
ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi 
altına alındı. Kaza sonrası 15 Temmuz 
Şehitler Köprüsü yönünde kısa süreli 
trafik yoğunluğu yaşandı. Takla atan 
otomobilin çekici yardımıyla kaldırılma-
sının ardından trafik normale döndü.

BEYLİKDÜZÜ’NDE villanın 
bahçesinde 10 kilogram 250 gram 
ağırlığında 185 kök Hint keneviri 
ele geçirildi. Gözaltına alınan şüp-
heli A.K. (45) sevk edildiği adliyede 
tutuklandı. Beylikdüzü’nde Sahil 
Mahallesi Aktoprak Caddesi’ndeki 
bir villa polisin dikkatini çekti. Polis 
ekipleri, sahiplerinin yurt dışında 
yaşadığı ve 2016 yılından beri Tür-
kiye’ye giriş yapmadıkları belirlenen 
villanın ışıklarının sürekli yandığı 
tespit etti.  Villanın bahçesinin 
köşesinde özel sulama kanalları 
bulunduğu ve bahçe içerisinde dikili 
vaziyette Hint keneviri ekimi yapıldı-
ğı belirlendi. Ekiplerce alınan arama 
kararının ardından yapılan baskında 
villa bahçesinde 185 kök olarak 
ağırlığı 10 kilogram 250 gram gelen 
esrar ele geçirildi. Baskında, A.K. ya-
kalanarak gözaltına alındı.  “Uyuş-
turucu veya uyarıcı madde imal veya 
ticareti” suçundan önceki gün adli 
makamlara sevk edilen şüpheli tu-
tuklanarak cezaevine konuldu.

MİLLİ İstihbarat 
Teşkilatı’nın (MİT) 
istihbaratıyla, terör 
örgütü DEAŞ’ın Tür-
kiye’ye yönelik bom-
balı saldırı hazırlığı 
önlendi. Yakalanan 
Suriyeli terörist Semir 
el Hamid ifadesinde, 
saldırıda kullanacağı TNT patlayıcı 
gömdüğünü itiraf etti. MİT’in istih-
baratıyla, terör örgütü DEAŞ üyesi 
Suriyeli Semir el Hamid, 17 Hazi-
ran’da Halep’in Aziziye bölgesinde 
yerel güvenlik güçleri tarafından 
yakalandı. Gözaltına alınan Semir el 
Hamid, Türkiye’ye yönelik bombalı 
saldırı hazırlığında olduğunu, kulla-
nacağı patlayıcıyı gömdüğünü itiraf 
etti. Teröristin ifadesinden yola çı-
kılarak bölgede kazı yapıldı. Kazıda, 
işlenmemiş şekilde yaklaşık 50 kilo 
TNT patlayıcı ele geçirildi.

BAHÇE DEĞiL 
ESRAR DEPOSU

Kazayı ucuz
ATLATTI

MiT’TEN 
KAÇAMADI



A lmanya merkezli Coya’nın
‘Küresel Bisiklet Şehirleri’
listesinde dünyanın en bi-

siklet dostu şehirleri sıralandı.
Liste hazırlanırken iklim, bisiklet
kullanma oranı, güvenlik, altyapı
ve bisiklet dostu etkinliklerin göz
önüne alındığı belirtildi. Hol-
landa’dan Ultrech bu listede bi-
rinci sırada yer alırken listede ilk
10’un Çin’den Hangzhou dışında

Avrupa bölgesinden oluştuğu
belirtildi.

Alt yapı
oluşturulmalı

Türkiye’nin
listede
İstanbul ile
74’üncü 
sırada yer
aldığını
ifade eden
Bisikletliler
Derneği

Başkanı
Murat Suya-

batmaz, 
“Örneğin Al-

manya’da ulusal
bisiklet ağı 40 bin ki-

lometreyi buldu. Bize göre
çok daha soğuk iklim koşullarına,
yüksek gelir seviyesine sahip ol-
malarına rağmen bisikletli
yaşam için gereken altyapıla-
rını bizden daha iyi sağladı-
lar” diye konuştu.
Türkiye’nin Avrupa ülkele-
rine göre bisiklet kulla-
nımı için daha avantajlı
iklim koşuluna sahip
olduğunun da altını
çizen Başkan Suya-
batmaz, “Fakat on-
lara göre de
avantajsız altya-
pımız var. Hız-
lıca doğru
altyapının
oluşturul-
ması Tür-
kiye’ye ve
insanla-
rımıza
çok
şey
ka-

zandıracaktır” açıklamasında 
bulundu.

Yollar uygun değil

Türkiye’de bisiklet konusunda yasa
ve yönetmeliklerin çıktığını belirten
Başkan Murat Suyabatmaz, “Büyük
oranda doğru bir altyapı yönetmeli-
ğimiz var. Ancak bunun uygulanma-
sında sorunlar var. Yerel yönetimler
bu konuda yeterince vizyon sahibi
olmadığı gibi bu konuda çalışma
yapan mühendis ve müteahhitler de
yeterince bilgili değil. Yapılan yolla-
rın çoğu standartlara uygun değil ya
da küçük bazı hatalar nedeniyle bi-
siklet yoluna giriş çıkışlarda sorunlar
yaşanabiliyor. Mesela yanlış boyanın
kullanılmasıyla bisiklet yolu kaygan
zemine dönüşebiliyor. Pek çok üre-
tim hatası nedeniyle bu yollar sağ-
lıklı değil” dedi.

Bisiklet yolu yapılmalı

Türkiye’deki bisiklet yollarının bir
yerden bir yere ulaşmadığını ifade
eden Suyabatmaz, özellikle toplu
konut alanlarına bisiklet yolu yapıl-
ması gerektiğini söyledi. Herkesin
evinin önünden geçen bir bisiklet
yolu olması gerektiğini savunan Su-
yabatmaz şunları söyledi: "Okullara,
belediyeye, camiye, pazar yerine bi-
sikletle gidebilmelisiniz. Bunun için
güvenli bir ağ yaratılmalıdır. Henüz
bunu dahi başaramamış durumda-
yız. Bisikletin pek çok araca göre
kısa mesafede çok büyük avantajları
var. Önce insan sağlığı sonra dün-
yada iklim değişikliğini durdurmak,
daha az karbon salınımı, kişisel eko-
nomi, tasarruf ve ülkenin petrol ve
diğer maliyetlerindeki tasarrufu, sağ-
lık tasarrufu, çevre tasarrufu, spor
tasarrufu gibi bisikletin birçok fay-
dası var. Fakat halk da yöneticilerin
bir kısmı da bunun farkında değil."

Uygulama olmadı

Pandemi ile dünyada bisiklete tale-
bin yüzde 48-75 oranında arttığını
belirten Suyabatmaz, “Bisiklet insan
sağlığı, sosyal mesafe sıkıntısı yarat-
maması ve spor yapmayı ulaşımla
sağlayan tasarruf yaratan araç ola-
rak çok büyük değer buldu. Ama
maalesef Türkiye’de hak ettiği değeri
bulamadı. Talep arttı fakat kullanıla-
cak ortam konusunda, güvenlik kay-
gıları nedeniyle bisiklet
kullanılamadı” dedi. Bisikletin yay-
gınlaşmasının bütüncül projeyle sağ-
lanabileceğini ifade eden
Suyabatmaz, “Sadece bisiklet yolu
yapmakla bunu yayamayız. Yasal
düzenlemeler, trafik yasasındaki
temel düzenlemeler, milli eğitim
müfredatında okullarda trafik
eğitiminin bisikletle yapılması,
topluma bu konuda farkın-
dalık kampanyaları yapıl-
ması gibi çok yönlü
çalışmalar yapılabilir”
diye konuştu. DHA
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Ü lkemizde işsizlik almış başını gidi-
yor. Geçim derdi hat safhada. Ne
yapmalı? Ne etmeli? Biraz araştır-

dıktan sonra eş dosttan borç harç alıp ticaret
yapmaya karar veriyoruz. Ticaret kriteri-
mizde en az olan değil, en fazla olan işletme-
ler var. Bakıyoruz mahallenin her köşesinde
bir bakkal var, bakkal açmaya karar veriyo-
ruz. Çok fazla teferruat da gerektirmiyor.
Bazı şartları yerine getirdiğimizde istediği-
miz şekilde açabiliyoruz.

Düşüncemizde; “semtimizde, işletme ola-
rak en çok bakkal varsa en çok işi bakkallar
yapıyor” şeklinde oluyor. O semtte kaç bak-
kal var? O bölgede bakkala ihtiyaç var
mıdır? Diğer bakkalların iş gücüne ne kadar
etki ederiz? Araştırma gereği bile duymuyo-

ruz. Ülkemizde devlet denetimi altında bu
araştırmayı yapacak bir mekanizma yok. ih-
tiyaca göre işletme hakkı verecek bir 
birim de yok.

“Rızkımı veren Hüdadır kula minnet eyle-
mem, biz açalım Allah Kerimdir.” Düşünce
yapısıyla hakkıyla, işinin ehli esnafı el birli-
ğiyle bitirdik. Lokanta açan aşçılığı bilmez.
Berber açan ustura tutmasını bilmez. Fırın
açan hamurdan mayadan anlamaz. İnşaat
yapan çivi çakmasını bilmez…

Çıkalım çevremizi dolaşalım. Bulunduğu-
muz semtte kaç bakkal var? Kaç berber var?
Kaç fırın var? Kaç terzi var? Kaç lokanta
var? Sektörel olarak işletmeleri çoğalta bili-
riz. Son olarak kaç fabrika var ona bakalım?
Birbiri ardına gelişi güzel dizilmiş işletmeler.

Ticaret yapmaya para kazan-
maya odaklı değil, günü kurtarma derdinde.
İşsizlik ve çaresizlikten dolayı borçla açılmış
işyerleri ve esnaflıkla alakası olmayan insan-
larımızla dolu. Halbuki çevresinde iki-üç tane
fabrika olsa orada istihdam sağlayacak ve
esnaflığa yeltenmeyecek.

Peki dünyada bu işler nasıl oluyor?
Almanya’da iş kurmayı düşünüyorsanız

açacağınız iş koluna ait ustalık belgenizin ol-
ması gerekiyor. Ülkemizde çoğunlukta yapı-
lan, işin ehli değilseniz başkasının ustalık
belgesini kullanıp iş yeri açarsınız. Al-

manya’da bu durum tespit edildiğinde, bir
daha ustalık belgeniz olsa dahi o branşta iş
yeri açamazsanız.

İtalya da manavlık yapmak istiyorsanız
mutlaka çiftçilik belgesine sahip olmalısınız
ve en az bir ürünü yetiştirmek zorundasınız.

Fransa da terzi iseniz caddenizde başka
bir terzi var ise kendi mülkünüz dahi olsa o
cadde üzerinde terzilik yapmak için işyeri
açamazsınız.

Japonya da siyaset yapıyorsanız, kendi-
nizle çelişen bir eylem veya söylemin onur-
suzluk olduğunu da peşinen
kabullenmelisiniz. En hafif eylemle istifa et-
meniz ya da en ağır eylemle harakiri yapma-
nız beklenir.

Güneydoğu Asya ülkesi Singapurda, Tel-
evizyon, gazete, dergi, internet ve sosyal
medyada uydurma ve yalan haber paylaşmak
ve yaymak suç ve cezası 10 yıl hapis.

Kanada da para karşılığı yalan ve yanlı
haber yapan medya görevlilerine en aşağılık
yaratık gözü ile bakılır ve toplum tarafından
dışlanır.

Avrupa Birliği üyelik süreci 1987 yılında,
tam üyeliğe başvurmamızla birlikte devam
ediyor. O kapıdan bir türlü içeri giremiyoruz.
Hep bir bahane bulunup yıllarca bizi kapıda
bekletiyorlar.

Nasıl içeri alsınlar ki?
Yalan bizde, şiddet bizde, hırsızlık, yolsuz-

luk bizde, istikrarsızlık bizde…
Siz bu vasıfları taşıyan birisini evinize alır

mısınız?
Ticaretinize ortak eder misiniz?
Sonrada;
Avrupa Birliği bizi neden kabul etmiyor?
Dünya bizi neden sevmiyor?
Neden sevsin ki?
Sağlıcakla… 

İşsizlik esnaf doğuruyor

Dün Ukrayna ve ABD önderliğinde 30’dan
fazla ülkenin katılımıyla Karadeniz’de bir as-
keri tatbikat gerçekleştirildi. Rusya’nın “iptal

edin” çağrılarına rağmen “Sea Breeze 2021” (Deniz
Esintisi 2021) isimli askeri tatbikatı başladı. İngiliz do-
nanmasına ait HMS Trent dün sabah saatlerinde İs-
tanbul Boğazı’ndan geçerek Karadeniz’e gitti. İki hafta
sürecek ve NATO ile birlikte diğer ülkelerden yaklaşık
5.000 askerin yer alacağı tatbikatta 30 savaş gemisi ve
40 savaş uçağı da yer alacak. ABD’ye ait USS Ross
isimli destroyer de Karadeniz’deki tatbikatta yer alacak.
Ukrayna, tatbikatın esas amacının çokuluslu barış ko-
ruma gücünün ortak iş birliğinde ve güvenlik operasyo-
nunda deneyim kazanmak olduğunu açıkladı.

Tehdit gibi mesaj

Rusya, Kırım’ı ilhak etmiş ve uluslararası arenada
büyük tepki çekmişti. Rusya, Kırım’ı 2014'te ilhak etse
de uluslararası kamuoyu tarafından bu bölge Ukray-
na'nın bir parçası olarak tanınmaya devam ediyor.
2014’ten beri gerilen ilişkiler bu yıl kopma noktasına
gelmişti. Rusya, Ukrayna sınırına asker ve sığınak yığ-
mıştı fakat daha sonra taraflar geri adım atmıştı.
Rusya’nın askerleri ve mühimmatları bölgede halen 
bulunuyor. 

Karadeniz’de 
gergin bekleyiş

Osman KÖSE
damgaweb@gmail.com

osmankose@hotmail.fr

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan ve
uluslararası kamuoyunun da dahil olduğu 
gerilim tırmanıyor. Rusya'nın itirazlarına
rağmen bugün ABD ile Ukrayna ile birlikte
30'dan fazla ülke Karadeniz'de askeri 
tatbikata başlıyor

Almanya’da yapılan araştırmayla ‘dünyanın en bisiklet
dostu şehirleri’ sıralandı. Hazırlanan listede, 25,48

puanla İstanbul, 90 şehir arasında 74’üncü sırada yer
aldı. Türkiye Bisikletliler Derneği Başkanı Murat 

Suyabatmaz, Türkiye’de bisikletin faydalarının yeterince
bilinmediği ve bisiklet altyapısının sağlam olmadığı için

İstanbul’un listede son sıralarda yer aldığını ifade etti

Anestezist ve Algoloji Uzmanı Prof. Dr.
Nebahat Bulut, (46), Özcan A.(58) tarafın-
dan sosyal medya üzerinden kendisine yöne-

lik taciz içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla suç
duyurusunda bulunmasının ardından başlatılan soruş-
turma tamamlandı. Düzenlenen iddianamede şüpheli
Özcan A.'nın 'Cinsel Taciz' suçundan 5 yıl 3 aya kadar
hapis cezasına çarptırılması istendi.

5 yıla kadar hapis istemi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddia-
namede müşteki Nebahat Bulut'un özel bir hastanede
Anestezist ve algoloji uzmanı olarak çalıştığı ve şüpheli
Özcan A.'nın hasta olarak hastaneye geldiğinde kendi-
sini muayene ettiğini daha sonra şüphelinin sosyal
medya üzerinden kendisine yönelik taciz içerikli payla-
şımları olduğunu beyan ederek şikayetçi olduğuna yer
verildi. Şüpheli her ne kadar üzerine atılı olan suçla-
mayı kabul etmemiş ise de birden fazla sosyal medya
paylaşımlarında şüphelinin müştekiye yönelik 'En içten
duygularımla, sevgi ve saygılarımı sunarım değerli dok-
torum. Eşimden ayrıldım, insanların umutlarını çalmak
istemiyorum. Sen bir yıldızsın, başarılı insan Doktor
Nebahat Bulut.
Geçmişiniz güneş,
bugününüz yıldız,
geleceğiniz ışık
olsun." şeklinde
paylaşımlar yap-
mak suretiyle müş-
tekiye yönelik
'Cinsel taciz' suçu
işlediği yönünde
kuvvetli şüphelerin
olduğu belirtildi.
Savcı 'Cinsel Taciz'
suçundan şüpheli
Özcan A.'nın 5
aydan 5 yıl 3 aya
kadar hapis ceza-
sına çarptırılmasını
talep etti.

Kadın doktora 
taciz iddiası
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Türkiye’de bisiklet yolu yapımına teşviklerin
olduğunu belirten Suyabatmaz, "Hükumetin

karar verdiği 3 bin kilometrelik bisiklet yolu prog-
ramı var. Ama bu şehirlerarası yapılacak. Bu gibi
çalışmalar şehir içi de yapılması bisiklete teşvik
için iyi olacaktır. Mesela bisiklet sürenlerin ka-
rayolunda gitme hakkı var. Bunu çoğu insan

bilmez. Fakat bisiklete yeni başlayanlar
için her zaman güvenilir bir yola ihti-

yaç vardır” açıklamasını
yaptı.

GÜVENLİ YOLLARA 
İHTİYACIMIZ VARTekerlekli 

mücevherler
İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği, Beykoz’da 
‘Yaza Merhaba Partisi’ düzenledi. 47 klasik otomobilin yer
aldığı etkinlikte, keyifli anlar yaşandı

2009 yılından beri otomobilleri koruyup, yaşatmak ve geleceğe
taşımak misyonuyla çalışmalarını yürüten İstanbul Klasik Oto-
mobilciler Derneği, (İKOD) Beykoz’da geleneksel ‘Yaza Mer-

haba Partisi’ düzenledi. 47 klasik otomobil ile katılım sağlayanlar hem
arabalarını sergiledi hem de kahvaltı eşliğinde müzik ve eğlencenin keyfini
sürdü. Düzenli olarak aile ortamında yeşil alan etkinlikleri yaptıklarını kay-
deden İKOD Başkanı Hakan Arvay, ulusal bayramlarda da klasik otomobil
severlerle konvoylar oluşturduklarını söyledi. Arvay, pandeminin klasik oto-
mobiller ve sahipleri üzerindeki etkisini de anlattı.

Uzun yollara gidiyoruz

Klasik otomobillerin geleceğe taşınması için özenle çalıştıklarını dile getiren
Arvay, "Aslında esas amacımız, touring. Klasik otomobillerimizin yaşama-
sını istiyoruz. Uzun yollara gidiyoruz. Klasik otomobillerimiz, uzun yol
kondisyonludur. Hepsi çok bakımlıdır. Biz de bunun için uzun yol gezileri
düzenliyoruz. Bugüne kadar yaptığımız en önemli uzun yol etkinliklerinden
bir tanesi, 19 Mayıs’ta Selanik’e gidip Atatürk’ün evini ziyaret ettiğimiz et-
kinlikti. Orta Anadolu’ya bir gezi düzenledik, Kapadokya bölgesini gezip
tarihi yerleri ziyaret ettik. Otomobillerimiz de bizimle birlikte bunları yaşadı.
Böyle organizasyon ve etkinlikler düzenlemeye çok önem veriyoruz. Üyesi
olduğumuz Antika Otomobil Federasyonu ve diğer kulüplerle beraber bu
sevginin farkındalığını yaşatmak adına bu etkinlikleri her sene sıklıkla dü-
zenliyoruz” diye konuştu.

Otomobiller de kapandı

Pandeminin klasik otomobillerin, garajdan çıkarılmasına engel olduğunu
ifade eden Arvay, “Pandemi nedeniyle araçlarımız maalesef mahsur kaldı.

1,5 yıldır hep kapalı
kalıp, çok az dışarı çıka-
bilen araçlarımız oldu.
Yasak boşluklarında sağ-
ladık bunu da. Bu arabala-
rın yürümesi lazım. Çünkü
eski teknoloji otomobiller.
1950’lerin 60’ların teknoloji-
sinde araçlar, günlük kullanım
kondisyonuna sahiptiler. Dolayı-
sıyla bu arabaları kapatıp bekletti-
ğinizde bazı yerlerinde kurumalar
oluyor. Bu kurumlardan dolayı yağ
kaçakları gibi senaryolar ortaya çıkıyor.
En önemlisi de arabaların yıllık periyo-
dik bakımları var. Otomobiller, periyodik
bakımlarına gidemeyince ustalara da eko-
nomik katkı sağlanamadı. Pandeminin do-
kunduğu noktalar oldu ama şu anda her şey
yoluna girecek gibi görünüyor. Aşılarımızı
olup, hem otomobiller hem bizler eski günleri-
mize kavuşacağız” dedi.

Sorumluluk bilinci var

Klasik otomobil sahibi olmak isteyenlere de öneri-
lerde bulunan Arvay, “Klasik otomobil sahibi olmak
isteyenler için hem İstanbul Klasik Otomobilciler Der-

neği hem de Antika Otomo-
bil Federasyonu var.
Kesinlikle doğru insanlarla,
doğru adreslerle buluşabilirler.
Bizler elimizden gelen her şeyi
yaparız. Bizim sosyal sorumluluk
bilincimiz de var. Trafiğe çıkacak
olan her bir yeni klasik otomobil,
bizim için çok önemli. Sayıları ne
kadar fazla olursa o kadar iyidir. Çünkü
hepsi, bir döneme damgasını vurmuş,
belli yaşanmışlıklara şahitlik etmiş, duygu
yüklü. Biz de onlara ‘tekerlekli mücevherler’
diyoruz ve koruyup, yaşatmayı önemsiyo-
ruz” dedi.  DHA
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B ahçeköy Doğanbey Caddesi üze-
rinde bulunan 9 katlı bina dün gece
büyük bir gürültü ile yıkıldı. Yıkılan

binanın iki yıl önce yapılan incelemede riskli
bulunduğu için boşaltılıp mühürlendiği an-
laşıldı. Binanın kat sahipleri bugün binanın
enkazı önünde bir araya geldi. İki yıldır çok
mağdur olduklarını ve hiçbir yetkilinin ken-
dileri ile ilgilenmediğini söyleyerek tepki gös-
terdiler.

Bina iki yıldır mühürlü

İki yıldır çok mağdur olduklarını söyleyen
binanın kat sahiplerinden Muhammet Tür-
ker, "Bizler şu anda önünde bulunduğumuz
binanın sakinleri olarak, 17 Ağustos
2019’da binamızın üç adet kolonu patla-
mıştı ve binamız mühürlendi. Bina iki yıldır
mühürlü. Bu sırada Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı güçlendirme çalışmaları ile ilgili bir
yasa çıkardı. Bu yasa çerçevesinde gerekli
evrakları dosya halinde hazırladık ve Sarıyer
Belediyesi’ne müracaat ettik. Binanın güç-
lendirilmesi için çalışmalar yapıldı ancak bu
çalışmalar netleşmeden binamız önceki gece

çöktü. Biz bina sakinleri olarak devletimiz-
den binanın yerinde yapılmasını, bedelinin
bizler tarafından karşılanarak, yeni hali ile
yapılmasını talep ediyoruz" dedi. 

Kirada oturuyoruz

"Binada oturanlar asgari ücret ve asgari
ücret üstünde geçinen insanlar" diyen Tür-
ker, "Hepsi de şu anda kirada oturmaktalar.
Sıkıntılar çekmektedirler, bir an önce bu so-
runun çözülmesini istiyoruz. Sarıyer Beledi-
yesi ile Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü’nden ilgili yetkililerle çeşitli gö-
rüşmelerimiz oldu. Özellikle Sarıyer Beledi-
yesi, bizlere bazı yardımları yapabileceğini
vaat etti ancak bir kısmını yaptı, bir kısmını
yapmadı, ya da yapamadı onu bilemiyoruz.
Bina sakinleri olarak kalacak yerimiz olma-
dığı için Sarıyer Belediyesi’nin sosyal tesi-
sine sevk edilmiştik. Yaklaşık iki hafta
kaldıktan sonra sosyal tesisten çıkmamızı is-
tediler ve çıktık. Ancak bundan önce Sarıyer
Belediye Başkanımız iki yıl da kalabilirsiniz,
üç yıl da kalabilirsiniz demişti. Fakat bizi iki
hafta süre içinde oradan çıkardı. Herkes dı-

şarıda kiraya çıkmak zorunda kaldı. Ayrıca
iki yıllık süre içinde bizimle görüşen hiçbir
devlet, ya da belediye yetkilisi olmadı" şek-
linde konuştu.

46 yılım burada geçti

46 yıldır burada yaşadığını söyleyen Gülis-
tan Kavrazlı ise "Bütün gençlik yıllarım bu-
rada geçti, Cumhurbaşkanımız bize
yardımcı olsun. Ben kendim emekliyim, ki-
racılarım vardı, şimdi kendim kiradayım, ki-
ramı dahi ödeyemedim. İki senedir çok
mağdurum, her yere başvurdum ama geri
çevirdiler. Ben 46 yıllık yuvamı burada isti-
yorum" diye konuştu. Yıkılan binanın bir
başka sakini İrfan Duman ise, "Biz burada
40 aile, iki yıldır çok perişan ve mağdur du-
rumdayız. Kanun prosedürlerini aşamadığı-
mızdan dolayı binamızı güçlendiremedik.
Bu durum başımıza geldi" şeklinde konuştu.
Yıkılan binanın enkazı başında toplanan
bina sakinleri ile zabıta ekipleri arasında kısa
süreli bir gerginlik yaşandı. Gerginlik çevik
kuvvet ekiplerinin araya girmesi ile büyüme-
den önlendi. DHA

DERT KÖŞE 

Haluk KOÇ

halukkoc1953@gmail.com
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B en akademik eğitimimi müzik üzerine 
yapmıştım.
Bize, sanat dallarının altı adetten ibaret ol-

duğu öğretilmişti. Konumzla ilgisi olduğundan sırala-
mak istiyorum. Sinema, Müzik, Resim, Tiyatro, Heykel
ve bale. Bunların tüm'üne birden  "Güzel sanatlar" deni-
liyordu. Sanat, güzelliklere üzerine kurulur ve sergile-
nir. Çirkinliklerin üzerine kurtulanlara bir ad
bulunamamış olmalı ki; şirin göstermek için başlıktaki
sözü devreye sokmuşlar. 

Bu cümleyi çoğunuz duymuş olmalısınız, çünkü her
yerde telafuz ediliyor. Şaşarım doğrusu, düşünüre mı
buldunuz, yoksa şaş kaza içinizden mı öyle geldi? Kim
koyduysa? 

Ne kadar meraklısınız savaşmaya. Şimdi sorsanız
sekiz milyara yakın insana; " Savaş güzel bir şey midir?
diye; suratınıza tokat bile yeme ihtimaliniz var. Yanı
kimse savaştan yana değil. Savaş iyi bir şey değildir,
bunu herkes böyle biliyor ve kabul ediyor.

Adam öldürme sanatı.
Pardon, adam öldürme de değil, insan öldürme sa-

natı. Herhalde bir şehri bombalarken bu kadındır, bu
çocuktur, bu ihtiyardır diye ayıramaz bombalar. İnsanı
öldürüyorsunuz ve zevk alıyorsunuz.

Çünkü Sanat, zevk aldığımız bir şeydir. Üstelik kah-
ramanlıklar bile bu kavram üzerinden hak ediliyor.

Kansere kesin çare bulan insana, kahraman gözüyle
bakan çıkar mı dersiniz? Ölümden kurtarıyorsanız kah-
raman olmazsınız. Öldürüyorsanız, kahramanlık ma-
dalyanız bile hazırdır. Kim daha çok öldürürse o,
kazanmış oluyor.

Averajını yükseltmiş olur.
Futbol maçı gibi.
Farkında mısınız, nasıl bir dünya inşaa etmişiz?"
Efendim sana saldırılırsa savaşman gerekmez mı?"

diyorsunuzdur belkide. İşte bende buna şaşıyorum.
Neden saldırma gereği duyarız? Dünya kurulalı beri
neden saldırmaktan geri kalmamışız? Savaşların ana
sebebi nedir?

Ukalaca bir cevap olacak ama, ben biliyorum.
KORKU!

Evet, her melaneti korkumuzdan yapıyoruz. "Ya
bana saldırırlarsa, ya malımı çalmak isterlerse, ya
işimden olursam, ya sınavda başarılı olamazsam, ya
sevdiğim kızı bana vermezlerse, ya aç kalırsam?"  diye
korkuyoruz.

Bu konuda evrensel yasalar yapmayı, paylaşmayı ve
güzel bir dünya düzeni kurmayı akıl edebilseydik; baş-
lıktaki saçma cümleyi kurmaya gerek kalır mıydı?
Ama kimse evrenselleşmeye cesaret bulamadığı için, bi-
reysel saçmalıklara sarılmaktan geri kalmıyor ve sana-
tın önemi böylelikle anlaşılmış oluyor.

Şu an etrafımızdaki ülkeler kan revan içinde. Orta
doğuda savaş sanatı resitali veriliyor. Bıraksalar, Tür-
kiye bu konsere tam kadro gidecekti. Aslında biletleri
bile alınmıştı. Konserden sonra Süleymanşah camiinde
namaz da kılınacaktı ne güzel.

Fakat hepsi suya düştü.
Saygılarımla.

Savaş sanatı

Sarıyer, Bahçeköy’de yıkılan binanın kat sahipleri binanın enkazı önünde bir
araya geldi. Toplanan kat sahipleri iki yıldır mağdur olduklarını ve buna
rağmen hiçbir yetkilinin sorunları ile ilgilenmediğini söyleyerek tepki gösterdi
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Dünyada bir yıl içerisinde 500 bin 
deprem olduğunu ifade eden AFAM
Müdürü Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan,
"Üniversitemizdeki laboratuvara
gelen binaların yüzde 95’i riskli
çıkmıştır" dedi. Riskli yapı tespitinden
önce binaların güçlendirilmesi ya da
yeniden yapılmasını ifade eden Altan,
daha hızlı adımlar atılması
gerektiğini söyledi

İstanbul Aydın
Üniversitesi (İAÜ)
Afet Eğitim Uygu-

lama ve Araştırma Merkezi’nin
(AFAM) Müdürü Prof. Dr.
Mehmet Fatih Altan, “Bir yıl
içinde meydana gelen 500 bin
depremden sadece 100 bini in-
sanlar tarafından hissediliyor.
Türkiye’de 500 yılda büyük ka-
yıpların yaşandığı 23 deprem
meydana geldi. Türkiye’de afet-
lerin yüzde 70’ine yakını dep-
remlerden kaynaklıdır.
Türkiye’de 550 fay hattı mevcut-
tur. Bir an önce yapılarımızı gü-
venli hale getirmeliyiz” dedi.

7 milyon kişi tehlikede

AFAM Müdürü Altan, “İstan-
bul’da 700 bini aşan yaşlı yapı
stoğu var. 2021 yılı verilerine

göre 72 bin binanın kentsel dö-
nüşümde olduğunu görüyoruz.
Kentsel dönüşümde yüzde 11
başarı var. İstanbul’da 7 milyon
insan depreme dayanıksız bina-
larda yaşıyor. Riskli yapı tespi-
tinden önce binaların ya
güçlendirilmesi ya da yıkıp yeni-
den yapılması gerekiyor. Daha
hızlı adımlar atmamız gereki-
yor” ifadelerini kullandı.

Dönüşüm hızlanmalı

2012 yılı mayıs ayından bu yana
İstanbul’da kentsel dönüşümde
en çok talebin 2 bin konutla
Esenyurt bölgesinden geldiğini
aktaran Prof. Dr. Mehmet Fatih
Altan şunları söyledi: "Esen-
yurt’tan sonra bin 617 konutla
Küçükçekmece, bin 500 konutla
Kadıköy kentsel dönüşümde en

çok binanın dönüştüğü ilçeler.
Depreme dayanıksız Fatih,
Eyüp, Üsküdar, Pendik ve Kar-
tal gibi riskli bölgelerimizin de
bir an önce kentsel dönüşümü
hızlandırmaları gerekmektedir.
İzmir, İstanbul’dan sonra en çok
binanın dönüşüme girdiği şehir.
4 bin konutun dönüşüme girdiği
İzmir’i, 3 bin 86 konutla Ankara
ve 1551 konutla Antalya takip
ediyor" diye konuştu.

Yüzde 95’i riskli çıkıyor

AFAM Müdür Altan, “2000-
2010 yılları ve 2010 – 2020 yılla-
rını karşılaştırdığımız zaman
hemen hemen aynı rakamları
görüyoruz. Kentsel dönüşüm
bu tarihler arasında ivme kazan-
mamış aynı seviyede gitmiş”
şeklinde konuştu. Türkiye’de

2000 yılı öncesindeki yapılarda
kontrolün kaybedildiğini ifade
eden Altan sözlerine şöyle
devam etti: "Bu yapıların 7 mil-
yonu riskli yapıdır. Üniversite-
mizdeki laboratuvara gelen
binaların yüzde 95’i riskli çıkıyor.
Eski yapı stoklarına baktığımız
zaman İstanbul’da bir deprem
yaşanmadan bile binalar yıkılı-
yor. Yıkılan binalarda 4D dedi-
ğimiz özellikler görüyoruz. 4D
binaların dökme beton, dene-
timsizlik, deniz kumu ve düz
demir dediğimiz özellikleri görü-
yoruz. 2000 yılı öncesi yapılarda
kontrolü kaybetmiş durumda-
yız. Bu binaların hemen hemen
hepsini riskli yapı stoku olarak
görmemiz gerekiyor. 2000-2007
arasını da önemle incelememiz
gerekiyor." DHA

Sarıyer’de
domuz izleme 
trİbünü
Sarıyer'de mahalle arasına
kadar inen domuzları 
çevredekiler besliyor. 
Domuzlara ilgi o kadar 
arttı ki adeta yol kenarında
tribün oluştu

sarıyEr'dE ormanlık
alanda yiyecek bulamayan
domuzlar her akşam ma-

halle arasına inerek vatandaşların ver-
diklerini yiyor. İlk zamanlar
domuzları görenler tedirginlik yaşasa-
lar da zamanla bu durum değişti.
Hatta öyle ki, her akşam domuzların
indiği alanda bulunan bariyerlerin et-
rafı adeta tribüne dönüyor. Ekmek
getirip atanlar, et veya tavuk getirenler
çocukları ile birlikte domuzları izle-
meye gelenler dikkat çekiyor. Bazıları
da domuzlar sosyal medyada canlı
yayın yapıyor.

Aramızda bir bağ kuruldu

Domuzların ilk defa 4-5 yıl önce kö-
peklere attığı yiyeceklere geldiğini söy-
leyen Özkan Mavzer, "Zamanla
aramızda bir bağ kuruldu" dedi. Ça-
yırbaşı Mahallesi'nde kasap olan
Mavzer, "Ben hayvan severim, sokak
hayvanlarına bakıyordum, kediler, kö-
pekler. Dört, beş sene önce bu orma-
nın içinde 4-5 köpek vardı. Köpeklere
kemik atarken bir tane domuzun gel-
diğini fark ettim. Sonra bir, iki, beş
derken sayıları sekseni yüzü buldu.
Tabii onlarla bir dostluk kurduk. Her
akşam gelirler saat 7-8'e kadar bura-
dalar. Ben kemik atıyordum, tabii in-
sanlar gördükçe burası kapalı gişe
oynamaya başladı. Herkes ekmek
vermeye başladı. Böylelikle domuz-
larla bir dostluk bağımız kuruldu. Her
canlı mutlaka yaşamalı diyorum.
Ondan dolayı, domuz olsun, kedi
olsun, köpek olsun ya da başka bir
canlı olsun elimden geldiğince yar-
dımcı olmaya çalışırım" diye konuştu.

Yardım edenler de çok

Yaban domuzlarının görüntülerini
çekip sosyal medyada paylaştıkça ilgi
artmaya devam ediyor. Öyle ki bir çok
vatandaş çocukları ile birlikte bu
alana gelerek domuzları izliyorlar.
Domuzlara ekmek atan Önder
Akyüz, "Her akşam geliyorum, bu za-
vallıların yavruları var, bazen 15-20
tane onlara da yiyecek atıyorum. Yar-
dım edenler de çok" şeklinde konuştu.
Recep Korkmaz ise "Eski taş ocağının
olduğu yerden geliyorlar, köprü var
onun altından geçiyorlar. Gündüz
orada duruyorlar, akşam oldu mu
buraya damlıyorlar hemen. Çünkü o
şekilde alışmışlar" şeklinde konuştu.
Hemen hemen her akşam çocukla-
rıyla geldiğini söyleyen Ferhan Şitil de
"Bunlar acıktıkça buraya geliyorlar,
insanlar ekmek atıyor. Çok güzel bir
görüntü vermeye başladılar. İnsanlara
yakınlar artık. Biz de çocuklarımızı
getirip gösteriyoruz. Onlar da korku-
larını yeniyorlar" diye konuştu. DHA

Doğan Araslı'nın
çehresi değişiyor

EsEnyurt Belediyesi Park Bahçe-
ler Müdürlüğü, Doğan Araslı Bul-
varı’nda çalışma başlattı.  Orta refüj

ve göbeklerde yapılan çalışmalarda topraklar
yenileniyor. Su tasarrufu sağlamak için fıskiye
sulama sisteminin yerine damla sulama sis-
temi konuluyor. Su tesisatı yenileme işleminin
ardından ekipler, daha yeşil ve gür olan Kar-
topu Çalısı dikiyor. Menekşe ve Begonya çi-
çekleri ile de güzelleştirilen Doğan Araslı

Bulvarı’ndaki çalışmalar devam ediyor.

Su israfının önüne geçiliyor

Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Görevlisi Suna Kahveci, çalışma yapılırken orta
refüjde alınan toprak, çalı ve su tesisatının dönüş-
türülerek yeniden kullanıldığını ifade etti. Kah-
veci, çalışmalar sonucunda yapılan tasarrufları
şöyle anlattı: “Toprakları eleyip daha sonra kulla-
nılmak üzere fidanlığımıza gönderiyoruz. Önceki
çalıları söküp fidanlıkta korumaya alıp daha
sonra kullanılmak üzere bekletiyoruz. Bu çalış-
mayı yapmaktaki amacımız, damla sulama siste-
mini yerleştirmek. Spring sulama sistemi
kullanılırken su çok fazla dışarıya taşıyordu, israf
söz konusu idi ve kaygan zeminlere sebep olu-
yordu. Bu çalışmaları yaparken hiçbir şeyin israf
olmamasına, çöpe gitmemesine dikkat ediyoruz.
Hem ekonomik hem de israftan uzak, hiçbir şeyi
çöpe atmadan bu çalışmayı yapmış olduk.”

Esenyurt Belediyesi, Doğan Araslı
Bulvarı’nda sulama sistemini
değiştiriyor. Damla sulama sistemi
ile hem tasarruf sağlanıyor hem de
kaygan zemin nedeniyle kazaların
önüne geçiliyor

BiNALARIN YÜZDE 
95'i RiSKLi ÇIKTI!

İki yıldır çok mağdur olduklarını söyleyen binanın kat sahipleri, “Binanın güçlendirilmesi için çalışmalar yapıldı ancak bu 
çalışmalar netleşmeden binamız önceki gece çöktü. Biz bina sakinleri olarak devletimizden binanın yerinde yapılmasını, 

bedelinin bizler tarafından karşılanarak, yeni hali ile yapılmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.



TÜRK turşularına 2021 yılında
106 ülkeden yoğun talep geldiği
bilgisini veren Ege Yaş Meyve

Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin
Uçak, Türkiye'nin zengin bitki çeşitliliğinin
turşu sektörüne büyük olanaklar sundu-
ğunu, Türk ihracatçılarının dünyanın en ge-
lişmiş turşu üretim tesislerine sahip
olduğunu, pandeminin de turşuya talebi ar-
tırdığını ve sektörde yoğun bir üretim ve ih-
racat dönemi yaşandığını dile getirdi.
Türkiye'nin pandemiye rağmen 2020 yılında
55 milyon ton taze meyve sebze üretimine

imza attığına işaret eden Başkan Uçak,
“Ege Bölgesi, ürün desenindeki çeşitlilik ve
zenginlik sayesinde Türkiye'nin turşu üretim
ve ihracatında açık ara lider konumda. 2020
yılında Türkiye'nin gerçekleştirdiği 277 mil-
yon dolarlık turşu ihracatının yüzde 79'unu
Ege Bölgesinden gerçekleştirdik. 2021 yı-
lında da Türkiye'nin 109 milyon dolarlık ih-
racatına 88,5 milyon dolarlık katkı sağladık.
Turşu ihracatında Ege Bölgesinin payı
yüzde 81'e ulaştı. 2021 yılı için Ege Bölge-
sinden 300 milyon dolar turşu ihraç etmeyi
hedefliyoruz” diye konuştu.

Türkiye'ye döviz kazandırdı
Sezonunda ihtiyaç fazlası üretim nedeniyle
katma değere dönüştürülme imkanı olma-
yan taze meyve ve sebzelerin turşu, kon-
serve, salça, dondurma, közleme gibi
metotlarla Türk meyve sebze mamulleri sa-
nayicileri tarafından katma değere dönüştü-
rüldüğünün altını çizen Uçak, meyve sebze
mamulleri sektörünün işlediği ürünlerle iç
piyasanın ihtiyacını karşıladığı gibi 2020 yı-
lında yaptığı ihracatla 1,7 milyar dolar dö-
vizi Türkiye'ye kazandırdığını sözlerine
ekledi.
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YAYIN TÜRÜ:  Ye rel Süre li Yayın

D ünyayı etkileyen corona vi-
rüsü nedeniyle uzun süredir
satışlarda durgunluk yaşayan

manavlar, yaz meyvesiyle beraber du-
rumun çözüleceğini bekliyordu. Ancak
yeni dönemde meyvelerin fiyatının pa-
halılığı, vatandaşları tezgâhlardan
uzaklaştırdı. Eskişehir'de tezgah ba-
şında duran manavlar da “kirazın ki-
losu 15-20 lira olur mu?, yeşil eriği
15-20 liraya satıyoruz. Olur, mu böyle
bir fiyat? Vatandaş meyve almamakta
haklı” diyerek tepki gösterdi. Eskişehir
Kurtuluş Kapalı Pazarı'nda yıllardır
manavlık yapan Hakan Araz, konu ile
ilgili konuştu. Tezgâhtaki meyvelerin
fiyatlarının normal olmadığını söyle-
yen Araz, “Bu sene meyve fiyatı çok
pahalı. Bir manav olarak söylüyorum;
meyve fiyatları alacak gibi değil. Yoksa
kirazın kilosu 15-20 lira olur mu? Çi-
leğin kilosu 20 lira olur mu? Yeşil eriği
15-20 liraya satıyoruz. Olur mu böyle
bir fiyat? Kayısılar 20 lira görünce kim
alsın ki? Şeftaliler oldu 10 lira. Vatan-
daş yüksek fiyattan meyve almamakta
haklı. Peki, meyve alınmıyor mu? Alı-
nıyor tabi, ama önce 5 kilo alan kişi
şimdi 500 gram alıyor. Fiyatlar böyle
devam ederse ki edecek gibi görünü-
yor; vatandaşların meyve yemesi zor
olacak” diye anlattı.

Meyve satmakta zorlanıyoruz

Aynı pazarda bulunan manav Emin
Özkaya, eskiden günde 1 ton meyve
sattığını, ancak bu sene 150 kilo bile
meyve satmakta zorlandığını dile ge-
tirdi. Özkaya, şunları söyledi: Yaz
mevsimi meyveleri başladı. Şeftali, ka-
yısı, erik, dut, kiraz, karpuz gibi yaz
döneminde olması gereken meyveler
şu an piyasada. Ama istediğimiz
sonuç yok. Beklentimiz yüksekti, ama
şu anda sıfırdayız. Meyve bol. Bol ol-
masına rağmen talep yok. Pandeminin
ortasında heyecanla yeni dönemi bek-
liyorduk. Ancak beklediğimiz hareket-
lilik şu anda yok. Gördüğünüz gibi
pazardaki meyve tezgâhları boş. Artık
vatandaşta alım gücü kalmadı mı di-
yeceğim, vatandaşta pazara gelmeleri
ile ilgili korku mu var, bilemiyorum.
Şu anda herhangi bir talep yok. Bo-
şuna bekliyoruz. İlerleyen günlerde
biraz iyi olur mu olmaz mı onu da za-
manla göreceğiz. Bundan 2 sene ön-
ceki yazı düşünüyorsak şu anda sıfırız.
Ben mesela burada günde 1 ton
meyve satabilirken, şimdi 150 kilo
meyve satamıyoruz. O kadar düştü
yani. Vatandaş gelirse bizim işimiz
olacak, gelmezse boş bekleyeceğiz. 

Kripto paradan
canı yanan çok
Kamu idareleri ile
vatandaşlar arasında
köprü görevi gören Kamu
Denetçiliği Kurumu (KDK),
kripto parayla ilgili gelen
şikayetleri inceliyor

KAMU Denetçiliği Kurumuna gelen bir baş-
vuruda vatandaş, 2021 yılında arkadaşının bir
internet sitesinden kripto para alıp yatırım ya-

pabileceğini söylediğini, siteye üye olduktan sonra arka-
daşının yatırım danışmanından tüyo aldığını, hep aynı
kripto parayı almalarını tavsiye ettiğini belirtti. Vatandaş,
yatırdığı paranın belli bir kısmını da geri çekince güveni-
nin arttığını ve birkaç arkadaşının da aynı sisteme üye
olup yatırım yapmasına yardımcı olduğunu ancak kripto
para değer kazandıktan sonra parayı çekmek istediğinde
kendisinden para talep edildiğini belirtti. Başvurucu, ar-
kadaşlarının da hiç çekim yapmamış olmalarına rağmen
onlardan da para talep edildiğini, hatta para bir an önce
yatırılmadığı takdirde sitenin bakıma gireceği ve kapana-
cağı hususunun e-posta ile bildirildiğini söyledi.

Sosyal medyada yaygın

Sosyal medyada yüzlerce Türk vatandaşının hesaplarını
onaylamayarak paralarına el koyup dolandırdıklarını an-
ladığını bildiren başvurucu, bu sitenin hala açık oldu-
ğunu ve insanları dolandırmaya devam ettiğini kaydetti.
Başvurucu, site erişim iptali için dava açmak istediğinde
dosyanın siber suçlara yönlendirildiğini, ancak yurt dışı
menşeili site olduğundan herhangi bir işlem yapılamadı-
ğını ifade ederek, ilgili site hakkında gerekli işlemlerin ya-
pılması ve kripto para sitelerinin kapatılması için Kamu
Denetçiliği Kurumuna başvurdu. Şikayet başvurusunu
alan Kamu Denetçiliği Kurumu, yaptığı incelemelerin ar-
dından başvuruyu karara bağlayacak. 

Turşu sektörü hedef büyüttüTürkiye’nin turşu ihracatı 
2020 yılında yüzde 23’lük
artışla 277 milyon dolara

ulaşarak tarihindeki en yüksek
seviyeye ulaştı. Türk turşu 
sektörü ihracat artış hızını,

2021 yılı ocak-mayıs 
döneminde de yüzde 24’lük
artışla 88 milyon dolardan 

109 milyon dolara taşıdı

Corona virüsü nedeniyle aylardır işlerinin yolunda gitmediğini söyleyen manavlar, yaz meyvesinde
de fiyat pahalılığından dolayı vatandaşların özellikle meyveye yeterli talep göstermediğini belirtiyor

VATANDAS MEYVE
YEMEYE HASRET

CHP Genel Başkan Yardım-
cısı Ahmet Akın; ülke gene-
linde yaşanan kuraklık

nedeniyle hidroelektrik santrallerinde
yaz aylarında üretimde düşüş yaşandı-
ğını; doğalgaza yapılan zammın da
santrallerin maliyetini artırdığına dikkat
çekti. Akın “Hem kuraklık hem de do-
ğalgaza yapılan zam, tüketimin arta-
cağı yaz aylarında elektrik zammını
gündeme getirdi. Vatandaşımızı elektrik
değil, faturası çarpacak. Elektrik
zammı iğneden ipliğe her şeyin fiyatını
da arttıracak. İktidar şirketler yerine va-
tandaşı kollasın” dedi.  Akın yaptığı
açıklamada şunları söyledi: “Kuraklık,
Türkiye'nin enerji üretimini de sekteye
uğratacak. Türkiye'deki toplam elektrik
üretiminin yüzde 25'ini karşılayan hid-
roelektrik santralleri kuraklıktan doğru-
dan etkileniyor. Bu santrallerin kuraklık
nedeniyle tam kapasiteyle çalışamama-
ları elektrik üretiminde  düşüşe neden
olacak.”

Maliyet artıyor

1 Ocak 2021'den bu yana elektrik üre-
timi yapan santrallere satılan doğalgaza
yüzde 21 düzeyinde zam yapıldığını
söyleyen Akın bu durumun santrallerin
üretim maliyetlerinin de artması anla-
mına geldiğini vurguladı. Doğalgazdan
üretim yapan santrallerin maliyetlerinin
artmasının elektik fiyatlarını artıracağını
belirten Ahmet Akın, şöyle devam etti:
“Elektrik tarifesi zamlanırsa yalnızca
konutları değil çiftçimizi ve sanayicimizi
de olumsuz etkileyecek. Çiftçi son bir
yılda yüzde 30'un üzerinde artarak
rekor kıran elektrik tarifesi nedeniyle
zaten tarlasını sulayamaz duruma
geldi. Bir zam daha yapılırsa tarlasını
ekmekten vazgeçecek. Sanayicimiz de
döviz kurundaki artış nedeniyle rekabet
edemez durumda.''

CHP Genel 
Başkan Yardımcısı
Ahmet Akın; 
ülke genelinde
yaşanan kuraklık
nedeniyle
hidroelektrik 
santrallerinde yaz
aylarında üretimde
düşüş yaşandığını
ve elektriğe zam
geleceğini söyledi

Ofis tercihleri değişiyor
Küresel sağlık krizi dijitalleşmeyi hızlandırıp, tüketici alışkanlıklarını değiştirirken, 
iş hayatını da dönüştürdü. Bu dönüşümün sonucunda hızlanan bir trend olan hibrit
çalışma modeli önümüzdeki yıllarda da kalıcı olmaya devam edecek

Kolektif House tarafından yapı-
lan ve katılımcıların yüzde
60'tan fazlasının orta ve üst

düzey yöneticilerden oluştuğu ankete katı-
lanların yüzde 77'si salgın sonrasında da
hibrit çalışmaya devam edeceklerini bildi-
riyor. Firma sahipleri tarafında anket katı-
lımcılarının yüzde 85'i esnek ofis alanlarını
ya şu anda kullandığını ya da önümüzdeki
zaman planlamaları içinde değerlendirdi-
ğini belirtirken, yüzde 60'a yakını ise çalı-

şan memnuniyeti için ofis alanı tasarımı ve
çalışma alanı stratejilerinin öncelikleri ol-
duğunu aktarıyor. Ankete katılanların yüzde
56'sı geleneksel sisteme göre daha esnek
bir çalışma biçimi benimsediğini ifade edi-
yor. Ofise dönüş stratejilerinden emin ol-
mayan ve alınan önlemlerin yeterli
olmadığını düşünen kısmın yüzde 75'ten
fazla olması ise şirketlerin çalışma alanı
stratejileri konusunda gelişime açık oldu-
ğunu gösteriyor.

Elektriğe zam gelebilir!

Manav Emin Özkaya, eskiden günde 1 ton meyve sattığını, ancak bu sene 150 kilo bile meyve satmakta zorlandığını dile
getirdi. Özkaya, şunları söyledi: “Yaz mevsimi meyveleri başladı. Şeftali, kayısı, erik, dut, kiraz, karpuz gibi yaz döneminde
olması gereken meyveler şu an piyasada. Ama istediğimiz sonuç yok. Beklentimiz yüksekti, ama şu anda sıfırdayız.”
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Türksat 5A haberleşme uydusu, TÜRKSAT’ın
Ankara Gölbaşı’ndaki yerleşkesinde,

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla yapılacak
törenle hizmete alındı. Hizmete alım töreninde

uydu çalışmalarıyla "Türkiye dünyadaki ilk 10 ülke
arasına girecek" ifadesinde bulunan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Manevra ömrü 35 yıl
olarak hesaplanan Türksat 5A ile mevcut

uydularımızı yedekliyor, yörünge haklarımızı
garanti altına alıyoruz" dedi

C umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, Türksat 5A haberleşme uydu-
sunun hizmete alım töreninde

önemli açıklamalarda bulundu. "Hizmete
alacağımız Türksat 5A uydumuzun hayırlı
olmasını diliyorum. Ocak ayında Falcon 9
ile uzaya fırlatmıştık. Uzun bir test çalış-
ması ardından servis sağlamaya hazır hale
gelmiştir" diyen Erdoğan, "Manevra ömrü
35 yıl olarak hesaplanan Türksat 5A ile
mevcut uydularımızı yedekliyor, yörünge

haklarımızı garanti altına alıyoruz. Uydu-
muz Türkiye ile Avrupa, Orta Doğu,
Kuzey Afrika, Orta-Batı ve Güney Afri-
ka'nın yanı sıra Akdeniz, Ege ve Karade-
niz'i kapsayan geniş bir coğrafyaya hizmet
verecek. Şimdi sıra Türksat 5B uydu-
muzda. Türksat 5B uydumuzun testleri sü-
rüyor. Bu uydumuzu yılın son çeyreğinde
Falcon 9 ile uzaya göndermek hedefimiz.
Faydalı yük kapasitesi tüm uyguların tama-
mından fazla olacak 5B'nin hizmete girme-
siyle veri iletişim kapasitemiz 15 kat
artacak. Doğu yörüngesindeki frekans ve
yörünge haklarımızın korunması açısından
önemli olan 5B'nin manevra ömrünün 35
yılın üzerinde olacağı ön görülmektedir"
ifadelerini kullandı. 

Seneye fırlatılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tübitak, Türk-
sat, Aselsan gibi çok sayıda kurum ve kuru-
luşumuz kapsamında Türksat 6A

uydumuzu ürettik. Test aşamasına gelen
bu uydumuzu önümüzdeki yıl uzaya fırlat-
mayı planlıyoruz. Haberleşme uydusu üre-
ten 10 ülke arasına gireceğiz" dedi.
"Doğrudan üretim ilişkilerine dahil olan
üretim biçiminin kökten değişime yol açan
bu çağın adı dijital çağdır" diyen Erdoğan,
"Her çağ değişimi gibi bu süreç de dün-
yada siyasi sosyal ekonomik ve kültürel güç
dengelerinin yeniden oluşmasına yol aça-
caktır. Toprağı ekmek ve makineyi kullan-
mak insanlık tarihinde nasıl büyük
kırılmalara sebep olduysa dijital çağ da
benzer sonuçlar doğuracaktır. Yapay zeka
ile çok daha farklı noktaya geçmiştir. De-
mokrasi dediğimiz olgu bir meydanda top-
lanan insanların şehrin sorunlarını
tartışması ve karara bağlamasıyla ortaya
çıkmıştır. Bu yöntem belli yaş üzerindeki
insanların tamamının seçimlerle içinde yer
aldığı temsili demokrasiye dönüştü. Bugün
4 bir yanda 100 binlerce insan dijital altyapı

sayesinde anında bir araya gelebiliyor"
açıklamasını yaptı. 

Ciddi adaletsizlik var

Ülkeler ve toplumlar arasında ciddi adalet-
sizliklerin söz konusu olduğunu belirten
Erdoğan, "Bireyler dijital çağın her imka-
nından sonuna kadar kimi yerlerde fayda-
lanıyor. Kimi yerlerde ilkel dönem
şartlarında hayata tutunmaya çalışan top-
luluklar vardı. Ülkemize kazandırdığımız
güçlü eser ve hizmet altyapısı sayesinde di-
jital çağ imkanlarını milletimize daha önce-
den verebilmeyi başardık. Türkiye dijital
çağa sıkı sıkıya sahip çıkıyor. Sanayiden ti-
carete her alanda dijital altyapıyı geliştir-
mekte kararlıyız. Fiber altyapı başta olmak
üzere adımlar atmaktayız. Yapay zeka tek-
nolojilerinde öne geçme açısından da adım
atacağız. 15 Temmuz'da bu merkezde
şehit olan 2 kardeşimize Allah'tan rah-
met diliyorum" dedi.

4 Mayıs itibarıyla uzaydaki jeosen-
kron yörüngeye ulaşan, 5 Mayıs'ta
yörünge testlerine başlanan Türksat
5A haberleşme uydusu hizmete gir-
diğinde, Türkiye ile Avrupa, Orta
Doğu, Kuzey Afrika, Orta-Batı ve
Güney Afrika'nın yanı sıra Akdeniz,
Ege ve Karadeniz'i kapsama altına
alacak. Uydunun, televizyon yayıncı-
lığıyla veri haberleşme hizmetinde
Türkiye'yi dünyada yeni Ku-Band kul-
lanan öncü ülkeler ligine taşıyacak.
Türksat 5A'nın elektrikli itki sistemi
sayesinde 35 yılı aşkın süreyle TV ya-
yıncılığı ve haberleşme alanlarında
hizmet sağlayacak.

35 YIL HİZMET VERECEK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismai-
loğlu da "Türkiye ile Avrupa, Orta Doğu,
Kuzey Afrika, Orta-Batı ve Güney Afrika'nın
yanı sıra Akdeniz, Ege ve Karadeniz'i kapsa-
yan alanda TV ve haberleşme hizmeti vere-
cek. TV yayıncılık sisteminin gelişmesinde
önemli katkılar sunacak. Aslında bir nevi
bütün dünyaya bu hizmeti verdiğimiz zaman

ticari olarak da buradan bir kazanç sağlaya-
cağız. 5A haberleşme uydumuz 35 yıl hizmet
ile yörünge hakkımızı koruyacak. Türksat
5B'nin de tasarım çalışmaları devam ediyor.
Türksat 5B'yi de sene sonunda uzaya gönde-
receğiz. Türksat 5B yörüngeye girince kap-
asitemiz artacak. Aktif uydu sayımız 7'ye
çıkacak. Türksat 6A'da çalışmalar devam

ediyor. Test aşamaları devam ediyor.
2022'de Türksat 6A'yı uzaya göndereceğiz.
Türkiye artık uzayda da kendi uydusu ile
temsil edilen ilk 10 ülkeden biri olacak.
Sayın Cumhurbaşkanım bizler sizin liderliği-
nizde ülkemizi şaha kaldıran projelere hiz-
met ederken, bu projelerle uydu ve uzayda
da söz sahibi olacağız" bilgisini verdi. 

YÖRÜNGEYE GiRiNCE KAPASiTEMiZ ARTACAK

TuRKıYE ıLK 
10’A GıRECEK Adalet açığı açıktan

daha tehlikelidir!
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, "Hukuk
ve adalet açığı bir ülkenin geleceği bakımından her
türlü açıktan daha tehlikelidir. Zira bu açık, temeli
adalet olması gereken devlete yönelik toplumsal
güveni ve inancı zedeleyecektir" dedi

AnAyAsA Mahkemesi Başkanı Zühtü
Arslan, 'Mesleki Hayat Bağlamında Özel
Hayata Saygı' sempozyumunun açılışında

konuştu. Zühtü Arslan, hukuku uygulamakla ve adaleti
tesis etmekle görevli olan yargı mensuplarının şiarının
akıl, ahlak ve adalet olması gerektiğini söyledi. Arslan,
"Akıl iradeyi, bağımsızlığı, düşünme ve bilgi sahibi
olma kapasitesini ifade eder. Yargı mensubu aklını kul-
lanmak zorunda olan kişidir. Bu nedenle hâkim ve sav-
cılar, sadece akıllarını kullanırlarken cesarete ihtiyaç
duyabilirler. Kant'ın belirttiği üzere kendi aklını kullan-
maya cesaret edemeyenler, vesayet altında kalmaya
mahkumdur. Vesayet altındaki yargısal akıl ise adaleti
tesis edemez. Bunun en canlı ve yıkıcı örneğini ülkemizi
15 Temmuz darbe girişimine götüren süreçte yaşadık.
Akıllarını ve vicdanlarını başkalarına teslim edenlerin
yaptıkları ve yaşattıkları hukuksuzluklara hep birlikte
şahit olduk" dedi.

Adres mahkemelerdir

Arslan, iki hafta sonra 15 Temmuz Demokrasi ve Milli
Birlik Günü'nün 5'inci yılını idrak edeceklerini hatırlata-
rak, "Bu meşum darbe teşebbüsünden çıkarılması gere-
ken en önemli derslerden biri, yargı bağımsızlığı ve
tarafsızlığının ve bunun yanında yargı mensuplarının
sadece hukuka bağlı kalarak karar vermelerinin sağlan-
masının demokratik hukuk devletinin geleceği bakımın-
dan hayati derecede önemli olduğu gerçeğidir. Hukuk
ve adalet açığı bir ülkenin geleceği bakımından her
türlü açıktan daha tehlikelidir. Zira bu açık, temeli ada-
let olması gereken devlete yönelik toplumsal güveni ve
inancı zedeleyecektir. Önemle vurgulamak gerekir ki,
hukuk devletinde adaletin yegane adresi mahkemeler-
dir. Mahkemelerin adalet arayışına cevap veremediği,
bağımsız ve tarafsız yargılama ilkelerine uygun şekilde
uyuşmazlıklara çözüm üretemediği bir yerde hukuk
dışı arayışların ortaya çıkması kaçınılmazdır" diye
konuştu.

Özel hayat korunamıyor

Arslan, dünyanın hemen her yerinde en çok tartışılan
konuların başında özel hayatın korunmasının geldiğini
söyledi. Arslan, insanların toplu olarak yaşamaya baş-
lamasından ve devletin ortaya çıkışından itibaren mah-
remiyetin korunmasının oldukça önemli hale geldiğini
vurgulayarak, "Devlet bir yönetim tekniği olarak baştan
beri bireylerin özel hayatını gözetim altında tutma eğili-
minde olmuştur. Başka bir ifadeyle devletin gözü
daima bireylerin üzerindedir. İçinde yaşadığımız inter-
net çağında ve gözetim toplumunda kişilerin özel ha-
yatlarının korunması çok daha zorlaşmıştır.” dedi.

Bu fotoğraf çok tartışılır
Cumhuriyet Halk Par-
tisi (CHP) Mersin Millet-
vekili ve Parti Meclisi

Üyesi Ali Mahir Başarır, öncesinde
Paramount Otel’de kaldığı tespit edi-
len ama burada iş insanı arkadaşı Ali
Tunga’nın daveti üzerine kaldığını be-
lirten Sivil Savunma Sanayii Başkanı
İsmail Demir’in, Paramo-
unt Otel’in o dönemdeki
sahiplerinden Sezgin Baran
Korkmaz ile bir davette
aynı masada yer aldığı gö-
rülen fotoğraflarını paylaştı.
İsmail Demir’in açıklama-
larının çelişkili ve yanıltıcı

olduğunu ifade eden CHP’li Başarır,
"18 Ağustos 2017 tarihli ‘sbkhol-
dingtr’ adlı hesabın instagram sayfa-
sında; Sezgin Baran Korkmaz,
Savunma Sanayii Başkanı İsmail
Demir, Dönemin Genel Plan Prensip-
ler Başkanı Korgeneral Yavuz Türk-
genci ve ABD’nin eski ulusal güvenlik

uzmanı Korgeneral James L. Jo-
nes’un içinde olduğu bir fotoğraf bu-
lunmakta" dedi. 

Burada ne işi var?

"ABD’deki bazı sitelere göre, Sezgin
Baran Korkmaz, ABD-Türkiye İş
Konseyi ve ABD-Türkiye İşbirliği gibi

kurumlarda bu kişilerle bir-
kaç kez toplantı yapmış. Sez-
gin Baran Korkmaz’ın sivil
savunmada, güvenlik ala-
nında ne gibi bir uzmanlığı
var ki burada bulunabili-
yor?" diye soran Başarır,
önemli bilgiler verdi.
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PANTOLONU BİLE SATIŞA ÇIKARILDI!

Hafta sonunda 
38 bin 500 denetim

İçİşlerİ Bakanlığı, sokağa çıkma başta
olmak üzere birçok kısıtlamanın sona ere-
ceği kademeli normalleşmenin üçüncü

etabı 1 Temmuz'da başlayacak. Bağcılar’daki kamu ku-
rumu temsilcilerinden oluşan denetim timi de yeni tip
koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki kade-
meli normalleşme süreci öncesinde cumartesi ve so-
kağa çıkma kısıtlamasının son pazar gününde
uygulama yaptı.

Asla taviz vermiyoruz

Program çerçevesinde hafta sonu TYT ve AYT sınavla-
rının yapıldığı 55 okulun önünde bekleyen velilere, 4
semt pazarında vatandaşlara ve esnafa yönelik dinamik
denetimler yapıldı. Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdür-
lüğü görevlileri ve polis ekipleri hem işletme hem de ki-
şilere yönelik uygulamalarda İçişleri Bakanlığı’nın
yayımladığı genelgeye uyulup uyulmadığını kontrol etti.
Ekipler, işyeri sahiplerini ve çalışanları hem bilgilendi-
rildi hem de uyarılarda bulundu. Kurallara uymayarak
halkın sağlığını hiçe sayanlar hakkında yasal işlem ya-
pıldı. İki gün boyunca süren özverili çalışmalar sonu-
cunda 38 bin 489 denetim gerçekleşmiş oldu. İlçenin
dört bir yanında denetimleri sürdürdüklerini söyleyen
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Denetim-
lerimize ilk günkü gibi hiç taviz vermeden devam ediyo-
ruz. Ekiplerimiz hafta sonu da 7/24 esasıyla yorulmak
bilmeden salgınla mücadele etti. Emeği geçenlere te-
şekkür ediyorum” dedi.

Büyükçekmece Gölü'nde
yaşanan balık ölümleri ile
ilgili açıklama yapan
Belediye Başkanı Hasan
Akgün, "Balık ölümlerinin
esas sebebi, hava
sıcaklıkları nedeni ile
gölün derinliğinin
azalması. Bu derinlik 
seviyesi bilimin ortaya
koyduğu sayıya çıkmadığı
sürece buradaki balık ve
canlı ölümleri devam 
edecektir" dedi

DERINLIK AZALDI
BALIKLAR OLDU!
DERINLIK AZALDI
BALIKLAR OLDU!
DERINLIK AZALDI
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BALIKLAR OLDU!
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BALIKLAR OLDU!
DERINLIK AZALDI
BALIKLAR OLDU!
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BALIKLAR OLDU!
DERINLIK AZALDI
BALIKLAR OLDU!

Adnan Oktar Silahlı Terör Örgütü şirketlerine ait eşyalar satışa çıkarıldı. TMSF'nin satışa çıkardığı altı şirkete ait mallar
arasında, büro mobilyaları ve bilgisayarların yanında, dünyaca ünlü markaların ceketleri, pantolonları, kravatları da var.

Tasarruf Mevduatı Sigorta
Fonu (TMSF), kayyım ola-
rak atandığı Adnan Oktar

Silahlı Terör Örgütü şirketlerine ait
menkul malları satışa çıkardı. Eşyalar 8
Temmuz’da ihaleyle satılacak. TMSF
tarafından yapılan duyuruda menkul

malların her bir şirket bazında topluca
satılacağı açıklandı. 
Malların markası, modeli, adedi, birim
fiyatı tek tek sıralandı. Altı şirkete ait
mallar arasında büro mobilyaları ve bil-
gisayarların yanında, dünyaca ünlü
markaların ceketleri, kravatları gömlek-

leri, antika mobilyalar, vazolar heykel-
ler bulunuyor.

Markalar dikkat çekti

Listede Mac Renzi , Vettriano, Beymen
takımlar, Giovanni Pico, Davidoff göm-
lekler, Daniel Hechter, Benties, Ver-

sace, Dufy kravatlar bulunuyor. Listede
spor ayakkabısı dahi var. Tekliflerin
ihale gününden bir önceki iş günü olan
07 Temmuz 2021 tarihi mesai saati bi-
timine kadar Tasarruf Mevduatı Sigorta
Fonu’nun İstanbul’daki binasına verile-
bilecek. Silahlı suç örgütü kurma ve yö-

netmek suçundan 9 bin 803 yıl 6 ay
hapis cezası verilen Adnan Oktar, İstan-
bul, Silivri Cezaevinden Batman'ın Be-
şiri ilçesinde yeni yapılan yüksek
güvenlikli cezaevine nakledilmiş, Ok-
tar'ın, örgütünü cezaevinde yönettiği
tespit edilmişti

B üyükçekmece Gölü'nün Ka-
nuni Sultan Süleyman Köp-
rüsü tarafında olan

kısmının rengi değişti. Çevresine
yoğun bir kötü koku yayan gölde ay-
rıca balık ölümleri meydana geldi.
Cuma günü itibariyle görülmeye
başlayan ölen balıkların bir kısmı kı-
yılara vurdu. Ölümlerin yaşandığı
gölün kıyısında, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi ekipleri temizleme çalış-
malarına başladı. Büyükçekmece
Belediye Başkanı Hasan Akgün de
çalışmaları inceledi.

Oksijen değeri 4.95 arasında

İncelemelerin ardından açıklama-
larda bulunan Akgün, "Yaklaşık bir-
kaç yıldan beri takip ediyoruz, aşağı
yukarı aynı zamanlarda oluyor.
Yazın başlarında, havanın ısınma-

sıyla da beraber deniz canlıların ölü-
münü bolca görüyoruz. Yaptığımız
araştırmalarda su derinliğinin balçık
nedeni ile çok az olması. Buradaki
su seviyesi azalmış. Oksijen değerleri
de düşük ancak balık yaşamayacak
kadar değil. Oksijen değeri 4.95 ara-
sında. Bu da balıkların yaşaması için
yeterli" dedi. 

500 kamyon çamur çıkardık

Esas meselenin deniz ve göl bağlan-
tısının daha geniş sağlanması oldu-
ğunu belirten Akgün, "Bu da
mümkün değil D-100 Karayolun-
daki köprüleri değiştirmeniz lazım.
Onlar da daha yeni yapıldı. O
zaman ne yapacağız buradaki suyun
derinliğini arttıracağız. 5 yıl önce biz
bir taban taraması yaptık. Dipteki
olumsuzluğu azaltmak içi yaptığı-

mız ça-
lışmada
500
kamyon
çamur çı-
kardık. Su
seviyesini
arttırırsak
deniz içindeki
canlıların sağla-
yabileceğimizi
bilim insanları söy-
lediler. Bu göldeki
balık ölümlerinin esas
sebebi, hava sıcaklıkları
nedeni ile gölün derinliğinin
azalması. Bu derinlik seviyesi
bilimin ortaya koyduğu sayıya çık-
madığı sürece buradaki balık ve
canlı ölümleri devam edecektir" açık-
lamasını yaptı. 

Büyükçekmece Belediyesi,
Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu

(TFSF), Büyükçekmece Fotoğraf Der-
neği (BÜFOD), işbirliğiyle Uluslararası

Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali
kapsamında düzenlenen “2021 Uluslararası

Güler Ertan Fotoğraf Yarışması” sonuçlandı.
Prof. Güler Ertan, Prof. Oktay Çolak, Burak 

Şenbak, Romain Nero ve Vladimir Jovanovski
’nin seçili kurulunu oluşturduğu yarışmada; ser-

best renkli, serbest siyah beyaz ve sevgi konulu
kategoride fotoğraflar yarıştı.
Seçili kurul değerlendirmesi sonucunda, 
2021 Yılı Uluslararası Güler Ertan Fotoğraf 
Yarışmasında Altın Madalya kazanan isimler şu
şekilde oluştu:
-Serbest Renkli Kategori: FIAP Altın Jozef DANYI
(Çekya), TFSF Altın: Abir GHOSH (Hindistan)
-Sevgi kategorisi: FIAP Altın: Imon DAS (Hin-
distan), TFSF Altın: Samir ZAHIROVIC 
(Bosna Hersek)
-Serbest Siyah-Beyaz Kategori: FIAP Altın:
Sezai ÖZALTIN( Türkiye), TFSF Altın: Amal
ALAMEER(Suudi Arabistan)
Bu yıl 10’uncusu gerçekleştirilen 
yarışmaya 29 ülkeden 1476 fotoğrafçı

5402 fotoğrafla katıldı.

ULUSLARARASI GÜLER ERTAN 

FOTOĞRAF YARIŞMASI 

SONUÇLANDI

Asla taşınmak istemiyoruz!
Kadıköy 

Anadolu Lisesi
öğrencileri ve

velileri,
okullarının

yıkılıp, yeniden
yapılma

sürecinde
eğitimin farklı

okullarda devam
edilecek olmasını

protesto etti

KadıKöy Anadolu Lisesi'nin Moda Sahi-
li'ndeki yerleşkesi, İstanbul Valiliği'nin,
yaptığı proje ihale kapsamında depreme

dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıkılıp, yeniden yapı-
lacak. Öğrencilerin bir bölümü yine Moda'daki Ka-
dıköy Lisesine, diğer bölümünün ise Göztepe'deki
Halil Türkkan Ortaokuluna nakledilecek. Başka

okula geçmek istemediğini söyleyen öğrenciler ise sü-
recin şeffaflıkla kendileri ile paylaşılmasını istedikle-
rini belirtti. Eyleme öğrenci, veliler ve mezunların
yanı sıra, CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, HDP
İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm de katıldı.

En son aşamaya gelindi

Öğrenci velilerinden Gülizar Tuncer, "Kadıköy Mo-
da'da deniz manzaralı geniş bir arazi üzerine kurulu
Kadıköy Anadolu Lisesi, İstanbul Valiliği'nin, Dünya
Bankası'nda yaptığı proje ihale kapsamında önü-
müzdeki günlerde yıkılacak. Bugüne kadar ilgililerce
açıklıkla tartışılmayan bu proje ihale ve yıkım süreci-
nin öğrencilerin büyük bölümünün Göztepe'deki bir
ortaokula gönderilmesiyle ilgili taşınma masrafları-
nın velilerden istenmesiyle son aşamaya geldiğini öğ-
renmiş bulunmaktayız" dedi.

Süreç bizimle paylaşılsın

11'inci sınıf öğrencisi Ayşen Kocabaş, "Öncelikle Ka-
dıköy Anadolu Lisesi yıkılıyor ve yıkılma gerekçesi

depreme dayanıksız olması. Depreme dayanıksız bir
okulda okumayı biz de istemiyoruz tabi ki. Fakat bu
arazide önceden planlandığı gibi hiçbir öğrencinin
başka okullara dağıtılmadan kalmasını istiyoruz.
Öncelikle talebimizi budur. İkinci olarak da sürecin
bizimle tüm şeffaflığı ile paylaşılmasını istiyoruz"
dedi. Okulun yıkılmaması gerektiğini vurgulayan
HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, "Bu okul
ve tüm araziyle birlikte, sosyal aktiviteyle birlikte, bu-
rada kalarak yeniden deprem güvenliği sağlanabilir.
Tarihi dokusu korunarak güvenliği sağlayabilir" şek-
linde konuştu. CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker ise
"Biz Kadıköy Anadolu Lisesi'nde bu mücadeleyi ve-
renlerin yanında olacağız. Kadıköy Anadolu Lisesi
yerinde yenilensin diye. Taşınmadan, geniş arazisinin
bir kısmında yenisi yapıldığında eskisi de kısmen yı-
kıldığında çok kolaylıkla bu proje hayata geçirilebilir.
Bunun sağa sola dağıtılmadan, lise parçalanmadan,
gelecekte bilim adamları yetiştirsin, gözde üniversite-
lere öğrenci yetiştirsin diye yanlarında olacağız" diye
konuştu. DHA

Bağcılar’da 1 Temmuz’da uygulamaya geçecek
olan ve birçok yasağın kalkacağı kademeli
normalleşme süreci öncesi son hafta sonu geniş
çaplı denetimler yapıldı. YKS sınavının yapıldığı
okulların önlerinden semt pazarlarına kadar her
noktalarda konuşlanan ekipler, iki günde 38 bin
489 denetim gerçekleştirdi

İstanbullu gençler
hayata hazırlanıyor

İstanbul’da ikamet eden 30 yaş altı
gençlerin mesleki, kişisel bilgi ve becerilerini
artırmayı, onları iş hayatına hazırlamayı

hedefleyen İBB Genç Yetenek Gelişim Programı’nın
başvuruları başladı. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve ilk
kez İstanbullu gençlere açılan programa, herhangi bir
işte çalışmayan ve lisans ve üzeri mezunu gençler, 9
Temmuz 2021 tarihine kadar www.kariyer.ibb.istanbul
adresinden başvuru yapabilecek. Başvurudan sonra ya-
pılacak İngilizce Sınavı ve Genel Yetenek Testi sonrası
başarılı olan adaylar, kura çekilişine dahil olacak. Prog-
ramda; geleceğin yetkinliklerini kazandırmak üzere e-
eğitim ile web tabanlı seminerler (webinar), İstanbul'un
deneyimleneceği saha çalışmaları, yepyeni fikirlerin
projeye dönüştüğü gelişim kampı ve kariyer fırsatlarının
yakalanacağı sektörel buluşmalar yer alacak.  İBB
İnsan Kaynaklarından Sorumlu Başkan Danışmanı ve
projenin yürütücüsü Yiğit Oğuz Duman, programa
ilişkin bilgileri ve İBB Genç Yetenek Gelişim Progra-
mına katılacak gençleri neler beklediğini anlattı. Genç-
leri çok kapsamlı ve rüştünü ispatlamış bir programın
beklediğini ifade eden Duman, “İlk olarak birbirimizi
hissedebileceğimiz bir lansman etkinliği ile buluşacağız.
Sonrasında ise teorik anlamda bilgilerini geliştirebile-
cekleri web yolculuğu devam edecek dedi.

Gençleri iş hayatına hazırlamayı hedefleyen İBB
Genç Yetenek Gelişim Programı başvuruları
başladı. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek programa
ilk defa, gerekli şartları sağlayan tüm İstanbullu
gençler başvurabilecek. Başvurular, 9 Temmuz
2021 tarihine kadar web üzerinden yapılabilecek



"katarlı gençler ülkemizde sı-
navsız tıp okuyabilecek" başlıklı
bir haberi sosyal medya hesabı

üzerinden paylaşarak, hükümeti eleştiren
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğ-
lu'na, üniversite adayı öğrencilerden tepki
geldi. Gençler Bakırköy Adliyesine gelerek
suç duyurusu dilekçesini vermeden önce
ellerindeki dövizlerle CHP liderine tepki
gösterdi. Adliye önünde yapılan basın
açıklamasına Çakar'a destek amaçlı AK
Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı
Osman Tomakin ve bir grup genç yanında
bulundu.

Asla unutmayacağız

Yapılan basın açıklamasında Ömer Alp
Çakar, "Ülkemizin yarınları ve 'Yeni Türki-
ye'nin teminatı biz gençler her yıl olduğu
gibi bu yıl da geleceğimizi tayin edecek
olan üniversiteye giriş sınavına tekrardan
ulaşmanın büyük heyecanı içerisindeydik.
Lakin 25 Haziran Cuma günü, yani üni-
versite sınavından 1 gün önce öğlen saatle-
rinde ortaya atılan bir yalan haber tüm
motivasyonumuzu altüst etmiş ve sınava
girecek 2 milyon 607 bin 903 öğrenci arka-
daşımızı ve milyonları bulan ailelerini
olumsuz şekilde etkilemiştir. CHP Genel
Başkanı her zaman olduğu gibi hiçbir te-
yide ihtiyaç duymadan sorumsuzca dav-
ranarak yalan söylemiş ve yalanın
yayılmasında aktör olmuştur. Biz buna
artık şaşırmıyoruz. Ama gençlere söyle-
nen bu yalandan günlerdir çok rahatsı-
zız. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP
yönetiminin bu kadar bariz bir yalanın
taşıyıcısı olmasını ve bunu biz gençlerin
sınavına bir gün kala ucuz siyasetlerine
malzeme etmesini asla unutmayacağız"
dedi.

Zihinler allak bullak oldu

Bir yıl boyunca hazırlandıkları sınavın
ilk oturumuna çıkan bu haberin etki-
siyle girdiklerini söyleyen Çakar,
"Mağduriyetimiz ortadadır. Türki-
ye'nin ana muhalefet partisi genel
başkanının, gireceğimiz en önemli sı-
navlardan biri öncesinde, bu basit
yalana sarılması en hafif tabirle so-
rumsuzluktur. Yalanı yayan ve biz-
lere ulaşmasına sebebiyet veren
basın kuruluşları servis ettikleri
yalan haberden dolayı ufak bir
mahcubiyet hissetmiş olacak ki ha-
beri geri çekip kamuoyundan özür
dilemiştir. Bugün geldiğimiz nok-

taya bakıldığında, CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya
üzerinden başlattığı "Katarlı gençler sınav-
sız Türkiye'de okuyacak" algısı, sosyal
medyada belli odaklarca yayılmıştır. Bu al-
gının oluşturulması tamamen kötü niyet
taşımakla beraber, sınavlarına sadece bir
gece kalmış arkadaşlarımızın zihinlerini
allak bullak etmeye yetmiştir" diye 
konuştu.

Özür mesajı bekledik

Kılıçdaroğlu'nun gençlerin "Özür dile"
çağrısını ciddiye almadığını da söyleyen

Çakar, "Kılıçdaroğlu hala içinde bulun-
duğu yanlış tavırla hareket etmektedir. Ha-
tasına karşılık özür dileme erdemini
gösteremeyen bir insanın, bu ülkenin genç-
leri tarafından kabul görmeyeceğini açıkça
beyan ediyoruz. Gençleri kirli siyasetlerine
alet eden CHP yönetimi bizlere en önemli
günümüzde büyük bir darbe vurarak
gençlere verdiği gerçek değeri bir kez daha

göstermiştir. Tüm bu sebeplerden dolayı
sayın Kılıçdaroğlu ve CHP yönetiminden
26 Haziran Cumartesi günü bir özür me-
sajı beklemiş ve sesimizi sosyal medya ara-
cılığı ile kendisine duyurmak istemiştik.
Sayın Kılıçdaroğlu, trol dediğiniz biz genç-
ler bize yaşattığınız bu manevi yıkım sebe-
biyle size 1 TL'lik manevi tazminat davası
açmak üzere buradayız" dedi.  DHA
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 3 farklı uluslararası gastronomi fuarını bir araya getiren etkinlikte konuştu. Turizmin
Türkiye’nin lokomotifi olduğunu vurgulayan İmamoğlu, "İBB, bu konuda cesur olup işin hakkını vermeye hazır. Tanıtım,
iş birliği ve kaynak kullanım noktasında üzerine düşen vazifeyi yapma konusunda kararlı" ifadelerini kullandı.

G astronomi dünyasının 3 önemli et-
kinliği; “Ace of Mice Exhibition
2021 ve Gastronomi Turizmi Fuarı

& Konferansı (Gastroshow)”, “Ace of Mice
Exhibition 2021” ve Avrupa’nın En Büyük
Gastronomi Turizmi Fuarı “Gastro Show”,
ilk kez birlikte düzenleniyor. Üçlü fuar, 28-
30 Haziran 2021 tarihleri arasında, İstan-
bul Kongre Merkezi ve Lütfi Kırdar Kongre
Merkezi önündeki açık alanda gezilebile-
cek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB),
sektörün öncüsü konumundaki fuarlara;
Turizm Müdürlüğü, İstanbul Turizm Plat-
formu, Kültür A.Ş. ve BELTUR A.Ş. ile ka-
tılım sağladı. İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye
Başkanı Tunç Soyer de üçlü fuarın açılı-
şında yer aldı.

İş birliği şart

Ülkemizin ve tüm dünyanın zor bir dönem-
den geçtiğini vurgulayan İBB Başkanı İma-
moğlu, “Bu süreci hızlıca atlamak gibi bir
sorumluluğumuz var. Hepimiz; bu kentin,
diğer kentlerimizin ve ülkemizin sorumlu
insanlarıyız” dedi. Sorumluluğun bütüncül
çalışma gerektiren bir konu olduğuna dik-
kat çeken İmamoğlu, “Bu konu iş birliği ve
her noktada, her ortamda; ortak akıl, ortak
masa, ortak platform biçiminde iş üretmek
gerektirir. Kurumları birbirinden habersiz
kılan hangi unsur varsa bertaraf edip ülke-
mizin ve şehirlerimizin kazanmasına dönük
çok güzel projeler, güzel adımlar atmayı ge-
rektirir. Gerçekten bu zor dönemin başka

türlü atlatılması, çok mümkün gözükme-
mektedir” diye konuştu.

İBB, koşa koşa gelir

Söz konusu sürecin, normal zamanın birta-
kım reflekslerini kenara itip, seferberlik ru-
huyla hareket etmeyi gerektirdiğinin altını
çizen İmamoğlu, “Bu konuda, her masanın
bir ferdi olmaya, ön şartsız koşa koşa gele-
ceğimizi İBB adına duyurmak istiyorum”
ifadelerini kullandı. Bu konuda bakanlık-
lara, belediyelere ve valiliklere önemli gö-
revler düştüğünü belirten İmamoğlu,
“Şunun altını çizelim: İBB, ne kadar bir va-
tandaşı aitse; Turizm Bakanlığı ya da her-
hangi bir bakanlık de o kadar bir vatandaşa
aittir. Hiçbir siyasi partiye ait değildir. Hiç
kimse sahip olmaya kalkmasın. Hangi ma-
kamı işgal ediyorsak edelim, her birimiz bu
ülkenin 84 milyon insanıyla eşit haklara ve
hukuka sahibiz. O bakımdan; göreve seçil-
miş ya da atanmış olan insanlar, görevini
en iyi şekilde yapmakla sorumlu bireyler ya
da vatandaşlardır. Biz de görevimize bu ti-
tizlikle bakıyoruz” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin lokomotifi

Milyonlarca insanın ekmek beklediği tu-
rizm sektörünün Türkiye’nin lokomotifi ol-
duğunu vurgulayan İmamoğlu, “Biz,
yaklaşık iki seneden daha kısa bir zaman
önce, bir Turizm Çalıştayı yapmıştık.
Orada, ‘İstanbul Senin, Turizm Geleceğin’
diye bir mesaj kullanmıştık. Gerçekten bu
kentin ana lokomotifi turizm. İstanbul, bu

konuda dünyanın en önemli kentlerinden
bir tanesi. Eğer bir turist, 2 günü biraz aşan
süreyle İstanbul’da kalıyorsa, hepimiz
hicap duymalıyız. Bu kente, çok daha uzun
süre kalacak bir zemini hazırlamak zorun-
dayız. Turist çeşidini, ülkemizin her köşe-
sinde ziyaret edebilir hale getirmeliyiz.
Kentimiz, evrensel değerlere, evrensel ze-
mine hazır hale gelmeli. Dünyanın her ül-
kesinden turist buraya gelmeli” görüşünü
dile getirdi. Türkiye ve İstanbul’un bu po-
tansiyele sahip olduğunu kaydeden İma-
moğlu, “Benim en önemli arzum ve
isteğim; İstanbul’un, dünyanın en fazla zi-
yaret edilen, en uzun süre kalınan ilk üç
şehrinden bir tanesi olması” dedi.

IBB ISIN HAKKINI 
VERMEYE HAZIR

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve
Gaziantep Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Fatma Şahin ise Gaziantep'in
UNESCO Gastronomi şehri olma sü-
recini anlatarak, "2014 yılında bele-
diye başkanı olduğumda baktım ki,
bu alanda büyük bir network var.
Koca UNESCO var sisteme gireme-
mişiz hiçbirine bakamamışız. Aynı
dili konuşamamışız. Bu bizim bece-
riksizliğimiz. Daha önceki Asım baş-
kanımız o kadar güzel çalışmış ki,

kültür turizminde ama rapor olumsuz
gelmişti. Hemen Kültür Bakanlı-
ğı'mızla oturduk çalıştık. Akademik
dünya ile çalıştık. Bir bilenle çalıştık.
Gastronominin hikayesini yazdık. Tek
başına malzeme değil, düğün ye-
meklerini, bayram yemeklerini anlat-
tık 500 yemek çeşidimizi teorik
olarak çalıştık. Ama bunların hepsi
yüzde 20'dir. Bu kardeşinizin biraz
tecrübesi varsa bu işin yüzde 80'i ile-
tişimdir. İletişim, iletişim, iletişim.

Dede Korkut günü dediler, UNES-
CO'nun Paris'teki binasında Maltıhalı
Köfte ile ağızlarını yaktık, menengiç
kahvesi ile dinlendirdik. Antep bakla-
vasıyla da ağzımızın tadı yeniden
geldi dedik. Ve bunu başardık. Hatay
ardından Afyon UNESCO'nun liste-
sine girdi. İstanbul tasarımda girdi.
İstanbul'un o kadar büyük hazinesi
var ki, Anadoluyu İstanbul ile birlikte
birleştireceğiz. Ve önümüze bakaca-
ğız" şeklinde konuştu. 

ANADOLU'YU iSTANBUL iLE BiRLEŞTiRECEĞiZ

Kılıçdaroğlu’na 1 liralık dava!
Üniversite sınavına giren Ömer Alp Çakar, "Katarlı gençler ülkemizde sınavsız
tıp okuyabilecek" haberi üzerinden, hükümeti eleştiren CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, 1 liralık manevi tazminat davası açtı

Boğazıma sarıldı!
Küçükçekmece'de sokak ortasında eski kocası
tarafından defalarca bıçaklanan kadın yaşadığı
dehşeti anlattı. Genç kadın, "Sonra arkamdan
birinin geldiğini hissettim. Boğazıma sarıldı
bıçakla kesecekti dirseğimle vurdum bir tane.
Ondan sonra başka yerlerime saldırdı, kesti. 
Ben çığlık attım. İnsanlar toplandı" dedi

Güvenlİk kamerasına da yansıyan olay
sabah saat 07.30 sıralarında Küçükçekmece
Sultan Murat Mahallesi 2. Şen Sokak'ta

meydana geldi. 3 yıl önce eşinden boşanan Ehlinaz
Orak, işe gitmek için evinden çıktı, taksi arayan kadına
eski eşi K.E. bıçakla saldırdı. Bir süre ölmesi için kadının
başında bekleyen saldırgana çevredekiler müdahale etti.
Kaçan saldırgan daha sonra polis tarafından yakalandı.

Ben çığlık attım

Yaşadığı dehşeti anlatan 33 yaşındaki Ehlinaz Orak,
"Sabah işe gitmek için evden çıktım. Taksi bulanmayınca
bizim bir arka sokağa girdim. Sonra arkamdan birinin
geldiğini hissettim. Boğazıma sarıldı bıçakla kesecekti dir-
seğimle vurdum bir tane. Ondan sonra başka yerlerime
saldırdı, kesti. Ben çığlık attım. İnsanlar toplandı. 3 sene
oldu boşanmıştık. 9 yaşında bir de kızım var onu da arayıp
tehdit etmiş. Beni seçmezsen seni de öldürürüm demiş ço-
cuğuna. Geçen hafta nişanlandım. 2-3 gündür arayıp sü-
rekli tehdit ediyor. Ben 'aramızdaki her şey bitti' diyorum.
'Hayır mezarda bitecek' diyor. 'Hepinizi öldüreceğim' diye-
rek tehditler savurdu. Dün akşam karakola gittim şikayette
bulunacaktım avukatım 'sabah ben bulunurum' dedi. Sabah
da bu olayı yaşadık" diye konuştu.

Hepinizi öldüreceğim

Orak'ın kız kardeşi Seda Kılınç ise "Boşandığından beri teh-
ditler alıyordu. 'Bu işin sonu mezarda bitecek göreceksin' di-
yordu. Dün saat gece 1'e kadar karakolda bekledik. 'Gidin
kanıtlı bir şekilde getirin. Savcılık kanıtsız ifade istemiyor' dedi-
ler. Biz de avukatımızla konuştuk. 'Ben sabah dilekçe veririm.
Siz gidin dedi' çünkü çok bekledik. Sabah da ablam işe gider-
ken bıçakla saldırmış. Ülkemizde ilk defa olan bir şey değil bu
sonu da gelmeyecek biliyoruz. Ceza almıyorlar. Şuan biz bu-
rada konuşurken bile kaç tane kadın şiddete uğruyor" diyerek
duruma tepki gösterdi. Kadının yeğeni ise daha öncede çok kez
şiddet gördüğünü kendilerinin de tehdit ve şiddet gördüklerini
anlattı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden edinilen bilgi ise Eh-
linaz Orak'ın karakola geldiği ancak işlemlerin bitmesini bekle-
meden ayrıldığı yönünde. Orak'ın resmi başvurunun
alınamadığı kaydedildi. DHA

ZAYİ İLANI 
99440462110 nolu Geçici Koruma 

Kimlik kartımı kaybettim. Hükümsüzdür. 
Mahmoud Şalati 

Eyüp Kocauşu adına kayıtlı BEKO 300 TR
Marka model AT000227424 Seri

numaralı yazar ruhsatı kaybolmuştur.
Hükümsüzdür.V.D.Büyükçekmece

No:34228733990Eyüp Kocauşu adına
kayıtlı BEKO 300 TR Marka model
AT000227424 Seri numaralı yazar

ruhsatı kaybolmuştur.
Hükümsüzdür.V.D.Büyükçekmece

No:34228733990

UÇUŞLAR DURDURULDU
İçİşlerİ Bakanlığı, 81 il valiliğine “1
Temmuz 2021 Sonrası Ülkeye Giriş
Tedbirleri” konulu genelge gönderdi.
Genelgede, Sağlık Bakanlığı Halk Sağ-
lığı Genel Müdürlüğü tarafından yazı-
lan yazı ile diğer ülkelerde salgının
seyrinde yaşanan
gelişmeler de
göz
önünde
bulundu-
rularak 1
Temmuz 2021

tarihinden itibaren sınır kapılarında uy-
gulanması gereken tedbirlere ilişkin
önerilerin İçişleri Bakanlığı'na iletildiği
belirtildi. Genelgeye göre Bangladeş,
Brezilya, Güney Afrika, Hindistan,

Nepal ve Sri
Lanka’dan
gelen uçuşlar

bu konuda yeni
bir karar alınıncaya

kadar durduruldu. Bu
ülkelerden Türkiye'ye doğrudan

seyahat edilmesine izin verilmeyecek.

İBB Başkanı
Ekrem
İmamoğlu



Bozcaada 
sahilleri 
temiz
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HAYALI ÖĞRETMEN 
OLMAKTI!
Afyon’da trafik kazasında yaşamını yitiren Ezgi Aslanbek’in 
(22), matematik öğretmenliği bölümü 2’nci sınıf öğrencisi 
olduğu ortaya çıktı. Hep hayalini kurduğu matematik 
öğretmenliğini kazanan Ezgi Aslanbek’in, kazanın olduğu 
gün eski öğretmenleriyle piknikten döndüğü öğrenildi. Ezgi 
Aslanbek’in cenazesi toprağa verilmek üzere İzmir’e gönderildi

KAZA, 26 Haziran’da 
saat 22.00 sıralarında 
Afyonkarahisar- 
Konya çevreyolu Fatih 

Nizamiye kavşağında meydana 
geldi. A.T. (24) yönetimindeki 
03 BM 376 plakalı otomobil, 
S.Y.’nin kullandığı 06 BN 6432 
plakalı otomobille çarpıştı. 
Çarpışmanın şiddetiyle savrulan 
S.Y.’nin otomobili kavşakta 
bulunan elektrik direğine çarpıp, 
yan yattı. Kaza sonrasında bölgeye 
çok sayıda polis, sağlık ile İl 
Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 
(AFAD) ekipleri sevk edildi. Gelen 
ekipler yan yatan araçtaki Ezgi 
Aslanbek’in yaşamını yitirdiğini 
belirledi. Ekipler, 06 BN 6432 
plakalı otomobilde yolcu olarak 
bulunan ve yaralanan H.İ.K.’yi ise 
ambulansla Afyonkarahisar Devlet 
Hastanesi’ne kaldırdı.

Cenazesi İzmir’e gönderildi
Kurtarma çalışması için gelen 

AFAD ekipleri, mesai arkadaşları 
Sadettin Aslanbek ile eşi Sevim 
Aslanbek’i, görevde olmamasına 
rağmen olay yerinde görünce 
şaşırdı. Aslanbek, kazaya karışan 
araçlardan birinde kızının olduğunu 
söyleyince AFAD ekipleri bir süre 
durumu sakladıktan sonra acılı 
babaya, kızı Ezgi Aslanbek’in 
yaşamını yitirdiğini güçlükle söyledi. 
Ezgi Aslanbek’in cenazesi bu sabah 
erken saatlerde yapılan otopsi 
işlemlerinin ardından toprağa 
verilmek üzere İzmir’in Bergama 
ilçesine bağlı Ovacık’a gönderildi.

Piknikten dönüyordu
Ezgi Aslanbek’in 

öğretmenlerinden etkilenerek, 
matematik öğretmeni olmayı hayal 
ettiği ve Balıkesir’de Matematik 
Öğretmenliği Bölümü 2’nci sınıf 
öğrencisi olduğu öğrenildi. Ezgi 
Aslanbek’in kazanın olduğu 
gün eski eğitim kurumundaki 
öğretmenleriyle katıldığı piknikten 
döndüğü, kazaya karışan otomobili 
kullanan S.Y.’nin de eski öğretmeni 
olduğu belirtildi.  - DHA

Mesleğine aşık bir öğrenciydi
EZGI Aslanbek’in eski matematik 

öğretmeni Burhan Can, “Kursumuzun eski 
öğrencilerinden biri olmasına rağmen ne 
kursumuzla ne de öğretmenleriyle bağını 
hiç koparmamış, vefalı, güler yüzlü ve 
öğretmenlik mesleğine aşık öğrenciydi. 
Üniversiteyi kazanmasına rağmen 
Afyonkarahisar’da olduğu zamanlarda 
sürekli kurumumuza uğrardı. Biz de ona 

öğretmenlik açısından neler yapabileceği 
konusunda elimizden geldiğince ışık 
tutmaya çalışırdık. Yaşam enerjisi çok 
yüksek, güler yüzlü, etrafına sürekli enerji 
saçan, çok neşeli, kendi güzel, kalbi güzel 
bir insandı. Genç yaşta aramızdan ayrılışı 
biz çok derinden yaraladı, onu anılarda 
örnek davranışlarıyla anmaya devam 
edeceğiz” dedi.

Edirne’nin Keşan ilçesinde atık malzemelerden yapılan maketlerle hazırlanan 
Geri Dönüşüm Parkı ile dünya ve olimpiyat şampiyonu milli halterci Naim 

Süleymanoğlu’nun heykelinin sergilendiği Gençlik Parkı, törenle açıldı
KEŞAN Belediyesi Destek Hizmetleri 

Müdürlüğü bünyesindeki kademe binasında 
toplanan araç lastiği, plastik, demir, ahşap ve 
cam atıklar geri dönüşüme kazandırılıp uçak, 
oktomobil, tank, motosiklet, yel değirmeni, 
ağaç ve hayvan maketlerine dönüştürüldü. 
Atık malzemelerden yapılan maketlerle, Yeni 
Mahalle’deki 2,5 dönümlük alanda Geri 
Dönüşüm Parkı oluşturuldu. Geri Dönüşüm 
Parkı ile Gençlik Parkı’na konulan milli halterci 
Naim Süleymanoğlu heykelinin açılışı için 
tören düzenlendi. Törene, AK Parti Edirne 
Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Vali Yardımcısı 
Hakan Yavuz Erdoğan, Keşan Kaymakamı 
Cemalettin Yılmaz, İstanbul Gaziosmanpaşa 
Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Keşan 
Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Edirne 
Çevre Koruma Vakfı Müdürü Ali Eraslan, 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Engin Öztürk, 
kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Çevre bilinci oluşturuyoruz
Belediye Başkanı Helvacıoğlu, parkın 

bulunduğu alanın atıl durumda olduğunu ve 
belediye olarak burayı geri dönüşüm parkı 

yaparak değerlendirdiklerini belirterek, “Burada 
imalat tamamen belediyemize ait. Bunların daha 
büyüğünü, daha güzellerini diğer mahallelerimize 
de yapmak istiyoruz ve bunun mesajını 
veriyoruz. Atık malzemeleri değerlendirmek 
hem kendi çevremize hem de dünyaya karşı 
boynumuzun borcu. Tamamı plastik ve metal 
atıklardan oluşan parkımız hem ülkemiz 
de hem de yurt dışında ilgi gördü. Bir hafta 
önce Bulgaristan’ın Burgas Valiliği bir heyet 
göndererek incelemelerde bulundu. Biz bu parkla 
geri dönüşümün önemini eğlenceli bir yolla 
anlatmak istedik. Burada amacımız, çevre bilinci 
oluşturmak ve farkındalık yaratmak. Bizler atıklar 
çöp değil, gelecektir bilinciyle israfı önlüyor, 
kaynaklarımızı verimli kullanıyor ve doğamızı 
koruyoruz. Ayrıştırıyoruz, dönüştürüyoruz, 
kazandırıyoruz ve önemsiyoruz” dedi. Etkinlikte, 
parktaki maketleri yapan Keşan Belediyesi 
Destek Hizmetleri Müdürlüğü personeli Mustafa 
Özdemir ile çevre gönüllüsü Melih Andaç’a 
Başkan Helvacıoğlu tarafından plaket takdim 
edildi. Protokol ayrıca parkta oluşturulan hatıra 
kütüğüne anı levhası çaktı.

- İRFAN DEMİR

CEP 
Herkül’ü unutulmadı

MARMARA Denizi ve 
Çanakkale Boğazı’nda 
aylardır bitmek bilmeyen 
müsilajın Kuzey Ege’deki 
turizm cenneti Bozcaada 
da görülmeye başlanması 
tatilcilerin tedirgin olmasına 
neden oldu. Tatilini 
Bozcaada’da geçiren ve 
adaya olan sevgisiyle 
bilinen oyuncu Ata 
Demirer ise sosyal medya 
hesabından paylaştığı 
video ile ada sahillerinde 
müsilajın olmadığını ancak 
lodosla adanın kıyılarına 
vurduğunu belirti. Demirer, 
yayınladığı videoda şu 

ifadelere yer verdi: “Sevgili 
arkadaşlar merhaba. 
Müsilaj meselesini çok 
soruyorsunuz. O yüzden 
şu mesajı bırakayım dedim. 
Poyraz estiği sürece Kuzey 
Ege’de müsilaj problemi 
olamaz. Çünkü müsiller 
Çanakkale Boğazı’ndan 
çıkıyor. Limni’ye, Atina’ya, 
açık denizlere doğru 
atılıyor. Rüzgar alıp o tarafa 
götürüyor, akıntı o yönde. 
Ama ne zaman lodos eser 
o zaman müsilaj oluyor. 
Lodos da yazın bir kere, iki 
kere, üç kere olur. Haberiniz 
olsun şimdiden iyi tatiller.”

ANTALYA’DA 3 gün önce 
halasının evinden çıktıktan 
sonra kendisinden bir 
daha haber alınamayan ve 
polis tarafından her yerde 
aranan yeni mezun doktor 
Duygu Eda Altıngeyik’in 
(24), bir arkadaşının evinde 
olduğu öğrenildi. Akdeniz 
Üniversitesi Tıp Fakültesi 
yeni mezunlarından Dr. 
Duygu Eda Altıngeyik, 
25 Haziran Cuma günü 
halasının Kepez ilçesi Varsak 
Mahallesi’ndeki evinden 
“Yürüyüşe çıkıyorum” 
diyerek ayrıldı. Yanına 
kimliğini ve telefonunu 
almadığı belirlenen 
Altıngeyik, eve dönmedi. 
Cumartesi düzenlenen 
mezuniyet balosuna da 

gitmeyen Altıngeyik hiçbir 
yerde bulunamayınca 
yakınları Sakarya Polis 
Merkezi’ne giderek kayıp 
başvurusunda bulundu. 
Başvuru üzerine harekete 
geçen Antalya Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş Şube 
Müdürlüğü Kayıplar Büro 
Amirliği ekipleri, Duygu Eda 
Altıngeyik’i bulmak için çok 
yönlü araştırma başlattı. 
Ablasının hayatından 
endişe ettiklerini söyleyen 
aynı okulda okuyan kardeşi 
Mehmet Altıngeyik, bugün 
televizyon programına 
çıktı. Programı izleyen ve 
telefonla arayan Duygu Eda 
Altıngeyik, kaybolmadığını, 
bir arkadaşının evinde 
kaldığını söyledi.

Kayıp sandılar 
EVDE ÇIKTI!

Çanakkale’nin turizm cenneti Bozcaada’da görülen 
müsilaj tatilcileri tedirgin ederken, turizmcileri de 
kaygılandırdı. Bozcaada sevgisiyle bilinen oyuncu 

Ata Demirer, sosyal medyada paylaştığı video ile ada 
sahillerinde müsilaj olmadığını belirtti

ANKARA’DA alışveriş merkezlerinde 
(AVM) oluşturulan aşı uygulama nok-
talarında, çalışanlar ve vatandaşlara 
koronavirüs aşısı yapılmaya başlandı. 
Ankara Il Sağlık Müdürlüğü Halk Sağ-
lığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından, 
koronavirüsle mücadele kapsamında, 

kentte yaklaşık 30 AVM’de aşı uy-
gulama noktası oluşturuldu. Ankara 
Yüksek Hızlı Tren Garı’ndan sonra 

AVM’lerde de aşıya ulaşmada sorun 
yaşayan vatandaşlar ve çalışanlar 

‘yerinde aşı’ uygulaması kapsamında 
aşılanmaya başladı. Yenimahalle 

ilçesindeki AVM’de uygulama nokta-
sında vatandaşlara, onay formu dü-

zenleyip, sisteme girişleri yapıldıktan 
sonra koronavirüs aşısı yapıldı. Aşı 
olanlardan AVM çalışanı Emre Demir 
(30), “Uygulama gerçekten devleti-
mizin yaptığı en büyük iyiliklerden. 
Aşı ayağımıza kadar geldi” dedi. 

AVM’de aşı 
OLDULAR



B angladeş Dışişleri Bakanı
Abul Kalam Abdul
Momen, “Güney Asya

Bölgesinde Güncel Barış ve 
Güvenlik Sorunlarını Yeniden 
Değerlendirmek” başlıklı uluslar-
arası çevrim içi seminerde ko-
nuştu.Myanmar’da yaşanan krizin
bölgenin istikrarını ve güvenliğini
olumsuz etkilediğinin altını çizen
Momen, Arakanlı Müslümanlar
(Rohingya) krizinin artık Myan-
mar’ın iç meselesi olmaktan çıka-
rak Güney ve Güneydoğu Asya
bölgelerinin huzurunu bozduğunu
ve küresel bir feryada dönüştü-
ğünü vurguladı. Momen, bölgesel
barış ve istikrara atıfta bulanarak,
"Zulüm gören insanların yüksek
menfaati ve bölgenin istikrarı için
Rohingya krizinin, en yüksek ön-
celikle kalıcı bir şekilde çözülmesi
gerekiyor.” diye konuştu. Uluslar-
arası toplumu, Myanmar’ın kendi
halkına yönelik zulmünü durdur-
ması için baskı yapmadığı gerek-
çesiyle eleştiren Momen, Arakanlı
Müslümanların vatanlarına geri

dönebilmeleri için herkesi ses çı-
karmaya davet etti. Rohingya kri-
zinden en çok etkilenen ülke olan
Bangladeş, 1,2 milyondan fazla
Arakanlı mülteciye ev sahipliği 
yapıyor.

Arakanlı Müslümanlara
etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde
2012'de Budistler ile Müslümanlar
arasında çatışmalar çıkmış, olay-
larda çoğu Müslüman binlerce kişi
katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri
ateşe verilmişti. Arakan'daki sınır
karakollarına 25 Ağustos 2017'de
düzenlenen eş zamanlı saldırıları
gerekçe gösteren Myanmar or-
dusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel
şiddet eylemleri başlatmıştı.Ulus-
lararası insan hakları kuruluşları,
yayımladıkları uydu görüntüleriyle
yüzlerce köyün yok edildiğini ka-
nıtlamıştı. BM ve uluslararası
insan hakları örgütleri, Arakanlı
Müslümanlara yönelik şiddeti,
"etnik temizlik" ya da "soykırım"
olarak adlandırıyor. DHA
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Savaş imtihanına TSK tarafından hazırlandık

Trump geri döndü!
Eski ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz
Saray'dan ayrıldıktan sonra düzenlediği
ilk mitinginde, son seçimde oyların
sayılmasıyla ilgili iddialara yer verirken,
Başkan Joe Biden ve Demokrat Partinin
politikalarıyla ilgili eleştirilerde bulundu

OHiO'nun Wellington kentinde binlerce kişiye
seslenen Trump, Kasım 2020 seçimlerindeki
yenilgisine oyların sayılmasındaki hilelerin

neden olduğu iddiasını yinelerken, "Seçimleri iki kez ka-
zandık ve üçüncü kez kazanmamız gerekebilir. Bu müm-
kün." dedi. Eski Başkan, ülkenin güney sınırını geçerek
ABD'ye ulaşan göçmen sayısındaki artışa dikkat çektiği
konuşmasında, "Ülkemize gelen milyonlarca insan var.
Kim olduklarına dair hiçbir fikrimiz yok. Joe Biden
bizim yaptığımızın tam tersini yapıyor." ifadelerini kul-
landı. Trump, ABD Başkanı Joe Biden'ı Çin'e "boyun
eğmekle" suçlarken performansının dünya sahnesinde
"utanç verici" olduğunu söyledi. Donald Trump, yeniden
aday olup olmayacağı konusunda net bir ifade kullan-
madığı mitingde, Cumhuriyetçi Partinin ABD Senatosu
ve Temsilciler Meclisinde çoğunluğu tekrar sağlayabile-
ceği yönünde seçmenleri teşvik edici sözlere yer verdi.
Trump, "Meclisi, Senatoyu ve Amerika'yı geri alacağız.
Bunu yakında yapacağız." dedi.

HaMas Siyasi
Büro Başkanı İs-
mail Heniyye, İsra-

il'in Gazze Şeridi'ne 10
Mayıs'ta başlattığı ve 11 gün
süren saldırılarından sonra 10
Haziran'da Mısır'ın başkenti
Kahire'de Mısır İstihbarat
Başkanı Abbas Kamil'le gör-
üştü. Hamas lideri, İsrail ile
Aralık 2020'de normalleşen
Fas'a, 13 Mayıs'ta 5 günlük zi-
yaret gerçekleştirdi. Heniyye,
burada devlet yetkilileri, basın
mensupları, siyasi parti liderleri ve sivil toplum temsilci-
leri dahil geniş bir kesimle buluştu. Heniyye, 21 Hazi-
ran'da Moritanya'ya geçerek, burada da Cumhurbaşkanı
Muhammed Vild el-Gazvani'nin yanı sıra siyasi parti ve
sivil toplum temsilcileriyle bir araya geldi. Hamas Siyasi
Büro Başkan Yardımcısı Halil el-Hayye ise Heniyye'nin
yurt dışı ziyaretleriyle ilgili olarak, bu ziyaretlerle Filistin
meselesine iade-i itibar kazandırmayı ve işgale karşı yeni-
den dayanışmayı tesis etmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

İsrail ile normalleşmeye darbe

Yazar ve siyasi analist Mustafa es-Savvaf,  Heniyye'nin
ziyaretlerini değerlendirdi. Heniyye'ye gösterilen ilginin,
"direnişin açıkça kabul edilmesi" olduğunu belirten Sav-
vaf, ziyaretin sonuçlarıyla ilgili "İsrail ile normalleşmeye
darbe" yorumunda bulundu. Savvaf, İsrail'in son saldırı-
ları ve Filistin direnişi sonrasında Arap ülkelerinin İsrail
ile normalleşmeyi gözden geçirmesini beklediğini belirte-
rek, Hamas lideri Heniyye'nin ziyaretlerine dair şu değer-
lendirmede bulundu: Filistinli analist yazar Hüsam
ed-Deceni de "Bu ziyaretler, Heniyye'nin Filistin mesele-
sine hizmet edecek şekilde Arap ve İslam coğrafyasıyla
iletişim kurma ve açılım yapma isteğinin bir yansıması."
dedi. Deceni, Heniyye'nin Fas ziyaretinin partiler düze-
yinde olsa da Rabat'ın İsrail'le ilişkilerini yeniden başlat-
ması karşısında bir lobi oluşturulması ve Fas
toplumunda normalleşme karşıtı bir açılım gerçekleştiril-
mesi açısından önemli olduğunu vurguladı. İsrail'in nor-
malleşme, Arap kamuoyundaki imajının iyileşmesi ve bir
dost olarak kabul edilmesi propagandası gölgesinde ger-
çekleşen ziyaretin, resmi ve halk düzeyinde Fas toplu-
muyla güven köprüsü inşa etmeyi hedeflediğini belirten
Deceni, şunları söyledi: "Heniyye'nin ziyareti ayrıca
(İslam İşbirliği Teşkilatı'na bağlı) Kudüs Komitesi Baş-
kanı olması açısından Fas'ın işgal altındaki Kudüs'e Ako-
nusundaki önemli rolünü de teyit ediyor."
HABER MERKEZİ

Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Silahlı Kuvvetler Günü münasebetiyle yaptığı açıklamada savaşın
bir ordu için imtihan olduğunu belirterek “Bizi de bu imtihana Türk Silahlı Kuvvetleri hazırladı” dedi

Bakan Hasanov, Azerbaycan
ordusunun gösterdiği yüksek
cesaret ve vatanseverlikte Türk

Silahlı Kuvvetleri'nin büyük rolü oldu-
ğunu söyledi. Hasanov, Silahlı Kuvvetler
Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, tüm

dünyanın Azerbaycan ordusunun Kara-
bağ'daki başarısını yakından takip ettiğini
belirterek, “Savaş bir ordu için imtihandır.
Bizi de bu imtihana Türk Silahlı Kuvvet-
leri hazırladı. Azerbaycan ordusunun
gösterdiği kabiliyet, cesaret ve vatansever-

likte Türkiye'nin büyük rolü oldu” dedi.
Şuşa Beyannamesi ile iki ordu arasında
yüksek seviyede entegrasyonunun sağla-
nacağını vurgulayan Hasanov, edindikleri
tecrübeleri dost ülkelerle paylaşmaya
hazır olduklarını dile getirdi. DHA

Bangladeş Dışişleri Bakanı
Momen, Rohingyaların

yaşadığı krizin Güney Asya
bölgesinin huzurunu

bozduğunu belirterek, 
"Zulüm gören insanların 

yüksek menfaati ve bölgenin
istikrarı için Rohingya krizinin,

kalıcı bir şekilde çözülmesi
gerekiyor” dedi
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Lübnan isyanı

buyuyor
Lübnan'da 
doların karaborsada
16 bin liradan
saatler içinde 
18 bin liraya
çıkmasını 
protesto eden
vatandaşlar,
Trablusşam ve
Sayda kentlerinde
yer alan Merkez
Bankası şubeleri ile 
milletvekillerinin
evlerine 
yürüdü

Merkez Bankasının resmi kuru
1500'de sabit tutmasına rağmen
karaborsada bugün itibarıyla 1

ABD doları, 18 bin Lübnan lirası üzerinden
işlem gördü. Mali ve ekonomik krizin baş gös-
terdiği 17 Ekim 2019'dan sonra karaborsada
dolar karşısında hızla değer kaybeden yerel
para biriminin 18 bin liradan işlem görmesi
başkent Beyrut'un yanı sıra kuzey, güney ve
doğudaki kentlerde tepkiyle karşılandı. Gün-
düz saatlerinde ülkenin çeşitli bölgelerinde çöp
konteynerleri ve ateşe verilen lastiklerle trafiğe
kapatılan yollar, ordunun müdahalesiyle kısa
sürede yeniden trafiğe açıldı. Lübnan'da yok-
sulluk ve işsizliğin en yoğun olduğu kuzeydeki
Trablusşam kentinin farklı bölgelerinde eylem-
ler düzenleyen göstericiler, kentteki bazı millet-
vekilleri ile Merkez Bankası şubesinin önüne
yürüdü. Görgü tanıkları, kentteki bir milletve-
kilinin evi önünde düzenlenen gösteride ateş
açılması sonucu yaralananlardan birinin du-
rumun ağır olduğunu aktardı. Kentteki Mer-
kez Bankası şubesine bahçesine giren
göstericiler, Lübnan ordusunun aldığı yoğun
güvenlik önlemleri sayesinde binaya yaklaşa-
madı. Ülkenin resmi haber ajansı NNA'nın
haberine göre, Trablusşam'daki bazı banka şu-
belerinin camları kırıldı.NGörgü tanıkları ay-
rıca, Tramblusşam kentinde eylemlerde 2 el
bombasının atılması sonucu 2 askerin yara-

landığını ifade etti.
Öte yandan başkent Beyrut'ta toplanan bir
grup protestocu da Ekonomi ve Ticaret Ba-
kanı Raul Name'nin evi önünde sloganlar attı.
Lübnan'da gıda, ilaç ve akaryakıt gibi temel ih-
tiyaç maddelerinin dolarla ithal edilmesi nede-
niyle karaborsadaki kur, ülkede doğrudan
hayat pahalılığına yol açıyor.

Lübnan'daki ekonomik ve 
siyasi durum

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölün-
meler açısından oldukça kırılgan bir yapıya
sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yılların-
daki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşı-
yor. Beyrut Limanı'nda Ağustos 2020'de
meydana gelen büyük patlama Lübnan'daki
ekonomik sıkıntıları artırdı ve yeni bir hükümet
krizi doğurdu. Başbakan Hassan Diyab hükü-
meti, patlama sonrası gelen tepkiler üzerine 10
Ağustos 2020'de istifa etti ancak siyasi gruplar
arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle ül-
kede aylardır yeni hükümet kurulamadı. Siyasi
güçleri ve yöneticileri ülkedeki ekonomik krizin
nedeni olarak gören halk, uzun yıllardır ikti-
darı paylaşan mezhepsel siyasi partilerin yer
almadığı, teknokratlardan oluşan küçültülmüş
bir hükümetin kurulmasını talep ediyor. Gele-
cekte neler olacağı ise merak konusu.
HABER MERKEZİ

3 milyara yakın
kişi aşı oldu
Dünya genelinde 2 milyar 920 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı
yapılırken, Türkiye, 47 milyon 146 bin 237 doz ile 9. sırada yer aldı

Dünya genelinde yeni
tip koronavirüse (Kovid-
19) karşı uygulanan aşı-

lar, 2 milyar 920 milyon dozu aştı.
Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği
"Ourworldindata.org" sitesine göre,
Çin 1 milyar 165 milyon 230 bin doz
ile en fazla aşı yapılan ülke olurken
bu ülkeyi 322 milyon 123 bin ile
ABD, 321 milyon 760 bin ile Hindis-
tan, 92 milyon 920 bin ile Brezilya,
76 milyon 322 bin ile İngiltere, 71
milyon 440 bin ile Almanya, 50 mil-
yon 990 bin ile Fransa, 49 milyon
474 bin ile
İtalya, 47 mil-
yon 146 bin
doz ile Tür-
kiye, 43 mil-
yon 369 bin ile
Meksika, 39
milyon 50 ile
Endonezya,

38 milyon 810 bin ile İspanya, 38
milyon 98 bin ile Rusya, 37 milyon
214 bin ile Japonya, 35 milyon 135
bin ile Kanada, 28 milyon 354 bin ile
Polonya ve 22 milyon 442 bin ile Şili
izledi. Dünya genelinde Kovid-19'a
karşı uygulanan aşı, 2 milyar 920
milyon dozu geçti. Nüfusa oranla en
fazla doz aşı yapılan ülke, her 100 ki-
şiye düşen 152,1 doz sayısı ile Birle-
şik Arap Emirlikleri (BAE)
oldu.BAE dahil 12 ülkede uygulanan
doz sayısı nüfusu aştı. Her 100 kişiye
uygulanan doz sayısı Malta'da

147,31, Sey-
şeller’de
140,31, San
Marino'da
130,79, İsra-
il'de 123,56,
bin kişi haya-
tını kaybetti.
DHA

Filistin için kritik
görüşme
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Y üksek Mimar Restoratör Seda
Özen Bilgili ve Sema Özen Toth
kardeşler, inşaat mühendisi ve aynı

zamanda ahşap sanatkarı babalarıyla,
Sultanahmet'te Bizans Büyük Saray ka-
lıntılarının üzerine inşa edilen Türk evle-
rinden oluşan mahallede, 8 yapıyı
restore ederek yok olmaktan kur-
tardı.Öğrencilik yıllarından itibaren
çalışmanın gücüne inanan Bilgili, ar-
keolojik çalışmalarla mimariyi, güzel
sanatlarla buluşturarak geçmişi bu-
güne taşıyor. Öğrencilik yıllarında
ODTÜ Tarihsel Çevre Değerlerini
Araştırma Merkezi'nin koordine
ettiği kurtarma kazıları kapsa-
mında Urfa Akarçaytepe'de ar-
keolojik kazı ve mimari çizimi
yapan Bilgili, Topkapı Sara-
yı'ndaki bir arkeolojik kazının
da mimari çizimlerini gerçek-
leştirdi. Bilgili, 2001-2003
yılları arasında İBB'nin Ta-
rihi Yarımada'nın Koruma
Amaçlı İmar Planı'nda
mimari envanter ve anıt
fişlerini ve korunması ge-
rekli eski eser öneri ça-
lışmalarıyla kayıp eser
envanterlerinin plan
araştırmasını yaptı.
2005'de Ayasofya
Türbelerinin rölöve-
restorasyon projele-
rini çizen,
ardından Edirne
Kentsel Sit Alanı
ve Etkileme
Geçiş Bölge-
si'nde mimari
envanter ve
anıt fişlerini,
korunması
gerekli eski
eser öneri
çalışmala-
rını yapan
Bilgili,
geçmişin
izini in-
celikli
bir
sanat
anla-
yı-

şıyla bugüne yansıtıyor. Bilgili,
sosyal medyadan aktif olarak
İstanbul ve Anadolu mimari
mirasına dair çeşitli konu-
larda toplumu bilgilendi-
riyor. Kız kardeşi Yüksek
Mimar Restoratör
Sema Özen Toth ve
babaları İnşaat Mü-
hendisi Kemal Özen
ile kendi işini kuran
Bilgili, 2003'de Emi-
nönü Yeni Camisi'nin
Mısır Çarşısı yönün-
deki minaresini çizdi,
ardından Sultanahmet
Camisi'nin 3 yıl süreyle
kısmi projelerinin müellifi
ve restorasyon sorumlulu-
ğunu üstlendi. Seda ve Sema
kardeşler, kendi işleri bünyesinde
eski eser restorasyon projeleri, kar-
gir yapı restorasyon uygulamaları,
ahşap atölyeleriyle ahşap yapı restoras-
yon uygulamalarını sürdürüyor. Cankur-
taran'da, Bizans Büyük Saray
kalıntılarının üstüne inşa edilmiş Türk ev-
lerinden oluşan bir mahallede yedisi tes-
cilli, biri tescilsiz 8 yapının restorasyon
uygulamasını yapan mimar kız kardeşler,
bir zamanlar İstanbul'un sembolü olan
ahşap evlerin günümüze taşınma sürecini
anlattı.

Bir kutudan daha fazlası

Bilgili, restore ettikleri eski İstanbul evleri
diye anılan ahşap yapıların, Köprülü Ko-
nağı, Hammamizade İsmail Dede Efendi
Evi ve Akbıyık Camisi'ne komşu konu-
munda olduğunu söyledi.Sultanahmet'in
fetihten sonra şenlenen çok güzel bir
mahalle olduğunu belirten Bilgili, Türk
evlerinden oluşan bir mahallede çalış-
manın büyük bir şans olduğunu vur-
gulayarak, şöyle devam etti: "O
güzelim ahşap evler tamamıyla tah-
rip ve yok olmuştu, iadeiitibar ka-
zandırmak ve kendi özgün doku,
detay ve yapılarıyla geleceğe bu
mirası taşımak istedik. Mimar-
lıkta, 'insan ölçeği' dediğimiz bir

kav-
ram vardır,
yani yollar ve evler için insan ölçeği... Bu-
rada insanlar, birkaç merdiven indiği
zaman sokakla buluşabiliyordu ama
şimdi ayaklarımız topraktan kesildi, çok
yukarıdan şehre bakıyoruz, şehirle ilişki-
miz kayboldu. Arkamda gördüğünüz ev-
lerin sahipleri kendileri için bir kalfa ve
mimar bulup yaptırmışlar, belki o za-
manlar bu insanlar mimarlık eğitimi al-
mamış ama kendisi için hayat ve dünya
görüşüne uygun bir ev tasarlayıp inşa et-
tirmiş. Şimdi bizler bir müteahhidin ken-
disi için kar edeceği, en hızlı ve en karlı
olacak şekilde tasarlanmış evler inşa etti-
rip, onların içinde yaşıyor böylece kişilik-
lerimizi kaybediyoruz. Yeni yapılardan bir
Dede Efendi, Buhurizade Mustafa Itri,
Orhan Kemal veya bir şair ve yazar çık-
mayabilir. Yani yüzlerce yıllık mirasa
sahip olan evlerin dokusu ve yapısı, her
coğrafya ve iklime göre şekillendirdiğimiz
evlerden uzaklaşıp, bütün Türkiye'de, bu
kadar zengin mirasa sahip Anadolu'da
birbirinin kopyası olan evler inşa etmek,
kişiliklerimizde geri dönülmez sıradanlık-

lar oluşturuyor." Bilgili, doğal yapılarla
sağlık, mutluluk ve psikoloji arasındaki
ilişkinin göz ardı edilmemesi gerektiğini
ifade ederek, "Yani yapılar sadece içinde
yaşadığımız kutulardan ibaret değil, on-
larla birlikte yaşar, yaşlanırız ve zaman
geçirdiğimiz bu kutularla en az bir araba
tasarımı kadar ilgilenmemiz gerektiğini
düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Genç mimarlara tavsiyeler

Özellikle ahşap yapılarda çok hassas bir
çalışma yürüttüklerini dile getiren Bilgili,
o yapıları sökmeden, yıkmadan, detayla-
rını kaybetmeden, özgün halleriyle koru-
yarak, daha zor ve meşakkatli ama özgün
ruhunu taşıyan ve koruyan bir şekilde res-
tore etmeyi planladıklarını söyledi. Bilgili,
"Yeniden ayağa kaldırdığımız ahşap ev-
lerde tek modern olan şey rengiydi, onun
dışında kargir bodrum katları korundu,
oda planları ve geçmişte sahip olduğu
detayları ve karakteri tümüyle yaşatıldı."
dedi. Bilgili, yeni projelerine ilişkin de bilgi

vererek, Sultan II. Abdülhamid'in ku-
zeni de olan Yusuf İzzeddin Efen-

di'nin köşkünün projelerini
tamamladıklarını, uygulama-

sına başlayacaklarını ifade
etti. Devam eden birçok

restorasyonlarının da
bulunduğunu aktaran
Bilgili, "Bu minvalde
mesleğe gönül veren
genç arkadaşlarım-
dan sabırlı olmala-
rını istiyorum. İşe
sadece iş olarak
bakmamak çok
önemli, kendilerine
mutluluk sağlayan

yapıların dönüşümle-
rini ve restorasyonları

sabırla yapmalarını
öneriyorum." şeklinde ko-

nuştu.

İşimi her zaman okul
olarak gördüm

Yüksek Mimar Sema Özen Toth da
mimarlığın çocukluk hayali olduğunu ve
babasının yönlendirmesi ile Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesine girdiğini,
yenileme ve koruma dalında da yüksek li-
sans eğitimini tamamladığını belirtti.
Gündelik yaşamda da detaycı bir insan
olduğunu ve bunu işine yansıttığını belir-
ten Toth, kardeşi ve babasıyla çalışmanın
kendisine daha büyük bir deneyim kazan-
dırdığını aktararak, şöyle devam etti: "Biz
üç kız kardeşiz, içimizde belki de en
küçük olduğum için babaya en düşkün
olan benim ama babayla çalışmak aslına
bakarsanız öğretici olduğu kadar da zor
bir durum. Lakin artık birbirimize alıştık.
Seda, babam ve benim yapılarımız farklı
ben çok detaycıyım, Seda daha genele
bakabiliyor, babam ise daha çok imalat
kısmında bizi destekliyor. Birbirimizi ta-
mamladığımız için zorlanmak bir yana
çok zevk alarak işimizi sürdürüyoruz
çünkü biliyorum ki orada birisi işini yapı-
yor. Restorasyonunu tamamladığımız bu
ahşap evleri yaparken çok yoruldum belki
ama işimi her zaman bir okul olarak gör-
düm, genç mimar arkadaşlarıma da her
zaman bunu öneriyorum." 
HABER MERKEZİ
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Oyuncu Hande Erçel, Kansersiz Yaşam Derneği'nin iyi niyet elçisi oldu. Erçel, sosyal sorumluluk 
projesinin önemini, "Reklamda dünyayı değiştiren, umut veren, fark yaratan Kansersiz Yaşam
Derneği’nin bir kahramanı olarak karşınızda olacağım" sözleriyle dile getirdi

27 yaşındaki oyuncu Hande
Erçel, Kansersiz Yaşam Der-
neği’nin sosyal sorumluluk rek-

lam filminde kanser hastalarına ve ailelerine
destek için çağrıda bulundu. Yayınlanan
filmde; rol aldığı projelerde farklı rollere bü-
rünerek izleyiciyle buluştuğunu bu kez
Hande olarak kanser hastalarına destek
olmak istediğini belirten Erçel, herkesi "Baş-
rol sizsiniz" diyerek yardıma davet etti.

Oyuncu, sosyal sorumluluk projesinin öne-
mini şu sözlerle dile getirdi: “Bu filmde çok
uzun süredir, çok istediğim, dünyayı değişti-
ren, umut veren, fark yaratan Kansersiz
Yaşam Derneği’nin bir kahramanı olarak kar-
şınızda olacağım. Her günün yeni bir başlan-
gıç olabileceğini, yaşamın her ne olursa olsun
devam ettiğini bilmeye ihtiyaç duyduğum za-
manlarda, Kansersiz Yaşam Derneği’nin bin-
lerce çocuğun tedavi olması için hastanelere

bölümler açtıklarını, çocuklara ve ailelerine
psikolojik destek sağladıklarını öğrendim.”

Gelin kahraman olun

Herkesi sorumluluk almaya çağıran güzel
oyuncu, “Yüzlerce insanın kan ve kök hücre
bağışçısı olmalarını sağladıklarını, sağlığın
önemini anlatmak için proje üstüne proje
ürettiklerini gördüm. Tüm bunlar bana de-
ğiştiremeyeceğim şeyleri kabul ederek, değiş-

tirebileceklerim için gücümü kullanmam ge-
rektiğini hatırlattı. Hepimiz başkalarının ha-
yatına kattığımız değer kadar kahraman
olabiliriz. Ben 4381’e KAHRAMAN yazan
ilk mesajı atarak, Kansersiz Yaşam Derne-
ği’nin maddi manevi destek olduğu ailelerin
hepimizin ailesi olduğunu hatırlatmak bu hi-
kayeyi başlatıyorum... Yalnız değilim biliyo-
rum. Sizleri de benimle birlikte gerçek bir
kahraman olmaya davet ediyorum” dedi.

Hande Erçel, iyi niyet elçisi oldu

sultanahmet’e
hayat verDIler
Yüksek Mimar Restoratör Bilgili ve Toth kardeşler, inşaat mühendisi babalarıyla,
Sultanahmet'te Bizans Büyük Saray kalıntılarının üzerine inşa edilen Türk 
evlerinden oluşan mahallede, 8 yapıyı restore ederek yok olmaktan kurtardı

restorasyonu tamamlanan ahşap evlerin sahibi ve işletmecisi Furkan idgü
ise dedesinden miras kalan eski mahallenin içinde yer alan ahşap evleri, günü-

müze taşımaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Burada oturanların çoğu en az
30-40 yıldır burada ikamet eden insanlar. ilk başta biraz zorlandık ama daha sonra
bizi kabul edip, sevdiler. Sonuç olarak bu mahallenin yenilenmesi ve yapılmasının

bütün mahalleye faydası var çünkü bütün mahallenin değeri, giden, gelen insanların sir-
külasyonu arttı ve insanların da merakını artıran, dikkatini çeken bir durum oluştu." ifade-

lerini kullandı. Ahşap evlerden oluşan yeni çehresiyle bölgeyi selamlayan sokağın,
Sultanahmet bölgesindeki diğer işletmecilerin ilgisini çektiğini vurgulayan idgü, konuş-

masını şöyle tamamladı:"Tarihi doku ile modernin buluşması bence çok hoş, görseli
fantastik bir hava yaratıyor. isviçre'de turizm alanında eğitimler aldım ama ahşap

daha önce hiç ilgi alanımda olan bir şey değildi ama sonradan hoşuma gitti. işin in-
şaat tarafından da keyif aldım çünkü bir şeyi yapmak, inşa etmek gerçekten çok

keyifliydi. Sultanahmet'te böyle bir yapının olmasını insanlar çok beğendi,
takdir etti ama pandemi zamanına denk gelmesi biraz şanssızlık oldu.

Böyle bir sokağın olması çok önemli, evlerin restorasyonu yapıla-
bilir ama bu kadar ahşap evi bir sokakta toplayabilmek zor

ve meşakkatli bir işti. Dedem sağ olsun, o bize
miras bıraktı biz de onun mirasını ya-

şattık."

DeDem 
sağ olsun

Senaryo Günleri 
için özel yönetmen 
TRT tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "12 Punto 
TRT Senaryo Günleri"nde, Oscar adaylığı bulunan ödüllü 
film "Quo Vadis Aida" gösterildi. Feriye'deki gösterim sonrası
gerçekleştirilen söyleşiye katılan filmin yönetmeni Jasmila 
Zbanic, yapımla ilgili merak edilenleri anlattı

92. Oscar ödüllerinde "En İyi Uluslararası Film" kate-
gorilerinde yarışan TRT destekli Bosna Hersek yapımı
film, 1995'te yaşanan Srebrenitsa katliamına mercek tu-
tuyor. Filmin yapımcısı Damir Ibrahimovic'in de yer al-
dığı gösterimin ardından Jasmila Zbanic seyircilerden
gelen soruları yanıtladı. Gösterimin ardından konuşan
Zbanic, Türkiye'de olmaktan ve birlikte filmi izlemekten
dolayı onur duyduğunu belirterek, hikayeyi oluştururken
konunun taraflarıyla ilgili detaylı araştırmalarda bulun-
duğunu ve olayın çeşitli tanıklarından anılarını dinledi-
ğini aktardı. "Quo Vadis Aida?"nın oscar adaylığından
sonra medyanın ve dolayısıyla insanların ilgisinin arttı-
ğından bahseden Zbanic, "Bir yönetmen olarak gurur
duyduğum ve medyanın gücünün farkına vardığım bir
süreç oldu." diye konuştu. Zbanic, filmi çekerken politik
bir ajandayla hareket etmediklerini ifade ederek, "Sreb-
renitsa yaşananlar hala gündemde ve siyasal olarak kul-
lanılan konular. O yüzden filmi çekerken bu tartışmalara
girmek istemedim. Olayların sadece estetik bir biçimde
insani yönünü göstermeye çalıştım. Filmle ilgili her ke-
simden olumsuz eleştiriler aldık ama bir sanatçı olarak
ideolojik bir film yapmadığım için bu kimsenin müda-
hale etmesine izin vermedim." dedi.

Filmin bir savaşı
konu almasına rağ-
men kanlı ve şiddetli
sahnelere yer vermedi-
ğine değinen Zbanic,
"Senaryoyu ben yazdım
ve alışıldık savaş filmlerin-
den farklı sahneleri barın-
dırıyor. Ama Bosna'da
yaşadığım ve bu olayların
içerisinde büyüdüğüm için o
anı hatırladığım için savaş
filmlerinde alışık olduğumuz
karelere yer vermek istemedim.
Savaş kelimesi için aklıma gelen
imge öğlen yemeğini pişirirken
kafasının arkasından vurulup ölü
bırakılan bir kadın ve arkadan
gelen askerlerin onun pişirdiği ye-
meği çalmasıydı." ifadelerini kul-
landı. Filmin yakın zamanda
Türkiye'de de gösterime girmesi 
bekleniyor. HABER MERKEZİ

Turizm canlanıyor
Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Sururi Çorabatır, "Sadece Rusya değil, Doğu Avrupa ülkelerinden de
hareketlenme var. Almanya, Polonya, Romanya, Çekya, Bulgaristan gibi ülkelerden de misafir ağırlıyoruz." dedi

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Sururi Çora-
batır, rusya'nın yanı sıra Doğu Avrupa ülkelerinden de
turistlerin gelmeye başladığını belirterek, "Almanya,

Polonya, romanya, Çekya, Bulgaristan gibi ülkelerden de misafir
ağırlıyoruz" dedi. Çorabatır, sektörün rus turistlerin gelmesiyle
canlandığını söyledi. ruslar için Türki-
ye'nin önemli bir destinasyon olduğunu
aktaran Çorabatır, turizm sektörü olarak
bu ülkeden uçuş kısıtlamasının kaldırıl-
masını beklediklerini kaydetti. Çorabatır,
şu anda gelen rus turistlerin büyük bir
bölümünü daha önce rezervasyon yap-
tıran ancak kısıtlama nedeniyle geleme-
yenlerin oluşturduğunu söyledi. Geçen

yıl salgın döneminde 3 milyon civarında rus turistin
Türkiye'ye geldiğini, bunların yaklaşık yarısının Antal-
ya'yı tercih ettiğini dile getiren Çorabatır, bu yıl geçen
yıldan daha fazla rus turisti ağırlamak istediklerini kay-
detti. istanbul'dan ege'ye, karadeniz'den Doğu Anadolu

Bölgesi'ne kadar her bölgede
bir hareketlilik beklediklerini
ifade eden Çorabatır, "Sadece
rusya değil, Doğu Avrupa ülkele-
rinden de hareketlenme var. Al-
manya, Polonya, romanya, Çekya,
Bulgaristan gibi ülkelerden de misa-
fir ağırlıyoruz. Bu da bizi mutlu
ediyor” diye konuştu.



KULÜP Başkanı Mehmet Büyükek-
şi’den görevi devralan Cevdet Akınal ve 
Gaziantep Futbol Kulübünün yeni teknik 
direktörü Erol Bulüt, basın toplantısı 
düzenledi. Toplantıda yeni dönemde 
çizilecek yol haritasından bahseden 
Akınal, takım olarak başarı için yeni 
hedefler belirlediklerini dile getirdi. 
Teknik direktör Erol Bulut, yeni sürecin 
başladığını ve takımda yer almaktan 
gurur duyduğunu söyledi. Hedefi olan 
bir takıma teknik direktör olmanın mut-
luluğunu yaşadığını söyleyerek takımda 
hak eden isimlerin oynayacağını dile 
getiren Bulut, “Yeni bir süreç başladı. 
Bugün burada olmaktan mutluyum. Ku-
lübün hedeflerini biliyorum. Biz bu sene 
hedefimiz üst sıralarda yer alabilmek. 
En iyisini yapmaya çalışacağız. Bunun 
futbolcu, yönetim ve medyamızla birlikte 
olması gerekiyor. Ben değil, biz olarak 

yola çıkıp, sonuna kadar götüreceğiz. 
Sonuçta büyük bir kulüpten ayrıldığınız-
da hedefi olan bir kulübe gitmek istedim. 
2 sene öncede yine Gaziantep FK ile 
görüşmüştüm. Son 2 senedir Gaziantep 
FK ilk 10 içerisinde yer alan bir takımdır. 
Şu an hem Avrupa hem de Türkiye’de 
transfer ile ilgili hareket yok. Takıma 
bakacağız, analiz ediyoruz. Eksiklerimizi 
yönetimimize sunacağız. Doğru kişileri 
yan yana getirip oynatmak istiyoruz. 
Yabancı sayısı serbest olmalıdır. Kısıtla-
ma ile alt yapıdan iyi oyuncu çıkmaz. 14 
yabancı serbestken daha çok yurt dışına 
oyuncu gönderdik. Bu kulüpte hak eden 
oynayacak” diye konuştu. Milli takımın 
Avrupa Şampiyonası’ndaki performan-
sından dolayı şoka girdiğini söyleyen 
Bulut, “Milli takımın Avrupa Şampiyo-
nası’ndaki performansından dolayı ben 
de şoktayım. 9 maçta 7 galibiyet alan 

bir takımın puan almadan elenmesi beni 
şaşırttı. Oyuncular bitisin de Türkiye’ye 
dönelim havası veriyordu” dedi.

Erol Bulut’un tavsiyeleri önemli
Takımın üst sıralarda yer alması için 

çalışacaklarını dile getiren başkan Cev-
det Akınal “Sözleşmesi sona eren futbol-
cularımız vardı. Hocamız takımı analiz 
etmiş, istemediğini yolladık. Mirellas bizi 
oyaladı, vazgeçtik. Muhammet Demir’in 

sözleşmesi bitmişti. Başakşehir’e gitti. 
Başakşehir’in istediği parayı vermeye-
ceğiz. Şartlarımızla anlaşırsak alırız. 
Başakşehir’e teklifimizi sunduk. Aykut 
hoca onu deneyecekmiş. Orta sahaya 
bir oyuncu almayı düşünüyoruz. Andre 
Felipe’yi para vererek gönderdik. Muka-
vele yaptığımız oyuncular var. Şu anda 
defansımız çok sağlam. Bir sol bek ve 
iyi bir santrfor aldığımız zaman başarılı 
olacağımız kanaatindeyiz.”
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Portekiz, EURO 
2020’de Belçika’ya 

1-0 yenildi ve çey-
rek final öncesi 
turnuvaya veda etti. Böylece 
yıldız futbolcu Cristiano Ron-
aldo, ilk kez Avrupa Şampi-
yonası’nda çeyrek final 

göremedi

Ronaldo bile olsan 
elenebilirsin!

EURO 2016’da şampiyonluk 
yaşayan Portekiz bu sefer son 16 
turunun ötesine geçemedi. Belçika’ya 
1-0 mağlup olan kırmızı yeşilliler, 
kupaya erken havlu attı. Beşinci kez 
Avrupa Şampiyonası’nda yer alan 
Cristiano Ronaldo böylece, turnuvada 
ilk kez çeyrek final görmeyi başaramadı. 
İlk kez 2004 yılında Portekiz’de 
düzenlenen turnuvada boy gösteren 
Ronaldo, final oynama başarısı 
göstermişti.

36 yaşındaki futbolcu daha sonra 
sırasıyla EURO 2008’de çeyrek final, 
EURO 2012’de ise yarı final görmüştü. 
Ronaldo, son olarak ise ülkesiyle EURO 
2016’da kupa şampiyonluğu yaşamıştı.

LARIN TEHLIKESI!
Beşiktaş, Kanadalı golcünün 

2022’de bitecek sözleşmesini 3 yıl 
uzatmak istiyor. Ancak menajeri 

tarafından yönlendirilen Cyle 
Larin’in yapılan teklife henüz 
olumlu yanıt vermemesi siyah-

beyazlıları endişelendiriyor

ATTIĞI kritik gollerle şampiyonluk 
yarışında takıma önemli katkılar 
sağlayan Vincent Aboubakar’ı, bir 
menajerlik uyanıklığı nedeniyle 

kaybeden Beşiktaş Yönetimi, Cyle 
Larin’de aynı akıbeti yaşamak istemiyor. 
Siyah-beyazlılar bu nedenle Kanadalı 
golcünün 2022’de bitecek sözleşmesini 
en kısa süre içinde uzatmanın hesaplarını 
yapıyor. Kartal bu sezon 23 gol, 6 asistle 
çifte şampiyonlukta büyük pay sahibi 
olan Larin’le önümüzdeki günlerde 
yeniden masaya oturacak. Geçen hafta 
gerçekleşen buluşmada gelen teklifleri 
Cyle Larin’e ileten ve yeni sözleşme 
önerisinde bulunan siyah-beyazlıların, 
golcü oyuncunun menajeri tarafından 
aklının çelinmesi endişesini taşıdıkları 
belirlendi.

3 yıllık sözleşme yolda
Menajerinin, Larin’in gelecek 

yıl serbest kalması yönünde plan 
yapmasından çekinen siyah-beyazlılar, 
Kanadalı golcüyle yeniden bir araya 

gelecek. Yapılacak toplantıda yıldız 
oyuncuya üç yıllık cazip bir sözleşme 
teklif edilecek. Vincent Aboubakar’dan 
önce Mario Gomez’i bedava kaptıran 
Beşiktaş, Cyle Larin konusunda hata 

yapmak istemiyor. Şampiyonlar 
Ligi’nde boy göstermeyi çok 
isteyen başarılı futbolcunun 
gelen teklifleri henüz 

değerlendirmeye almadığı aktarıldı. Larin, 
Beşiktaş’ın yeni sözleşme teklifini kabul 
etmezse yönetim geri adım atmayacak. 
Siyah-beyazlılar, Larin’e yapılan teklife 
başarıya endeksli bonuslar da ekleyecek.

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut, yeni sezon için çalışmalarının 
başladığını belirterek, “Bu sene hedeflerimizi üst sıralarda tutuyoruz. Takıma bakacağız 

analizler yapıyoruz. Doğru kişileri yan yana getirip başarılara imza atmak istiyoruz” dedi

Gaziantep’in hedefi üst sıra

SLOVAKYA basınına konuşan 
Marek Hamsik’in babası, transfe-
rin perde arkasını anlattı. Richard 
Hamsik, “Oğluma çok teklif vardı. 
Ancak Trabzonspor EURO 2020 
öncesi hızlı davrandı. Takımı Ma-
rek’in etrafında inşa edip, şampi-
yonluk istiyorlardı. Başkan ve hoca 
birçok kez arayarak, ikna etti” dedi. 
Trabzonspor yazdöneminde4ya-
bancı ismi renklerine bağlarken, 
en flaş hamle tartışmasız ki Marek 
Hamsik’le geldi... Slovak yıldıza 
EURO 2020 öncesi 2yıllık imza at-
tıran Bordo Mavililer, orta alanına 
büyük güç 
kattı. Slovakya 
basınına ko-
nuşan Marek 
Hamsik’in 
babası, trans-
fer sürecini 
anlattı. Ric-
hard Hamsik, 
“Schalke 04 
ve Katar ku-
lüpleri başta 
olmak üzere 
oğluma çok 
teklif vardı. 
Ancak genel 
olarak Avrupa 
Şampiyonası’nı beklemek istediler. 
Trabzonspor ise turnuva öncesi 
bu işi bitirmeyi hedefledi. Kulübün 
başkanı ve hocası birçok kez ara-
yarak, ne kadar istekli olduklarını 
gösterdiler. Marek de bu durumdan 
çok memnun kaldı” dedi.

TRABZONSPOR, Leeds 
United ile sözleşmesi sona eren 
Kuzey Makedonyalı sol bek Ezg-
jan Alioski ile yeniden görüşecek. 
Bordo-mavililer, Fenerbahçe’nin de 
devreye girmesi üzerine elini çabuk 
tutup 29 yaşındaki oyuncunun 
transferini bitirmek istiyor. Sol bek 
transferi için çalışmalarını sürdüren 
Trabzonspor , Kuzey Makedonyalı 
Ezgjan Alioski için yeniden devreye 
giriyor. EURO 2020’de Kuzey Ma-
kedonya forması giyen Alioski’yi 
yakından takip eden Bordo-Mavili-
ler, F.Bahçe’nin de devreye girmesi 
üzerine elini çabuk tutup 29 yaşın-
daki oyuncu ile bir görüşme daha 
yapmayı kararlaştırdı. Alioski en 
son Leeds United’da oynamıştı.

GEÇTIĞIMIZ 2 yıl Belçika eki-
bi Westerlo’da kiralık olarak forma 
giyen Berke Özer, bu sezon Altay 
Bayındır ile forma rekabetine gire-
cek. Gelecek sezon da Fenerbahçe 
‘de yerli kaleci geleneği sürecek. 
Belçika ekiplerinden Westerlo’da 
kiralık olarak başarılı bir dönem 
geçiren Berke Özer, bu sezon Altay 
Bayındır’ın partneri olacak. Daha 
önce oynama şartı ile Sarı-Laci-
vertli kulüpte kalmak isteyen Berke 
Özer’in bu ısrarından vazgeçtiği, 
teknik adamın seçimine saygılı 
olacağını bildirdiği öğrenildi. Berke, 
Altay gibi bir kaleci ile rekabet içine 
girmenin kendisine çok şey kazan-
dıracağını da ifade etmişti. 

Berke Özer’le 
yola devam

Alioski aşkına!

Hamsik lider
OLACAK!
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SARI-KIRMIZILILARIN gollerini 36 
ve 62’nci dakikalarda yeni transfer 
Aytaç Kara kaydetti. Teknik 
direktör Fatih Terim, 21 Haziran’da 

takımın başına geçerken, henüz 6 günde 
hedeflediği pas oyunundan örnekler 
sundu. Sarı-kırmızılılar, yaklaşık 25 gün 
sonra oynayacağı UEFA Şampiyonlar 
Ligi 2’nci Ön Eleme Turu’ndaki PSV 
Eindhoven maçı öncesi Hollandalılara 
‘hazırız’ mesajı verdi.

Galatasaray’ın yeni transferlerinden 
özellikle Aytaç Kara, gollerinin yanı sıra 
orta sahadaki mücadelesi, oyun görüşü ve 
uyumuyla geçer not aldı. Alpaslan Öztürk 
ise arzu ve isteğiyle dikkat çekerken, bazı 
eksikliklerine rağmen umut verdi.

Mohamed korkuttu
Galatasaray’da hazırlık maçına ilk 

11’de başlayan Mostafa Mohamed, 
5’inci dakikada rakibiyle çarpışması 
sonucu oyuna devam edemedi. Sarı-
kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan 
ilk açıklamada, “Sol dizinde esneme, 
sol ayak bileğinde darbeye bağlı ödem, 
gerçekleştirilen acil MR tetkiklerinde ise 
sol dizinde kemik ödemi ve kapsülde 
kanama tespit edilmiş, herhangi bir bağ 
yaralanmasına rastlanmamıştır. Buna 
ek olarak sol ayak bileği MR’ında kemik 
ödemi ve eklem kapsülünde kanama 
mevcut olan oyuncumuzun tedavisine 
başlanmıştır” denildi. Mısırlı yıldızın 
sahalardan ne kadar uzak kalacağı şu an 
net olarak açıklanmadı. Galatasaray’da 
PSV Eindhoven maçı öncesi santrfor 
bölgesinde Radamel Falcao, Ali Yavuz 
Kol ve Ryan Babel gibi isimler alternatifler 
arasında. Diğer taraftan bonservisi 
Galatasaray’da olan Mbaye Diagne ise 
henüz takımla çalışmalara başlamadı. 
Senegalli oyuncunun geleceği belirsizliğini 
koruyor. 

Kamp netleşmedi
Galatasaray’ın bu sezon kampını 

yurt dışında yapıp yapmayacağı da 
henüz netlik kazanmadı. 20 Temmuz’da 
Şampiyonlar Ligi 2’nci ön eleme turunda 
PSV Eindhoven ile karşılaşacak sarı-
kırmızılıların kamp seçenekleri arasında 
Avusturya bulunuyor. Ancak, kamp 
hakkında henüz net karar verilmedi.

Galatasaray, yeni sezon öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri’nde oynadığı 
ilk hazırlık maçında dün Romanya ekibi Dinamo Bükreş’i 2-1 mağlup etti

ASLAN GIBI 
BASLANGIC

Galatasaray’da bu hafta Arda Turan ve 
Emre Akbaba’nın sözleşmeleriyle ilgili resmi 
açıklamalar bekleniyor. Sarı-kırmızılı kulüple 
sözleşmeleri geçtiğimiz sezon sonunda sona 

eren iki isimden Arda Turan yeni sezon hazır-
lıklarında yer alırken, Emre Akbaba ise henüz 
takımla birlikte çalışmalara başlamadı. Ayrıca 
sarı-kırmızılı yönetimin yeni sezon öncesin-

de takviye çalışmaları da sürüyor. Gala-
tasaray’ın sağ bek, sol bek, orta saha 

ve kanat mevkilerine hamle 
yapması bekleniyor. 

İmzalar 
her an gelebilir

SIYAH-BEYAZLILAR forvet transferi 
için çalışmaları hızlandırdı. Aboubakar’ın 
ayrılmasından sonra elde tek santrfor 
Larin kaldı. Sergen Yalçın, Larin’i de 
sol forvet olarak değerlendiriyor. Kara 
Kartal’da şu anda 9 numara eksikliği 
var. Bu bölgeye en az iki transfer 
yapılacak. Diego Costa ve Hulk’la 
yapılan görüşmeler olumlu ilerliyor. Hulk, 
geçtiğimiz sezon Beşiktaş’a çok yaklaşmıştı 
ancak bu transfer olumlu bitmemişti. 
Atletico Mineiro ile sözleşme opsiyonuyla 
ilgili bir pürüz var. Hulk, kulübüyle bu 
sorunu çözerse Beşiktaş’a imzayı atacak. 
Transfer görüşmelerini oyuncunun 
menajerinin başlattığı, Hulk’un gelmeye 
çok istekli olduğu belirtiliyor.

Diego Costa an meselesi
Diego Costa’nın şu anda bir takımı 

yok. Yapılan pazarlıklarda büyük 

yol alındı. Gelme ihtimali en kuvvetli 
gözüken aday Diego Costa. Brezilya 
asıllı İspanyol golcünün 2.5 milyon 
euro seviyelerinde bitirilmesi bekleniyor. 
Costa için resmi açıklamanın gelmesi an 
meselesi.

Diouf için 1 milyon sorunu var
Üçüncü aday ise alternatif olarak 

Hatayspor’dan Mame Diouf. Amaç 
Costa ve Hulk’un ikisini birden bitirip, 
Diouf’u alternatif olarak kulübede 
bekletmek. Ancak Hulk’ta pürüz çıkma 
ihtimali olduğundanDiouf kıymete 
bindi. Beşiktaş, Hatayspor’a 1.1 milyon 
Euro’luk çıkış bedelini ödemek istemiyor. 
Bu futbolcuya, “Bonservisini al, gel” 
mesajı verildi. 200-300 bin euro civarında 
sembolik bir bonservis bedeline Diouf 
transferi bitirilebilir.

BEŞiKTAŞ 
yıldızların 
peşinde

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’nde başarılı olacak bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Siyah-
beyazlıların önceliği Aboubakar’ın ayrılmasıyla kan kaybına uğrayan forvet hattı. Siyah-
Beyazlılar, bu bölgeye minimum iki transfer yapacak. Öncelikli hedefler Diego Costa ve 
Hulk. Hatayspor’da geçen sezon parıldayan Mame Diouf da alternatif olarak düşünülüyor

TARIHI Kırkpınar Yağlı 
Güreşleri’ne hazırlanan son 
şampiyon Ali Gürbüz, ant-
renmanlarını Korkuteli’de 
sürdürüyor. Edirne’de 9-10-
11 Temmuz tarihlerinde 
düzenlenecek 660. Tarihi 
Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne 
katılacak olan Korkuteli Be-
lediyesi Yağlı Güreş Takımı 
hazırlıklarına devam ediyor. 

100. Yıl Atatürk Stadyu-
mu’nda yaklaşık 40 dereceyi 
bulan sıcağa aldırmadan 
yağlı antrenman yapan Ali 
Gürbüz, tarihi Kırkpınar 
güreşlerine antrenör Hikmet 
Tuğsuz ve Durmuş Dur-
muş eşliğinde hazırlanıyor. 
Başpehlivan Ali Gürbüz, 
Kırkpınar’a hazır olduğunu 
gösterdi.

FRANSA şampiyonu Lille, 
milli oyuncunun bonservis be-
delini 35 milyon Euro olarak 
belirledi. Yusuf satılırsa, kârın 
yüzde 20’sini Trabzon alacak

Trabzonspor’da yıldızı 
parladıktan sonra Fransa 
Ligue 1 takımlarından Lille’e 
17,5 milyon Euro’ya transfer 
olan Yusuf Yazıcı, eski kulü-
büne kazandırmaya devam 
edecek. Ligi şampiyon olarak 
bitiren Lille, Yusuf Yazıcı’nın 
bonservis bedelini 35 milyon 
Euro olarak belirledi. Yusuf, 

astronomik fiyatlara başka bir 
takıma transfer olursa bundan 
Trabzonspor da kârlı çıkacak. 
İtalyan devi Milan, Hakan 
Çalhanoğlu’nun boşluğunu 
Yusuf Yazıcı ile doldurmak 
istiyor. Ayrıca İspanyol ekibi 
Sevilla da Yusuf Yazıcı için 
nabız yokluyor. İtalyan bası-
nında yıldız futbolcu için te-
laffuz edilen rakam ise 35 mil-
yon Euro civarında. Bu trans-
fer gerçekleşirse Lille Kulübü, 
elde ettiği kârın yüzde 20’sini 
Trabzonspor’a ödeyecek

Süper Lig ekiplerinden 
Göztepe, 5 futbolcusuna 
resmen veda etti. Dış 
transferde Altınordu’dan 
stoper Kahraman ile 
sözleşme imzalayan sarı-
kırmızılılar Başakşehir’e 
giden Zulj, Diabate, Esiti, 
Gassama ve Napoleoni ile 
yolların ayrıldığını açıkladı

KULÜPTEN yapılan 
açıklamada, “Lamine 
Gassama, Stefano 
Napoleoni, Peter Zulj, 
Anderson Esiti ve Fousseni 
Diabate’ye katkıları için 
teşekkür ediyor, devam 
eden futbol kariyerlerinde 
başarılar diliyoruz” ifadeleri 
kullanıldı. İzmir ekibine 
2018-2019 sezonunda 
Aytemiz Alanyaspor’dan 
gelen sağ bek Gassama 3 
sezon boyunca sarı-kırmızılı 
formayı terletti. Özellikle 
geçen sezonun ilk yarısını 
yedek kulübesinde geçiren 
Senegalli, teknik direktör 
Ünal Karaman’ın göreve 

gelmesiyle formasına 
kavuştu. Deneyimli 
futbolcu, toplam 18 
maça çıktı. İtalyan forvet 
Napoleoni ise Göztepe’ye 
2019-2020 sezonunda 
Başakşehir’den transfer 
oldu. Geçen sezon Göztepe 
ile 15 maça çıkıp 1 golle 
oynayan 35 yaşındaki 
futbolcu 473 dakika sahada 
kalabildi. Göztepe, 2020-
2021 sezonunda devre 
arasında kadrosuna dahil 
ettiği 3 yabancıyla da yola 
devam etmedi. Belçika’nın 
Anderlecht takımından gelen 
Avusturyalı orta saha Zulj, 
Göztepe macerasına müthiş 
başladı. İlk 2 maçında 3 gol 
atan 28 yaşındaki futbolcu 
16 müsabakada forma giydi. 
Trabzonspor’dan kiralanan 
Malili kanat Diabate, 18 
karşılaşmada 3 gol atıp 3 de 
asist yaptı. Yunanistan’ın 
Paok takımından kiralanan 
Nijeryalı orta saha Esiti 
de genelde maçları yedek 
soyundu. Tecrübeli 
futbolcu, sarı-kırmızılı 
formayı 20 maçta terletip 1 
kez ağları sarsabildi. 

Kırkpınar hazırlığı

Göztepe’de 5 ayrılık

Ver 35 
milyon
al Yusuf 
Yazıcı



İ Yİ Parti Büyükçekmece Teşkilatı, İYİ
Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kap-
lan'ı ağırladı. Büyükçekmece Sosyal

Tesisleri'nde İlçe Başkanı Burhan Karato-
sun'un ev sahipliğinde gerçekleşen toplan-
tıda Milletvekili Kaplan, gazetecilerin
sorularını yanıtladı. İYİ Parti'nin var oluş
amacından, Türkiye'nin bugünkü gidişatına
dair tutumuna kadar birçok konu hakkında
konuşan Kaplan, ülkenin zor günlerden geç-
tiği söyledi. Parti olarak İstanbul'da her il-
çede faaliyet gösterdiklerini, esnaf ve
vatandaşla birebir görüşmeyi çok önemse-
diklerini anlatan Kaplan, “Bu eylemi yapar-
ken bir yandan da kim olduğumuzu,
ülkemiz için neler istediğimizi anlatma fır-
satı buluyoruz” dedi. 

Milliyetçi, demokrat, kalkınmacı

İYİ Parti'nin milliyet, demokrat ve kalkın-
macı olduğunu anlatan Kaplan, “Amacımız
genel başkanımızın esnaf ziyaretleriyle be-

raber İstanbul İl Başkanlığımızın progra-
mında sizlerle birlikte olmak. Geçen

hafta başka arkadaşlarımız vardı bu hafta
buraya gelmek de bize nasip oldu. Amaç
İYİ Parti'yi tanıtmak. Esnafımızın dertlerini
dinlemek. Problemlerini öğrenmek ve onla-
rın sorunlarını çözmek için yardımcı olmak.
Esnafımız pandemide zor günler geçirdi.
Onların geçirdiği zorlukları
meclise taşıyacağız.
Bunun yanında
partimizi tanı-
tıyoruz. Me-
sela İYİ
Parti kim-
dir,
nedir?
Biz
yeni bir
parti
olarak
seçim-
lere gir-
dik şu an
36 millet-
vekilimiz var.
Biz ilk yola çık-
tığımızda FETÖ
yaftalarıyla müca-

dele ettik, HDP
yaftası vurdu-
lar onunla uğ-
raştık. Oysa biz
milliyetçi, de-
mokrat ve kal-
kınmacıyız.
Ülkeyi yönete-
cek partilerden
biriyiz. Milli-
yetçiliğimizin

amacı Misak-ı Mil-
li'dir. Demokratlığı-
mız insan
haklarıdır. Kalkın-
macılık da ekono-
midir. Ekonomi
nasıl olmalı? Bun-
lar hakkında da ça-

lışmalar yapıyoruz. Biz parti olarak kendi-
mizi böyle tanımlıyoruz. Bize ne FETÖ'cü
diyebilirler ne HDP ile işbirliği yapıyor diye-
bilirler. Biz kendimizi anlatmak için sahalar-
dayız. 36 milletvekili 20 genel başkan
yardımcımızla birlikte İstanbul'daki 39 il-

çede çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Parti kapatmak 
doğru değil

Gündeme ilişkin konu-
lar hakkında da açık-

lamalarda bulunan
Kaplan, “HDP'nin
kapatılmasını
doğru bulur mu-
sunuz?” şeklindeki
bir soruya şu ya-
nıtı verdi; “Parti
kapatmadan da te-

rörle iş birliği ya-
panlara gerekeni

yapabilirler. Ömer
Faruk Gergerlioğlu'nun

milletvekilliğini düşürdüler,
Demirtaş bugün içeride, bir-

çok HDP'li ismin vekilliği düşü-
rüldü, belediye başkanlığından
alındı. Yani birisi terörle iş birliği ya-
pıyorsa; şahıs üzerinden gereken ya-
pılabilir. Ben parti kapatmayı doğru
bulmuyorum.”

Sedat Peker samimi değil

Geçtiğimiz haftalarda yayınladığı vi-
deolarla ve bugünlerde attığı tweet-
lerle adından sıkça söz ettiren suç
örgütü lideri Sedat Peker'in ortaya
attığı iddiaları da değerlendiren
Kaplan, AK Partililerin mevcut id-
dialar karşısında üç maymunu oy-
nadığını vurguladı. Kaplan, “Sedat
Peker'i samimi bulmuyorum. Ama
AK Parti tarafı da Peker'in iddiala-
rını yalanlayamadı. Peker'in açıkla-
dığı bazı konular gün gibi gerçek.

BARIŞ KIŞ
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Düğün töreninde genç çiftin nikahını Belediye
Başkanı Turan Hançerli kıydı. Törene, CHp İs-
tanbul milletvekilleri, Turan aydoğdu, Emine
Gülizar Emecan, Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık, İBB Başkanvekili Hüseyin
aksu, CHp'li ilçe başkanları ve çok sayıda da-
vetli katıldı. CHp Genel Başkanı Kemal Kılıçda-
roğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Ekrem İmamoğlu'nun da çelenk gönderdiği
düğün töreninde, genç çiftin nikahını kıyan avcı-
lar Belediye Başkanı Turan Hançerli, evlilik cüz-
danını geline teslim etti. Hançerli ayrıca genç
çifte ömür boyu mutluluklar diledi. Beylikdüzü
Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da genç
çifte mutluluklar dileyerek, "Çağdaş ve Çiğdem

çiftimize hayat boyu mutluluklar diliyorum" ifa-
delerini kullandı.

Birbirlerine çok yakıştılar

Genç çiftin mutlu gününe şahitlik eden CHp İs-
tanbul Milletvekili Turan aydoğdu da şu ifadeleri
kullandı; “yol arkadaşım, sevgili dostum yasin
Karahan'ın ve ailesinin mutlu gününde yanların-
daydık.. zaman su gibi akmış... Kızımız Dilan
büyüdü, avukat oldu. yani meslektaşım. Bu
akşam kıyılan nikahkarıyla bir başka meslekta-
şımla hayat ortaklığına adımlarını attılar.. Özgür
Tirej ülgen ile birbirlerine çok yakıştılar. Dilerim
çok mutlu olsunlar.. Karahan ve ülgen ailelerini
kutlarım.”

Karahan ailesinin
MUTLU GÜNÜ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık'ın danışmanlığını yapan Yasin Karahan, kızının mutlu gününe şahit
oldu. Başarılı ismin kızı Dilan Karahan, Özgür Tirej Ülgen'le hayatını birleştirdi

İYİ Parti Tekirdağ 
Milletvekili Enez Kaplan,
Büyükçekmece İlçe
Başkanlığı'nın düzenlediği
toplantıda gazetecilerle bir
araya geldi. Gündeme
ilişkin açıklamalarda 
bulunan Kaplan, “Bugün
Sedat Peker iddiaları
karşısında AKP iktidarının
deve kuşu gibi kafasını
kuma gömdüğünü 
görüyorsunuz. Birçok
konuda aynı tutumu
sergiliyorlar. Gerçek gün
gibi ama bu arkadaşlar 
kör, sağır, dilsiz” dedi

Büyükçekmece için siyasetten fazlasını yap-
tıklarını kaydeden İyİ parti İlçe Başkanı Ka-
ratosun, “Büyükçekmece'de biz neler yaptık
dersek siyasetten ziyade bizim yapmaya ça-
lıştığımız şeylerin tamamı; insanlara doğru,
kaliteli, nasıl hizmet edebiliriz üzerinde çalış-
tık. Biz iktidar olmadığımız halde zaman
zaman yapmış olduğumuz çalışmaların kar-
şılığını görmeye başladık. Ben ilçe başkanı
olduktan sonra İl Başkanlığı'ndaki Çevre Ko-
misyonu'nda görev almıştım. Kentsel dönü-
şümde binaların ve dairelerin daha küçük
olması nedeniyle insanların mağdur oldu-
ğunu anlatmıştık. Şimdi İstanbul genelinde
plan notları değişti. Bu anlamda söyledikleri-
mizin karşılık bulması çok güzel. Betondan
ziyade doğanın yaşaması gerektiğini söyle-
dik. Şehirlerimizin yaşayan şehirler olması
gerektiğini söyledik. Şimdi betonlaşmanın
bir miktar önüne geçildi ama bu istenen dü-
zeyde değil. Bu konudaki mücadelemiz süre-
cek. altyapı ile ilgili Büyükçekmece'de
depreme dayanıklı kanalizasyon mücadelesi
veriliyor. Bu güzel ama yaşamayan insanla-
rın olduğu yerde altyapı çok önemli değildir.
Öncelik kentsel dönüşüme verilmeli demiş-
tik. Şimdi belediyemiz bu konuyu destekler
durumda. İnşallah süreç içerisinde birçok
konuda gelişmeler kaydedeceğiz” şeklinde
konuştu.

Siyasetten fazlasını

yapıyoruz

Büyükçekmece'de ulaşım noktasındaki sıkıntıların gide-
irlmesi adına çalışmalar yaptıklarından da söz eden Ka-

ratosun, metrobüs için 3 bin 600 kişiden imza
topladıklarını ve Büyükçekmece'nin Tepecik ile Çakmaklı
mahallerindeki ulaşım sıkıntısının giderilmesi için çalış-
malar yaptıkalrını da aktardı. Karatosun, “Mesela metro-

büs hattının uzatılması için imzalar toplamıştık.
Metrobüs hattı oluşturulana kadar Büyükçekme-
ce'deki ulaşımın zenginleştirilmesini istedik. Bu

taleplerimizde karşılık buldu. En kısa za-
manda eksiklerin de giderileceğini

biliyoruz” dedi.

ulaşım için 
taleplerimiz var

Birebir görüyoruz, yaşıyoruz. Ama
AK Parti cenahı bu iddialar karşı-
sında kafalarını deve kuşu gibi kuma
gömüyor. Kör, sağır, dilsiz gibi üç
maymunu oynuyorlar” ifadelerini
kullandı.

Büyükçekmece için çalışıyoruz

Toplantının ev sahipliğini gerçekleşti-
ren Büyükçekmece İlçe Başkanı Bur-
han Karatosun ise ilçe gündemine
ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
İYİ Parti olarak iktidar olmasalar
dahi ilçenin geleceğine katkı yapmak
için birçok konuda faaliyet gösterdik-
lerini aktaran Karatosun, “Biz her
şeyden önce Büyükçekmece için çalı-
şıyoruz. Vatandaşlarımızın, esnafımı-
zın istek ve talepleri doğrultusunda
hareket ediyor gerek İBB nezdinde
gerekse de Ankara'ya kadar vatandaş-
larımızın sesi olmaya çalışıyoruz.
Bugün Büyükçekmece'de devam eden
birçok sıkıntının üzerine gidip bu
yönde çalışmalar yapıyor ve düzeltil-
mesi için yoğun bir çaba sarf 
ediyoruz” dedi.

İktİdar deve kuşu
gIbI kAfAsInI 
kumA gömdü!

Antikalar sanal
ortama düştü
Mezatlar artık internet üzerinden online açık
arttırmaya sunuluyor. Pandemiyle birlikte satışların
arttığı online mezatlarda satıcıların yüzü gülüyor
Pandemiyle birlikte alışveriş alışkanlıkları da değişti.
Bunun en son örneklerinden biri de antika mezatları. Eski-
den haftanın veya ayın belirli günlerinde belli noktalarda
düzenlenen mezatlar, artık yerini online mezatlara bıraktı.
Antikacılar artık ellerinde bulunan ürünleri internet üzerin-
den online olarak satışa çıkartıyor. Pandemiyle birlikte in-
sanların da büyük ilgi gösterdiği online mezatlar hem
satıcının hem de alıcıların yüzünü güldürüyor.

Amaç topluma kazandırmak

Antika ürünleri topluma kazandırmak istediklerini belirten
ve online olarak mezat düzenleyen Deniz Antik sahibi
Deniz Topdemir, "Yaklaşık 7 yıldan fazladır bu işle uğraşı-
yorum. İşim antika, eski ürünler, bu türü topluma, yeni
nesle kazandırmaya çalışıyorum. Çünkü yeni nesil fazla ta-
rihi bilmiyor. Bunu tanıtmaya çalışıyoruz. Canlı yayınlarda
açık artırımla hem satıyoruz. Hem işimizi yapıyoruz hem
de öğretiyoruz. Pirinç, bakır, porselen eşyalar, beşik dahil
olmak üzere 300'e yakın çeşit ürünümüz var. Mesela Os-
manlı köstekli saati. Yani bunu bulmak da zor, aykırı bir
ürün. 1860'ların ürünü. Bunlar da benim dedelerimden
kalma köstekli saatler, satmıyorum ama tanıtmak amacıyla
dükkanımda bulunduruyorum, gösteriyorum. Tesbihlerden
tutun porselenlerden, lambalardan, abajurlerden, ayna,
saat Eski ürünler, yaşanmışlıkları var. Pek çok ürün var. İlgi
yoğun. Pandemiyle alakalı yasaklardan daha çok millet
daha çok internetler uğraştığı için işlerimiz yoğun. Hem
ürünlerimizi canlı yayında tanıtıyoruz hem satışını yapıyo-
ruz. Açık artırım olarak satışımızı yapıyoruz. Mesela ben
bir ürünü 10 lirayla açıyorum, diğeri 50 veriyor, 100 veriyor,
300 liraya gidiyor.Alt limitlerimiz de var mesela tabloları-
mız, bin liradan açıyoruz, alt limit olarak koyuyoruz.
Devam ediyor, 2 bin 5 yüz 3 bin liraya kadar gidiyor.Tablo-
lar, 20 bin liraya kadar çıkıyor" diye konuştu.

İYİ Parti Tekirdağ 
Milletvekili Enez Kaplan, 

Büyükçekmece'de yaptığı
konuşmada, parti olarak 

iktidarı hedeflediklerini 
söyledi. Kaplan, "Biz 

milletimizle el ele vererek
iktidara yürüyeceğiz. 

Öncelikli hedefimiz 
bu" dedi.

Ümraniye Belediyesi tarafından, geçtiğimiz yıl yeniden
ibadete açılan Ayasofya Camii’ne düzenlenen geziler,
normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte yeniden başladı
1934’te ibadete kapatılarak müzeye
dönüştürülen, İstanbul’un Fethi’nin
sembolü olan Ayasofya Camii, geçtiği-
miz yıl 24 Temmuz’da Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni-
den ibadete açılmıştı. Ümraniye Beledi-
yesi de Ayasofya Camii’ne geziler
düzenlemeye başlamıştı. Koronavirüs
salgını nedeniyle durdurulan Ayasofya
Camii gezileri, normalleşme sürecine
girilmesiyle birlikte tekrar düzenlen-
meye başladı. Salı ve perşembe günleri

düzenlenecek olan geziler için; Prof. Dr.
Necmettin Erbakan Kültür Merkezi,
Necip Fazıl Kültür ve Eğitim Merkezi,
Aliya İzzet Begoviç Kültür Merkezi,
Cemil Meriç Gençlik ve Kültür Mer-
kezi, Mehmet Akif Kültür ve Eğitim
Merkezi ve Ümraniye Belediyesi önün-
den ücretsiz servisler kaldırılacak. Aya-
sofya Camii gezilerine katılmak ve bilgi
almak isteyenler, (216) 443 56 00 (Dâ-
hili: 1137, 1184, 1497) numaralı tele-
fondan bilgi alabilirler.

Ayasofya’ya yolculuk


