
Partisinin grup toplantısında
konuşan MHP lideri Devlet

Bahçeli, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na
seslenerek, “Pinokyo olsa burnu 
büyürdü. Kılıçdaroğlu’na açık bir 
teklif sunuyorum, kendisini her tutsak
almışsa, kimler
zincire vurmuşsa
korkmasın bize
itiraf etsin. Bunu
yapamıyorsa tel-
graf çeksin, ya
da bir ulak gön-
dersin. Yardımsa
yardım edelim”
çağrısını yaptı. 
I SAYFA 7
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DEĞİŞİK BİR ELEŞTİRİ

Kılıçdaroğlu’na 
yardım edelim!

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

İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Ekrem İmamoğlu 

tarafından eski Ordu Valisi Seddar
Yavuz'a hakaret ettiği gerekçesiyle, 
Vali Seddar Yavuz tarafından İma-
moğlu aleyhine açılan manevi tazmi-
nat davası sonuçlandı. İstanbul 26.
Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından

bugün 9'uncu
duruşması da-
vada mahkeme
İmamoğlu'nun
Vali Seddar Ya-
vuz'a 20 bin TL
manevi tazminat
ile birlikte faizi-
nin ödemesine
hükmetti.  
I SAYFA 8
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DAVA SONUÇLANDI

İmamoğlu’na 
hakaret cezası

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE
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Sultangazi Cebeci Mahallesi'ndeki bölge,
daha önce taş ocağı olarak kullanılmasının

ardından adeta uçuruma dönüştü. Geçtiğimiz 
günlerde 4 arkadaşıyla bölgede piknik yapan 15 
yaşındaki Elif Çakal, uçurumdan düşerek hayatını
kaybetti. Yaşanan ölüm olayı üzerine tepkilerini dile
getiren çevre sakinleri, olayın ilk olmadığını belirtti.
Taş ocağının faaliyetini durdurduktan sonra, 
bölgenin eski haline getirilmediğini, oluşan uçuru-
mun çevresine uyarı tabelası dahi konulmadığı 
söyleyen mahalle sakinleri, bölgenin çitlerle çevrile-
rek güvenlik önlemi alınması gerektiğini ifade etti. 

ç

15 YAŞINDAKi ELiF ÇAKAL
HAYATINI KAYBETTi

Mahalle sakini Cihan Tekinel, “Cebeci 
Mahallesi komple taş ocakları ile dolu. Bu 

taş ocaklarının bulunduğu yerlerde hiçbir tedbir yok.
Ben hayvancılık yapıyorum. Taş ocaklarının bulun-
duğu uçuruma hayvanlarım bile düştü” dedi. Taş
ocaklarının bulunduğu alanda insanların piknik
yaptığını vurgulayan mahalle sakini Mustafa Akdil
ise “Taş ocakları için önlem alınması gerekiyor. Ama
önlem alan kimse yok” diye konuştu. Hüseyin 
Sönmez de “Bu uçuruma hayvanlar da düşüyor,
insanlar da. Bu ilk değil, biz alıştık bu şekilde 
ölümlere” ifadelerini kullandı. I SAYFA 8
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iLK DEĞiL, BiZ ALIŞTIK BU
ŞEKiLDE ÖLÜMLERE!

Partisinin grup toplantı-
sında konuşan CHP

Genel Başkanı Kemal Kılıçda-
roğlu, “Avrupa’nın en büyük
kara para aklayan ülkelerinin
başında Türkiye geliyor. Böyle
bir rezaleti Türkiye Cumhuriyeti
tarihinde hiç görmedik. Uyuştu-
rucu, kumar, kadın ticareti, ne
rezalet varsa hepsini kabul 

ettiler. Haramla besleniyorlar.
Bugün Türkiye’de rüşvetsiz iş
yapmak mümkün değil” dedi.
Kılıçdaroğlu, “Öyle bir noktaya
geldik ki; AYM Başkanı bile ko-
nuşmak zorunda kaldı. Hukuk
dışı arayışlar vardı, devleti, eko-
nomiyi hukukun dışına çıkardı-
lar. Mafya siyaseti besler hale
geldi” eleştirisinde bulundu. 
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DEV OLUM 
CUKURLARI

Devlet Bahçeli

Aşı karşıtları Üsküdar'da bir
araya gelerek “Plandemi

Büyük Buluşması” adı altında miting
havasında toplantı düzenledi. Arala-
rında 'doktorların da' bulunduğu 
topluluk, konuşmalar yapıp halka aşı
olmama çağrısında bulundu. Konuş-
macılar arasında yer alan Beyin 
Cerrahisi Uz-
manı Dr. Bilge-
han Bilge, “Asla
ve kat'a aşı ol-
mayın” çağrısını
yaptı. İstanbul
Tabip Odası,
Bilge hakkında
suç duyuru-
sunda bulundu.
I SAYFA 4
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BİR DE DOKTOR OLACAK

Aşı karşıtına
suç duyurusu!

Bilgehan Bilge

Beylikdüzü Melisa İşleyen
Çocuk Kütüphanesi’nde yara-

tıcı okuma etkinlikleri ve çocuklara
yönelik kütüphane oryantasyonu ger-
çekleşti. Öğrenciler kütüphaneyi gez-
dikten sonra, kitap ayracı ve boyama
atölyeleri ile keyifli anlar yaşadı. 
Çocuklar kitapları seçme özgürlü-
ğünü tattılar. Yaptığımız oryantas-
yonda kitaplara değer vermeleri
gerektiğini, kitabın önemini öğrenmiş
oldular ifadelerini kullandı. I SAYFA 9
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OKUMA ETKİNLİĞİ

Kitabın önemini
öğrenmiş oldular

Ekrem İmamoğlu

Sağlık Bakanı Koca, İstanbul
başta olmak üzere 26 ilde görü-

len delta varyantı sayının 224'e çıktı-
ğını açıkladı. Koca geçtiğimiz hafta
yaptığı açıklamada delta varyantının
16 ilde 134 vakada görüldüğünü
açıklamıştı. Koca, spor karşılaşmaları
hakkında da “Önümüzdeki süreçte
biz bütün alanlarda kısıtlamaları 

kaldırmaktan 
yanayız. Spor
müsabakaları için
de benzer şekilde
sayıları belirleye-
rek, tedbirlerle
seyircili oynana-
bileceğini şimdi-
den söylemek
istiyorum” ifade-
lerini kullandı.
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BAKAN KOCA AÇIKLADI

224 kişide delta 
varyantı görüldü

Fahrettin Koca

İstanbul Valiliği, Sedat Peker'in
gündeme getirdiği Cihan 

Ekşioğlu'na koruma ekibi verildiği 
iddiasına yanıt verdi. Valilik, Cihan
Ekşioğlu'na koruma verildiğini ancak
ekip verilmediğini, koruma kararının
da 2019'da kaldırıldığını açıkladı.

Cihan Ekşioğlu
ile ilgili bir dizi
sosyal medya
paylaşımı yapan
Sedat Peker, 
İçişleri Bakanı
Süleyman
Soylu’nun kendi-
sini ekip koru-
ması verdiğini
iddia etmişti. 
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İDDİALAR YALANLANDI

Valilikten Peker’e 
koruma yanıtı

Sedat Peker

Sultangazi'de 15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölümünden kısa süre önce
arkadaşı tarafından dövüldüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı.
Yere yatırılan Çakal'ın uzun süre göz yaşı döktüğü görüldü

Sultangazi Cebeci Ma-
hallesi'ndeki eski maden

ocağındaki uçurumda geçtiği-
miz cumartesi günü 15 yaşın-
daki Elif Çakal'ın cansız bedeni
bulundu. Çakal'ın 4 arkadaşı in-
tihar ettiğini öne sürerken annesi
ise kızının itildiğini öne sürdü.
Elif Çakal'ın ölümüyle ilgili baş-
latılan soruşturmada gözaltına
alınıp tutuklama talebiyle mah-
kemeye sevk edilen Tuana Y.,
Senem T. ile 2 erkek arkadaşı
adli kontrol şartıyla serbest bıra-
kıldı. Soruşturma sürerken Ça-
kal'ın ölümünden kısa süre önce
yanındaki arkadaşlarından biri
tarafından çekilen görüntüler or-
taya çıktı. Görüntülerde Çakal'ın
yanındaki iki kız arkadaşı tara-
fından düştüğü uçurum kena-
rında dövüldüğü görülüyor. 

ç

Sultangazi'nin Cebeci 
Mahallesi'nde daha önce 
taş ocağı olan bölgenin
kaderine terk edilmesiyle içi
su dolu dev çukurlar oluştu.
Çevresinde güvenlik önlemi
olmayan çukurlar tehlike
saçıyor. 15 yaşındaki Elif
Çakal'ın da düştüğü
çukurlara isyan eden
mahalleli, “Bu uçuruma
insanlar da düşüyor, 
hayvanlar da. Biz alıştık 
bu şekilde ölümlere” 
diyerek dert yandı

OLDURESiYE
DOVMUSLER!

HABERİN 

DEVAMI 
SAYFA 
2’DE
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AFP foto muhabiri Bülent Kılıç'a 
polisin tutumu, İstanbul Valiliği

önünde protesto edildi. Bülent Kılıç, “Bir
insanın nefesinin kesilmesi kadar kötü bir
şey yok. Maalesef bir gazeteci olarak buna
şahitlik ettim. Görüntü o kadar ağırmış ki,
insanlar bu kadar reaksiyon verdi” dedi. 
Yapılan basın açıklamasının ardından gaze-
teciler tepki amaçlı fotoğraf makinelerini 
valiliğin demir korkuluklarına astı. I SAYFA 9
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Yurt dışında aldığı 
eğitimlerin ardından gir-

diği kurumsal hayatta istediğini
bulamayan Merve Tüfekçi
Emre, aradığı huzuru ve 
mutluluğu Şile'de kurduğu
çiftlikte buldu. Emre, “Burada
insanlığa hizmet edebilmek
için organik tarım yapamayı
düşündüm” dedi. I SAYFA 10

Emre, mutluluğu 
toprakta buldu
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Kemal 
Kılıçdaroğlu

KADERİNE TERK EDİLEN ESKİ TAŞ OCAĞI ÇUKURLARI HALKI İSYAN ETTİRDİ

NE LEVHA NE DE BiR TABELA VAR!
Yetkilerin taş ocaklarının bulunduğu yerleri kapatması gerektiğini belirten
mahalle sakini Nuri Tekinel, “Taş ocaklarına giden yolda ne levha ne de 
bir tabela var. En azından bir tel örgüye alınabilirdi” ifadelerini kullandı.  

Görüntülerden kavganın dakikalarca sürdüğü 
anlaşılırken, yere yatırılan Çakal'ın uzun süre göz
yaşı döktüğü görülüyor. Kavgadan kısa süre sonra
genç kızın cansız bedeni uçurumda bulundu.

BiRi DÖVÜYOR DiĞERi KAMERAYA ALIYOR!
MARMARA’DAN
OLUMLU HABER

Marmara Denizi'nde müsilajla
ilgili ODTÜ'nün araştırma 

gemisi Bilim-2'de çalışmalarını 
sürdüren ekipten Doç. Dr. Mustafa
Yücel, “En önemli bulgu, müsilaj ilk
30 metreye sıkışmış durumda. 
Üremesinin, büyümesinin biraz
durduğunu görüyoruz. Biz açıkçası
yaz içerisinde daha duracağını 
öngörüyoruz” diye konuştu. I SAYFA 9
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Danıştay’dan ret kararı

10 yıl önce imzalanan ve Erdoğan’ın imzasıyla
iptal edilen İstanbul Sözleşmesi, 1 Temmuz

günü yürürlükten kalkacak. İptal edilmesine iki gün
kala Danıştay’a yapılan yüzlerce iptal başvurusunda
ilk karar çıktı. Danıştay 10. dairesi, Cumhurbaşkanlığı
kararının yürütmesinin durdurulması talebini reddetti.
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ALS HASTALIĞINDA

BELİRTİLERE 
DİKKAT

GAZETECİLER 
MAKİNE BIRAKTI!



P ek çok hastalık yaşamı çok olumsuz etkileyebiliyor ancak
bazıları, hayat akışını tamamen değiştirebiliyor. Kısaca
ALS olarak bilinen amyotrofik lateral skleroz da bu hasta-

lıklardan birisi. Acıbadem Kocaeli Hastanesi Nöroloji Uzmanı
Doç. Dr. Bekir Enes Demiryürek, ALS’nin beyin ve omurilikte is-
temli kas hareketlerinin kontrolünü sağlayan sinir hücrelerinin
hasar görmesi ile ortaya çıktığını belirterek “ALS, motor hücrele-
rin (nöronlar) büyük bölümünü öldürerek sinir sistemini felç edi-
yor. Buna karşın beynin zihinsel faaliyetleri çok etkilenmiyor”
diyor. Halk arasında ‘kas erimesi’ olarak adlandırılan bu hastalı-
ğın vücuttaki tüm kasları işlevsiz hale getirebildiğini söyleyen
Doç. Dr. Bekir Enes Demiryürek, ALS hastalığında dikkat edil-
mesi gereken belirtileri anlattı, önemli açıklamalarda bulundu.
ALS, dünya genelinde yüz binde 2 kişide ve genellikle 30-60 yaş
aralığında görülüyor. 30 yaşından önce başlaması nadir olsa da
ALS hastalığı denince akla gelen dünyaca ünlü isimlerden fizikçi
Stephen Hawking’e bu tanının henüz 21 yaşındayken konuldu-
ğunu da hatırlamak gerekiyor. Beyin ve omurilikteki sinir hücrele-
rini etkileyen ve istemli kas hareketinin kontrolünün kaybına
neden olan ilerleyici bir sinir sistemi rahatsızlığı olan ALS’nin ge-
nellikle bir uzuvda kas seğirmesi, güçsüzlük veya konuşma bo-
zukluğu ile başladığını kaydeden Doç. Dr. Bekir Enes
Demiryürek, ilerleyen dönemlerde hareket kabiliyeti, konuşma,
yemek ve nefes almanın zorlaştığını ifade ediyor. 

Kas gücü ve koordinasyon kaybı yaşanıyor

ALS'li kişilerde kas gücü ve koordinasyon kaybı yaşandığını anla-
tan Doç. Dr. Bekir Enes Demiryürek, şöyle devam ediyor: “Has-
talık ilerledikçe, basamak çıkma, sandalyeden kalkma veya yutma
gibi rutin işler yapılamaz hale gelebilir. Kas kuvvetsizliği, kol veya
el gibi vücudun bir bölümünde başlayabilir, hastalık ilerledikçe
daha fazla kas grubunda problem gelişir. ALS hastalığı duyuları
etkilemez. ALS hastalarının genelinde bunama, hafıza ile ilgili so-
runlar da görülmez. Ancak az sayıda hastada bunama ve hafıza
sorunlarının ortaya çıkabileceği biliniyor.” Doç. Dr. Bekir Enes
Demiryürek, ALS hastalığının “genetik ve genetik olmayan” ola-
rak iki türe ayrıldığını söylüyor. Hastalığın yüzde 90-95'inin gene-
tik kökenli olmadığını dile getiren Doç. Dr. Bekir Enes
Demiryürek, dikkat edilmesi gereken belirtileri şöyle özetliyor:

aVücutta ve dilde kas krampları ve seğirme,
aBacaklarda ve ayaklarda güçsüzlük,
aYürüme ve koşmada zorluk,
aSık sık ayağı takılarak düşme,
aYersiz ağlama ve gülmeler,
aYazma güçlüğü,
aCisimleri kaldırmada zorluk,
aElinde taşıdığı nesneleri düşürmek,
aGüçsüzlük ve yorgunluk
aFarkındalık çok önemli!

Hastalık ilerledikçe bu belirtilere “nefes almada, yut-
mada ve konuşmada zorluk, felç ve solunum prob-

lemleri” de eklendiğini belirten Acıbadem Kocaeli
Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Bekir Enes

Demiryürek şöyle konuşuyor: “Hastalık tanı-
sında en önemli faktör ayrıntılı tıbbi geçmişi

öğrenmek ve nörolojik muayenedir. Alanında
uzman bir hekim tarafından değerlendirilen

hastada ayrıca sinirlerde ve kaslardaki ak-
tiviteyi ölçen EMG testi, kan tetkikleri,

bel sıvısı testi ve MR görüntülemesi is-
tenir. Yaşamı bu kadar derinden etki-

lemesine karşın ALS’nin tam
tedavisi henüz bulunmadığından,

ALS hastalığına yönelik toplum-
sal farkındalık geliştirilmesi çok

büyük önem taşıyor.”

Bu yöntemler
şikayetleri hafifletiyor

Uygulanan tedavi yön-
temlerinin semptomları
hafifletmeye, hastaya
sosyal ve duygusal
destek sağlamaya
yönelik olduğunu
ifade eden Doç.
Dr. Bekir Enes
Demiryürek,
yapılacaklara
uyulması 
gerektiğini 
söyledi.

SEMANUR POLAT
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ALS HASTALIĞINDA 
BELİRTİLERE 

DIKKAT

Doç. Dr. Bekir 
Enes Demiryürek, 
ALS hastalığında 

dikkat edilmesi gereken 
belirtileri anlattı, 

önemli açıklamalarda
bulundu

KASLARDA katılık güçsüzlük
halsizlik gibi rahatsızlığını hafif-
letmek için fizik tedavi seçenekleri
Yutma güçlüğü ve beslenme zor-
luğu nedeniyle diyetisyenler eşli-
ğinde doğru beslenme alışkanlığı
Konuşma güçlüğü ve iletişim
problemlerinin çözümünde ko-
nuşma terapisi ve iletişim eğitimi
Giyinme, yemek yeme, tuvalet ve
banyo gibi ihtiyaçlar için yardımcı
olacak cihazlarİleri düzey güç-
süzlüğü olan hastada tekerlekli
sandalyeler, elektrikli yataklar,
tahtalar gibi özel ekipmanlar.
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ÇOCUKLARDA
TAKINTI ARTTI
Çocuk ve Ergen Psiyikatrisi Uzmanı Dr. Nigar Aliyeva, pandemide takıntılara
karşı alınabilecek önlemleri anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu

HALK arasında ‘takıntı’ ola-
rak adlandırılan Obsesif
Kompulsif Bozukluk

(OKB), çocukluk çağından itibaren
her yaşta görülebilen önemli bir psiki-
yatrik hastalık. Acıbadem Üniversitesi
Atakent Hastanesi Çocuk ve Ergen
Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Nigar Aliyeva
“Özellikle son bir buçuk yıldır Covid-
19 pandemisi nedeniyle obsesif temiz-
lik davranışları, çocuklarda en sık
görülen obsesyonlardan biri haline
geldi. Yaşadığımız pandemi sürecinin,
dünya çapında yapılmış bazı çalışma-
larda çocuk ve ergenlerde OKB belirti-
lerinin artmasında risk oluşturduğu
gösterilmektedir. Bu zorlu süreçte aile-
ler bazı önlemlerle çocuklarına destek
olabilirler” diyor. Çocuk ve Ergen Psi-
yikatrisi Uzmanı Dr. Nigar Aliyeva,
pandemide takıntılara karşı alınabile-
cek önlemleri anlattı, önemli uyarılar
ve önerilerde bulundu. Kişinin isteme-
diği halde aklına takılan, doğru ve
mantıklı olmadığını bilse de aklından

uzaklaştıramadığı rahatsız edici dü-
şüncelere ‘obsesyon’ deniliyor. Obses-
yonlar kişide genellikle kaygı ve korku
oluştururken; bu kaygı ve korkuyu gi-
dermek amacıyla yapılan, tekrarlayıcı
bazı davranış ve düşünceler ise ‘kom-
pulsiyon’ olarak adlandırılıyor. Acıba-
dem Üniversitesi Atakent Hastanesi
Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı
Dr. Nigar Aliyeva “Elbette her yaşta
insanların bazı takıntıları olabilir. Bu
takıntılar kişinin yaşamını etkilemi-
yorsa, hayat kalitesini düşürmüyorsa,
yapması gereken normal işlevleri en-
gelleyecek hale gelmemişse hastalık
boyutundan bahsedilmez. Ancak iş-
levselliği bozar hale geldiğinde özel-
likle çocuğun okul hayatını, derslerini,
arkadaş ilişkilerini, sosyal yaşantısını,
aile ilişkilerini olumsuz etkiliyorsa Ob-
sesif Kompulsif Bozukluk’tan (OKB)
bahsedilmektedir ve tedavi edilmesi
gerekir” diyor. OKB belirtilerinin “kir-
lenme korkusu ve aşırı temizlik takıntı-
ları, düzenli ve simetrik olma, kişinin

kendisinin veya başkalarının zarar
görmesine ait düşüncelere kapılması,
sürekli birşeyleri kontrol etme ihtiyacı,
kompulsif olarak belirli kalıplarda
sayma, ciddi bir hastalığının oldu-
ğunu düşünme” olarak sıralanabildi-
ğini belirten Dr. Nigar Aliyeva bu
davranışların pandemi sürecinde artış
gösterdiğini söylüyor.

Sinsi ilerliyor!

Yaklaşık bir buçuk yıldır 7’den 70’e
herkeste yoğun korku, kaygı ve strese
neden olan Covid-19 pandemisi süre-
cinde özellikle obsesif temizlik davra-
nışlarının çok yaygınlaştığını
vurgulayan Dr. Nigar Aliyeva şöyle
konuşuyor: “Yaşadığımız pandemi sü-
recinin, dünya çapında yapılmış bazı
çalışmalarda çocuk ve ergenlerde
OKB belirtilerinin artmasında risk
oluşturduğu gösterilmektedir. Çocuk-
luk döneminde OKB’nin tanınması
daha zor olabilir. Bunun nedenlerin-
den biri OKB’nin sinsi başlangıçlı ol-
ması ve ailenin başlama dönemini
gözden kaçırmasıdır. Ancak OKB’nin,
prognoz açısından çocukluk yaşında
başladığı zaman, gelişimsel süreç
içinde daha ağır ve uzun seyrettiği
gözlenmektedir. Bu nedenle çocukluk
döneminde OKB belirtileri varsa bir
an önce müdahele etmek gerekir.”
Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı
Dr. Nigar Aliyeva, bu zorlu süreçte
anne ve babaların bazı davranış kural-
larına dikkat ederek çocuklarına des-
tek olabileceklerini belirterek
önerilerini belirrtti.

Yazın serinleten içecekler
Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman,
yaz içeceklerinde gizli tehlikeleri anlattı, hem
sağlıklı hem de serinletici yaz içeceği tarifi verdi
Yazın bunaltıcı sıcaklarında serinlemek
amacıyla tükettiğimizin içeceklerin çoğu
zaman  lezzetine ve görüntüsünün cazibe-
sine kapılabiliyoruz. Hem susuzluğumuzu
gideren hem de düşen kan şekerimizi to-
parlayacağı düşüncesiyle hiç de masum ol-
mayan içecekleri tüketme eğilimimiz
artabiliyor. Ancak dikkat! Acıbadem Kozya-
tağı Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı
Nur Ecem Baydı Ozman “Yaz aylarında
belki de çoğumuz en büyük sınavı serinle-
ten, lezzetli ancak çokça kalori içeren içe-
ceklerle veriyoruz. Yüksek şeker içeren
aromalı, şuruplu, kolalı içecekler hiçbir
besin değeri taşımadığı gibi hem kilo alı-
mına hem de karaciğer yağlanması ve di-
yabet gibi hastalıklara neden olabiliyor.
Yine sıklıkla tüketilen çay ve kahve gibi ka-
feinli içecekler vücuttan su atılımına yol
açıyor. Bu nedenle sağlıklı yetişkinlerin
günde en az 2 litre su tüketmeleri, sıvı ihti-
yacını karşılarken sağlıklı içeceklere yönel-
meleri gerekiyor” diyor. 

Hindistan cevizli kavunlu
smoothie

Mis gibi kokan kavun ve hindistan cevizi
rendesinin doğal aroması hem damağınıza
hitap edecek, hem de sizi fazlasıyla tok tuta-
cak. Yaklaşık 250 grama denk gelen bir
dilim kavun, 1 tatlı kaşığı hindistan cevizi
rendesi ve 1 su bardağı soğuk sütü blender-
dan geçirin. Meyve ile birleşen hindistan
cevizi rendesi ve süt kan şekerinizi dengede
tutmaya yardımcı olacak ve ikindi vaktinde
tercih ettiğinizde sizi tok tutarak akşam ye-

meğine yüklenmenizi önleyecektir. 

Çilek şerbeti

1 kg çileği iyice yıkayıp 1 litre suda kayna-
tın. Kaynamaya yakın 1 çubuk tarçın ve 1
tatlı kaşığı karanfili ekleyin ve 10 dakika
daha kaynatmaya devam edin. Kaynadık-
tan sonra soğumaya bırakın. Diyabet hasta-
lığı veya hipogliseminiz yoksa mineral
içeriği yüksek bu içeceği en son her bar-
dağa 1 tatlı kaşığı bal karıştırarak taze nane
yaprağı ile servis edin. Diyabet veya kan
şeker regülasyonu ile ilgili probleminiz
varsa bal eklemeden yanında 2-3 top ceviz
veya 8-10 çiğ badem/fındıkla tüketmenizde
fayda var. 

Karpuzlu maden suyu

Yaklaşık 200 grama denk gelen 1 dilim kar-
puzu blenderdan geçirin, bir bardağa boş-
altıp üzerine 1 maden suyu ekleyin ve taze
nane yaprağı ile süsleyerek tüketin. Karpuz
su oranı yüksek ve hafif bir meyve olarak
bilinse de glisemik indeksi yani kan şeke-
rini yükseltme hızı oldukça yüksektir. Bu ne-
denle diyabet hastalarının kan şekerini
dengede tutabilmek için bu meyveyi sık ol-
mamak koşulu ile küçük bir dilimi yanında
1 dilim peynir veya 2-3 tam ceviz ile tüket-
melerinde fayda var. 

Hindistan cevizi aromalı soğuk kahve 

1 su bardağı kadar demlenmiş filtre kah-
veyi soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra
1 çay bardağı soğuk sütü, demlediğiniz
kahveyi ve 1 tatlı kaşığı hindistan cevizi

ren-
desini
blender-
dan geçi-
rin. İçine
3-4 küp buz
ekleyerek ser-
vis edin. Hem
süt hem de hin-
distan cevizi içer-
dikleri doymuş
yağlar nedeni damar
sağlığının bozulmasına
yol açabilir. Bu nedenle
hali hazırda kalp damar
hastalığı olan veya koles-
terolü yüksek olan kişilerin
doymuş yağ alımını kısıtla-
masında fayda var.

Naneli kefir

Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur
Ecem Baydı Ozman “Kefir probi-
yotik etkisi ile bağırsaklara dost
bir içecek olmakla kalmıyor, ayrıca
günlük kalsiyum, protein alımına
katkı sağlayarak uzun süre tok tutu-
yor. Özellikle kefiri sevmeyen ve hiç
denemeyen kişiler ¾ su bardağı
kefiri  yarım çay bardağı su ile sulandı-
rın. İçine 1 tatlı kaşığı kurutulmuş nane
ekleyip karıştırın. Yaz aylarında hem sizi
ferahlatacak hem de artan sıvı ve mine-
ral kayıplarını telafi etmenize yardımcı
olacak sağlıklı bir içecek elde edeceksiniz 
ve ferahlama fırsatı bulacaksınız.

Bulguları 
hafifletmek
için ilaçlar
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Eski eşine dehşeti yaşatan koca tutuklandı
KÜÇÜKÇEKMECE’DE, eski eşi 

Ehlinaz Orak’ı (33) sokak ortasında 
defalarca bıçaklayan Kerem İ., 
çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak 
cezaevine konuldu. Küçükçekmece 
Sultanmurat Mahallesi 2. Şen 
Sokak’ta dün sabah 07.30 sıralarında 
Kerem İ., 3 yıl önce boşandığı eski 

eşi Ehlinaz Orak’ı sokak ortasında 
defalarca bıçakladı. İddiaya 
göre kadının ölmesi için başında 
bekleyen Kerem İ., çevredekilerin 
müdahalesinin ardından olay yerinden 
uzaklaştı. Ağır şekilde yaralanan kadın 
hastanede tedavi altına alınırken, 
ihbar üzerine olay yerine gelen polis 

ekipleri, Kerem İ.’yi yakalamak için 
çalışma başlattı. Küçükçekmece Asayiş 
Büro Amirliği Ekipleri, yaptıkları 
çalışma sonucunda Kerem İ.’yi kısa 
sürede yakaladı. Emniyetteki işlemleri 
tamamlanan Kerem İ., çıkartıldığı 
mahkeme tarafından tutuklanarak 
cezaevine konuldu.  - DHA

OSMANAĞA Mahallesi Tayyareci Sami Sokak 
içerisinde sabah saat 07.00 sıralarında 4 
katlı bir binanın 1. katında yangın çıktı. 
Henüz nedeni bilinmeyen yangına, başta 

Kadıköy İtfaiyesi olmak üzere çevredeki ilçelerden 
çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine 
gelen itfaiye erleri alevlerle baş etmeye çalışırken, 
bir taraftan da üst katlarda kalan vatandaşları 
kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye uzun 
uğraşlar sonucu, yangını kontrol altına aldı. 
Bu sırada merdivenle üst katlara ulaşan itfaiye, 
vatandaşların güvenliğinden emin oluncaya 

kadar bir süre bekledi. Yangının kontrol altına 
alınmasından sonra binada kalanlar, apartmanın 
merdivenlerinden kontrollü bir şekilde indirildi.

Müzisyen genç hayatını kaybetti
Alevlerin söndürülmesinden sonra dairede kalan 

gençlerden Yusuf Can Döğüşçü (20) isimli gencin 
cesedine ulaşıldı. Caddebostan’da müzisyenlik 
yaptığı öğrenilen Yusuf Can Döğüşçü’nün ölümü 
arkadaşlarını hüzne boğdu. Dairede 8 gencin 
kaldığı ve yangından hemen sonra çıktıkları 
öğrenilirken, yangında hayatını kaybeden Yusuf 

Can Döğüşçü’nün cenazesi ambulansa taşınarak 
Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Polis yangının çıkışı 
ile ilgili soruşturma başlattı. Binadan çıkan Mehmet 
Başaran, “İçerde uyuyorduk, bir abi bağırdı. Hemen 
dışarı koştuk.” dedi. Binadan çıkan Abdullah 
Sarkman ise, “Aşağıdan zile bastılar, biz de 
balkona çıktık. İçeriyi duman sarmıştı, biz de aşağı 
inemedik” şeklinde konuştu. Yangının başladığı 
dairenin hemen altındaki iş yerinin sahibi, “Alt 
taraftaki dükkân benim. Üst taraftaki alana yatak 
atmışlar orada yatıyorlar. Orayı blok yapmışlar. 
Orada bekarlar kalıyor” diye konuştu.

Kadıköy’de sabah saatlerinde 8 kişinin kaldığı bir dairede 
çıkan yangında, müzisyenlik yapan Yusuf Can Döğüşçü 

hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek ve 
apartmanda kalanları çıkarmak için büyük bir mücadele verdi

ALEVLERIN 
ARASINDA 
CAN VERDI

KAZA Gaziosmanpaşa, Barbaros Hayrettinpaşa 
Mahallesi’nde dün sabah saat 10.30 sıralarında 
meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün 
ismi öğrenilemeyen ve plakası alınamayan bir 
otomobil 1110 Sokak’ta seyir halindeyken 1106 
Sokaktan çıkan panelvan minibüse çarpmamak için 
park halindeki bir otomobile de çarparak marketin 
manav reyonuna girdi. Kaza sonrası sürücü yara 
almazken, iki müşteri ve market çalışanı kazada 
yaralanmaktan saniyelerle kurtuldu. Manav 
reyonundaki sebze ve meyveyeler etrafa saçıldı. 
Market görevlileri durumu polis ekiplerine haber verdi. 
Olay yerine gelen polis ekipleri kaza ile ilgili iş yeri 
çalışanlarından bilgi aldı. Kazaya karışan otomobil 
bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazayla 
ilgili soruşturma sürüyor. 

Kaza anı kameralarda
Kaza anı ise marketin güvenlik kamera 

görüntülerine saniye saniye yansıdı. Görüntülerde 
önce bir müşteri ardından da başka bir müşterinin 
marketin içine girdiği görülüyor.  Daha sonra da 
market görevlisi reyonun diğer tarafına geçtiği esnada 
hızla gelen otomobil park halindeki bir otomobile 
çarpıp manav reyonuna giriyor. Görüntülerin 
sonunda ise kaza sonrası yara almayan otomobilin 
sürücüsünün araçtan indiği görülüyor. 

Gaziosmanpaşa’da dün sabah saatlerinde bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle başka bir sokaktan çıkan 
panelvan minibüse çarpmamak için park halindeki bir otomobile de çarparak marketin manav reyonuna girdi. 

Kaza sonrası sürücü yara almazken, iki müşteri ve bir market çalışanı kazadan saniyelerle kurtuldu

Allah kurtardı!

PENDİK’TE 
torbacı olarak tabir 
edilen uyuşturucu 
satıcılarına yönelik 
eş zamanlı operasyon 
düzenlendi. Polis 
ekipleri, 27 adreste 
24 şüpheliye 
yönelik düzenlenen 
operasyonda çok sayı 
da şüpheli gözaltına 
alırken, adreslerde 
yapılan aramalarda 
çok miktarda uyuşturucu madde ele 
geçirildi. Operasyon anı kameraya yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik 
Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 06.00’da 
Pendik’te torbacı olarak tabir edilen 
sokakta uyuşturucu satışı yapan kişilere 
yönelik, 27 adreste 24 şüpheliye yönelik eş 
zamanlı operasyon düzenledi. Ekiplerce 

düzenlenen 
operasyonda, çok 
sayıda şüpheli 
gözaltına alınırken, 
adreslerde yapılan 
aramalarda çok 
miktarda uyuşturucu 
madde ele geçirildi. 
Düzenlenen 
operasyona narkotik 
şube ekiplerinin yanı 
sıra, özel harekât, 
polis helikopteri 

destek verdi. Operasyon düzenlenen 
adreslerden birisi de Pendik’te bulunan 
Batı Mahallesi, Akasya Sokak’tı. 5 
katlı binanın 5’inci katına düzenlenen 
operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken, 
evde yapılan aramalarda bir miktar 
uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon 
anı kameraya yansıdı.

Zehir tacirlerine operasyon

ÇEKMEKÖY’DE Cahit Çetin’in 
öldürülmesi sonrası yapılan yeni 
operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden 
yapılan açıklamada, yakalanan 
şüphelilerin Sedat Peker ile bağlantılı 
olduğu belirtildi. Çekmeköy’de 31 
Ağustos 2017’de Cahit Çetin’in 
öldürülmesiyle ilgili tutuklanan 4 
kişinin ardından İstanbul merkezli 
Aydın, Yalova ve Düzce’de yeni 
operasyon düzenlendi. Soruşturma 
kapsamında 13 kişi hakkında gözaltı 
kararı bulunduğu öğrenilirken 
aralarından avukat Ayhan S.’nin de 
yer aldığı 10 kişi gözaltına alındı. 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden, 
şüphelilerin suç örgütü lideri Sedat 
Peker ile bağlantılı olduğu belirtildi. 
Şüphelilerin adreslerinde yapılan 
aramada 4 tabanca, 2 kılıç, 149 fişek, 
toplam değeri 915 bin lira 12 çek ele 
geçirildiği kaydedildi.

BAHÇELİEVLER, D-100 Kara-
yolu’nda seyir halindeki özel bir yolcu 
otobüsü firmasına ait servis midibüsü, 
henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsü-
nün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi 
sonucu önce bariyerlere daha sonra 
da yeşillik alana çıkarak durdu. Kaza 
sonrası midibüsün sürücüsü ve 4 yolcu 
hafif şekilde yaralandı Kaza Bahçeliev-
ler, D-100 Karayolu’nda gece saat 02.45 
sıralarında meydana geldi. Kaza sonrası 
midibüste bulunan 4 yolcu ve sürücü 
hafif şekilde yaralandı. Yoldan geçenler 
bir yandan yardıma koşarken diğer 
yandan da durumu itfaiye polis ve sağlık 
ekiplerine haber verdi.  Olay yerine ge-
len itfaiye ekipleri kaza yapan midibüste 
bir süre inceleme yaptı. Sağlık ekipleri 
de kaza sonrası hafif şekilde yaralanan 
sürücü ve 4 yolcuya ilk müdahaleleri ya-
parak en yakın hastanelere kaldırdı.

Çekmeköy’de 
CiNAYET!

Servis aracı 
kaza yaptı

KAZA Eyüpsultan, Tem Otoyolu 
Edirne istikametinde gece saat 00.00 
sıralarında meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, içinde bir kargo şirketi 
çalışanı 22 kişinin bulunduğu ve 
sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 
34 CBB 090 midibüs, Akşemsettin 
Viyadüğü üzerinde sürücüsünün 
direksiyon hakimiyetini kaybetmesi 
sonucu devrildi. Yoldan geçenler 
bir yandan yardıma koşarken diğer 
yandan da durumu polis ve sağlık 
ekiplerine haber verdi. Bu sırada 
midibüste bulunan bazı yolcular 
kendi imkanlarınla araçtan çıktı. 
Olay yerine gelen sağlık ekipleri 
hafif şekilde yaralanan 4 kişiye 
ilk müdahaleyi yaparak en yakın 
hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri 
ikinci bir kaza yaşanmaması için yolu 
tek şeritten verdi. Kaza nedeniyle 
uzun araç kuyrukları oluşurken, 
devrilen midibüsü kaldırmak için 
olay yerine vinç çağrıldı. Vinç, 
devrilen midibüsü bulundu yerden 
kaldırarak kenara çekti. Yolun 
temizlenmesinin ardından trafik 
normale döndü.  - DHA

Eyüpsultan TEM Otoyolu, Edirne 
istikameti Akşemsettin Viyadüğü üze-
rinde midibüs, henüz belirlenemeyen 
bir nedenle sürücüsünün direksiyon 
hakimiyetini kaybetmesi sonucu 
devrildi. Kazada servis midibüsünde 
bulunan 4 kişi hafif şekilde yaralandı

Yol ortasında 
CAN PAZARI



B ilge’nin bu sözleri üzerine İstanbul
Tabip Odası bir açıklama yayınlaya-
rak ilgili hekim hakkında suç duyuru-

sunda bulunduklarını, açılan soruşturma
sonuçlandığında kamuoyu ile de paylaşılaca-
ğını belirtti. Yazılı açıklamada “COVID-19
pandemisinde resmi rakamlara göre bile kay-
bettiğimiz yurttaşlarımızın sayısı 50 bine yak-
laştı. (Gerçek sayıların bunun iki, üç katı
olduğunu biliyoruz.) Hala daha günlük vaka
sayıları 5 binin, günlük ölüm sayıları ellinin
üzerinde seyrediyor. COVID-19’a karşı en
önemli mücadele yönteminin aşı olduğunun
açık olmasına karşın aralarında tıp fakültesi
mezunu bazı ‘şarlatanlar’ın da bulunduğu
çevreler ise akıl ve bilim karşıtı yalanlarla top-
lumda aşı tereddütü, karşıtlığı yaymaya çalışı-
yorlar” ifadeleri yer aldı.

Soruşturma açıldı

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu imzası
ile yayınlanan açıklamalarda şu cümlelere yer
verildi: "Aşı karşıtı çevrelerin İstanbul Üskü-
dar'da ‘Plandemi büyük buluşması’ adıyla dü-
zenlediği ‘miting’de ‘Asla ve kat'a aşı olmayın.
Uçaklara bindirmesinler, AVM'lere sokmasın-

lar. Vallahi de billahi de tillahi de bir sene
sonra bu kararlarından vazgeçecekler ve aşı
olanlardan özür dileyecekler. Bu bir slogan ya
da şaka değil; yargılanacaklar!’ şeklinde ko-
nuşma yapan kişinin Dr. B. B. olduğuna dair
basında yer alan iddialarla ilgili olarak, İstan-
bul Tabip Odası tarafından adı geçen hekim
hakkında soruşturma açılmış olup sonuçlan-
dığında kamuoyuyla paylaşılacaktır."

İTO'ya meydan okudu

İsmi geçen Dr. Bilgehan Bilge ise sosyal
medya hesabından “Nihayet ‘Hodri Meydan’
çıkışıma cevap geldi. İstanbul Tabip Odası
hakkımda soruşturma açtı. Bu işi basına açık,
halkın gözü önünde yapalım mı? İstanbul
Tabip Odası benden ‘savunma!’ isteyecekmiş.
Sevgili meslektaşlarım ‘O gün ben sizlerden
savunma isteyeceğim.’ Hazırlıklarınızı şimdi-
den yapın. Bir hekim olarak ‘bu psikolojiyi’ el-
bette çok iyi anlıyorum. Aşılanan insanlar bize
tepki veriyor. Onlara söyleyin onlar ‘suç işle-
mediler, sadece mağdurlar.’ Ve itirazımız asla
onlara yönelik değil. Bu saatten sonra bebek
ve çocuklarını korusunlar yeter" ifadelerini
kullanarak yanıt verdi. DHA
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U lus olarak yıllardır PKK’sı, FE-
TÖ’sü, hırsızı, arsızı ile uğraşırken
birileri de bizim topraklarımızla

meşgulmüş. Biz onlarca, yüzlerce vatan ev-
ladını toprağa verip gözyaşı dökerken, biri-
leri nasıl en değerli varlıkları satarız diye ter
döküyormuş. 

Ekonomi çöküşe doğru denizin mavi de-
rinliklerinde dans ederken, işsizlikte birinci
olurken, YAŞ’a takılanların çığlıkları yıldız-
larla vals yaparken, gecenin karanlığında ay
yüzünü gösterince olan biteni gördük. 

Ve hiçbir ülkeye yapılmayanın her ne-
dense bizim hükümetimize yapıldığına şahit
olduk. Katar emiri devletimize Uçak hediye
etti. Uçak dediğime bakmayın, bildiğiniz
hava sarayı. Doldur yakıtı, hava da cenneti
yaşa. Önüne arkasına bakmadan Helal Olsun
dedik. Dedik amma bir taraftan da “düğün
değil, bayram değil eniştem beni niye öptü”
diye de nankör beynimizle düşünmeden 
edemedik. 

Allahtan namuslu, kalemini satmayan,
helal süt emmiş gazetecilerimiz, siyasileri-
miz, bürokratlarımız var. Sanki bir tek işleri
bu imiş gibi gece gündüz durmamış araştır-
mışlar. Sözüm ona vatanseverler! Elbette ki
ödüllerini yıllarca hapishanelerde kalarak da
aldılar.  

Meğer 2019 yılının verilerine göre, Kanal
İstanbul güzergâhında 44 dönüm araziyi
satın alan Katar Emir’inin annesi Şeyha
Moza’nın yanı sıra Katarlıların Türkiye’de
edindikleri gayrimenkuller Yalova ilinin bü-
yüklüğüne yaklaşmış. Taşınmazların toplamı
798 bin metrekare, 3 bin metrekare kadar
daha alsalar Yalova kadar olacak.  

Ve lakin Katarlı durmamış,  ABank'ı, Fi-
nansbank'ı, DigiTürk'ü, Banvit'i, Marmaris'te
Munamar ve Kontes otellerini, BMC'nin ya-
rısını, Boyner'in üçte birini, Türkiye'nin en
değerli Erbilgin Yalısı’nı, Trabzon’un Sür-
mene yaylalarını satın aldığını gibi ATV-Sa-
bah'ın ortağı olmuş. 

Bildiğiniz gibi, yaklaşık yarım asırdır
milli tecrübe ve bilgi birikimle zırhlı araç
üreten ulusumuzun gururu Sakarya Tank

Palet Fabrikası 2019 yılında
Katar ve Ethem Sancak ortaklı BMC'ye dev-
redildi. Kendisine kırılan sevdiğinin gönlü
almak için adam “son bir kez buluşalım”
teklifinde bulunur. Kadın, “bu durumda etik
olmaz” cevabında olduğu gibi yüreğimiz
tanktan çıkmış ateş gibi yaralandı. Bedeni-
miz kanadı, ciğerimiz parçalandı.

Bizim bedenimiz yara almış, toprakları-
mız satılır olmuş kimin umurunda. Hüküme-
tin bakanı açıkladı. Arap etnik kökeninden
insanların Türkiye’de en çok İstanbul’dan
arazi satın aldıklarını, hatta “Araplar 59
ilden arazi edindi” dedi. 

İstanbul’dan aldıklarının büyüklüğü ise 2
milyon 504 bin metrekareye ulaştı. Katarlı
durur mu?  Memorial’ın yüzde 20’si, En-
glish Home’un yüzde 40’nı Beymen’in tama-

mını aldı. Türk filmlerinin çekildiği filmlere
ev sahiplik yapan o muhteşem yalılardan bi-
risi olan ve Türkiye’nin en pahalı Erbilgin
yalısı Katar Emirinin kayınpederinin oldu.
Babamın da böyle serveti olmadığı için ge-
linleri bir eve dahi asla sahip olamadılar.
Üzülmedik, amma hani derler ya iki gönül
sevince “samanlık seyran olur” samanlığı-
mızın olmadığına üzüldük. 

Bitmedi, Digitiürk kanalı, üç yıl TMSF’de
kaldıktan sonra, “yerim dar oynayamıyo-
rum” dedi Katar’ın deryasına geçti. Türkiye-
Katar Yüksek Stratejik Komite'sinin
2016'daki adresi Trabzon oldu. Trabzon'a iki
uçak, 55 lüks VIP araç ve 100 kişilik he-
yetle gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan ve eski Hazine ve Maliye Bakanı
Berat Albayrak'la birlikte helikopterle Ri-
ze'deki kış turizmi alanlarını havadan
incelemişti.

Toplantının açılışında konuşan Erdoğan,
Katar Emiri'nin karlı dağlara hayran kaldı-
ğını söylemiş, "Hele hele bugün helikopterle
Trabzon'un üstünde dolaşırken, karlı dağlar
kendisi de hayran kaldı. ‘Niye burada kayak

tesisleri yapmıyorsunuz' diye de sormuş.
Ekonomi uzmanı olan devlet yöneticilerimiz
hiç mi buraları ve benzeri yerleri görmediler,
bilmiyorlar da elin Katarlısının önerilerine
çölde su bulmuş gibi mutlu oluyorlar.  

Katar istediğini elde etti. Karadeniz’in en
güzel yerlerine binalar, turistik tesisler dikti-
ler, nazlanarak rüzgarda savrulmasına dahi
kıyamadığımız kayın ormanlarımızı kestiler,
toprağımızın nefes almasını engellediler.  Bir
uçak uğruna bunların olması Etik mi?

Şunu unutuyorlar, Vatanımız için, korku-
suzca sevdiğimizi haykırdığımız adına “Ne-
fesim” dediğimizi yüreğimizden atmış,
Yunanı Ege’de denize dökmüş, Çanakkale’de
düşmana diz çöktürmüş, “Size taarruzu em-
retmiyorum, ölmeyi emrediyorum” diyen
Mustafa Kemal Atatürk’ün askerleriyiz. Ka-
tarlıdan da zamanı gelince vaz geçmesini
biliriz.  

Hani kadın çok sevdiğini söylemesine rağ-
men görüşmelerinin etik olamadığını söyle-
yebiliyor ya, Pekiiii, topraklarımıza çöken
Katarlıların fütursuzca gelip yerleşmesi
ETİK Mİ? 

Etik mi?

işsizlere umut kapısı olan Bağcılar Bele-
diyesi Kariyer Merkezi, yine mutlulukla so-
nuçlanan bir etkinliğe imza attı. ISS Tesis

Yönetim Hizmetleri A.Ş.’nin talebi üzerine Bağcılar
Belediyesi Kariyer Merkezi, İŞKUR’la yapılan proto-
kol çerçevesinde kayıt yaptıranlarla irtibata geçti. Te-
lefonla ulaşılan 18-45 yaş arasında bin kişiye davette
bulunuldu. Bu kapsamda işveren firmanın yöneticile-
riyle iş ihtiyacı olan gençler Feyzullah Kıyıklık Engelli-
ler Sarayı’nda buluştu. Form dolduran 73 kişiyle
daha sonra yüz yüze görüşmeler yapıldı. İncelemenin
ardından aranan profile uyan 20 kişi İstanbul Medi-
pol Mega Hastanesi’nde temizlik görevlisi olarak ça-
lışmaya başladı.

İş imkanı sunacağız

Kariyer Merkezi aracılığıyla insanların evlerine ekmek
götürmelerine vesile olduklarını söyleyen Bağcılar Be-
lediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Düzenlediğimiz
programların sevindirici bir şekilde sonuçlanması bizi
de mutlu ediyor. Özel işletmelerle irtibatlarımızı sür-
dürüyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte de çok sa-
yıda branşta hem firmaların talebini karşılayacağız
hem de hemşehrilerimize iş imkanı sunacağız" dedi.
Kariyer Merkezi bugüne kadar 67’si engelli olmak
üzere 1569 kişinin iş sahibi olmasına aracılık etti.

Kariyer Merkezi ile
20 istihdam daha 

Erol Sırrı YOLCU
YOLCU'NUN YORUMLARI

erolyolcu3434@gmail.com

Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi’nin iş
arayanlarla işvereni buluşturduğu mülakat
sonucunda aranan kriterlere uyan 20 kişi 
hastanede iş başı yaptı. Bu sayıyla birlikte
Kariyer Merkezi’nin organizasyonu ile şimdiye
kadar istihdam edilen sayısı 1569’a yükseldi

Aşı karşıtları Üsküdar'da bir araya gelerek "Plandemi Büyük
Buluşması" adı altında miting havasında toplantı düzenledi.
Aralarında 'doktorların da' bulunduğu topluluk, konuşmalar
yapıp halka aşı olmama çağrısında bulundu. Konuşmacılar
arasında yer alan Beyin Cerrahisi Uzmanı Dr. Bilgehan Bilge,
"Asla ve kat'a aşı olmayın" çağrısını yaptı. İstanbul Tabip Odası,
Bilge hakkında suç duyurusunda bulundu 

21. kişisel sergisini gerçekleştiren
emekli Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Mehtap
Cömert’in Edirne'den izler ve yansıma-

lardan esinlenerek oluşturduğu sergisi Büyükçek-
meceliler tarafından büyük ilgi gördü. Yurtiçi ve
yurtdışında sergi ve festivallere özgün çalışmala-
rıyla katılmaya devam eden usta sanatçı Mehtap
Cömert, Türkiye’de de Edirnekari’yi tanıtmaya
devam ediyor. Cömert, Büyükçekmece Belediye-
si’nde gerçekleşen sergisinde 1975 yılından bugüne
kadar yaptığı tüm özgün eserleri bir araya getirdi.
Usta sanatçı sergi daveti için Büyükçekmece Bele-
diye Başkanı Dr. Hasan Akgün’e şöyle teşekkür etti:
"1975 yılından 1 hafta öncesine kadar son noktayı
koyduğum geniş bir ürün yelpazesiyle buradayım.
Başkanınız Sayın Dr. Hasan Akgün’ün sevgi dolu
yaklaşımı, güler yüzlü, saygılı ekibiyle beraber bu
davet beni çok mutlu etti. Başta Sayın Başkan
Hasan Akgün’e ve ardından gelen onu destekleyen
ekibinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum." Sergi
Büyükçekmece Belediye Binası Dumlupınar Salo-
nunda 28 Haziran- 2 Temmuz 2021 tarihleri ara-
sında devam ediyor.

1975’ten 
günümüze

ASI KARSITINA
SUC DUYURUSU!

HAYALiME ORTAK OL!
Çocuklar ve gençler için eğitim, spor ve sanatta fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla çalışan Hayalime Ortak Ol Derneği
ilk mezunlarını verdi. Hayalime Ortak Ol Derneği Genel Sekreteri Pınar Yılmaz, “Biz, çocuklarımızın ve gençlerimizin
kurduğu hayallere inanıyor ve 2018’den bu yana dernek olarak yürüdükleri yolda onları yalnız bırakmıyoruz” dedi

Tüm dünyada olduğu gibi ülke-
mizde de her gencin ve her çocu-
ğun hayalleri olduğunu, içinde

bulundukları maddi ve manevi olumsuz-
lukların onları hayallerinden uzaklaştırdı-
ğını ifade eden Hayalime Ortak Ol Derneği
Genel Sekreteri Pınar Yılmaz, "Biz, çocuk-
larımızın ve gençlerimizin kur-
duğu hayallere inanıyor ve
2018’den bu yana dernek ola-
rak yürüdükleri yolda onları
yalnız bırakmıyoruz. Amacı-
mız, çeşitli nedenlerle yeterli
desteği alamayan çocukları ve
gençleri bünyemize katarak
onların yetenekli olduğu spor
ve sanat dallarına, ilgili ol-
duğu kültür ve eğitim faaliyet-
lerine katılmalarına maddi ve
manevi destek sağlamak. Dü-
zenli olarak destek olduğu-
muz gençlerin yanı sıra
yaptığımız sosyal sorumluluk
projeleri ile hem İzmir’de hem
de diğer şehirlerde çalışmala-

rımıza devam ediyoruz” diye konuştu.

İş ve staj olanağı

Derneğin Kurucu Başkanı Atakan Atalar
ise faaliyetlerle ilgili yaptığı açıklamada,
"Öğrencilerimizin eğitim hayatı boyunca
düzenli burs desteği almasını sağlıyoruz.

Sosyal gelişim programları ile alanında
uzman kişileri ve öğrencilerimizi buluştura-
rak her ay farklı bir konuda seminer düzen-
liyoruz. Psikolojik danışmanımız
aracılığıyla öğrencilerimize akademik, sos-
yal ve kariyer anlamında rehberlik ediyor,
ihtiyaç halinde psikolojik destek veriyoruz.

Gençlerin kendi içlerinde sos-
yal bir ağ kurmalarını sağlıyo-
ruz ve gönüllülerimiz
aracılığıyla iş ve staj olanak-
ları sunuyoruz. Öte yandan
sosyal sorumluluk projeleri-
mizle kent ve köy okullarının
ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Der-
nek olarak bizim de bir haya-
limiz var: Önce ulusalda
sonra globalde topluma
fayda sağlayacak, ülkemiz için
katma değer yaratacak, dün-
yayı değiştirecek gençler yetiş-
tirmek istiyoruz. Biz bu
inançla ‘Hayalime ortak ol,
dünyayı değiştir’ dedik. Hede-
fimiz 2025 yılında mezunları-

mız ve öğrencilerimizle birlikte 250 kişilik
bir aile olmak” ifadelerini kullandı.

Düzenli burs desteği

12 öğrenciye düzenli burs sağlayarak 2018
yılında yola çıktıklarını söyleyen Hayalime
Ortak Ol Derneği Öğrenci İlişkileri Sorum-
lusu Şeniz Öztorun şu ifadeleri kullandı:
"2021 yılına geldiğimizde düzenli destekle-
diğimiz öğrenci sayısı 27’ye ulaştı. Bu öğ-
renciler içerisinden 3 tanesinin
mezuniyetine tanık olmanın mutluluğunu
yaşıyoruz. Pandemi sebebiyle okullarda
mezuniyet yapılamıyor ancak, biz dernek
ofisimizde bir mezuniyet kutlaması yaparak
öğrencilerimizi yalnız bırakmadık. Ayrıca ilk
mezunlarımızın genç kadınlar olmaları da
bizim için mutluluk verici. Her biri hayatın
yeni bir evresine, iş dünyasına giriş yapıyor.
Bu yeni dönemlerinde adımlarını sağlam
atabilmeleri ve karşılaşacakları zorluklar
karşısında dik durabilmeleri için arkala-
rında olacağımızı biliyorlar. Bu durumun
verdiği mutluluk bizim en büyük motivas-
yon kaynağımız. " DHA

Bilge “İstanbul
Tabip Odası 
hakkımda 
soruşturma açtı.
Bu işi basına 
açık, halkın gözü
önünde 
yapalım mı?”
diye sordu.



İ stanbul Tabip Odası, İstanbul Diş He-
kimleri Odası, İstanbul Veterinerler
Odası ve İstanbul Eczacılar Odası yö-

neticileri, pandemi döneminde özverili ça-
lışmalarıyla tüm toplumun gönlünde taht
kuran sağlık çalışanlarına yönelik çalışma-
ları nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediye
(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ve İBB
Sağlık Daire Başkanı Önder Yüksel Eryi-
ğit’e teşekkür plaketi sundu. Kemerburgaz
Kent Ormanı’nda gerçekleştirilen toplan-
tıya İstanbul Diş Hekimleri Odası Başkanı
Prof. Dr Tarık İşmen, İstanbul Veterinerler
Odası Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, İs-
tanbul Eczacılar Odası Başkanı Zafer
Cenap Sarıalioğlu, İstanbul Tabip Odası
Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Murat Ekmez
ve CHP İstanbul İl Başkanlığı Sağlık Ko-
misyon Başkanı ve Meslek Odaları temsil-
cisi Dt. Ahmet Gürbüz katıldı.

Çok üst düzey bir emek

Sağlık meslek odalarını temsilen konuşan
Prof. İşmen, “Pandemi sürecinde ciddi zor-
luklarla karşılaştık. Yaklaşık 500 yakınımızı,
meslektaşımızı, arkadaşımızı bu pandemi
sürecinde kaybettik. Siz, kentin sorumlusu
olarak sağlık çalışanlarının yalnız olmadı-
ğını ifade ettiniz. Onların yanında durdu-
nuz ve onlara destek verdiniz” diyerek
İmamoğlu’na teşekkürlerini sundu. Asıl te-
şekkürü sağlık çalışanlarının hak ettiğini be-
lirten İmamoğlu ise “Belki de dünya
tarihinde en olağanüstü dönemlerden birini
hep birlikte yaşadık. İstanbul da bunu en
derinden yaşayan megapollerden birisi

oldu. Hiçbirimizin hafızasından çıkmaya-
cak insanüstü bir çabayla, bütün sağlık çalı-
şanlarımızı; hekiminden hemşiresine, sağlık
memurundan diğer ekiplerine varıncaya
kadar çok üst seviyede bir emek ortaya ko-
yuldu. Hatta bazen, gerçekten koşulları uy-
gunsuz ve kötü olmalarına rağmen. Bu,
bizim hafızamızdan hiç çıkamayacak” ifa-
delerini kullandı.

İsabetli kararlar aldık

Sağlık çalışanları adına özel bir park yapımı
konusunda çalışmaları olduğu bilgisini
paylaşan İmamoğlu, “Şunu söyleyeyim:
‘En çok neyle insanın vicdanı ısınır’ dedi-
ğim anda, bir ya da iki olay var ki; bunlar-
dan bir tanesi de o dönemde İstanbul halkı
adına, İBB olarak sağlık çalışanlarının ya-
nında olabilmekti. Aldığımız kararların çok
isabetli olduğunu görüyorum. Bu yönde
örnek olmamız da değerliydi bizim için. Biz
başlattıktan sonra, bunun Türkiye’ye yayıl-
ması da bizim için değerliydi” dedi. Sağlık-
çıların verdiği emeğin değerinin hiçbir
bütçeyle açıklanamayacağını vurgulayan
İmamoğlu, görev şehidi sağlık çalışanlarına
rahmet diledi. “O güzel insanların emekle-
riyle, insanlarımız yaşama tutundular”
diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

Bir fedakarlık örneğiydi

“Biz de 14-15 aylık süreçte; -hem taşımacı-
lıkta olsun hem şehrin birçok noktasında
otoparklarda olsun- birçok hizmetimizde,
odalardan ya da sağlık kuruluşlardan biz-
den talep edilen ne varsa yetişmeye, yetiştir-

meye çalıştık. Özel olarak şunu ifade ede-
yim ki; konaklama konusunda verdiğimiz
katkıda, sağlıkçı arkadaşlarımızın talebi
bence çok kıymetliydi: ‘Evimize gitmeyelim.
Çocuklarımıza hastalık bulaştırmayalım.’
O insanların ailelerinden fedakarlık ederek,
belki aylarca bir başka yerde konaklamaları
da yine bu süreçte tarihe not düşülecek de-
ğerli bir fedakarlık örneğiydi. Bütün sağlık
çalışanlarımıza verdikleri bu emeklerden
dolayı, İstanbul halkı adına minnet duygu-
larımı iletmek istiyorum. İstanbul halkının
bütçesinden ayırabildiğimiz ne varsa, verme
çabası içerisinde olduk. Biz de bununla ger-
çekten onur duyuyoruz sizlerin yanında ol-
maktan ötürü.”

Çarklar dönmek zorunda

İmamoğlu, gazetecilerin, “1 Temmuz’dan
itibaren İBB' de hangi kısıtlamalar kalkıyor”
sorusuna, şu yanıtı verdi: “Beni gören sağ-
lıkçı arkadaşlarımız, naif biçimde, ‘Devam
etse iyi olur’ gibi bir beklentiyi dile getiriyor-
lar. Benim gönlüm, bütün yaptığımız süb-
vansiyonların aşırı biçimde devam
etmesinden yana olur. Keşke toplumun her
sıkıntı yaşayan ve dezavantajlı kesimine ka-
lıcı katkılar sunabilsek. Ama İstanbul'un
ulaşım sistemi de çalışmak zorunda; çark-
ları dönmek zorunda. 300 milyon lirayı
aşkın katkımız oldu İBB bütçesinden 1 yıl
içinde. Ne yazık ki 1 Temmuz'dan itibaren
duracağız. Ama ihtiyaç olduğunda, sadece
sağlık çalışanlarımız değil, o emeğin içinde
kim varsa yanında olmaya çaba gösteririz.”
DHA
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4 sağlık meslek örgütünün temsilcileri, pandemi sürecinde yaşadıkları zorlu süreçte kendilerini yalnız bırakmayan İBB ve
Başkanı Ekrem İmamoğlu’na bir plaketle teşekkürlerini sundu. İmamoğlu, “Keşke toplumun her sıkıntı yaşayan ve
dezavantajlı kesimine kalıcı katkılar sunabilsek. Ama İstanbul'un ulaşım sistemi de çalışmak zorunda; çarkları dönmek
zorunda. Ulaşım ve konaklama dahil, 300 milyon lirayı aşkın katkımız oldu İBB bütçesinden 1 yıl içinde" ifadelerini kullandı

UKOME’nin sayısal yapısında yapılan deği-
şiklikten dolayı yapmak zorunda oldukları
ulaşımla ilgili bazı zamları gerçekleştireme-
diklerini söyleyen İmamoğlu, "Nerdeyse 4
milyar liraya doğru giden bir ulaşım sübvan-
siyonuna ulaşmak üzereyiz. Seçimden önce
2 milyar lira civarında olan sübvansiyon, bu
rakamlara doğru gitmekte. Ne acıdır ki, 2
sene bitti. ‘Kasım’a bıraktık' diyen bir inatla,
su zammını da vermeyen bir akıl, yaklaşık 3
yılda bize yüzde 6.84 zam vermiş oluyor şu
ana kadar. Bunu niye anlatıyorum? Şundan:
Hiçbir zammın sorumlusu yerel yönetim de-
ğildir. Zamma sebep olan hükümetin ekono-
mik uygulamalarının karşılığıdır. Ülkede
enflasyon varsa, döviz artıyorsa, dövize da-
yalı bir ekonomik sistemi varsa ve bunu gibi
bir takım unsurlar varsa yerel yönetimler de
mecburen zam yaparlar. Türkiye'nin hangi
belediyesine giderseniz gidin, böyledir. Ama
İstanbul'da bu kararlar alınmasın diye UKO-
ME'de koltuk sayısını arttıran aklı, meclisteki
çoğunluğunu kullanan aklı ben halkımıza şi-
kayet ediyorum. Bu koşulları zorlaştırmaya
dönük kötü niyetli bir tavırdır, tutumdur. Ger-
çekten gönülden iyi biliyorum ki, her İstan-
bullu bunu takdir etmiş ve alkışlamıştır. Bütün
sağlık çalışanlarına ayırt etmeksizin bu dö-
nemde sunduğumuz bu hizmet, mecburen 1
Temmuz’da duracak. Dileriz ki bir daha pan-
demi olmasın, normal yaşam sürsün ve böy-
lesi bir ortama tekrar ihtiyaç duymayalım.
Tahmin ediyorum sağlık çalışanlarımız bizi en

iyi anlayacak ve bizim
bu kararımıza kesin-
likle takdirlerini suna-
caktır. Yeni
uygulamayla müzeleri-
miz, BELTUR, sosyal
tesisler, spor salonları
gibi bütün mekanları-
mız belli denetimler ve
prensipler doğrultu-
sunda açılıyor kademe
kademe. 1 Tem-
muz’dan sonra açıl-
mamış hiçbir tesisimiz
kalmayacak" dedi.

İKTİDARIN YÜZÜNDEN
ULAŞIMA ZAM 
YAPAMADIK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi( İBB), Ada-
lar'da kullanılmak üzere açtığı 14'er kişilik 45
yeni elektrikli araç ihalesi, katılımcı olmadığı
için ertelendi. İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi(İBB)’nin Adalar’da faytonları kaldırma-
sının ardından, ulaşım elektrikli araçlarla
sağlanıyor. İstanbul Elektrik Tramvay ve
Tünel (İETT), Adalar'da ulaşım talebini karşı-

lamak amacıyla bugün gerçekleştireceği
14'er kişilik 45 yeni elektrikli araç alımı iha-
lesi katılımcı olmadığı için iptal edildi. İhale-
nin, şartnameleri gözden geçirilerek ileri bir
tarihte tekrarlanması bekleniyor. İETT’nin
Mayıs ayında yaptığı 4'er kişilik 60 elektrikli
araç ihalesini 9 milyon 664 bin 500 TL teklif
veren yerli bir firma kazanmıştı. 

ELEKTRiKLi ARAÇ 
iHALESi ERTELENDi 
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Bakanlıktan açıklama
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca Antalya'nın Finike ilçesinde, kız çocuğu G.E.G. (7) ile ağabeyi
İ.E.G.'nin (10) cinsel istismara uğramasına ilişkin yürütülen soruşturmada tahliye edilen anne Merve A. ile
üvey baba Rahmi A.'nın tekrar tutuklanması için bakanlık avukatlarının talebini yinelediği açıklandı

antaLya'nın Finike ilçesinde, kız ço-
cuğu G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G.’nin
(10), cinsel istismara uğramasına ilişkin

yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan
anne Merve A. ile üvey baba Rahmi A., yargılan-
dıkları Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi’nce, üçüncü
duruşmada tahliye edilmişti. 
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Antalya’nın
Finike ilçesinde, 6 Mayıs 2020’de kız çocuğu
G.E.G. ile ağabeyi İ.E.G.’nin istismara uğradığı
şüphesinin ardından konunun kolluk güçlerine inti-
kal ettirildiği belirtildi.

Takibimizi sürdüreceğiz

İlk görüşmenin Çocuk İzlem Merkezi’nde yapıl-
masından sonra çocuklara psikososyal destek ve-
rilmeye başlandığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:
"Antalya Elmalı’da gerçekleşen iki kardeşin istis-
mar edilmesi olayı ile ilgili aşağıdaki açıklamanın
yapılması gereği duyulmuştur: 06.05.2020 tari-
hinde iki kardeşin istismara uğradığı şüphesi oluş-

ması üzerine konu kolluk güçlerine intikal ettiril-
miştir. İlk görüşmenin Çocuk İzlem Merkezimizde
yapılmasının ardından çocuklarımıza psikososyal
destek verilmeye başlanmıştır. Yargılama sürecinin
başlaması ile birlikte Bakanlığımız davaya müdahil
olmuştur. 16.10.2020 tarihinde gerçekleştirilen ilk
duruşmada anne ve üvey baba tutuklanmıştır.
05.01.2021 tarihinde gerçekleştirilen üçüncü du-
ruşmada sanıkların tahliyesine karar verilmiş, Ba-
kanlığımız avukatları karara itiraz etmiştir.
05.03.2021 tarihinde gerçekleştirilen duruşmada
Bakanlığımız avukatları sanıkların tutuklanması ta-
lebinde bulunmuştur.  21.05.2021 tarihindeki du-
ruşmada ise Bakanlığımız avukatları sanıkların
tutuklanması talebini yinelemiştir.  Bu travmatik
süreçte çocuklarımızı ihtiyaç duydukları sosyal hiz-
met modellerimiz ile desteklemeye devam ediyo-
ruz. Faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması
için devam eden hukuki süreçte çocuklarımızın
üstün yararı gözetilerek Bakanlığımızca yakın taki-
bimizi sürdüreceğiz."

Antalya'nın Finike ilçesinde, kız çocuğu G.E.G. (7) ile ağabeyi
İ.E.G.’nin (10), cinsel istismara uğramasına ilişkin yürütülen 

soruşturma kapsamında tutuklanan anne Merve A. ile üvey baba
Rahmi A., yargılandıkları Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi’nce, 

üçüncü duruşmada tahliye edilmişti. 

Aydınlanma ışığı 
hiç sönmeyecek
Kepirtepe Köy Enstitülü şair, yazar ve eğitimci
Mehmet Başaran’ın aramızdan ayrılışının 6’ncı yıl
dönümü anma etkinliğinde konuşan Lüleburgaz
Belediye Başkanı Dr. Murat Gerenli, " Aydınlanma
ışığı hiç sönmeyecek. Biz bu düşüncenin arkasında
sonuna kadar duracağız" dedi. 

LüLeburgaz Belediyesi Yeni Kuşak Köy
Enstitüleri Derneği (YKKED) Lüleburgaz
Şubesi ile birlikte bundan 6 yıl önce kaybet-

tiğimiz Kepirtepe Köy Enstitülü şair, yazar Mehmet
Başaran için anma etkinliği düzenlendi. Mehmet Başa-
ran Meydanı’nda düzenlenen etkinliğin sunuculuğunu
YKKED üyesi Aysun Dedeoğlu yaptı. Etkinliğe Başkan
Gerenli, YKKED Yönetim Kurulu Üyesi Hamiyet Gü-
laçar, YKKED üyeleri Aysel Balkan Tan, Enver Kenar
ve YKKED destekçisi Muammer Gözlüklü, Lülebur-
gaz Belediye Meclis Üyesi Tunay Kanturer, Kepirtepeli-
ler Eğitim Vakfı, Kepirtepe mezunları, CHP
Lüleburgaz İlçe Kadın Kolları, çevreci aktivist Hakan
Dedeoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış konuş-
malarıyla başlayan anma etkinliği, Aysel Balkan Tan,
Enver Kenar ve Muammer Gözlüklü’nün Mehmet Ba-
şaran’ın şiirlerini seslendirmesiyle devam etti. Etkinliğin
devamında sanatçılar Vildan Alalat ve Birgül Tınmaz,
Mehmet Başaran’ın annesinden dinlediği ve çok sev-
diği Rumeli türkülerini seslendirdi. 

Gurur duyuyoruz

Etkinlik öncesinde açılış konuşmalarında söz alan Baş-
kan Gerenli, Mehmet Başaran’ı kaybetmenin buruk-
luğu ve üzüntüsünü yaşamaya devam ettiklerini
belirterek, “Ama aynı zamanda gurur duyuyoruz.
Çünkü Mehmet Başaran’la aynı toprakların insanıyız.
Mehmet Başaran bu topraklarda doğdu ve bu toprak-
lara çok değer verdi. Eğitimci kişiliğiyle gurur duyuyo-
ruz. Bugün geldiğimiz noktada ezberci eğitim sistemine
karşı düşünceyi, fikir üretmeyi, sanat üretmeyi düşü-
nen, inanan ve bunun için mücadele eden bir mücadele
insanını anıyoruz” diye konuştu. 

Yürümeye devam edeceğiz

Mehmet Başaran’ın eserleriyle, düşün hayatımızda ya-
rattığı değişimle gurur duyduklarını söyleyen Başkan
Gerenli, "Mehmet Başaran’ın köy enstitülü olmasıyla
gurur duyuyoruz. Köy enstitüleri 10 yıl savaşlardan
geçmiş, yetişmiş genç nüfusunun büyük bir çoğunlu-
ğunu savaşlarda kaybetmiş ve ülkenin çoğunluğu köy-
lerde yaşayan genç Cumhuriyetimizin en önemli
aydınlanma projesiydi. Bugün hala eğitim modeli ola-
rak birçok gelişmiş ülkede anlatılan, gösterilen ve arka-
sında durulması gereken sistem maalesef bizim
kapılarımızı aydınlığa kapatmak isteyen birilerinin etki-
siyle kapatıldı. Ama biz Yeni Kuşak Köy Enstitülüler
olarak, köy enstitülerinin arkasında durmaya devam
edeceğiz. Mehmet Başaran’ın aynı zamanda Kepirte-
peli olmasıyla gurur duyuyoruz. Çünkü kendisi Lüle-
burgaz ve çevresinin tarihsel dönüşümünde çok önemli
bir yere sahiptir. Kepirtepe Köy Enstitüsü Lülebur-
gaz’ın çağdaş Cumhuriyet kenti çizgisinde yürüme-
sinde en önemli mihenk taşlarından birisidir. Ben
Kepirtepe Köy Enstitüsü mezunları ve onların yetiştir-
diği eğitimcilerin arasında büyüdüm. Özgürlük ve ba-
ğımsızlık düşüncelerimi, kişisel gelişimle ilgili fikirlerimi,
fırsat eşitliğini, adaleti, üretmeyi, paylaşmayı, insan ol-
mayı ve insanca yaşamayı onlar sayesinde öğrendim.
Biz de bundan sonraki dönemde Kepirtepelilerin bu
düşüncelerini geleceğe taşımakla yükümlüyüz. Lüle-
burgaz’da aydınlık geleceğimizde, çağdaş cumhuriyet
kenti Lüleburgaz’da bu değerlere sahip çıkarak yürü-
meye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. 

Toplu taşımada
korona denetimi

Fatih ve Beşiktaş'ta koronavirüs tedbirleri
kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik
denetim yapıldı. İstanbul Emniyet Müdür-

lüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekip-
ler, çok sayıda kontrol noktasında toplu taşıma
araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yaptı. Fatih
Vatan Caddesi'nde durdurulan araçlarda koronavirüs
tedbirleri kapsamında ekipler, vatandaşların ve sürücü-
lerin sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığını ve
maske takıp takmadıklarını kontrol etti. Ayrıca ekipler,
araç içerisinde bulunan yolculara, sosyal mesafe,
maske takımı ve dezenfektan konusunda bilgi verdi. Be-
şiktaş Barbaros Bulvarı’nda da toplu taşıma araçlarına
yönelik denetim yapıldı. Otobüs, taksi ve minibüsler
durdurularak denetlendi. Denetimlerde sürücülerin
Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ile araçların
ruhsat ve sigorta durumlarını kontrol edildi. DHA



Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğü, Sultanbeyli ve Akfırat Orman İşletme Şefliklerinde Suni Gençleştirme
Arazi Hazırlığı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile
ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı 
bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2021/371858
1-İdarenin
a) Adı : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-KANLICA DİĞER 

ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Kanlıca Mahallesi Tekke Mevkii Mihrabat Caddesi 

No:66 34810 KANLICA BEYKOZ/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 2164134014 - 2164134022
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı : Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğü, Sultanbeyli ve Akfırat 

Orman İşletme Şefliklerinde Suni Gençleştirme Arazi Hazırlığı
b) Niteliği, türü ve miktarı : Sultanbeyli Şefliğinde 33,83 Ha., Akfırat Şefliğinde 14,50 Ha 

olmak üzere toplam 48,33 Ha sahadaAyrıntılı bilgiye EKAP’ta 
yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : SULTANBEYLİ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 31, 32 VE 96 
NOLU BÖLMELERDE, AKFIRAT ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 
86 NOLU BÖLMEDE Anadolu Yakası/İSTANBUL

ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 90(Doksan) gündür
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün

içinde işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

: 12.07.2021 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

: Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğü-Müdür Yardımcısı Odası
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara
ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri
veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri)
ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya
da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye
ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen 
bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren
belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Makineli olarak  yapılan Ağaçlandırma, Rehabilitasyon ,Mera Islahı ve Erozyon Kontrol İşleri ayrı ayrı
veya birlikte benzer işler olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin
e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale
yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri,
Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1404120)

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-KANLICA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
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T ürkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) düzenlediği
‘KOBİ İhracat Seferberliği Eğitim Programları’ devam
ediyor. Program kapsamında Küçük ve Orta Büyüklük-

teki İşletmeler (KOBİ) ihracata özendiriliyor. Eğitimlerin so-
nuncusu, Konya’ya yönelik online gerçekleştirildi. Katılımcılar;
nasıl ihracatçı olunacağı, ihracata ilişkin desteklerden nasıl ya-
rarlanılabileceği ve ihracatın finansmanına kadar birçok ko-
nuda bilgilendirildi. Etkinliğin açılışına Konya Valisi Vahdettin
Özkan ile TİM Başkanı İsmail Gülle katıldı. Programda konu-
şan Gülle, kentten geçtiğimiz yıl 182 ülke ve bölgeye ihracat ya-
pıldığını vurguladı. Hedeflerine ancak ihracatı tabana yayarak
ulaşılabileceğine ve bu amaçla birçok çalışma gerçekleştirdikle-
rine dikkat çeken Gülle, “KOBİ İhracat Seferberliği eğitimleriyle
Anadolu’nun dört bir köşesinde, ihracat potansiyeli olan her
firmaya ulaşmayı amaçlıyoruz. Bugün ilk eğitim programımı-
zın üzerinden yaklaşık iki yıl geçti ve bu süreçte ihracat ailesine
35 bin 677 firma katıldı. Son iki yılda, 13’ü ülkemizde, biri
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde olmak üzere, 14 KOBİ İh-
racat Seferberliği Eğitimi düzenledik. TİM KOBİ İhracat Sefer-
berliği Eğitim Programlarımızı, 3 hedef kitleye yönelik olarak
tasarladık. İlki; halihazırda kendi işletmesi olan ve ihracat faali-
yetleri yapmak isteyen şirket temsilcileri… İkincisi; sürekli ihra-
cat artışı sağlamak isteyen firmalar, üçüncüsü de genç

girişimciler… İhracatın saha neferleri olarak ülkemiz ihracatçı-
larının ve girişimcilerinin yanında olmaya devam edeceğiz. İh-
racatla yükselen Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz. Bu
zamana kadar gerçekleştirdiğimiz eğitimler arasında en yoğun
katılım talebini Konya’dan almamız da bizleri ziyadesiyle
memnun etti” dedi.

En hızlı gelişen şehirler arasında

Konya’nın geçtiğimiz yıl en çok ihracat gerçekleştiren 11’inci
kent olduğunu aktaran İsmail Gülle “Konya’nın özellikle Orta
Doğu’ya, Avrupa’ya ve ABD’ye, son yıllarda oldukça başarılı
bir ihracat performansı sergilediğini görüyoruz. Geçtiğimiz yıl
tam 182 ülke ve bölgeye yüz-de 8,3 artışla 2,2 milyar dolarlık
ihracat yapan Konyalı firmalarımız; Irak’a 241 milyon dolar,
ABD’ye 189 milyon dolar, Almanya’ya 148 milyon dolarlık
ürün sattı. Bu firmalarımız, 2020 yılında ihracatını, pandemiye
rağmen bir önceki yıla göre; ABD’ye 109 milyon dolar, Rus-
ya’ya 26 milyon dolar, İsrail’e 14 milyon dolar, Sudan ve Azer-
baycan’a ise 11 milyon dolar artırdı” ifadelerini kullandı.

Önemli bir başarı elde etti

Konya’nın 2020’de en çok ihracat gerçekleştirdiği ürünler ve
sektörlerle ilgili bilgiler de veren Gülle, şöyle devam etti: Bu

Havayolu 
şirketine 
2 kategoride ödül
Pegasus Hava Yolları’nın, Airfinance
Journal Ödülleri 2020 kapsamında
‘Yılın JOLCO Bazlı Finansal Kiralama
Anlaşması’ ve ‘Yılın Hava Yolu
Hazine Ekibi’ kategorilerinde ödüle
layık görüldüğü kaydedildi

Pegasus’un, havacılık yayınlarından Air-
finance Journal tarafından her sene gerçek-
leştirilen Airfinance Journal Ödülleri

kapsamında iki ödüle birden layık görüldüğü belirtildi.
Pegasus Hava Yolları; üst düzey havacılık finansmanı
yöneticileri ve bağımsız yöneticilerden oluşan bir jüri
tarafından yapılan değerlendirme sonucu, 2020 yılı için
‘Yılın JOLCO Bazlı Finansal Kiralama Anlaşması’ ve
‘Yılın Hava Yolu Hazine Ekibi’ kategorilerinde ödül
aldı. Pegasus Hava Yolları’nın bir Airbus A321neo
model uçak teslimatı kapsamında 55 milyon Euro’luk
Jolco finansmanı sağlaması, işlemin yapısı itibarıyla
yenilikçi oluşu ve bir üreticinin üretim hattından tama-
men uzaktan teslim edilen ilk uçak olması sebebiyle
“Yılın JOLCO Bazlı Finansal Kiralama Anlaşması”
ödülüne layık görüldüğü bildirildi.

Çeşitlendirmede başarılı oldu

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, “Pegasus Hava
Yolları Uçak Finansman Ekibi ise sigorta destekli fi-
nansman ürünü Balthazar finansmanları, ECA des-
tekli finansmanlar, yeni teslimatlar için JOLCO
finansmanları gibi farklı yapıları kapatarak finansman
kanalını çeşitlendirmede başarılı oldu. Ayrıca Boeing
737-800'lerin bazılarının satış ve geri kiralama piyasası
yoluyla çıkışını da sağladı ve bu başarılı çalışmalar çer-
çevesinde “Yılın Hava Yolu Hazine Ekibi” ödülüne
layık görüldü” ifadelerine yer verildi.

Konya’nın, 5 ayda 182 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirdiğini söyleyen TİM
Başkanı İsmail Gülle, şehrin özellikle Orta Doğu, Avrupa ve ABD’ye son yıllarda
oldukça başarılı bir ihracat performansı sergilediğine dikkat çekti

konya’dan dUnyaya
Ihracat ataGI

ürünler; yivsiz av tüfekleri, montaj sanayii parçaları,
gofret, değirmencilikte kullanılan eşyalar ve fren ve
balatalar oldu. İlimiz, 2020 yılında en çok ihracatı,
509 milyon dolarla Makine ve Aksamları sektöründe
yaparken Otomotiv Endüstrisi 421 milyon dolarla
ikinci, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamul-
leri 269 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı. Bu üç
sektörün ilimiz ihracatındaki payı, yüzde 55 düze-
yinde gerçek-leşti. Diğer tarım sektörlerinde de ilimi-
zin büyük potansiyel taşıdığını biliyoruz.
Önümüzdeki dönemde tarım ve gıdada firmalarımı-
zın ihracat tutarlarını hızla artıracağına inanıyoruz.
Bu yıl da Konyalı firmalarımız ilk beş ayda 2020 yılı-
nın aynı dönemine göre yüzde 50 artışla 1,2 milyar
dolarlık ihracat yaptı.”

Gülle, “KOBİ İhracat Seferberliği 
eğitimleriyle Anadolu’nun dört bir 
köşesinde, ihracat potansiyeli olan her 
firmaya ulaşmayı amaçlıyoruz. Bugün ilk
eğitim programımızın üzerinden yaklaşık
iki yıl geçti ve bu süreçte ihracat ailesine 
35 bin 677 firma katıldı” diye konuştu
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İş Bankası, e- ticaret alanındaki
yetkinliklerini yeni bir ekosisteme
dönüştürmek hedefiyle yeni dijital
platform olan Pazarama’yı 
hayata geçirdiğini duyurdu

İş Bankası, yeni platform
Pazarama’yı Topkapı Danış-
manlık Elektronik Hizmetler

Pazarlama ve Ticaret A.Ş. şemsiyesi al-
tında hayata geçirdiğini bildirdi. Kişilerin,
Maximum Mobil’i indirerek kolayca ula-
şabileceği platformda, ürün ve hizmet sa-
tışlarının yanı sıra mobil ödeme olanağı
da bulunduğu aktarıldı. Kullanıcılara
günlük hayatın her anında tek uygulama-
dan ihtiyaçlarını karşılamayı vaat ettikle-
rini belirten Sezen, araçtan inmeden
akaryakıt ödemesi, ulaşım kartı yüklemesi
ve market alışverişi, yemek siparişi, dijital
oyun kodu gibi mobil ödeme imkanları-
nın yanı sıra restoran indirimleri de su-
nulduğunu ifade etti. Platform ile finansal
hizmetleri ve e-ticareti birbirine yaklaştı-
rırken, iki alanda da değer odaklı bir uy-
gulama ile hizmet vereni ve alanı bir
araya getirmeyi amaçladıklarını söyleyen
Sezen, “Alışveriş paydasında Anado-
lu’nun dijitalleşmesi ve günümüzün e-ti-
caret dünyasının parçası haline gelmesine
katkı sağlayabilmeyi bankamızın kurul-
duğu günden bu yana taşıdığı misyonun
bir parçası olarak görüyoruz. Pazara-
ma’nın doğuşunda yanımızda bulunan,
beraber yürümeye ve büyümeye devam
ettiğimiz tüm iş ortağı paydaşlarımıza iç-
tenlikle teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yeni
başlayan bu yolculuğumuzda ekosisteme
değer katacağımıza inanıyoruz” dedi.

İş Bankası’ndan

yenİlİk

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER, Av. Mustafa ENGİN
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Partisinin grup toplantısında konuşaqn CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,
"Avrupa’nın en büyük kara para aklayan ülkelerinin başında Türkiye geliyor.
Böyle bir rezaleti Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiç görmedik. Uyuşturucu,
kumar, kadın ticareti, ne rezalet varsa hepsini kabul ettiler. Haramla 
besleniyorlar. Bugün Türkiye’de rüşvetsiz iş yapmak mümkün değil" dedi

P artisinin grup toplantısında konuşan CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Her biri-
miz toplumun umudu olmak zorundayız. Bir-

likte çalışacağız, birlikte mücadele edeceğiz. Hiç
kimseyi ayırmayacağız, herkesi kucaklayacağız. Hepi-
miz halkın umudu olmalıyız. Haksızlığın yanında ola-
cağız, herkesi kucaklayacağız. Biz onların dertlerini
elimizden gelen çaba ile çözeceğiz" dedi. 
Kısa çalışma ödeneğinin uzatılmasını isteyen Kılıçda-
roğlu, "Kısa çalışma ödeneği bu ayın sonunda bitecek.
Pandemi hâlâ devam ediyor. KÇÖ’den 3 milyon 765
bin 541 kişi faydalandı. Ücretsiz izinden yaralanan sa-
yısı 2 milyon 548 bin kişi. Ücretsiz izin ve KÇÖ’nün
süresi uzatılmalıdır" diye konuştu. 

Erdoğan, devletten habersiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay’da atama bekleyen
öğretmenlere “Hiç açık yok, tam aksine fazlalık var” de-
diğini aktarak Kılıçdaroğlu, "En tepedeki insan devletten
habersiz. 107 bin 909 öğretmen açığı var. Sayıştay rapo-
runa göre ise 138 bin 393 öğretmen açığı var. Erdoğan
bakıyor Saray’da bütün kadrolar dolu. Üstelik herkes
bir değil üç yerden, dört yer-
den maaş alıyor. “Öğretmen
açığı yok” diyor. Sağlık hiz-
metlerinde tüm boş kadrolara
atama yapacağız. Atama bek-
leyen öğretmenlerin de ata-
masını yapacağız" dedi. 

Din ticareti yapmayız

Konuşmasında özeleştiri de
yapan Kılıçdaroğlu, "Uzun yıl-
lardır Erzurum’dan milletvekili
çıkaramıyoruz. Kabahat
bizde. Erzurum’a gittik mi, va-
tandaşı dinledik mi? Şimdi
dertlerini dinliyoruz. 55 millet-
vekili arkadaşımız Erzurum’a
çıkarma yaptı. İktidar değişirse
yardımlar kesilir mi diye bir
endişe var. İktidara geldiği-
mizde yardımlar kesilmeyecek
tam tersine artacak. Ama yar-
dım yaparken sağ elin verdi-
ğini sol el görmeyecek anlayışı
ile yapacağız.  Erzurum’da
genç bir kardeşimiz, adı
Timur, benim için “İyi adam,
namuslu adam ama bir de
Müslüman olsa” demiş. El-
hamdülillah Müslümanız. Al-
lah’ımız bir, kitabımız bir,
peygamberimiz bir. Ama biz
din ticareti yapmayız" açıkla-
masını yaptı. 

Haramla besleniyorlar

"Devletin iyi yönetilmediğini

biliyoruz. Saray otoritesi, devleti yönetmek için değil
devlet olmak için geldi" diyen Kılıçdaroğlu, "Devlet, 19
yılın sonunda yıpranmaya ve çürümeye başladı. Eko-
nomide ve hukukta devlet kayıtdışılığa çıkmaya başladı.
Bunu bilinçli yapıyorlar. Devlette liyakat vardı, tama-
men kaldırdılar. Yandaşları getirdiler. Bu kanuna uygun
mudur, bu soruyu asla bürokrat soramaz. Bürokrasiyi
robotlaştırdılar. Ekonomide ve hukukta devlet kayıt dı-
şına çıkmaya başladı. 19 yılda aşama aşama kayıt dı-
şına çıkardılar. Öncelikle bakanlıklarda teftiş kurullarını
kapattılar. Böylece ekonomideki kayıt dışılığın altyapı-
sını süratli bir şekilde oluşturdular. Avrupa’nın en
büyük kara para aklayan ülkelerinin başında Türkiye
geliyor. Böyle bir rezaleti Türkiye Cumhuriyeti tari-
hinde hiç görmedik. Uyuşturucu, kumar, kadın ticareti,
ne rezalet varsa hepsini kabul ettiler. Haramla besleni-
yorlar. Bugün Türkiye’de rüşvetsiz iş yapmak mümkün
değil. Devletle muhatap olduğun andan itibaren rüş-
vetsiz iş yapmanın mümkün olmadığını görüyoruz" ifa-
delerini kullandı. 

Vicdanınız kaldırıyor mu?

CHP Lideri Kılıçdaroğlu,
"AK Partili, MHP’li 
kardeşlerime sesleniyorum:
Siz de vergi veriyorsunuz.
Nasıl oluyor da Erdoğan ve
ailesi ülkemizde vergi 
vermemek için yurtdışında
hesap açıyor, milyon dolar-
ları kazanıyor, devlete de beş
kuruş vergi ödemiyorlar.
Vicdanınız bunu kaldırıyor
mu? Süleyman Soylu 
devletin televizyonuna 
çıkıp “Her ay bir siyasetçiye
10 bin dolar ödeniyor” dedi.
Erdoğan ne dedi? Tık çık-
madı tık! Rüşveti savunana
oy vermeye devam edecek
miyiz? Soylu yerinde, 
Erdoğan da yerinde, her 
ay 10 bin dolar rüşvet alan
da yanında. Sahtekarlığın,
rüşvetin, ekonomide kayıtdı-
şılığın, yolsuzlukların bo-
yutu Cumhuriyet tarihinde
hiç bu kadar ortaya çıkmadı.
Daha neler çıkacak 
bilmiyoruz. 
Yolsuzlukları kapatmak için
özel çaba harcıyorlar. İBB'yi
partimizin adayı kazandı.
‘Yolsuzlukların üzerine gide-
ceğim' dedi. Dosyaları buldu
ama İçişleri Bakanlığı ‘tüm
dosyaları bize verin' dedi.
Yolsuzlukların üzerini ka-
pattı" dedi. 

RUSVETSIZ IS 
YAPILMIYOR!

İktidar eleştirilerini sürdüren Kermal Kılıçda-
roğlu, "Öyle bir noktaya geldik ki; AYM Baş-
kanı bile konuşmak zorunda kaldı. Hukuk dışı
arayışlar vardı, devleti, ekonomiyi hukukun dı-
şına çıkardılar. Mafya siyaseti besler hale
geldi. Saray sosyetesi rüşvetten beslenir hale
geldi. Hükümetin ekonomide ve hukukta kayıt
dışına çıkması, hükümetin mafyaya teslim ol-
ması anlamına gelir. Koskoca Türkiye Cumhu-
riyeti Hükümeti yeraltı dünyası tarafından
yönetilir hale geldi. 615 kg kokain gelir yaka-
lanır. Dava açmıyorlar. 540 kg Dilovası’na ko-
kain gelir, dava açan yok. Bu tablo karşısında
yukarıdaki adam oturuyor. Avrupa kıskanır
tabi! Avrupa’nın otoriter politikacıları özeniyor-
dur" ifadelerini kullandı. 

MAFYA SİYASETİ 
BESLER HALE GELDİ

Kılıçdaroğlu’na 
yardım edelim!
Partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na
seslenerek, "Pinokyo olsa burnu büyürdü. Kılıçdaroğlu’na açık bir teklif sunuyorum, kendisini
her tutsak almışsa, kimler zincire vurmuşsa korkmasın bize itiraf etsin. Bunu yapamıyorsa 
telgraf çeksin, ya da bir ulak göndersin. Yardımsa yardım edelim" çağrısını yaptı

MHP Genel Başkanı
Devlet Bahçeli, partisinin
Türkiye Büyük Millet

Meclisi’nde (TBMM) düzenlenen
grup toplantısında gündeme dair
açıklamalarda bulundu. YKS sına-
vına değinen Bahçeli, "Evlatlarımı-
zın hayatını 2 günlük bir sınava
mahkum etmenin adil ve hakkani-
yetli bir yanı bize göre yoktur. Yü-
rürlükteki sınav sistemi yeni baştan
ele alınmalı, okul öncesi sürecini de
hesaba katan modelle her evladımı-
zın ilgi alanına uygun eğitim alanı-
nın temini sağlanmalıdır. Üniversite
sınavı tamamen kaldırılmalıdır. Top-
lam üniversitelerin kontenjan sayısı
1 milyonu aşmaktadır. Türkiye, sı-
navsız üniversiteye geçişi başarabi-
lecek kapasiteye sahiptir.
Gençlerimizi yarış atı gibi göreme-
yiz. İlköğretim ve orta öğretimde
uygulanacak müfredat ile ortaöğre-
tim başarısını ve olgunlaşma sına-
vını esas alan üniversiteye geçiş
sistemi uygulanmalıdır. Artık üni-
versite sınavlarına neşter vurmanın
zamanı gelmiştir. Buna karşılık
MHP dert etmiş, Türk gençliğinin
sınav maratonlarında eriyip gitme-
sinde gönlü ve vicdanı razı olma-
mıştır. Bu düşüncemiz yeni değildir,
dönüp bizlere düşen sorumluluğun
farkına varalım. Siyasi muhatapları-
mıza çağrımdır, gelin bu üniversite
sınavlarını kaldıralım. Gençlerimizi
bunaltmayalım. Gençlerimiz eğitim,
sağlık, istihdam ve serbest zamanla-
rının değerlendirilmesiyle ilgili so-
runlarının çözüme
kavuşturulmasını istiyoruz" dedi. 

Derhal özür dilemeli

"Gençlerimizin hassasiyetleriyle oy-
nayan siyasetçileri gördükçe kahrolu-
yoruz" diyen Bahçeli, "Sınavdan bir
gün önce maksatlı bir haber servis
edilmişti. Niyeti kötü bazı gazeteler
ve sosyal medya hesapları bu yalanı
körüklediler. Doğruluğunu-yanlışlı-
ğını analiz etmeden devreye giren
CHP Genel Başkanı Twitter mesa-
jıyla gençlerimizi galeyana getirmek
için meydana çıktı. Kılıçdaroğlu ken-
disini rezil etti. Yalan makinesi tek-
ledi, su kaynattı. Türkiye ile Katar
arasında askeri alanda eğitim, teknik
ve bilimsel işbirliği anlaşmaları 27
Mayıs tarihinde imzalanmıştı.
Doha’da imzalanan Türkiye ile
Katar arasında askeri sağlık alanında

eğitim ve işbirliği protokolü askeri
personelin Türkiye’de eğitim alması
kararlaştırılmıştır. Katarlı gençlerin
sınavsız tıp okumaları gerçek dışıydı.
Bunu haber yapan haber siteleri özür
dilemiştir ama Kılıçdaroğlu’ndan
hâlâ özür gelmemiştir. Derhal özür
dilemek mecburiyetindedir" ifadele-
rini kulandı. 

Borcu varsa ödeyelim

Konuşmasında Kılıçdaroğlu'na ses-
lenen ve "Pinokyo olsa burnu bü-
yürdü. Kılıçdaroğlu’na açık bir teklif
sunuyorum, kendisini her tutsak al-
mışsa, kimler zincire vurmuşsa kork-
masın bize itiraf etsin" diyen Bahçeli,
"Bunu yapamıyorsa telgraf çeksin, ya
da bir ulak göndersin. Yardımsa yar-
dım edelim, İmdat diyorsa elinden
tutalım, yeter ki girdaptan çıkabilsin.
Borcu varsa ödeyelim, fidye istiyor-
larsa ödeyelim. Yazık oluyor kendi-
sine. Göz göre göre kürek
mahkumuna dönüyor. Boş boş ko-
nuşmaktan vazgeç, bize derdini söyle
ki şifa olalım. Doğruluk emanet,
yalan hıyanettir. Atalarımız ne güzel
söylemiş; ak koyun ak bacağından,
kara koyun kara bacağından asılır.
Eğri değiliz, eğilenlerden değiliz. Hak
yolundayız, hakkın yanındayız. Ha-
kikatin ardındayız. Biz doğru ve dü-
rüst olmaktan korkmuyoruz.
Biliyoruz ki kaybedeceğimiz yalnızca
kötü ve yanlış insanlardır. Aklımda-
sın diyen balıklara, ömrümsün diyen
kelebeklere aldanmayız. Yükü doğru
olanın gücü, düşse bile asla başı düş-
mez, düşürülemez" açıklamasını
yaptı. 

HKP’den ek dilekçe
Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), MEB’deki iddialarla ilgili soruşturmanın genişletilmesi
için daha önce açılan davaya ek dilekçe verdi.  HKP Genel Sekreter Yardımcısı Av. Sait
Kıran, "Şüphelinin açık itirafının değerlendirilerek soruşturmanın genişletilmesi ve
gereken kişiler hakkında kamu davası açılması için talepte bulunduk" dedi

Milli Eğitim Bakanı
Ziya Selçuk, kardeşi
Oktay Selçuk’un ve Sel-

çuk Özdemir’in yönetim kurulunda
olduğunda İnova Akademi Bilişim
Eğitim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi adlı şirketini, son iki
yılda başta özel okullar olmak üzere
birçok kuruma 25 Milyon 678 bin
159 liralık satış yaptığı iddia edildi.
Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avu-
katları Ziya Selçuk, Oktay Selçuk ve
Selçuk Özdemir hakkında
“Görevi Kötüye Kullanma,
İrtikâp, Kamu Görevlisinin
Ticareti, Nüfuz Ticareti”
suçlarından soruşturma ya-
pılması için dava açmıştı.
Bakan Selçuk’un kardeşinin
ortağı Bilişim Garajı Kuru-
cusu Selçuk Özdemir kendisi
hakkında suç duyurusunda
bulunmasının ardından Hal-
kın Kurtuluş Partisi’ne
(HKP) Twitter’dan “Bakan-
lık içinde soygun yapmak

üzere örgütlenmiş bir grup var”
diye yanıt vermişti.

Bu açık bir itiraftır

HKP avukatları, Selçuk Özdemir’in
“Bakanlık içinde soygun yapmak
üzere örgütlenmiş bir grup var” şek-
lindeki açıklaması üzerine soruştur-
manın genişletilmesi için daha önce
açılan davaya ek dilekçe verdi. Di-
lekçede, “Bu açıkça bir itiraftır. Şüp-
helinin bu hususu aydınlatmak

üzere dinlenmesi, vereceği bilgi ve
belgelere göre soruşturma genişleti-
lerek suça karışanlar hakkında dava
açılması gerekmektedir” denildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na
verilen dilekçe sonrasında HKP
Genel Sekreter Yardımcısı Av. Sait
Kıran açıklama yaptı. Av. Sait
Kıran, "Milli Eğitim Bakanı Ziya
Selçuk ve onun kardeşinin Oktay
Selçuk, Selçuk Özdemir hakkında
şikâyette bulunmuştuk. Bu şikâyeti-
mizden sonra Özdemir, Partimizin
sosyal medyadaki hesaplarına bir
cevap gönderdi. Bu cevapta açık
bir itirafta bulundu. Aynen şöyle
dedi: 'Bakanlık içinde soygun yap-
mak üzere örgütlenmiş bir grubun
bizi alet etmeye çalıştığı pisliğe bir
gram bulaşmayı bırakın Hoca’nın
bakanlığından önce de sonra da bu
toplum için boyumuzu aşan neler
yaptığımızı göreceğinizi düşünüyo-
rum.' Bu açık bir itiraftır. Bu ne-
denle kamu davası açtık” şeklinde
konuştu.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu
hükümete yönelik
eleştirilerde bulundu.
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Sultangazii'nin Cebeci Mahallesi'nde daha önce taş ocağı olan bölgenin kaderine terkedilmesiyle içi su 
dolu dev çukurlar oluştu. Çevresinde güvenlik önlemi olmayan çukurlar tehlike saçıyor. 15 yaşındaki Elif
Çakal'ın da düştüğü çukurların çevresi piknik yapmak isteyenler ile hayvan otlatanların uğrak yeri oldu. 
Taş ocağının faaliyetini durdurduktan sonra bölgenin kaderine terkedildiğini belirten mahalleli, "Bu 
uçuruma insanlar da düşüyor, hayvanlar da. Bu ilk değil, biz alıştık bu şekilde ölümlere" dedi

DEV CUKURLAR 
TEHLIKE SACIYOR

S ultangazi Cebeci Mahalle-
si'ndeki bölge, daha önce taş
ocağı olarak kullanılmasının

ardından adeta uçuruma dönüştü.
Önceki gün 4 arkadaşıyla bölgede
piknik yapan 15 yaşındaki Elif
Çakal, uçurumdan düşerek haya-
tını kaybetti. Yaşanan ölüm olayı
üzerine tepkilerini dile getiren çevre
sakinleri, olayın ilk olmadığını be-
lirtti. Taş ocağının faaliyetini dur-
durduktan sonra, bölgenin eski
haline getirilmediğini, oluşan uçu-
rumun çevresine uyarı tabelası dahi
konulmadığı söyleyen mahalle sa-
kinleri, bölgenin çitlerle çevrilerek
güvenlik önlemi alınması gerekti-

ğini ifade etti. Piknik yapmak ve
hayvanlarını otlatma gibi neden-
lerle rahatlıkla bölgeye girilebildiği
görülen bölgeyi Demirören Haber
Ajansı (DHA) havadan ve yerden
görüntüledi.

Acil önlem almalı

Mahalle sakini Cihan Tekinel, "Sul-
tangazi'de bulunan Cebeci Mahal-
lesi komple taş ocakları ile dolu. Bu
taş ocaklarının bulunduğu yerlerde
hiçbir tedbir yok. Ben hayvancılık
yapıyorum. Taş ocaklarının bulun-
duğu uçuruma hayvanlarım bile
düştü. Aynı zamanda geçen gün bir
kız da o taş ocaklarının bulunduğu

yere düştü ve hayatını kaybetti. Yet-
kililerden bu taş ocakları için önlem
almalarını istiyoruz. Şu an taş
ocaklarının çalışmadıklarını söylü-
yorlar ancak tozdan biz duramıyo-
ruz. Tozdan dolayı çamaşır bile
asamıyoruz. Taş ocakları gece gün-
düz çalışıyor" dedi.

Biz ölümlere alıştık

Tekinel, "Bu taş ocakları çitlerle ko-
runsa daha iyi olur. Bu çitler her-
hangi bir şeyin düşmesini engeller.
Geçen gün hayvanım düştü, zar
zor çıkardım. Bu taş ocaklarının ol-
duğu yer çok tehlikeli. Ne bir uyarı
levhası ne de bir tabela var. İnsan-

lar o taş ocağının yakınına pikniğe
gidiyor" diye konuştu. Taş ocakları-
nın bulunduğu alanda insanların
piknik yaptığını vurgulayan ma-
halle sakini Mustafa Akdil, "Taş
ocakları için önlem alınması gereki-
yor. Ama önlem alan kimse yok. Bu
taş ocaklarının yanındaki alanı, in-
sanlar piknik yapmak ve hayvanla-
rını otlatmak için gidiyor" dedi.
Mahalle sakini Hüseyin Sönmez
ise, "Bu taş ocaklarının bulunduğu
yerde hiç tedbir yok. Herkes gelişi-
güzel çalışıyor. Bu uçuruma hay-
vanlar da düşüyor, insanlar da. Bu
ilk değil, biz alıştık bu şekilde ölüm-
lere" diye konuştu. DHA

Veri Tabanları Bakımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale
usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2021/363764
1-İdarenin
a) Adresi : Şahkulu Mah. Erkan-ı Harp Sok. No:2 Tünel 

34420 Beyoğlu/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2123722222 - 2122521017
c) Elektronik Posta Adresi : cevdet.akarsu@iett.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Veri Tabanları Bakım Hizmeti AlımıAyrıntılı bilgiye 

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

b) Yapılacağı yer : İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 
Başkanlığı, İhale İşleri Müdürlüğü, İhale İşleri Şefliği, 
Şahkulu Mah. Erkan-ı Harp Sok. No:2 Metrohan 
Tünel 34420 Beyoğlu / İSTANBUL

c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 20(Yirmi) aydır
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı, 3 ncü kat Komisyon Odası Şahkulu Mah. 
Erkan-ı Harp Sok. No:2 Metrohan Tünel 34420 
Beyoğlu / İSTANBUL

b) Tarihi ve saati : 28.07.2021 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve 
Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine 
dahil edeceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla 
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil
memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu
gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya
bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya
bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek
üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak 
düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç 
kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde,
son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç
defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait
gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır.
Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi
dairesince onaylı olması gerekir.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %20’sinden, hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin %12'sinden
az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli 
yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın 
parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin 
% 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler
veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya Özel sektörde bedel içeren tek sözleşme kapsamında gerçekleştirilen;
a- Veri Tabanlarının Bakım ve Onarım Hizmetleri,
b- Akıllı Ulaşım Sistemleri Yazılımları Teknik Destek Hizmeti,
c- Akıllı Ulaşım Sistemleri İşletme Hizmeti,
d- Veri Tabanı Yönetim Hizmeti,
Yukarda a,b,c ve d  maddelerinde belirtilen işlerin her biri ayrı ayrı veya birlikte benzer iş olarak kabul
edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı,
İhale İşleri Müdürlüğü, İhale İşleri Şefliği, Şahkulu Mah. Erkan-ı Harp Sok. No:2 Metrohan Tünel 34420
Beyoğlu / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir
iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel 
üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif 
üzerinde bırakılacaktır.

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR
İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1404122)

YETKİLİLERE 

ÖNLEM 
ÇAĞRISI

Yetkilerin taş
ocaklarının 
bulunduğu 
yerleri kapatması
gerektiğini belir-
ten mahalle sa-
kini Nuri Tekinel
ise "Geçen gün
bu taş ocaklarının
bulunduğu uçu-
rumda bir kız 
hayatını kaybet-
miş. Taş ocakla-
rına giden yolda
ne levha ne de
bir tabela var. En
azından bir tel
örgüye alınabi-
lirdi" ifadelerini
kullandı.  
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Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşayan farklı 
milletlerin buluştuğu semtlerden birisi olan
Beyoğlu’nda, tarihi birikimin korunarak gelecek
nesillere aktarılması için çalışmalarına devam
ediyor. Beyoğlu Belediyesi ve Macar Kültür
Merkezi, Beyoğlu semtinde yaşamış Macarların
izlerini hatırlatmak adına Macar kurumlarının
bulunduğu noktalara birer anı plaketi yerleştirdi

istanbul Macar Bilim
Enstitüsü ve Hotel de Pesth
gibi önemli tarihi mekanları

kapsayan çalışmanın açılış töreni, Ma-
caristan için önemi bulunan Uluslar-
arası Tuna Günü’nde
gerçekleştirilecek. Açılış törenine; Be-
yoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıl-
dız, Macaristan Başkonsolosu László
Keller ve Macar Kültür Merkezi Mü-
dürü Dr. Gábor Fodor katılacak.

Köklü ilişkilerimiz var

Törende konuşan Beyoğlu Belediye
Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Beyoğlu
tarih boyunca farklı inanç, kültür, me-
deniyet ve milletlere ev sahipliği yap-
mıştır. Beyoğlu tarih, kültür ve sanatın
merkezi olan bir semttir. Beyoğlu farklı
inançların özgürce bir arada yaşadığı
mekanın adıdır. Türk-Macar ilişkileri
için önemli bir mekânda tarihe bir not
düşüyoruz. Türkiye ile Macaristan
arasındaki ilişkilerin köklü olduğunu
hepimiz biliyoruz. Millet coğrafya
mekan bir hafızadır. Mekanın yaşan-
mışlıklarını geçmişten geleceğe bir

köprü kurmak istedik. Bu plaketi bu-
raya asmak suretiyle de buradan geçen
insanlar geçişte buranın tarihi hak-
kında bilgi sahibi olabilsin istedik. İki
ülke halklarının birbirini daha iyi tanı-
masına vesile olacağız. Beyoğlu’nun
tarihi zenginliğini muhafaza ediyoruz.
Macaristan ile Türkiye arasında dost-
luk ilişkilerinin daha da güçlenmesini
umut ediyorum” dedi.

Yıldız'a teşekkür etti

Programda konuşan Macaristan Baş-
konsolosu László Keller, "Macar Kül-
tür Merkezi’nde çalışan
meslektaşlarımın oluşturduğu güzel bir
fikirdi. Türkiye ve İstanbul’daki Maca-
ristan izlerini bulmak güzel bir fikirdi.
Bu eşsiz belediyede iki yerde Macaris-
tan’a ait izler bulduk. Macaristan izle-
rini bulduğumuz mekanlar eski Pesth
Oteli ve İlk Macar Bilim Enstitüsü’nün
binası oldu. Bu konuda Beyoğlu Bele-
diye Başkanı Haydar Ali Yıldız’a des-
tekleri için teşekkür ediyoruz. Bu güzel
iş birliğine gelecekte de devam edebili-
riz" ifadelerini kullandı. DHA

İmamoğlu’na hakaret cezası
İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski Ordu Valisi Seddar
Yavuz’a hakaret ettiği gerekçesiyle, faizi hariç 20 bin TL tazminat ödeyecek

5 Haziran 2019 tari-
hinde dönemin CHP İs-
tanbul Büyükşehir

Belediye Başkan Adayı ve şu anki İs-
tanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Ekrem İmamoğlu ve beraberindekile-
rin 5 Haziran Çarşamba günü Or-
du'da gerçekleştirdikleri program
sonrasında özel uçakla İstanbul'a

dönüş yolculuğunda, yasal hakları ol-
madığı halde Ordu-Giresun Havali-
manındaki VIP salonunu kullanmak
istemeleri neticesinde yaşanan tartış-
malarda İmamoğlu tarafından eski
Ordu Valisi Seddar Yavuz'a hakaret
ettiği gerekçesiyle, Vali Seddar Yavuz
tarafından İmamoğlu aleyhine açılan
manevi tazminat davası sonuçlandı.
İstanbul 26. Asliye Hukuk Mahke-
mesi tarafından bugün 9'uncu duruş-
ması davada mahkeme
İmamoğlu'nun Vali Seddar Yavuz'a
20 bin TL manevi tazminat ile birlikte
faizinin ödemesine hükmetti. Vali
Seddar Yavuz'un Avukatı Resul 
Yılmaz, belirtti.
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Marmara Denizi'nde
müsilajla ilgili

ODTÜ'nün araştırma
gemisi Bilim-2'de

çalışmalarını sürdüren
ekipten Doç. Dr.

Mustafa Yücel, "En
önemli bulgu, 

müsilaj ilk 30 metreye
sıkışmış durumda.

Üremesinin,
büyümesinin biraz

durduğunu görüyoruz.
Biz açıkçası yaz
içerisinde daha

duracağını 
öngörüyoruz" 
diye konuştu

T ürkiyenin sorunu, tüm sorunlardır. Ülkemiz 
için, "Şu gibi sorunlar söz konusu değildir" diye-
bilen var mıdır? Bana bir tane sorumluluk ör-

neği verebilir misiniz? Ben de; "Oh içim rahatladı
diyebileyim. Küçük bir çocuğun parkta neşe içinde
gülüp oynadığını gördüğünüzü söyleyebilirsiniz ama; bu
ahval içinde geleceğinin huzurlu ve güvenli olacağını
söyleyebilir misiniz? 

"Çöp konteynırlarında yiyecek arayanlar yok artık"
diyebilir misiniz?

Cumhuriyet dönemi; ülke yönetiminde olanlar tara-
fından kendi arızalarını, uyuşturucu içen ve satanları,
dini odaklardaki tecavüzcüleri, özellikle kadın katledil-
meleri ve daha bir çok önemli ve acı olayları kısa za-
manda çok zenginleşen, sır'a kadem basıp ortada
görünmeyenleri bilme dahilimizden çıkarıp, cehaletin
etkin olduğu kitlesel çoğunluğun zihinlerini ele geçire-
rek; bu kirlilikten uzak tutmayı, "Durmak yok, yola
devam" isimli tiyatro oyunuyla sergileyenlere ne 
dersiniz?  

Cehaletin çok klasikleşen ve neredeyse slogan haline
gelen; "çalıyor ama çalışıyor" sözü; sadece bu ülkede 
telafuz ediliyor.

Eskiden daha mı mutluyduk ne?
Eskiden de mutsuzluklarımız, ekonomik sorunları-

mız vardı. Hiç bir yönetimde Türk halkını huzurlu hale
getiremediler değil; Getiremediler.

"TC. Yönetim sistemi böyle işliyordu, biz sadece çı-
tayı yükselttik, hepsi bu" diyebildiler.

Siz de benim gibi kahrolmaya başladıysanız, son bir
umut daha var diyebiliriz. Nasıl ki aile içinde huzuru
tesis edebiliyorsak; ülkemiz için de huzur'a yönelik tep-
kiler vermeliyiz.

Bu defa umutlarımız bir olsun.

SON UMUDUM
Bir gün olsun ufuklara dalıp,
aklından gelip geçene
"Dur bakalım diyebildin mi?
Olmazlara karşı çıkıp,
olanca sövebildin mı?
Gölgene baktığında,
senin kölen olduğunu,
seninde köleliğini
hatırlamanı söyledi mı?
Yolu ıssız olanın yoktur yokuşu,
düşünmekten ne korkarsın?
Bir yudum sevdan olur,
Daha ne istersin?

Türkiyenin sorunu

M armara Denizi'nde birçok nok-
tada görülen müsilaj oluşumunu
araştırmak üzere ODTÜ Deniz

Bilimleri Enstitüsünün araştırma gemisi
Bilim-2 seyrüfesere çıkmıştı. 1 aydır  Mar-
mara Denizi genelinde çalışma yürüten
bilim ekibinin son çalışmaları ve tespitle-
riyle ilgili Deniz Bilimleri Enstitüsü Öğre-
tim Üyesi ve Enstitü Müdür Yardımcısı
Doç. Dr. Mustafa Yücel DHA'ya bilgi
verdi. Bilim- 2 gemisinde bulunan ahtapot ,
çoklu karot örnekleyici cihazı ve derin suya
özel geliştirilmiş sensörlü cihazlarla müsila-
jın derin sulara, 100 metre ve altına inip in-
mediğine bakıldı. Bilim ekibi müsilajın
etkilerini inceledi.

Büyümesi biraz durdu

Yürüttükleri çalışmalarının ardından tekrar
karaya dönen ve yapılan ikmalin ardından
yeniden sefere çıkarak araştırmalarını sür-
düreceklerini söyleyen Doç. Dr. Mustafa
Yücel, "En önemli bulgu, müsilaj ilk 30
metreye sıkışmış durumda. Üremesinin,
büyümesinin biraz durduğunu görüyoruz.
En azından yüzeydeki o eski 2 hafta önceki

etkisinin olmadığını görüyoruz. Zaten oluş-
muş olan müsilaj yığınları ilk 30 metrede
yığılmış durumda. Yaptığımız araştırmalar
daha derin suya inmediğini gösteriyor ve
derin deniz tabanına da müsilaj tabakanın
çökmediğini son günlerde bulduk" diye ko-
nuştu.

Çok az bir oksijen kalmış

Doç. Dr. Mustafa Yücel, "Olumlu tarafın-
dan bakarsak. Marmara'nın derin suyu
yani 30-40 metre ötesi zaten son 30-40 yıl-
dır zaten artan azot fosfor girdiler aşırı bi-
yolojik üretim nedeniyle zaten oksijenini
tamamen yitirmek üzere çok az bir oksijen
kalmış durumda. Derin suya çökmesi şöyle
kötü olurdu. Müsilaj organik bir oluşum ve
üremesini durdurduğunda oksijen bedeli
karşılığında yani o sistemden oksijen tüke-
tecek. Bunun dibe çökmeyişi, ilk 30 met-
rede kalması Marmara için olumlu bir
haber. Marmara iki tabaklı bir deniz. 25-30
metresi Karadeniz orijinli bir su, Ege'ye
doğru akıyor. Alttaki su ise daha eski statik
bir sur karışmıyor. Şuan zaten uydu verile-
rinden de gördüğümüz, Çanakkale Boğa-

zı'ndan Ege'ye doğru bu müsilaj tabakaları-
nın önemli bölümünün çıktığı yönünde.
Tabi bu Ege Denizi için bir risk ama Mar-
mara için bu nispeten olumlu bir gelişme"
diye konuştu. "İlk 30 metrede kaldıkça
Marmara'dan çıkış yapma olasılığı var" di-
yebildiklerini söyleyen Yücel, "Diğer bir ola-
sılıkta bu bozulacaksa, oksijen faturası bize
kesilecekse yüzeyde kesmesi ekosistem açı-
sından daha avantajlı. Çünkü atmosfere
daha yakın yüzey. Kış mevsimi geldiğinde
karışım başladığında tekrar oraya oksijen
girdileri olur ama derin suya olmaz. Tabi ki
oksijen faturası kesecek bunu yüzeyde kesse
daha iyi diye düşünüyoruz" şeklinde ko-
nuştu. 

Müsilaj güneyde daha çok

İstanbul'daki müsilaj durumuyla ilgili de
bilgiler veren Mustafa Yücel ," Kuzey kıs-
mının açıkçası büyük bir risk altında oldu-
ğunu görmedik. En azından bir ay önceki
durum gibi değil nispeten yüzeyde de deni-
zin içinde de aslında müsilaj yoğunluğu
daha az ama biraz İstanbul'un açığına çık-
tığınızda, akıntının etkisi altında olmayan

İstanbul'un güneyindeki deniz alanlarına
baktığınızda müsilaj oradaydı. Boğaz'da ve
İstanbul çevresinde bir risk söz konusu
değil ama açıkta devam ediyor müsilaj. O
dipteki müsilajın rüzgar ve akıntılardaki bir
değişim ile tekrar yüzeye çıkıp İstanbul'un
bazı kıyılarını vurma riski hala var" dedi.
DHA

MARMARA’DAN 
OLUMLU HABER

DERT KÖŞE 

Haluk KOÇ

halukkoc1953@gmail.com

Gazeteciler eylem yaptı
AFP foto muhabiri Bülent Kılıç'a polisin tutumu, İstanbul Valiliği önünde protesto edildi. Bülent Kılıç,
"Bir insanın nefesinin kesilmesi kadar kötü bir şey yok. Maalesef bir gazeteci olarak buna şahitlik
ettim. Görüntü o kadar ağırmış ki, insanlar bu kadar reaksiyon verdi" açıklamasında bulundu

LGBt Onur Haftası kapsamında
geçtiğimiz cumartesi günü Be-
yoğlu İstiklal Caddesi'nde farklı

noktalarda bir araya gelen grupların yürü-
yüşüne polis izin vermemişti. Polisin mü-
dahalesini görüntüleyen AFP foto
muhabiri Bülent Kılıç da yere yatırılarak
gözaltına alındı. Kılıç gazeteci olduğunun
anlaşılmasıyla serbest bırakıldı. Cağaloğ-
lu'ndaki Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
önünde toplanan gazeteciler, İstanbul Vali-
liği'ne yürüyerek polisin gazetecilere tutu-
munu protesto etti.

O polis hala görevde

Grup valilik önünde basın açıklaması
yaptı. Açıklama öncesi konuşan Bülent

Kılıç, "Bir insanın nefesinin kesilmesi kadar
kötü bir şey yok. Maalesef bir gazeteci ola-
rak buna şahitlik ettim. Görüntü o kadar
ağırmış ki, insanlar bu kadar reaksiyon
verdi. Kısa bir mesaj veriyorum; dünden
beri meslektaşlarım arıyor. Çünkü birbiri-
mizi tanıyoruz ama bazı TV'ler bu haberi
görmediler" dedi. "Boynuma basan polis
hala görevde" diyen Kılıç, "Böyle bir da-
vaya yürekten. Sahip çıkanlara teşekkür
ederim" diye konuştu.

Gazetecilik suç değildir

15 basın meslek örgütü adına valilik
önünde ortak açıklamayı ise gazeteci Filiz
Gazi okudu. Gazi, "Gazeteciliği boğama-
yacaksınız haksızlığa uğrayan, ormanına

sahip çıkan insanlar polis ve jandarma şid-
detine uğruyor. Meslektaşlarımızı toplum
adına görevini yürütürken şiddetle karşı
karşıyayız. İçişleri Bakanlığı'nın yasadışı
genelgesinin  ardından bu durum daha
ağır bir hal almış durumda. Güçlükle
'nefes alamıyorum' diyen Bülent Kılıç
ölümden döndü. ABD'deki görüntüler
tüm dünyada infial yaratmışken ülkemiz-
deki polislerin bunu örnek alması bizi de-
rinden üzdü. Gazetecilik suç değildir, 
asla kabul etmeyeceğiz. Cezasızlık zırhına
güvenmeyin mutlaka yargılanırsınız"
ifadelerini kullandı. Yapılan basın açıkla-
masının ardından gazeteciler tepki amaçlı
fotoğraf makinelerini valiliğin demir kor-
kuluklarına astı. DHA

Okuma etkinliği
Beylikdüzü Melisa İşleyen Çocuk Kütüphanesi’nde yaratıcı okuma etkinlikleri ve
çocuklara yönelik kütüphane oryantasyonu gerçekleşti. Öğrenciler kütüphaneyi
gezdikten sonra, kitap ayracı ve boyama atölyeleri ile keyifli anlar yaşadı

ŞEhit Öğretmen
Şenay Aybüke Yalçın
Gündüz Çocuk Ba-

kımevi ile Yuvamız Beylikdüzü:
Hüseyin Tütüncü Gündüz
Çocuk ve Bakımevi’nin minik
öğrencileri, Beylikdüzü’ne ka-
zandırılan Melisa İşleyen
Çocuk Kütüphanesi ile tanıştı.
Oryantasyon kapsamında 2 bin
adet kitap koleksiyonu ve gün-
cel çocuk dergileri bulunan kü-
tüphaneyi meraklı gözlerle
keşfeden minikler, kitaplara da
büyük ilgi gösterdi. Livaneli Öz-
gürlük Parkı’nda 25 metrekare-
lik kapalı alanı ve bahçesiyle 4-8
yaş grubu arasındaki çocuklara
hitap eden kütüphanede çocuk-
ların farkındalıklarını artıracak
etkinlikler düzenlendi. Etkinlikte
kitapların serüveni, kütüphane
kuralları, kütüphanelerden nasıl
faydalanacakları konusunda
bilgiler verildi. Etkinlik sonunda
ise tüm çocuklar kütüphaneye
üye olup üye kartlarını teslim
aldı. 

Eğlenerek öğrenecekler

Melisa İşleyen Çocuk Kütüp-
hanesi’nde etkinliklerin devam

edeceğini belirten Beylikdüzü
Belediyesi Kütüphaneler ve
Müzeler Şefi Hilal Çuhadar,
"Bugün kütüphanemizin içinde
ve bahçesinde yaratıcı okuma
etkinlikleri ile çocuklara yönelik
kütüphane oryantasyonu dü-
zenledik. Özellikle çocukların
kütüphaneyle buluşması ve ta-
nışması, hayatlarında kitaba ve-
recekleri değer açısından
oldukça önemli. Bu yüzden
Melisa İşleyen Çocuk Kütüp-
hanesi’nde açık alan kütüphane
etkinlikleri ve tanışma günleri
düzenlemeye başladık. İlkini

bugün gerçekleştirdik ve çok
güzel bir etkinlik oldu. Çocuklar
kitapları seçme özgürlüğünü
tattılar. Yaptığımız oryantas-
yonda kitaplara değer vermeleri
gerektiğini, kitabın önemini öğ-
renmiş oldular. Beylikdüzü’nde
çocuklara yeni bir çocuk kütüp-
hanesi kazandırmak oldukça
gurur verici. Burası bütün ço-
cukları kitapla buluşturmak
üzere etkinliklerle destekleyece-
ğimiz bir kütüphane olacak.
Çocuklar burada eğlenerek öğ-
renmenin tadına varacak” ifa-
delerini kullandı.  

KADEM’den suç duyurusu 
Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), haber sitesi ODA TV'nin yalan haber
yaptığını belirterek Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu

KADEM avukatları İstanbul Anadolu
Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelerek
haberi yapan muhabir ve sorumlu

yazı işleri müdürü hakkında suç duyurusunda
bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde söz ko-
nusu kişiler hakkında "Hakaret", "İftira" ve
"Halkı kin veya düşmanlığa tahrik veya aşağı-
lama" suçlarından dava açılması talep edildi.
Suç duyurusunda bulunmasının ardından ad-
liye önünde KADEM adına açıklama yapan
Avukat Canan Sarı 'İftira haberciliğine cevaben'
sözleriyle başladığı açıklamasında şöyle ko-
nuştu: "ODA TV'de C.T. imzasıyla yayınlanan
'Öğrenci yurdundan çıkan silahlar' başlıklı ha-
berde 'KADEM Vakfı'na ait Ataşehir Kız Öğ-
renci Yurdu'nun içinden taşındığı iddia edilen
silahların fotoğraflarına ODA TV ulaştı' ifadele-
rine yer verilmiştir. Söz konusu silahlar gerçek
olmayıp TRT tarafından çekilen ve terör örgütü

FETÖ'yü anlatan bir belgesel için kullanılan
imitasyon çekim aksesuarlarıdır. Pandemi nede-
niyle bir yıldan uzun süredir öğrenci bulunma-
yan binaya 'Kız öğrenciler girip çıkarken silah
taşıdığı", "durumu gören öğrencilerin şoke ol-
duğu" gibi yalanlarla servis edilen haber, hayal
ürünü olmanın ötesinde her yönüyle KADEM'i
itibarsızlaştırma çabasından ibarettir. Objektif
habercilikten dem vuranların habercilik ahlakı
da net bir şekilde ortaya çıkmıştır." Canan Sarı,
"Her türlü iletişim kanalı açık bulunan KA-
DEM'i değil, pandemi ve tadilat nedeniyle ka-
palı bulunan yurdu, arayıp ulaşamadıklarını
söylemek de habercilik değildir” dedi. 

ZAYİ İLANI 
Trakya Serbest Bölge Personel Giriş Kartımı Kaybettim

Hükümsüzdür. Yunus Esen

Yücel, "Olumlu tarafından bakarsak. Marmara'nın derin suyu yani 30-40 metre ötesi
zaten son 30-40 yıldır zaten artan azot fosfor girdiler aşırı biyolojik üretim nedeniyle
zaten oksijenini tamamen yitirmek üzere çok az bir oksijen kalmış durumda” dedi. 
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iTALYAN Lisesini bitirdikten sonra Paris 
ve New York’ta işletme eğitimi alan, 
Londra’da yüksek lisans yapan Merve 
Tüfekçi Emre, İstanbul’a döndüğünde 

kurumsal iletişim, satış ve pazarlama, 
müşteri hizmetleri ve mali işler gibi 
bölümlerde çalıştı. Şile’ye 4 yıl önce yaptığı 
bir gezide gördüğü, içinden bir derenin 
geçtiği 50 dönümlük araziden çok etkilenen 
Emre, bu verimli topraklar üzerine Şifa 
Köy adını verdiği çiftliğini kurdu. Çilekten, 
fasulyeye, salatalıktan elmaya, kara duttan, 
domatese kadar her türlü sebze ve meyveyi 
elleriyle yetiştiren Emre, eşi, 1 yaşındaki 
oğlu ve yardımcılarıyla, bu doğal ürünleri 
toplandıktan sonra en geç 24 saat içinde 
tüketiciye ulaştırıyor. Aynı zamanda Şile’nin 
yeşilliklerinde doğal olarak beslenen keçi ile 
tavuklardan elde edilen süt ve yumurtalar 
da çiftliğin öne çıkan ürünleri arasında yer 
alıyor.

Ruh sağlığına katkı veriyor
Şehirde doğup büyüyen Emre, beyaz 

yakalı bir yaşam tarzından sonra kendini 
ailesiyle toprağa adamasının hikayesini 
anlattı. Bir gün Şile’de gezerken şu an Şifa 
Köyü’nü kurduğu toprakları görüp aşık 
olduğunu aktaran Emre, “Burada insanlığa 
hizmet edebilmek için organik tarım 
yapabilir, gerçek tohumlardan elde ettiğimiz 
gerçek gıdalarla sebze ve meyvelerle 
insanları besleyebilirim diye düşündüm. 
Benim işim insanlığa hizmet etmek. Bunu 
kendime misyon edindim, insanlara yardım 
etmekten çok mutlu oluyorum.” diye 
konuştu.

Gerçek tohum önemli
Gerçek tohumun ve gerçek ürünün 

peşinde olduğunu vurgulayan Emre, 
“Ne ile beslendiğimiz çok önemli 
çünkü beslendiğimiz şeyler bizi biz 
yapıyor. Aslında bizi besleyen ürünler, 
düşüncelerimizi, görüntümüzü, ruh ve 
beden sağlımızı yakından etkiliyor. O 
yüzden yediklerimizin doğal, gerçek olması 
çok önemli. Bunun için bir çiftlik kurdum. 
Hem açık hem de sera alanlarımıza ekim 
ve dikim yapıyoruz. Her şeyi mevsiminde 
üretiyoruz. Ürünü topladıktan sonra 24 saat 
içinde tüketiciye ulaştırıyoruz. Bu köyün 
havası, suyu, kuş sesleri bambaşka, çok 
bakir ve güzel bir yer. Çiftlikteki binalarda 
bile doğal olması için bölgenin toprak, ağaç 
ve taşından yapılıyor. “ ifadelerine yer verdi.

Birçok besin bizi zehirliyor
Emre, özellikle ata tohumlarıyla üretim 

yaptıklarının altını çizerek, sözlerini şöyle 

sürdürdü: “Ata tohumlarını yıllar içinde 
etraftaki köylerden topladık. Daha sonra 
elimizdeki ata tohumlarını diğer çiftçilerle 
takas ederek yeni tohumlar elde ettik. 
Her yıl ilaçlamadan kurutuyoruz, toprak 
yapıların içinde belli bir derecede muhafaza 
ediyoruz. Böylece nemlenmiyor ve canlı 
kalıyorlar. Her sene ektiğimiz üründen 
tekrar tohum alıyoruz ve böylece atalık 
tohumumuzu yaşatıp muhafaza ediyoruz. 
İlaçlamadan sakladığımız için böceklenme 
olmaması için tohumları cam kavanozlarda 
muhafaza ediyoruz. Maalesef ata tohumları 
artık yok olmaya yüz tuttu. Oysa bunlar, 
analarımızdan, atalarımızdan kalmış sandık 
altı yapılan tohumlar. Bunlar aslında 
milli servetimiz, en değerli varlığımız. Ata 
tohumları çocuklarımıza bıraktığımız en 
büyük miras. “

Hücrelerimizi temizliyor
Artık tohumların genetiği ile 

oynandığına işaret eden Emre, “Genetikle 
oynanıyor çünkü daha sağlamını istiyoruz, 
nüfus çoğaldı ürün yetmiyor. Tüketici daha 
irisini, daha parlağını veya daha büyüğünü 
aradığı için üreticide ona göre davranıyor. 
Oysa genetiği oynanan tohumlardan elde 
edilen sebze ve ya meyve aslında plastik gibi 
bir şeye dönüşüyor. Onu yiyen insanların 
da doğal olarak sağlığı bozuluyor. Genetiği 
bozulmuş ürünleri hücrelerimiz tanımıyor, 
o yüzden bu ürünleri yediğimizde kendimizi 
ancak hasta ederiz. Yediğimiz bizi zehirliyor 
farkında değiliz.” diye konuştu 

Toprak, özgür olmamı sağladı
Köy hayatında bakımından da taviz 

vermediğini ifade eden Emre, ojeli ellerle 
tarlayı çapaladığını, yaban otlarını 
temizlediğini, sebze ve meyveleri topladığını 
hatta hayvanları beslediğini anlattı.

Emre, toprakla haşır neşir olmanın 
kendisini özgürleştirdiğini vurgulayarak, 
şunları söyledi: “Toprak, özgür kadın 
olmamı sağladı. Topraktan öğrendiğimiz 
ve öğreneceğimiz çok şey var. Toprak 
bizi kendi doğallığımızla buluşturuyor. 
Özümüze döndürüyor ve gerçekten 
toprak bize çok şey fısıldıyor. Toprağı 
ilaçlamadan, yormadan, öldürmeden 
yapılan her iş bereketiyle dönüyor. Bunu 
sadece maddi anlamda söylemiyorum. 
Manevi anlamda da huzur, mutluluk 
olarak geri dönüyor. İnsan toprakta çalışıp, 
çapa yaptıkça, ektikçe biçtikse bir enerji 
kazanıyor. Toprağa atılan bir tohumun 
çıkmasını beklemek, onu sulamak, otlarını 
temizlemek gerekiyor bu da insana bir sabır 
kazandırıyor”

Yurt dışında aldığı eğitimlerin ardından girdiği kurumsal 
hayatta istediğini bulamayan Merve Tüfekçi Emre, aradığı 

huzuru ve mutluluğu Şile’de kurduğu çiftlikte buldu

MUTLULUGU 
TOPRAKTA 

BULDU

BIR şeyler yetiştirmek için çok büyük arazilere 
ihtiyaç olmadığına dikkati çeken Emre, “Güneş 
gören bir balkonu olan herkes bu zevki tadabilir. 
10 metre bir balkonumuzun ya da derince bir 
saksımızın olması bile bir şey yetiştirmek için 
yeter. Kimyasal gübre asla kullanmasınlar. 
Güneşte yanmış keçi gübresi ve fidemizin 
olması yeterli. Balkonda tarım anlamında, 
çiftliğimizde de eğitim veriyoruz. Su, gübre ve 
güneş bitkilerin büyümesi için yeterli.” dedi. 
Emre, sebze yetiştirmenin yanında hayvancılık 
da yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti: 
“Burası benim evim, her sene tarım alanımızı 
genişletiyoruz yeni ürünler ekiyoruz ve her ürün 
mevsiminde yetiştiriliyor. 27 keçimiz ve 300 
tavuğumuz var. Tavuklarımız doğada gezerek 
organik besleniyorlar. Antibiyotik kullanmıyoruz. 
Keçilerimiz en taze filizleri yiyerek besleniyorlar. Bu 
yüzden keçi sütlerimiz de çok şifalı.

Ne yediğimizi sorgulamalıyız, nereden geliyor, 
kaynağı ne hangi tohumdan üretilmiş bunları bilmeliyiz. 

Eğer imkanımız varsa 
100 metre civarındaki 

çiftliklerden alışveriş 

yapmalıyız. Niçin gıdam bana yüzlerce kilometre 
uzaktan gelsin, onlarca insanın eli değsin, hallerde, 
pazarlarda beklesin? Bir yaşındaki oğlumu bu çiftlikten 
yetiştirdiğim sebze ve meyvelerle besliyor olmak beni 
çok mutlu ediyor onu gördükçe, ‘iyi ki bu tarım işine 
girmişim’ diyorum. İnsanları gerçek gıdalarla sağlıklı 
bir şekilde beslemek, onlara sağlık vermek beni mutlu 
ediyor.” - HABER MERKEZİ

(

DIYANET İşleri 
Başkanı Erbaş, Din İşleri 
Yüksek Kurulu tarafından 
düzenlenen ‘Diyanet 
Genç Çalıştayı’na 
katıldı. Erbaş, gençlerin, 
yaşanılan çağa, çağın 
getirdiği problemlere, 
din ve hayata ilişkin 
fikirlerini almak üzere 
böyle bir çalıştay düzenlediklerini 
söyledi. Tarihin her döneminde 
gençler ve yetişkinler arasında 
iletişim sorunları yaşandığını ve 
kuşak çatışmaları olduğunu belirten 
Erbaş, “Elbette bu durum genç ve 
yetişkin bireylerin kişisel hayatlarını 
olduğu kadar onları çevreleyen 
toplumsal işleyişi de etkilemektedir. 
Günümüz dünyasında da durum 
farklı değildir. Belki günümüzde 
kuşaklar arasındaki bu çekişme 
biraz daha ivme kazanmış ve 
artmıştır. Kuşaklar arasında ciddi 
uyumsuzluklar ve çatışmalar 
sıklıkla yaşanmakta, gençler ile 
yetişkinler arasında ideal bir iletişim 

dili oluşturamamanın sıkıntısı 
yaşanmaktadır. Bu nedenle farklı 
kuşakların birbirlerini tanımaları, 
anlamaları ve doğru bir iletişim 
içinde olmaları son derece 
önemlidir. Buna büyük ihtiyaç 
vardır. Zira her yaş grubu toplumsal 
hayata ve toplumsallaşmanın 
sürdürülmesine karşılıklı olarak 
katkı sağlamaktadır ve bunlar ihmal 
edilmemelidir” dedi.

Genç nesille iletişimde 
acele etmeliyiz

Bununla birlikte hızla 
gerçekleşen toplumsal değişme 
sürecinde gençlerin eskiye göre 
çok daha fazla zorluklarla karşı 

karşıya olduğunu ifade eden 
Erbaş, “Bu noktada yetişkinlerin 
deneyimleri, tecrübeleri çok 
kıymetlidir ve önemli bir rehber 
niteliğindedir. Yeni kuşakların 
dilini ve üslubunu anlamanın 
bizler için bir zorunluluk 
olduğunu da ifade etmek 
gerekiyor. Nesiller birbirlerini 
çok hızlı eskitip aşındırırken genç 
nesille iletişim kurabilmenin 
yollarını bulmakta acele 
etmeliyiz. Onların gerçeklerini, 
hislerini, hayallerini bilmeden 
tutkulu bir şekilde onlara ulaşma 
çabası bir fayda sağlamayacaktır” 
diye konuştu.

Z kuşağını 
DiKKATE 

almalıyız
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Son yıllardaki ‘Z 

kuşağı’ ifadesi hepimizi ilgilendiriyor. Onlarla iletişim 
kurabilmemiz için ona göre bir üslup, ona göre bir 

yaklaşım tarzı belirlememiz gerekiyor” dedi
Hatay’da, St. Pierre Aziz Petrus 
ve Pavlus Bayramı kapsamında 

dünyanın ilk mağara kilisesi olan St. 
Pierre Kilisesi’nde ayin düzenlendi

HATAY’IN merkez Antakya 
ilçesindeki St. Pierre Kilisesi’nde, 
St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus 
Bayramı dolayısıyla düzenlenen 
ayini, Anadolu Havarisel 
Episkoposu Monsenyör Paolo 
Bizzeti ile Antakya Patrikhanesi 
temsilcileri yönetti. Kilise 
bahçesinde başlayan törende dünya 
barışı için dua eden Monsenyör 
Paolo Bizzeti, barış, kardeşlik 
ve birliktelik mesajları verdi. 
İlahilerin okunduğu, duaların 
edildiği ayin sonrası, bayrama 
özel hazırlanan kutsanmış ekmek 
bölünüp yendi.

Burası bir inanç merkezi
Tören sonrası konuşan Antakya 

Ortodoks Kilisesi Ruhani Lideri Jan 
Delüller, bayramın dünyaya huzur 
getirmesini diledi. Delüller, “Bugün 
dünyanın ilk mağara kilisesi olan St. 
Pierre Kilise’sinde bu kutlamayı coş-
kuyla yapıyoruz. Petrus ve Pavlus, An-
takya için çok önemli iki azizdir” dedi.

Dualar dünya barışı için

Balkonda bir şeyler yetiştirin



M omen, Avrupa'ya göç, Türki-
ye'den askeri teçhizat tedariki,
iki ülke arasında ticaret ve Tür-

kiye'nin Arakanlı mültecilere yardımı gibi
bir dizi konuda  sorularını yanıtladı. Ban-
gladeş Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı
Mesud bin Momen, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdo-
ğan'ın 2017'de Cox's Bazaar'da Arakanlı
mültecilerin kaldığı kamplara yaptığı ziya-
retini hatırlatarak mülteci krizine en hızlı
şekilde karşılık verdiği için Türkiye'ye te-
şekkür etti.

ÜNeden bu kadar çok Bangladeşli hayat-
larını riske atarak yasa dışı yollardan Avru-
pa'ya göç etmeyi seçiyor?
Elbette Avrupa, sadece Bangladeşli göç-
menler için değil aynı zamanda Güney As-
ya'daki diğer ülkeler için de göç açısından
çekici bir varış noktası. Açıkçası, Avrupa'ya
göç etmek için hayatlarını tehlikeye atan
insanlar, ailelerini ciddi bir zihinsel acı ve
mali krizin içine sokuyor. Ama en önem-
lisi, bu durum Bangladeş'in yurt dışındaki
imajı için de iyi değil. Başbakan Şeyh Ha-
sina liderliğindeki Bangladeş, ülkenin eko-
nomik statüsünü yükseltti ve En Az
Gelişmiş Ülkeler (LDC) grubundan çık-
mayı başararak çok iyi bir iş çıkardı. Ülke,
ekonomik ve sosyal gelişmelerde de iyi bir
performans koyuyor ve son göstergeler,
Bangladeş'in bölgedeki diğer birçok ülke-
den daha iyi durumda olduğunu gösteri-
yor. Bu sebeple, bu insanların çok tehlikeli
deniz yollarını kullanarak İtalya ve diğer
Avrupa ülkelerine ulaşmaya çalışmalarını
ve bunun yanı sıra önce Slovenya, Bosna-
Hersek ve diğer Doğu Avrupa ülkelerine
kara yoluyla ulaşarak, daha sonra muhte-
melen İtalya ve diğer Batı Avrupa ülkele-
rine ulaşmaya çalışmaları için bir neden
görmüyorum. Bu tür bir göç süreci, yalan
vaatler ve dolandırıcılık şebekelerine daya-
nıyor. Küresel Göç Sözleşmesi’ne taraf
ülke olan Bangladeş devlet olarak, hem
gönderen hem de alan ülke için "kazan-
kazan" anlamına gelen düzenli, güvenli ve
kurallara uygun göçmenliği teşvik ediyor
ve destekliyor.

ÜMevcut veri ve raporlar, sadece son bir
ayda 500'den fazla Bangladeşlinin, Libya
ve Tunus makamları tarafından çoğun-
lukla İtalya'ya olmak üzere Avrupa'ya yasa
dışı göç etmeye çalışırken kurtarıldığını
gösteriyor. Neden bu eğilimi frenleyemi-
yorsunuz?
Bu çok zor bir soru. Bu insanların zihinle-
rini okumanız lazım. Bangladeş'e döndük-
lerinde bu kişilerin kapsamlı bir
psiko-sosyal ve ekonomik analizine ihtiya-
cınız var. Göçmen Refahı ve Yurt Dışı İs-
tihdam Bakanlığı, BMET (İşgücü,
İstihdam ve Eğitim Bürosu) gibi insanların
yabancı ülkelerde istihdam için eğitildiği
birçok beceri geliştirme okulu ve aracına
sahibiz. BMET, yasal kanallarla, ev sahibi
ülkede gelecekteki istihdamları için eğitimli
personel adına akıllı kartlar düzenliyor.
Uluslararası uçuşları durdurmak zorunda
kaldığımız salgın döneminde bile Orta
Doğu'da bazı uçuşların (beş ila altı ülke)
açık kalması için ilgili taraflarla müzakere
ettik. Sonuç itibariyle, karantina döne-
minde 90 binden fazla kişi işine geri dön-
mek için yurt dışına gitti ve bazıları yeni
işlere alındı. İnsanlar şu sıralar Suudi Ara-
bistan'a ve iki ya da üç ülkeye daha göç
ediyorlar. Dolayısıyla, göçmen olmaya
talip olanların, düzenli yollara sahip olma-
dığı doğru değil. Süreç içinde ertelenme ve
zorluklar olabilir ancak hükümetimiz,
yasal kanallar aracılığıyla gerçekleşen göçü
teşvik etmeye kararlıdır. Avrupa'ya ulaş-
maya çalışan göçmenlerin çoğu, gidecek-
leri ülkede tutuklanabileceklerini ya da
hayati tehlikelerle karşılaşabileceklerini çok
iyi bildikleri halde aracılar ya da insan ka-
çakçıları tarafından kandırılarak tüm bu
riskleri almayı tercih ediyorlar. Hükümet

yasa dışı göçe sıfır tolerans gösteriyor.
Ancak bunu düzeltmek için ana nedenleri
ele almamız gerekiyor. Bunu çözmek sa-
dece kolluk kuvvetlerinin görevi değildir.
Aileler, köylüler, akranlar, arkadaşlar, öğ-
retmenler ve toplumdaki tüm büyükler, bu
tür yasa dışı uygulamalara karşı farkında-
lık yaratmak konusunda sorumluluğa sa-
hiptir. Çok sayıda insanın, tek bir kişinin
yasa dışı yollarla Avrupa'ya göç etmek için
aracılara veya komisyonculara 500 bin
Bangladeş takası (6 bin dolar) ödediğine
dair raporlar var. Daha sonra, farklı grup-
lar, milisler ya da şantajcılar tarafından ya-
kalanırlarsa ailelerden daha fazla para
gasbediliyor ve bu rakam bazen 1 milyon
Bangladeş takası veya daha büyük rakam-
lara ulaşabiliyor.

ÜGöçmenler bu kaçakçıların elinde iş-
kence görüyor mu?
Evet, bu onlara gözdağı vermek ve ellerin-
den daha fazla para almak için yapılıyor.
Vatandaşların çoğu (çiftçiler, sanayi ve
konfeksiyon işçileriyle diğerleri) ülkeyi des-
teklemek için çok çalışırken, bazı sorum-
suz insanlar Bangladeş'in imajına zarar
veren bu yolları kullanıyor. Sayın Başba-
kan, halkımıza iş arayan olmak yerine
kendi işini kuran olmaları yönünde telkin-
lerde bulunmaya devam ederken, serbest
meslek sahibi insanların, başkaları için iş
yaratan gururlu insanlar olduğunu sık sık
ifade ediyor. Çok fazla kurumumuz var ve
hükümet de girişimci fırsatlar oluşturmak
için birçok fonu seferber ediyor. Sonuç
olarak, eğitimli ama umutsuz olduğu için
Avrupa'ya gitmek isteyenlerden bazıları
gitmek yerine, iş kurarak 10 ila 15 kişiye is-
tihdam yaratabilir. Bazı insanların ülkenin
kuzey bölgelerinden mango getirerek bun-
ları doğrudan tüketicilere satıp iyi gelir elde
ettiğine dair birçok güzel hikaye biliyoruz.

ÜAma bazı insanlar yine de Avrupa'ya
göç etmek için riskli deniz yollarını tercih
ediyor. Sizce bazıları ülkenin sosyo-ekono-
mik durumundan memnun değil mi?
Ülkede egemen olan ve bu insanları ger-

çekten yurt dışına gitmeye zorlayan her-
hangi bir vahim durum olduğunu düşün-
müyorum. Örneğin, hızlı kazanç sağlamak
istiyorsunuz ve ilgili risk faktörlerini tam
olarak anlamadan hisse senedi piyasala-
rına yatırım yapıyorsunuz, bu durumda
cehaletiniz yerine tüm hisse piyasasını suç-
larsınız. Aynı şekilde, kumar probleminiz
varsa, kumarhanelere gidiyor ve riskleri
tam olarak anlayarak paranızı kaybediyor-
sunuz. Bazı insanlar Avrupa ve Orta Do-
ğu'ya göç konusunda başarı sağlamış
olabilir ve onların hikayelerini dinleyen di-
ğerleri de eğer giderlerse benzer kazanım-
lar sağlayabileceklerine inanırlar. Ancak
Avrupa'da yıllar içinde bu durumun değiş-
tiğinin ve bu ülkelerin kendi insanına iş
sağlamaya önem verdiğinin farkında değil-
ler. Farklı sektörlerde ciddi insan kaynağı
sıkıntısı çeken Orta Doğu ülkeleri bile, artık
kendi vatandaşlarını daha fazla istihdam
sağlayabilmek ve yabancı işçi sayısını
azaltmak için birçok program düzenliyor.
Bu sebeple gelecekte, doğru yeteneklere
sahip değilseniz, karşı karşıya olduğunuz
fırsatlarınız kısıtlanacaktır. Yasa dışı göçü
caydırmaya çalışıyoruz ve aynı zamanda
yasa dışı göçün temel nedenlerini bulmak
zorundayız. Elbette yurt dışında sıkıntılar
yaşayan vatandaşlarımızı geri getireceğiz.
Büyükelçiliklerimiz ve yetkililerimiz yurt dı-
şında sıkıntılar yaşayan vatandaşlarımıza
hizmet vermeye hazırdır. Ancak yasa dışı
göçmeye çalışan bu insanlarla, geri dön-
düklerinde neden böyle yaptıklarını, onlara
kimin yardım ettiğini, kimler tarafından
motive edildiklerini veya kimler tarafından
kandırıldıklarını öğrenebilmek için kap-
samlı bir şekilde görüşülmelidir. Aksi
halde, büyük miktarda paralar kaybettik-
leri için bu tür bir şansı bir kez daha dene-
yebilirler. İkincisi, kaybettikleri paraları
karşılamak için başkalarını da bu yollara
sevk edebilirler.

ÜYerel halktan bazı insanların ve aracıla-
rın yabancı ortaklarıyla iş birliği kurarak
bir ağ oluşturduklarına ve insanları yasa
dışı yollarla göçe sürüklediklerine dair bazı

raporlar ve iddialar var. Bunlara karşı
önlem alacak mısınız?
Elbette, sağlam bilgi ve kanıtlara dayandı-
rılırsa olaya karışan kişilerin ülkelerine de
başvuruda bulunabiliriz. Diğer ülkelerle ve
tüm ilgili taraflarla ortak hareket ederek bu
tür ağları bozmalıyız.

Türkiye ile ticaret

ÜTürkiye, Bangladeş ile ikili ticareti hac-
mini ivedi bir şekilde 1 milyar dolardan 2
milyar dolara çıkarmayı istiyor. Ne düşü-
nüyorsunuz?
Türkiye ile Bangladeş arasındaki mevcut
ilişki mükemmel ve çok olumlu bir seyir iz-
liyor. Bunun sebebi sadece Türkiye'nin Ro-
hingyalara siyasi veya maddi desteği değil.
Emine Erdoğan, Ağustos 2017'deki askeri
operasyonun ardından Myanmar'ın Ara-
kan eyaletinden kaçan Rohingyaları ziyaret
eden ilk yabancı üst düzey kişi oldu. Bu zi-
yaret, zulüm gören insanlar için uluslar-
arası desteğin harekete geçirilmesine
sağladığı katkı nedeniyle büyük bir jestti.
Son dönemdeki üst düzey ziyaretler de
çok önemli. Dışişleri Bakanı (Mevlüt Ça-
vuşoğlu) salgın sırasında Bangladeş'i ziya-
ret etti ve biz de Ankara'da yeni inşa edilen
temsilciliğimizin açılışını yapmak için Tür-
kiye'yi ziyaret ettik. Türkiye'nin Bangla-
deş'teki büyük kalkınma projelerinde yer
almaya artan bir ilgisi var. Türkiye inşaat
alanında çok iyi. Bangladeş sağlık sektö-
rüne de yatırım yapmakla ilgileniyor. Bu-
rada büyük bir hastane inşa etmeyi
planlıyorlar. Bunların hepsi ticari yatırım-
lar ama eminim iki hükümet bu tür etkile-
şimleri daha da kolaylaştırmakla
ilgileniyor.

Savunma iş birliği

ÜBangladeş, Türkiye'den askeri teçhizat
tedarik ediyor. Dakka yönetimi neden 
Türkiye'yi tercih ediyor?
Teçhizatları çok kaliteli olduğu için Türki-
ye'den askeri teçhizat tedarik ediyoruz.
NATO üyesi Türkiye, uygun fiyatlarda
standart askeri teçhizata sahip ve kara,
deniz ve hava kuvvetlerimiz Türk askeri
teçhizatından yararlanacak. Barışı koruma
harekatı ve diğer nedenlerle yakın geçmişte
bir dizi teçhizat tedarik etmiştik ve bundan
sonra da tedarik etmeye devam edilecek.

ÜYakın zamanda Bangladeş deniz ve
hava kuvvetleri komutanları Türkiye'yi zi-
yaret ettiler ve Türk komutanlarla sa-
vunma sektörlerinde iş birliği konularını
görüştüler. Sizce Türkiye, Bangladeş askeri
sektöründe çalışma potansiyeline 
sahip mi?
Elbette, Bangladeş çok hızlı yükseliyor ve
ekonomik olarak savunma sektörüne yatı-
rım yapma kabiliyetimiz de güçlendi. Ban-
gladeş savunma bütçesi "orantılı ve buna
uygun" olarak artırıldı. Önceleri, bazı sı-
nırlı kaynaklardan askeri teçhizat tedarik
ederdik. Artık satın alma kaynaklarımızı
çeşitlendirerek bu ufku genişletiyoruz. Bir-
çok Avrupa ülkesi de Bangladeş'e askeri
teçhizat satmakla ilgilendiğini ifade etti.
Bangladeş, teknoloji transferi olasılığı olan
rekabetçi tekliflerden ve geriye dönük ek-
lemlenmiş mekanizmalar yoluyla daha
fazla fırsattan kesinlikle faydalanacaktır.
Hangi teklifin ülkemiz çıkarlarına daha iyi
hizmet ettiğini değerlendireceğiz. Bu ko-
nuda Türkiye'nin şansının çok yüksek ol-
duğunu düşünüyorum. DHA
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Devrik liderden mesaj var

Taliban ilerleyiş
İçİnde!
Afganistan'ın Gazne vilayetinde 
üç ilçe son 24 saatte Taliban 
kontrolüne geçti. Yaşananlar
karşısında dünya kamuoyu ise sessiz

GAzne Milletvekili Hudad İrfani, basına yap-
tığı açıklamada, militanların, Gazne'nin Hoca
Ömeri, Vaiz ve Mukur ilçelerine eş zamanlı sal-

dırılar düzenlediğini söyledi. Saldırılar sonucu söz konusu
üç ilçenin Taliban kontrolüne geçtiğini ifade eden İrfani,
güvenlik güçlerinin bu ilçelerden geri çekildiğini belirtti. İr-
fani, Taliban'ın bu gidişle Gazne vilayetinin tamamını ele
geçirebileceği uyarısında bulundu. Taliban'dan yapılan
açıklamada ise son 24 saatte 5 ilçenin kontrol altına alın-
dığı iddia edildi. Öte yandan, Afganistan Savunma Bakan-
lığı, ülkenin kuzeyindeki Faryab vilayetinin Peştun Kot ve
Pervan vilayetinin Şinvari ilçelerinin Taliban'dan geri alın-
dığını açıkladı. Son 24 saatte 14 vilayette Taliban'a karşı
operasyon düzenlendiği ifade edilen açıklamada, operas-
yon sonucu 235 militanın öldürüldüğü, 161 militanın ya-
ralandığı kaydedildi. Açıklamada, operasyonda patlamaya
hazır 19 bomba düzeneğinin de imha edildiği vurgulandı.

Ülkede şiddet olayları arttı

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken saldırılar
devam ediyor. Taliban, 20 Haziran'da kuzeydeki Belh ve
Samangan vilayetlerinde iki ilçenin, 21 Haziran'da da
Belh'in Devlet Abad, Şolgere ve Kişindeh ilçelerinin kont-
rolünü ele geçirmişti. Son 2 ayda Taliban'ın kontrolüne
geçen ilçe sayısı 45'i aştı. Birleşmiş Milletler verilerine göre,
Taliban, kent merkezleri hariç ülke topraklarının yüzde 50
ila 70'ini elinde bulunduruyor. Yerel yetkililerden derlediği
bilgilere göre, Taliban, 407 ilçeden 130'dan fazlasını, mer-
kezleri dahil olmak üzere ele geçirmiş durumda. Bunlar-
dan 60 kadar ilçedeki bazı beldeler Afgan güvenlik
güçlerinin kontrolünde bulunuyor. Ülkenin 34 vilayet mer-
kezi de hükümetin kontrolü altında. Afganistan toprakları-
nın büyük bölümünde güvenlik güçleri ile Taliban arasında
mücadele sürüyor, 407 ilçenin yaklaşık 190'ında çatışmalar
devam ediyor.

İsrail zulmü
devam ediyor

İsrAİl'İn hedefindeki Silvan Mahallesi'nde
sabah saatlerinde yine gerilim yükseldi. Çok sa-
yıda İsrail polisi, Mescid-i Aksa’nın güneyindeki

mahalleye iş makinasıyla baskın düzenledi. Silvan Mahal-
lesi’nin El-Boston bölgesinde yer alan Nidal Recebi’ye ait
dükkan, İsrailli ekipler tarafından “imar izni” olmadığı gerek-
çesiyle yıkıldı. Bu sırada yıkımı engellemek için bölgede top-
lanan Filistinliler ile İsrail polisi arasında gerginlik yaşandı.
İsrail polisi, Filistinlilere plastik mermi, ses bombası ve gaz
yaşartıcı gazla müdahale etti, bazı kişileri de darbetti. İsrail
polisinin müdahalesinde 6 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Silvan Mahallesi İsrail'in hedefinde

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Silvan Mahallesi stra-
tejik öneme sahip. Mescid-i Aksa'nın güneyinde yer alan Sil-
van Mahallesi'nde ikamet eden çok sayıda Filistinli aile
İsrail'in yıkım ve tehcir politikaları nedeniyle evlerini kay-
betme tehdidiyle karşı karşıya. Silvan Mahallesi'nde Batın El
Hava bölgesinde sayıları 86'yı bulan Filistinli aileden toplam
725 kişi, el-Bostan bölgesinde ise 1550 Filistinli evsiz kalma
korkusuyla yaşıyor.

Myanmar'da askeri 
darbeyle iktidardan 

indirilen ülkenin eski 
fiili lideri ve Dışişleri

Bakanı Aung San Suu 
Çii, son haftalarda ülke
genelinde koronavirüs

vaka artışları karşısında
halka "daha dikkatli

olma" çağrısında 
bulundu

AvukAt Soe, Suu Çii'nin son haf-
talardaki vaka artışlarından endişe
ettiğini kaydederek "Suu Çii halka

Kovid-19'a karşı daha tedbirli olma mesajı yol-
ladı." dedi. Şimdiye kadar toplam 154 bin 385
kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı Myan-
mar'da haziran başından bu yana günlük vaka
sayıları yükseliyor. Dün ülkede 1225 kişinin
Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine 16
Aralık 2020'den bu yana en yüksek günlük
vaka artışı kaydedildi. Myanmar'da virüs ne-
deniyle meydana gelen can kayıpları 3 bin
309'a ulaştı. 1 Şubat'tan bu yana gözaltında
tutulan Aung San Suu Çii, yargılandığı Ne-

pido ve Yangon mahkemelerinde zimmete
para geçirmek, halkı kışkırtıcı faaliyette bulun-
mak, devlet sırları kanununu ihlal, ithalat ve
ihracat yasalarına aykırı hareket etmek, teleko-
münikasyon yasasını ihlal ve ulusal afet yasa-
larına karşı gelmekle suçlanıyor. Nepido askeri
mahkemesi, Suu Çii'nin yargılamasını ağus-
tosa kadar sonlandırmayı planlıyor. Hakkın-
daki bütün suçlamaların onaylanması
durumunda Suu Çii, 39 yıla kadar hapis ceza-
sına çarptırılabilecek.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020'deki genel

seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya
atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının
ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.
Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı
Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok
yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına
almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan et-
mişti. Myanmar ordusunun darbe karşıtı pro-
testocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi
sonucu bugüne kadar 883 kişi hayatını kay-
betti, binlerce gösterici gözaltına alındı. Ülkede
geniş katılımlı gösteriler sürerken, üst düzey
hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yar-
gılanmalarına devam ediliyor.

Bangladeş Dışişleri
Bakanlığı Müsteşarı
Mesud bin Momen,

askeri teçhizat
tedarikinde iyi bir tercih

olarak nitelendirdiği
NATO üyesi Türkiye'nin
savunma sektöründe
Bangladeş'e yardım
edebileceğini söyledi

TURKIYE’DEN YARDIM
BEKLIYORLAR
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Ortadirek Tiyatrosu 2 Temmuz saat 19:00’da  Avcılar Erol Mumcu Kültür ve Sanat Parkı'nda bulunan, Sivas'ta yanan Edibe Sulari
Ağbaba'nın heykeli önünde, yönetmen Osman Genç'in yönettiği "Sivas Yanıyor, Şiirler Yanıyor" adlı oyunu sergileyecek. Sivas Madımak
Oteli'nde yaşanan katliam, 2 Temmuz 1993’te 33 aydının ve 2 otel çalışanının Radikal İslamcılar tarafından yakılması ile sonuçlanmıştı

MAdıMAk Oteli'nin dekoru
önünde sergileyecek Ortadirek Ti-
yatrosu oyuncuları; Asım Bezirci,

Edibe Sulari Ağbaba, Yeşim Özkan, Hasret
Gültekin gibi birçok aydınımızın oteldeki son
dakikalarını canlandıracaklarını söylediler. Et-
kinlik içerisinde hayatını kaybeden aydınlarımı-
zın şiirleri ve türküleri yer alacak. Etkinliğe

birçok sanatçının katılımı bekleniyor.  Ortadi-
rek Tiyatrosu dört yıldır düzenledikleri anma
etkinliklerini Covit19 nedeniyle geçen yıl online
olarak gerçekleştirmiştir. Osman Genç, daha
önce yapılan birçok anma etkinliğinin resmi
tören havasında geçip, içeriğin boşaltıldığını
dile getirerek, 2 Temmuz'da gerçekleşecek Sivas
Katliamı'nın 28.yıldönümündeki etkinliğin pro-

tokolsüz bir şekilde sergileneceğini belirtti. 

Anma öncesi etkinlikler olacak

Ortadirek Tiyatrosu, Avcılar'daki anmadan
önce Sanat Meclisi bileşeni olarak, Türkiye Ya-
zarlar Sendikası'nın çağrısı ile Zincirliku-
yu'daki, Sivas'ta yanarak hayatını kaybeden
yazar Asım Bezirci’nin ve yakın dostu olan

Rıfat Ilgaz'ın mezarı başında yapılacak an-
mada hazır bulunacaklar. Her iki anmaya sa-
natsever, sanatçı ve aktivistleri beklediklerini
dile getiren Ortadirek Tiyatrosu her yıl toplum-
sal hafızamızda yer edinen önemli ve özel gün-
lerin yıldönümünde anma programı
kapsamında etkinlikler düzenleyip seyirciyle
buluşuyor. 

Sivas Katliamı tiyatro sahnesinde hatırlanacak!
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Senegal asıllı Fransız besteci, söz yazarı ve
caz sanatçısı Awa Ly, bir kere ziyaret ettiği
İstanbul'a hayran kaldığını ve teklif
gelmesi durumunda İstanbul'da konser
vermek istediğini söyledi

www.gazetedamga.com.trKÜLTÜR SANAT

L y, Senegal'in Saint-Louis kentinde
bu yıl 29'uncusu düzenlenen
Saint-Louis Caz Festivali sonra-

sında konuştu. Senegalli bir ailenin kızı
olarak Fransa'da doğan 44 yaşındaki Ly,
müziğe ilgisinin çocukluktan başladığını
ancak uzun bir süre müziği hobi olarak
değerlendirdiğini dile getirdi. Ly, 20 yıl
önce eğitimi için Roma'ya taşınmasıyla
bu hobisine zaman ayırarak, sesini eğitti-
ğini ve şarkı yazmaya başladığını kay-
detti. O dönem birçok müzisyenle
tanıştığını ve onların da kendisini sah-
neye çıkma konusunda cesaretlendirdi-
ğini vurgulayan Ly, müziğin ağır
basmaya başladığı ve işinden ayrılarak
tamamen buna yoğunlaştığının altını
çizdi. Ly, Paris ile Roma arasında sürdür-
düğü yaşantısında Dakar'a da yer açmak
istediğini belirterek, "Çocukluğumdan
beri her yaz Dakar'a gelirdik, tüm tatili-
mizi burada geçirirdik. Annem de babam
da Dakar'da doğma büyüme. Hala bu-
rada birçok akrabam var. Dakar moder-
nizmle gelenekselliğin iç içe geçtiği bir
şehir. Evet burada yaşamak her zaman
kolay değil ama onun ritmine ayak uy-
durmak lazım. Nereden geldiğimi bilmek
ayaklarımın yere sağlam basmasını sağ-
lıyor." diye konuştu.

Fotoğraflar ilham verdi

"Close your eyes (gözlerini kapa)" isimli
şarkısının klibinde Sudan'da 2019'daki
sokak gösterilerinde beyaz kıyafetiyle
gösterilerin sembolü olan 22 yaşındaki
kadın eylemci Alaa Salah'ı canlandıran
Ly, klibin hikayesini de şöyle anlattı: "Şar-
kıyı olaylardan çok önce yazmıştım. Klibi

de Sudan'daki devrimden kısa bir süre
sonra çekmeye karar verdik. Alaa'nın o
sembolik fotoğrafı her yerdeydi. Kalabalı-
ğın arasında bir aracın üzerine çıkarak
elini havaya kaldıran bir kadının görün-
tüsü çok etkileyiciydi. Bu görüntü bana
çok ilham verdi. Çok kısa sürede karar
verdik, zaten klibi de burada çektik.
Oyunculara gözlerinizi kapatın, içinize
dönün dedim. Bu iç ses hepimizde var
ama genelde bastırıyoruz çünkü dikkati-
mizi dağıtan çok şey var, filtreler, telefon-
lar, ekranlar gibi. Bana göre devrimin
dışarıda etkili olabilmesi için en başta ki-
şinin içinde başlaması lazım. Elbette
Alaa'yı andık klipte ama bir yandan da bu
kişisel mesajı verdik." Ly, Salah'ın, birkaç
hafta önce, bir arkadaşı vasıtasıyla ken-
disine görüntülü bir mesaj yolladığını, bu
durumdan çok mutlu olduğunu da dile 
getirdi.

İstanbul'u çok isterim

Bu yıl 29'uncusu yapılan Saint-Louis Caz
Festivali'nin kendisi açısından çok verimli
geçtiğini kaydeden Ly, yaz boyu Fransa,
Almanya ve İsviçre'de olmak üzere bir-
çok konser programının olduğunu anlattı.
Ly, İstanbul'da da konser vermeyi istedi-
ğinin altını çizerek, şunları söyledi:"İstan-
bul'a bir kere gezmeye gittim. Çok ama
çok sevdim. O modernizmle gelenekselli-
ğin karışımı beni çok etkiledi. Işığı olan,
ayrı ruhu olan bir şehir. O enerjiyi sonuna
kadar hissediyorsunuz. Bana çok ilham
verdi. Fırsat olursa konser vermek için
gelmeyi de çok isterim. Türkiye'yi çok ta-
nımıyorum, sadece İstanbul'da bulundum
ama keşfetmeyi istiyorum."

AWA LY’IN 
ASKI 
TURKIYE

Türk sineması
hedef büyülttü

Türk yönetmen Tekin Girgin, Hollywood'da
uzun süredir yönetmen koltuğuna
oturmanın ve önemli isimlerle başarılı işlere
imza atmanın gururunu yaşıyor

Ani bir kararla her şeyi geride bı-
rakıp 16 yıl önce hayallerinin pe-
şinden ABD'ye yerleşen "Troy

The Odyssey" filminin yönetmeni Girgin, sek-
törde Ağrı'dan Hollywood'da yönetmenliğe
kadar uzanan başarı hikayesiyle tanınıyor.
Girgin, aklında hep ülkesinde bir şeyler
yapma düşüncesiyle çalışmalarını sürdürü-
yor. Hem aile ziyareti hem de film çekim
alanları araştırmak için Türkiye'ye gelen Gir-
gin, Bodrum ilçesinde sorularını yanıtladı.
Farklı alanlar araştırmak için Güneydoğu'da
gezdiğini belirten Girgin, özellikle Gaziantep,
Diyarbakır ve Mardin'de incelemelerde bu-
lunduğunu, buradaki lokasyonların tarihi ve
sanatsal olarak çok ilgisini çektiğini söyledi.
Bölgeyi tanımanın ve sinemaya taşımanın
öneminden bahseden Girgin, şu anda uzun
metrajlı bir drama film projesi olduğunu, hi-
kayenin ABD'de başlayıp Türkiye'de bittiğini,
Türkiye'de çekimlerini yapacağı alanlar için
araştırma içerisinde olduğunu belirtti. Türki-
ye'nin bu zenginliklerini Hollywood'a taşı-
mayı planladığını anlatan Girgin, "Eskiden
Hollywood'dan Türkiye'ye gelmek çok zordu
ama şu anda şartlar biraz daha kolay.
2016'da çektiğim 'Troy The Odyssey' filmini
Türkiye'de çekmek istiyordum ama maalesef
çekim için düşündüğüm bölgedeki terör olay-
larından dolayı Tayland'da çekmek zorunda
kaldım. Dylan Vox, Lara Heller, Leonardo
DiCaprio gibi isimlerle çalıştım. Bundan son-
raki projemde Antonio Banderas ile çalışmayı
düşünüyorum. Görüşmelerimiz devam edi-
yor." dedi.

Emeğin karşılığı değerlidir

Yurt dışında tanınmak için çok çalışmak ge-
rektiğine vurgu yapan Girgin, Hollywood'a
gece gündüz demeden setlerde çok çalıştığını
ve emeğinin karşılığını mutlaka bir şekilde al-
dığını dile getirdi. Şu anda Emmy Ödülleri'ni
düzenleyen "Television Academy" üyesi oldu-
ğunu aktaran Girgin, bir Türk yönetmen ola-
rak bu konuda çok gururlu olduğunu belirtti.
Yurt dışında yaptıkları her şeyin ülkeyi etkile-
diğine dikkati çeken Girgin şöyle konuştu:
"Ülkemizi temsil ettiğimiz için hepimiz kendi
sorumluluğumuzu bilmemiz lazım. Ben de
ülkemi gururla temsil ediyorum. Troy'u çekti-
ğimizde bir Ortadoğulu bendim. Bir de yö-
netmen olarak tüm yabancılara
hükmediyorsunuz. Bir Türk olarak gurur
duymamız gerekiyor. Ülkenizi temsil ediyor-
sunuz ve herkes sizin iki dudağınızdan çıka-
cak lafa göre hareket ediyor. Bu imkansız
ama zor bir şey, kolay olan bir şey değil. Ça-
lıştığınız zaman her şey bir şekilde oluyor."
Yabancı aktörlerin özellikle tatil için Antalya
ve Bodrum'u tercih ettiğini anımsatan Girgin,
bu aktörlerle konuştuğunda Türkiye'yi çok
muhteşem bulduklarını, hatta bu bölgelerden
ev aldıklarını söylediğini belirtti. Başarılı yö-
netmen, nereye giderse gitsin aklının hep Tür-
kiye'de olduğunu, kendisini yurt dışında
yetiştirdiğini ve Türkiye'deki genç sinemacı-
lara yardımcı olmak ve bilgilerini paylaşarak
daha iyi sinemacılar yetiştirmek istediğini
ifade etti. Türkiye'de çok yetenekli aktör ve
yönetmenlerin olduğunu ancak doğru yön-
lendirmek gerektiğini belirten Girgin, başarılı
isimlerin zaman zaman yanlış projelerde
harap olduğunu vurguladı.

Hollywood'da okul açacak

Sinemada öğrenme yaşının olmadığını işaret
eden Girgin sözlerini şöyle sürdürdü: "Türki-
ye'de Hollywood ile bağlantılı güzel bir okul
açmayı planlıyorum. Buradaki genç oyuncu-
ları daha doğru bir şekilde yönlendirecek eği-
tim kurumu açmak istiyorum. Benim
amaçlarımdan biri de bu. Türkiye'de çok ev-
rensel hikayeler var ama bir şekilde heba olu-
yor. Eğer sinemanın büyümesini istiyorsanız
sinemanın önünün açılması lazım. Değişik ve
daha rahat hikayeler, uluslararası hikayeler
anlatılması lazım." Girgin, yeni kuşak sinema-
cılara hayallerinin peşinden gitmesi tavsiye-
sinde bulundu.

Meryem Ana Manastırı
yeniden inşa edilecek
Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde bulunan tarihi Meryem Ana
Manastırı onarılarak turizme kazandırılmayı bekliyor

Çüngüş Belediye Başkanı Ali Suat
Akmeşe, bugüne kadar sadece kilise
kısmı ayakta kalan manastırla ilgili giri-

şimlerde bulunduklarını söyledi. Belediye olarak
bu tarihi yapının yeniden ayağa kaldırılması için el-
lerinden geleni yapmaya hazır olduklarını belirten
Akmeşe, turizme önem verdiğini bildiği Diyarbakır
Valisi Münir Karaloğlu ile konuyu değerlendirdik-
lerini belirtti. Manastırın onarılmasının turizm ve
ekonomi anlamında ilçe sakinlerinin faydasına ola-
cağını vurgulayan Akmeşe, "Manastırın tadilatı ya-
pılırsa ilçemiz turistik bir yer olacak. Çüngüş'ün
tarihi, geçmişten bugüne neler yaşandığı bilinecek.
Ekonomi güçlenecek. Çalışma alanları genişleye-
cek. İstihdam sağlanacak." diye konuştu. Dicle
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Baş-
kanı Doç. Dr. Oktay Bozan da ilçenin tarih bo-
yunca Müslümanlar ve gayrimüslimlerin beraber
yaşadığı bir merkez olduğunu söyledi.

Birçok değer ifade ediyor

Tarihi kayıtlara göre manastırın 1841'de Sultan
Abdülmecit döneminde onarıldığını dile getiren
Bozan, şunları kaydetti: "Bu manastırın inanç mer-
kezi olarak korunması ve turizme kazandırılması
lazım. 1890'lı yıllarda 30 odası, içinde fırını, ha-
vuzu, hamamı olan, Çüngüş çevresindeki gayri-
müslimlerin, Ermenilerin idare merkezi olan bir
yer. Tarihsel olarak da milattan önce 50'li yılarda

yapılmış bir mabet olduğunu düşündüğümüz
zaman yapının muhteşemliği, eskiliği çok önemli
bir değer ifade ediyor. O açıdan bu yapıyı muha-
faza etmek, yıkılmasına göz yummamak ve gelecek
nesillerin istifadesine sunmak gerekiyor. Manastır
onarıldığı ve muhafaza altına alındığı zaman tu-
ristler, burayı görme imkanına sahip olacak. Çün-
güş'ün tarihi geçmişi, bu kilise üzerinden tekrar
hatırlanacak."

Afyon’da caz festivali başladı
Afyonkarahisar Caz Festivali, 21’inci yılında yurt içinden ve dünyadan önemli
caz sanatçılarını 28-30 Haziran tarihleri arasında ağırlıyor. Festivalin ilk
gününde Çekya Prag’dan Lucia Bakaiova Kuartet konser verdi

AfyonkArAhisAr Caz
Festivali törenle başladı. Fes-
tivalin Sanat Yönetmeni Hü-

seyin Başkadem açılış konuşmasında,
katılan davetlilere teşekkür etti. Başka-
dem'den sonra söz alan Afyonkarahisar
Ticaret ve Sanayi
Odası Başkanı
Hüsnü Serteser,
bir şehrin gelişir-
ken sadece eko-
nomi ile
gelişmediğine dik-
kat çekti. Serteser,
"Kültürüyle, sana-

tıyla, sporuyla tamamı bir bütün. Hepsini
bir bütünleştirebilirsek o zaman gelişimi
sağlıyoruz" dedi. Konuşmaların ardından
ilk gün programında yer alan Çekya
Prag’dan Lucia Bakaiova Kuartet'in kon-
seri ile ilk gün tamamlandı. Afyonkarahi-

sar'daki festival, ABB
Kent Orkestrası Kemal
Günüç Dörtlüsü ve Solist
Lucia Bakaiova kapanış
konseri ile tamamlana-
cak. Sanatseverler festi-
valde, üç gün boyunca
konserler ve söyleşilerde
biraraya gelecek. 

Ly, İstanbul'da da konser 
vermeyi istediğinin altını 
çizerek, şunları söyledi:
"İstanbul'a bir kere gezmeye
gittim. Çok ama çok sevdim.
O modernizmle 
gelenekselliğin karışımı beni
çok etkiledi. Işığı olan, ayrı
ruhu olan bir şehir.”
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Kasımpaşa 
Harun
Tekin’i 
kadrosuna 
kattı

SÜPER Lig ekiplerinden Kasımpaşa, kaleci 
Harun Tekin ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Yeni 
sezon öncesi transfer çalışmaları doğrultusunda 

Kasımpaşa, son olarak Fenerbahçe forması 
formasını giyen Harun Tekin ile kadrosunu 

güçlendirdi. İstanbul ekibi, deneyimli kaleci 
ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. 

Kulüpten yapılan açıklamada, “Son olarak 
Fenerbahçe takımının formasını giyen 
Harun Tekin, sağlık sponsorumuz Liv 
Hospital’da geçirdiği sağlık kontrollerinin 
ardından Kemerburgaz Tesislerimizde 
Sportif Direktörümüz Emir Saraç’ın 
da hazır bulunduğu imza töreninde 
kendisini 2 yıllığına Kasımpaşamıza 
bağlayan sözleşmeye imza attı” 
denildi. 32 yaşındaki kaleci 
geçtiğimiz sezon Fenerbahçe 
formasıyla 8 maça çıkarken 
kalesinde 9 gol gördü. - DHA

ALMANYA’DAKI 2019 
Artistik Cimnastik Dünya 
Şampiyonası’nda halka 
aletinde altın madalyayı 

boynuna takarak ülkemiz adına 
tarihi bir ilki başaran 26 yaşındaki 
milli sporcu, geçen yıl mart ayında 
sağ omzundan geçirdiği ameliyattan 
9 ay sonra Mersin’deki 2020 Artistik 
Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nda 
bir ilki daha gerçekleştirip yine 
kürsüde en üst basamağa çıktı. 
Omzundaki sakatlık şampiyonanın 
ardından nükseden Çolak, 2021 
Avrupa Şampiyonası’nın yanı sıra 
Hırvatistan’daki World Challenge 
Kupası ve Katar’da hafta sonu 
yapılan Dünya Kupası’nda kürsüyü 
kıl payıyla kaçırdı. Kariyerinde 
ilk kez katılacağı olimpiyatlarda, 
takım arkadaşları Ferhat Arıcan, 
Ahmet Önder, Adem Asil ve Nazlı 
Savranbaşı’yla birlikte ülkemize 
cimnastikteki ilk olimpiyat 
madalyasını getirmeyi hedefleyen 
İbrahim Çolak, dev organizasyona 
kısa süre kala antrenmanların bazen 
eğlenceli bazen de yorucu geçtiğini 
ifade etti. Çolak, “Olimpiyat gibi 
büyük bir organizasyon için yorucu 
antrenmanlar yapmamız gerekiyor 
ki hedeflerimize ulaşabilelim” dedi.

Hata yapmak istemiyorum
Son organizasyonlarda 4’üncü 

olup kürsüyü kıl yapı kaçırmasının 
ardından kendisine, “Neden madalya 
almadın?” şeklinde sorular geldiğini 

belirten İbrahim Çolak, bu tip 
soruların normal olduğunu söyledi. 
Çolak, “Böyle soruların gelmesi 
normal, çünkü biz beklentiyi çok 
yukarı çıkardık. Bu bizim hazırlık 
yarışmamızdı. İstediğimi alamadım 
ama performans olarak olimpiyata 
kadar doğru yolda ilerlediğimi 
orada gördüm. O bile beni biraz 
mutlu etti. Çünkü sakatlıktan sonra 
olimpiyatta yapacağım o zor seriyi 
ilk kez bu ay Hırvatistan’da denedim 
ve beklediğimden daha iyi hissettim. 
Hata da yapabiliyoruz tabii ki. Ben 
hata yapmasaydım yine güzel bir 
sonuçla geri dönmüş olacaktım. 
Önemli olan bu hatalardan ders 
çıkarıp, asıl hedef yarışmamızda 
bu hataları yapmamak” şeklinde 
konuştu.

Omzum eskisi gibi değil
Omzundan yaşadığı sakatlığın 

üzerinden yaklaşık 1.5 yıl geçmesine 
rağmen o bölgeyi eskisi gibi iyi 
hissetmediğini dile getiren şampiyon 
cimnastikçi, “Çok sorun yaşıyorum 
omuzlarımda ki halka aletinde 
omzu yüzde 100 kullanabiliyor 
olmanız gerekiyor. Ama ben 
bunun üstesinden geleceğime 
inanıyorum. Olimpiyata kadar 
eski performansımı yakalayıp, 
üstüne biraz koyabilirim diye 
düşünüyorum” mesajı verdi. 
Pandeminin iyileşme sürecine denk 
geldiğini anlatan İbrahim Çolak, 
“İlk olarak online antrenmanlar 

yaptık, bu bizi formda tuttu. Tek kol 
çalışabildim, zordu gerçekten. Kolay 
bir iş yapmıyoruz. Vücudumuzun 
sınırlarını çok fazla zorluyoruz. 
Doktorum, ‘Yaşına ve omzundaki 
problemlere bakıyorum. Senin 
omuzların bir hayli yaşlanmış’ 
dedi. Yıpranıyoruz, normal bir 
şey. Bunların sonucunu alabilmek 
hepsini unutturuyor. İşimizi, 
sporumuzu severek yapıyoruz, 
gerçekten başarı elde etmek 
istiyoruz. İnşallah ben ve takım 
arkadaşlarım olimpiyatta güzel 
şeyler başaracağız” dedi.

Çok çabuk sinirleniyorum
Antrenmanlarda bazı hareketleri 

yapamayınca zaman zaman 
sinirlendiğini aktaran Çolak, “Bazen 
antrenmanda yapamıyorum. 
Bu benim canımı çok sıkıyor, 
sinirleniyorum. Aslında ben daha 
iyisini yapmak için sinirleniyorum. 
Bu çok doğal bir şey. Çünkü 
yarışmaya az bir zaman kaldı. Böyle 
dönemlerde sporcunun üstünde daha 
çok stres olur. Bunu çok önceden 
de yaşadım, halen de yaşıyorum 
ama bazen kızdığım durumlar 
olabiliyor. Bunun üstesinden gelip 
önceden yaptığımız gibi olimpiyatta 
da hedefimize ulaşacağımıza 
inanıyorum. Avrupa ve dünyadaki 
başarımı olimpiyatta da göstermek 
istiyorum. Türkiye’yi bir kez 
daha mutlu edip, gururlandırmak 
istiyorum” ifadelerini kullandı.

Türkiye ve İzmir’in cimnastikteki gururlarından milli sporcu İbrahim 
Çolak, 23 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılacak Tokyo 
Olimpiyat Oyunları öncesi doğru yolda ilerlediğini dile getirdi

OLiMPiYATLAR
ÖNCESi DOĞRU YOLDA

2020 Tokyo Olimpiyatları’nda 
6 alette de yarışma hakkı 
olmasına rağmen sadece halka 
aletinde yarışacağını söyleyen 
milli cimnastikçi İbrahim Çolak, 
“Belki halkanın yanında paralel 
aletinde de yarışabilirim ama 
omzumda problem olduğu için 
paralel yapmak istemiyorum. 
Omzumu tekrar sakatlayacak 
bir riske girmek istemiyorum. 
Tamamen halka aletine 
odaklanmış bir şekilde devam 
ediyorum. Türk halkı desteğini 
esirgemesin, ekran başında bizi 
izlemelerini istiyorum. Dualarını 
eksik etmesinler” dedi.  - DHA

ÖNEMLİ OLAN 
HATALARDAN 

DERS ÇIKABİLMEK

TÜRK HALKI 
destek versin

BAŞKAN Ali Koç, Yüksek 
Divan Kurulu Başkanı Vefa 
Küçük ve yeni yönetim kurulu 

üyelerinin hazır bulunduğu mazbata 
töreni kulüp binasında gerçekleştirildi. 
Törenin açılış konuşmasını yapan ve 
Ali Koç ile yönetim kurulu üyelerine 
başarılar dileyen Fenerbahçe Yüksek 
Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, 
“Fenerbahçe Spor Kulübü’nün yeniden 
seçilen Sayın Başkanı, yeniden seçilen 
Yönetim Kurulu Üyeleri, öncelikle 
seçim sonuçlarının Fenerbahçe Spor 
Kulübü’ne hayırlar uğurlar getirmesini 
diliyorum. 3 sene daha kulüp başkanı-
mızın görevini başarıyla sürdürmesini, 
başta sportif başarılar olmak üzere 
kulübümüzün bütün sporcularının 
muvaffak olması için elinizden geleni 
yapmanızı ve mali durumumuzun 
eskisinden daha iyiye gitmesini ve yeni 
tesisler kazandırmanızı delegelerimiz, 
genel kurulu üyelerimiz adına hassaten 
rica ediyorum. 

‘Başarılarınızın daim 
olmasını diliyorum’

Hem kendi adıma hem de kong-
reyi yöneten başkanlık divanı üyesi 
arkadaşlarım adına ve genel kuruldaki 
bütün üyelerimizin icazeti adına sizleri 
tebrik ediyorum, başarılarınızın daim 
olmasını diliyorum. Yönetim kurulu 
üyesi arkadaşlarımızın da üçüncü se-
neden sonra 3 sene daha devam edecek 
arkadaşlarımız var, bu sene bu masada 
oturmak suretiyle göreve başlayıp 
inşallah 3 seneyi tamamlayacak arka-
daşlarımız var. Toplam 21 Yönetim 
Kurulu Üyemizin de Sayın Ali Koç 
başkanlığında ona dilediğim bütün te-
mennileri sizler için de diliyorum. Mu-
vaffak olmanızı, kulübümüze yararlı 
olmanızı diliyorum ve hepinize Allah’ın 
yardımcı olmasını temenni ediyorum. 
Şimdi sizlere genel kurul sonuçlarına 
göre kesinleşmiş seçim sonucu düzen-
lediğimiz mazbatayı takdim edeceğiz. 
Yönetim Kurulu Üyelerimizden baş-
lamak suretiyle mazbataları tek tek 
takdim edeceğiz. Esas iktidarın sahibi 
olan yönetim sizlere geçecek” dedi.

EYÜPSPOR Teknik Direktörü 
Zafer Turan, TFF 1’inci Lig’de çok 
şehir takımı olduğunu belirterek, “Bu 
sene Süper Lig ayarında, çok sert bir lig 
olacak. Burada hedefe ulaşmak kolay 
değil. Biz hem oyun olarak hem kulüp 
olarak bu lige renk katmayı hem de iyi 
futbol oynamayı hedefliyoruz” dedi. 
Eyüpspor, Bolu’da kampa girdi. Bugün 
öğle saatlerinde Abant yolunda bir otele 
gelen eflatun-sarılı ekip akşam saatle-
rinde ilk antrenmanını gerçekleştirdi. 
Teknik direktör Zafer Turan yönetimin-
de gerçekleşen antrenmanda futbolcular 
ilk olarak ısınma çalışmasının ardından 
koşu ve güç çalışması yaptı. 

Eyüpspor çok
sıkı çalışıyor

Fenerbahçe Spor Kulübü Seçimli 
Olağan Genel Kurulu’nda 6 bin 
459 oy alarak yeniden başkan 

seçilen Ali Koç ve 6 bin 378 oy alan 
yönetim kurulu üyeleri düzenlenen 

törenle mazbatalarını aldı

ALi KOÇ 
VE EKiBi 
göreve hazır

SÜPER Lig ekibi Çaykur Ri-
zespor, Medipol Başakşehir’in sol 
beki Cemali Sertel’i kadrosuna ka-
tıyor. Ümit Milli Takım formasını 
da giyen 21 yaşındaki futbolcu, 1 yıl 
kiralık olarak Karadeniz ekibinde görev 

alacak. Geçen sezon turuncu lacivertli 
takımla 13 lig, 3 de Ziraat Türkiye 
Kupası maçına çıkan Cemali Sertel, 

gösterdiği performansla göz 
doldurdu. Ümit Milli Ta-
kım formasını 8 kez terleten 
genç sol bekin Başakşehir 

ile 2023 sezonu sonuna kadar sözleş-
mesi bulunuyor.

Başakşehir’den Rize’ye



www.gazetedamga.com.tr 30 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA 15SPOR

SEZONUN KUVVET, DAYANIKLILIK DEPOLARINI 
DOLDURMAYA ÇALIŞIYORUZ

T FF 1’inci Lig takımlarından 
İstanbulspor yeni sezon 
hazırlıkları kapsamında 
Bolu’ya geldi. Karacasu 

beldesinde bulunan bir otele yerleşen 
sarı-siyahlılar ilk antrenmanını 
sabah saatlerinde gerçekleştirdi. 
Otelin futbol sahasındaki 
antrenmanda futbolcular, teknik 
direktör Cem Bağcı yönetiminde 
önce ısınma koşusu, ardından güç 
çalışması yaptı. Antrenman öncesi 
gazetecilere açıklamalarda bulunan 
İstanbulspor Teknik Direktörü 
Cem Bağcı, 28 oyuncuyla kamp 

çalışmalarını gerçekleştirdiklerini 
ifade ederek, “Sezonun kuvvet, 
dayanıklılık depolarını doldurmaya 
çalışıyoruz. Çünkü sezon içinde 
bizim hedeflediğimiz baskılı oyunun 
ön hazırlıklarını yapıyoruz. Enerji 
depolarını doldurmaya geldik. 
Kampın son gününde Gazişehir 
ile hazırlık maçımız var ve orada 
takımı 2’ye böleceğiz ve 45’er dakika 
oynayacağız” dedi.

Transferde acele yok
Transfer konusunda aceleci dav-

ranmadıklarını belirten Bağcı, “Tabii 

önemli oyuncular tercih ediliyor. 5 
oyuncumuz gitti. O açıkları kendi 
genç ve yetenekli oyuncularımızla 
doldurmak istiyoruz. Transferde de 
takip ettiğimiz oyuncular var. Bizim 
seviyemizi artıracak, bize kişisel uyan 
oyuncu tarzı arıyoruz. Acele etmiyo-
ruz. Piyasayı şu an takip ediyoruz” 
diye konuştu.

Hedefleri olan bir takımız
Cem Bağcı, İstanbulspor’un her 

zaman hedefleri olan bir takım oldu-
ğunu anlatarak, şunları dedi:

“Bence bu sene çok güzel bir lig 

olacak. Yukarıdan gelen takımlar, 
aşağıdan çıkan takımlar var. Güçlü 
takımlar olacak. Ligin seviyesi bu 
sene çok iyi olacak. Bence İstan-
bulspor bu güçlü lige renk katacak 
ama yorucu bir lig olacak. İstan-
bulspor’un hedefi her zaman olur. 
Bizim mevcut oyunumuzla, İstan-
bulspor’un kimliği olarak her zaman 
topla oyunu hedefleyen, rakibi zor-
layan bir takım oyunumuz var. Bu 
oyunu geliştirmek istiyoruz. Rakipleri 
oyunumuzla her zaman yenmeye 
çıkacağız. Bu sene yine ağırlığımızı 
sahaya vermek istiyoruz.” - DHA

TFF 1’inci Lig ekibi İstanbulspor, yeni sezon öncesi Bolu’da kamp çalışmalarına başladı. 
Sarı-siyahlıların teknik direktörü Cem Bağcı, “Rakibi zorlayan bir takım oyunumuz var. 

Bu oyunu geliştirmek istiyoruz. Rakipleri oyunumuzla her zaman yenmeye çıkacağız” dedi

iSTANBULSPOR 
KAMPA GiRDi

TÜRKIYE Futbol 
Federasyonu'ndan yapılan 
açıklamaya göre; Cüneyt 
Çakır, dün akşam oynanan 
karşılaşma ile Avrupa Futbol 
Şampiyonaları tarihinde 
en çok maç yöneten hakem 
oldu. EURO 2012 ve EURO 
2016'dan sonra 2020 Avrupa 
Futbol Şampiyonası'nda da 
görev alma başarısı gösteren 
Çakır, 3 turnuvada toplam 9 
maçta düdük çaldı. EURO 
2020 ile üst üste üçüncü kez 
Avrupa Şampiyonası'nda yer 
alan Çakır, kariyerinde 56'sı 
A milli maç olmak üzere 15 
yıllık dönemde toplamda 
200'e yakın uluslararası 
müsabaka yönetti. Cüneyt 
Çakır ayrıca EURO 2012'deki 
İspanya-İtalya final ve EURO 
2020'deki İngiltere-İskoçya 
grup maçının da dördüncü 
hakemi olarak görev yaptı.

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, EURO 2020 son 16 turunda yönettiği Hırvatistan-İs-
panya karşılaşmasıyla Avrupa Futbol Şampiyonaları tarihinde en çok maç yöneten hakem oldu

Çakır tarihe geçti
44 yaşındaki hakemin Avrupa 

Şampiyonlarında yönettiği maçlar şöyle:

◊ EURO 2020:

Macaristan-Portekiz: Grup maçı

Ukrayna-Avusturya: Grup maçı

Hırvatistan-İspanya: Son 16 maçı

◊ EURO 2016:

Portekiz-İzlanda: Grup maçı

Belçika-İrlanda C.: Grup maçı

İtalya-İspanya: Son 16 maçı

◊ EURO 2012:

Ukrayna-İsveç: Grup maçı

İtalya-İrlanda C.: Grup maçı

Portekiz-İspanya: Yarı final

ADANA Demirspor Başkanı Murat 
Sancak, yeni sezon öncesi transfer ça-
lışmaları hakkında yaptığı açıklamada, 
“Balotelli ile tekrar görüşmelere başla-
dık. Belhanda ve Lille Kulübü’nün kap-
tanı Fonte ile görüşüyoruz. Bu trans-
ferler kolay olmuyor. İyi bir ev, iyi bir 
araba, iyi şartlar istiyorlar” dedi. Süper 
Lig’in yeni ekibi Adana Demirspor’un 
başkanı Murat Sancak, D-Smart’ta 
yayınlanan Bol’ca Futbol’un konuğu 
oldu. Nergis Aşkın ve Emre Bol’un 
sorularını yanıtlayan Sancak, transfer 
çalışmaları ile yeni sezondaki hedefleri 
konusunda açıklamalarda bulundu. 
İtalyan golcü Mario Balotelli ile ilgili 
gelişmeleri aktaran mavi-lacivertli kulü-
bün başkanı Murat Sancak, “Balotelli 
ile tekrar görüşmelere başladık. Kendisi 
çok gelmek istiyor fakat ilk görüşmede 
menajeri ile anlaşamadık. 600 bin Euro 
imza parası ve menajerine komisyon 
vermeyi kabul etseydik Balotelli şu an 
Adana’daydı” dedi. Galatasaray’ın eski 
orta sahası Younes Belhanda ve Lil-
le’nin defansı Jose Fonte için ise San-
cak, “Belhanda ve Lille Kulübü’nün 
kaptanı Fonte ile görüşüyoruz. Bu 
transferler kolay olmuyor. İyi şartlar 
istiyorlar. Diego Costa gündemimize 
geldi. Taraftarımız sabırlı olsun, onları 
mutlu edecek hamleleri yapacağız” 
diye konuştu. - DHA

HEDEFTE 
Belhanda var

BURSASPOR Teknik 
Direktörü Mustafa Er ligin 
çok zorlu geçeceğini be-
lirterek, “Hem yukarıdan 
gelenler, hem de aşağıdan 
çıkanlar hepsi birbirinden 
kaliteli. 7 takım da çok cid-
di takviyeler yapıyorlar. Bi-
zim bir avantajımız var; bir 
yıl beraber çalışmış kadro-

ya sahibiz” dedi. 2021-2022 
sezonu hazırlıklarına Özlü-
ce İbrahim Yazıcı Tesisle-
ri’nde başlayan Bursaspor, 
bugün ilk çalışmasını ger-
çekleştirdi. Teknik direktör 
Mustafa Er gözetiminde 
gerçekleşen antrenman 1 
saat sürdü. Takım halinde 
yapılan ısınma koşularıyla 

başlayan ant-
renman, gruplar 
halinde yapılan 
tempolu koşularla 
devam etti. Yeşil 
beyazlılar, son 
bölümde yaptığı 
stretching hare-
ketleriyle antren-
manı tamamladı. 

Timsah yeşil sahaya indi



Düğün töreninde genç çiftin nikahını Bele-
diye Başkanı Turan Hançerli kıydı. Törene,
CHP İstanbul milletvekilleri, Turan Ay-
doğdu, Emine Gülizar Emecan, Beylikdüzü
Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İBB
Başkanvekili Hüseyin Aksu, CHP'li ilçe baş-
kanları ve çok sayıda davetli katıldı. CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstan-
bul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem

İmamoğlu'nun da çelenk gönderdiği düğün
töreninde, genç çiftin nikahını kıyan Avcılar
Belediye Başkanı Turan Hançerli, evlilik cüz-
danını geline teslim etti. Hançerli ayrıca genç
çifte ömür boyu mutluluklar diledi. Beylik-
düzü Belediye Başkanı Mehmet Murat
Çalık da genç çifte mutluluklar dileyerek,
"Dilan ve Özgür çiftimize hayat boyu mutlu-
luklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Birbirlerine çok yakıştılar

Genç çiftin mutlu gününe şa-
hitlik eden CHP İstanbul Mil-
letvekili Turan Aydoğdu da şu
ifadeleri kullandı; “Yol arkadaşım,
sevgili dostum Yasin Karahan'ın ve ailesi-
nin mutlu gününde yanlarındaydık.. Zaman
su gibi akmış... Kızımız Dilan büyüdü, avu-
kat oldu. Yani meslektaşım. Bu akşam kıyı-
lan nikahkarıyla bir başka meslektaşımla
hayat ortaklığına adımlarını attılar.. Özgür
Tirej Ülgen ile birbirlerine çok yakıştılar.
Dilerim çok mutlu olsunlar.. Karahan ve
Ülgen ailelerini kutlarım.”

E
senyurt Belediyesi Özel Eğitim Merkezi,
özel gereksinimli çocuklara umut ol-
maya devam ediyor. Özel çocukların

sosyal hayata kazandırılması için çalışmala-
rına devam eden merkez, “Anne-Çocuk
Adaptasyon” eğitimi veriyor. Her hafta dü-
zenli olarak devam eden eğitimlerde, özel ço-
cukların kontrollü bir şekilde sosyal hayata
alışması için çeşitli etkinlikler yapılıyor. Etkin-
liklerde, belediye bünyesindeki uzman psiko-
loglar, ailelerin genel olarak yaşadığı sorunlar,
maddi sıkıntılar ve toplumsal sorunları ile il-
gili görüşmeler yapıyor. Özel çocuklar renkli

boyalar ile resim çizerek eğleniyor. Görüşme-
lerin ardından öğretmenler çocukları motive
etmek için hediyeler veriyor.

Bizi düşünen birileri var

“Böyle bir etkinliğin olması ve devamının ge-
lecek olması bizlere umut veriyor” diyen Anne
Nurgül İnan, “Daha önce konuşma terapisti
aramıştım ama maddi gücüm yetmediği için
bir türlü götürememiştim. Bu tür etkinliklerin
olmasının şöyle bir faydası var: Çocuklarımız
için farklı bir ortam. Biz de biliyoruz ki yalnız
değiliz. Bizleri düşünen, önemseyen birileri
var” diyerek Esenyurt Belediyesi’ne teşekkür
etti. “Bizi anlayan birileri var” diyerek Özel

Eğitim Merkezi’nin kendilerine ve çocuklarına
faydalı olduğunu dile getiren Zekiye Tanrı-
kulu ise “Burada arkadaşları tanıyoruz, ço-
cuklarımıza eğitim veriliyor; hiçbir karşılık
beklenmeden. Bunu düşünmek, bilmek çok
güzel bir duygu” şeklinde konuştu. Özel ço-
cuklara yönelik çalışmalarını sürdüreceklerini
aktaran Psikolog Merve Hanım Demir, aile içi
kurulan güçlü bağların, özel çocukların gelişi-
mini olumlu yönde etkilediği vurguladı.
Demir, “Annelerimiz ile gerçekleştirdiğimiz et-
kinlikte hem onlarla bir araya gelerek rahat-
lama imkânı sunmayı hem de çocukları ile
daha iyi ilişkiler geliştirmeyi hedef-
ledik” dedi.

TAYLAN DAŞDÖĞEN
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Özgürlük ve mücadeleye saygı duruşu niteliğindeki

'Hay Hay'ın Şenol Korkmaz yönetmenliğinde çeki-
len video klibinde Hadise, dünyaca ünlü lüks moda

markası ve lüks mücevher markası ile ikinci kez iş
birliğine imza atarak, Türkiye'de yine bir ilki ger-

çekleştiriyor. Kreatif Direktör Pierpaolo Piccioli
imzalı Valentino Pre-Fall 2021 koleksiyonun-

dan gördüğümüz ve marka tarafından Mi-
lano'dan özel olarak Türkiye'ye

gönderilen rüya gibi bir elbiseyle karşı-
mıza çıkan Hadise hayata, aşka ve
umuda dair hayal kırıklıklarını imge-
lerken, aynı koleksiyona ait ikonik

trençkotla da her kadının içindeki sa-
vaşçı ruhu, gücü ve her daim mücade-

leyi temsil ediyor. Klipte kullanılan
mücevherlerin de sembolik olarak anlamları var.

Trençkot ile birlikte kullanılan yüzükler asla pes etme-
yen bir kadının kudretli yumruğundan esinlenilmiş. Elbise

ile beraber tercih edilen Pomellato mücevherler de kırılan
hayallerin er ya da geç sarılabileceğini ve yeniden hayal kur-
manın hep mümkün olabileceğini hatırlatıyor. 1947 yılında

tarihe en güzel intihar olarak geçen "Evelyn Francis
Mchale"nin yaşamına son verme hikayesi, Hadise'nin
"Hay Hay" şarkısının video klibinde sonun başlangıçla
arasındaki bağı anlatan bir metafor olarak kullanıldı.

Esenyurt Belediyesi, ilçede yaşayan özel gereksinimli çocuklara ve
ailelerine umut olmaya devam ediyor. Özel Eğitim Merkezi’nde
düzenlenen “Anne-Çocuk Adaptasyon” etkinliği ile özel çocukların
hayata yeniden tutunmasına destek oluyor

ÖzEl çocuklara
ÖzEl dEstEk

HADiSE’YE
HAZIR OLUN

Bir ömür mutluluklar
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

Muhtarlara projeler
hakkında bilgi verdi

Beyoğlu mahalle muhtarlarıyla Hasköy Kültür Sanat ve Gösteri
Merkezi’nde buluşan Başkan Yıldız, ilçede hayata geçirilen
marka projeler başta olmak üzere mahallelerde yapılan ve
yapılması planlanan projelerin detaylarını anlattı

BEyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali
Yıldız, ilçede bulunan 45 mahallenin muh-
tarıyla, periyodik olarak gerçekleştirilen
“İstişare ve Değerlendirme Toplantısı”nda
bir araya geldi. “Beyoğlu’nu Dinliyor, Bir-
likte Yönetiyoruz” başlığı altında Hasköy
Kültür Sanat ve Gösteri Merkezi’nde ger-
çekleşen toplantıda, Belediye Başkan Yar-
dımcıları ve Birim Müdürleri de hazır
bulundu.
Beyoğlu’nda hayata geçirilen marka proje-
ler başta olmak üzere mahallelerde yapılan
ve yapılması planlanan projeleri anlatan
Başkan Yıldız, daha sonra muhtarların
önerilerini dinledi. Mahalle muhtarlarının
taleplerini tek tek not alan ve Beyoğlu’nun
tamamında hiçbir ayrım gözetmeksizin ça-
lışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Yıl-
dız, yatırımların mahallelerin ihtiyaçlarına
göre yapıldığının altını çizdi. Beyoğlu ge-
nelinde ve mahallelerde yapılan çalışma-
lardan duydukları memnuniyeti dile
getiren ve önerilerini sunan muhtarlar, ya-
pılan çalışmalardan dolayı Başkan Haydar
Ali Yıldız’a teşekkürlerini iletti. Toplantı,
hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son buldu.

DEVA Partisi İstanbul İl Başkanlığı, kadınların sosyal ya-
şamdaki rolünü ve evlilikler sonrası haklarını gözeten İs-
tanbul Sözleşmesi'ne ilişkin basın açıklaması yayınladı.
Açıklamada, “19 Mart 2021'de Cumhurbaşkanı Kararna-
mesi ile İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen "Kadınlara Yö-
nelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla
Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi”nden, ta-
mamen hukuksuz ve siyasi saikle alınan bir kararla çıkıl-
masına karar verilmiştir. Bu kararla en temel hak olan
yaşam hakkı ihlal edilerek, kadın hayatı hiçe sayılmıştır.
DEVA Partisi olarak bu hukuksuzluk karşısında sessiz kal-
mamız mümkün değildir. 29 Mart 2021 tarihinde Danış-
tay da yürütmeyi durdurma talepli olarak tarafımızca dava
açılmıştır. Ancak aradan geçen 3 aylık zamana rağmen yü-
rütmeyi durdurma kararı ne yazık ki verilememiştir. Bu

durum bağımsız
ve tarafsız yargı ol-
madığının, yargının siyasetin gölgesinde işlediğinin açık bir
göstergesidir” ifadelerine yer verildi.

Sürecin parçası olacağız

DEVA Partisi'nin süreci her daim takip edeceğinin belirtil-
diği açıklamada, kararların gecikmesi de eleştirildi. Açıkla-
manın devamında şu ifadelere yer verildi; “Oysa yürütmeyi
durdurma kararları gecikmesinde sakınca bulunan haller
ve telafisi mümkün olmayan zararların önüne geçmek
adına verilen bir karardır. Hukuksuzca başlayan bu süreç
hukuksuzca devam etmektedir. Kadın cinayetleri önlene-
memekte ve verilere bakıldığında kadın mağduriyeti devam
etmektedir” BARIŞ KIŞ

DEVA Partisi İstanbul İl Başkanlığı,

İstanbul Sözleşmesi ile ilgili

yayınladığı bildiride; “Kadın hayatı

değerlidir. Kadınların hayatı

siyasete alet edilmemelidir”

ifadelerini kullandı
Kadın hayatı değerlidir!

Beylikdüzü'nden

ErEğlİ’yE
Genç Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı
Adnan Tuncer, Konya Ereğli'de
Belediye Başkanı Hüseyin Obrukçu'yu
ve çok sayıda siyasetçiyi ziyaret etti

Genç Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı Adnan
Tuncer, memleketi olan Konya Ereğli'yi ziya-
ret ederek bir dizi temaslarda bulundu.
Konya Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Ob-
rukçu'yu, CHP Ereğli İlçe Başkanı Veysel Gö-
nülal'ı ve İYİ Parti İlçe Başkanı Amil Acar'ı
makamında ziyaret eden Tuncer her isme
görevlerinde başarılar diledi. Ziyaretlere iliş-
kin açıklama yapan Tuncer, “Beylikdüzü
Genç Parti İlçe Başkanı olarak memleketim
Ereğli'de esnaf ve çiftçi hemşerilerimizi ziya-
ret ettik. Bir dokunduk bin ah işittik. Ereğli'de
hayvacılık, çifçilik bitmiş.  Esnaf perişan du-
rumda.  Öğle saatinde ziyaret etmemize rağ-
men, esnaf kardeşlerimin dükkanları
bomboş.  Kiralarını dahi ödeyemiyecek du-
rumdalar. Bir çoğuda devletten yardım ala-
madıklarını söyledi. Vaziyet gerçekten çok
kötü. Bu manzara karşısında yaptığımız ziya-
retlerde de vardığımız sonuç iktidarın bir an
önce değişmesi yönünde. Bu anlamda bizler
de elimizden geleni yapacağız” dedi.


