
Türkiye’nin dört bir yanında
peş peşe meydana gelen

orman yangınlarına tepki gösteren
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçda-
roğlu, “Bu bir sabotaj mı, devlet
bunu mutlaka tespit edecektir” dedi.
CHP Lideri, “Ormanlarımızın, haya-
tını kaybeden va-
tandaşlarımızın,
çalışanlarımızın,
ormanlarda ya-
şayan canlıların
hesabı sorulur.
Bu konuda hepi-
miz biriz; tek yü-
reğiz. Bu böyle
bilinsin” diye
ekledi. I SAYFA 7

ç

YANGIN AÇIKLAMASI

Biriz, tek yüreğiz
bu böyle bilinsin!
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CHP İstanbul Milletvekili ve
PM Üyesi Özgür Karabat 

endemik bir bitki türü olan ve 
sadece Bahçeşehir'de yetişen Sultan
Pelemiri bitkisinin Bahçeşehir Beledi-
yesi'nin uyguladığı politikalar yüzün-
den yok olmaya yüz tuttuğuna dikkat
çekerek bir açıklama yayımladı. 

Karabat, “Bu 
bitkinin yayılma
alanları ne yazık
ki son zaman-
larda yapılan 
uygulamalarla
üçte bir 
oranında azaldı.
Betonu değil 
doğayı koru”
dedi.  I SAYFA 7

ç

BELEDİYEYE SER TEPKİ

Betonu değil 
doğayı koru!

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

Kafeinin
fazlası zarar

İstanbul Emniyet 
Müdürlüğü ekiplerinin

orman yangınlarına yönelik
yaptığı denetimler kapsamında
özel harekât ekipleri, yunus
polisleri ve asayiş ekipleri 
Maltepe Başıbüyük Orma-
nı'nda denetim yaptı. Ormana

giren ekipler, iz takip köpekleri-
nin de desteğiyle çıkabilecek
olası yangınlara karşı tedbir
aldı. Ekipler ağaçların arasında
daha önceden yakılan ateş 
korlarını kontrol etti. Ekiplerin
İstanbul genelinde denetimlere
devam edeceği öğrenildi.
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DENETİMLER DEVAM EDECEK

Olay, Şişli Kurtuluş'ta mey-
dana geldi. İddiaya göre,

apartmanın bodrum katından bebe-
ğin ağlama seslerini duyan üst kat
komşusu Zilan Akman ve arkadaşı
Safa Bayad aşağı indi. Apartman
boşluğundaki pencereden bakan
Zilan Akman babasıyla yaşayan 
1 buçuk yaşındaki Seyf isimli 
bebeğin titreyerek ağladığını gördü.

Bebeğin yanına giden Akman, vücu-
dunda morluklar ve yaralar gördü.
Durumu polise bildiren Akman,
bebekle birlikte hastaneye gitti. 
Seyf bebek hastanede tedavi altına
alınırken, Suriyeli baba ise gözaltına
alındı. İfadesi alındıktan sonra 
serbest bırakıldığı öğrenilen Suriyeli
baba evinin önünde mahalleli 
tarafından darp edildi.

ç
MAHALLELi TARAFINDAN DARP EDiLDi

Zilan Akman, “Bebek ağ-
lama sesine indik aşağıya,

apartman boşluğunun orada bir
cam var oradan baktık. Çocuk yere
çömelmiş titriyor ve ağlıyordu. Her
yerinde sigara yanıkları vardı. An-
nesi 3 aylıkken terk etmiş” dedi.
Komşu Kazım Akman ise “En ağır
cezayı almasını istiyoruz. Daha önce
cezaevine girdi. Çocuğu başkasına

bırakmıştı. Çocuğun babası sevili-
yordu mahallede ama çocuğun 
vücudunu hiç görmemiştik. Sigara
izlerini görmemiştik. Görseydik 
müdahale ederdik. Adalet yerini 
bulsun. Adam başımıza musallat
olsun öldürelim mi? Nasıl bunu 
bırakıyorlar. Toplumda böyle 
insanın bir dakika durması zarardır”
diye tepki gösterdi. I SAYFA 9
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BÖYLE BiR ADAMI NASIL BIRAKIYORLAR?

Özgür Karabat

Uluslararası İstanbul Büyük-
çekmece Kültür ve Sanat Festi-

vali’nin resmi açılış töreni gerçekleşti.
Büyükçekmece Kültürpark’ta gerçek-
leşen resmi açılış töreninde konuşan
Belediye Başkanı Hasan Akgün, 22
yıldan beri bu fastivalin kesintisiz ya-
pıldığını belirterek, “Bu festivali İBB
Başkanımız Ekrem İmamoğlu son iki
yıldan bu yana İstanbul’un festivali
haline getirerek bizim gücümüze güç
katmıştır” dedi.  I SAYFA 4
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FESTİVAL DOLU DİZGİN

İBB gücümüze 
güç katmıştır!

Kemal Kılıçdaroğlu

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen

ile Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı
Doç. Dr. İlker İnanç Balkan, hastane
başvuruları ve pozitiflik oranlarının
arttığını vurgulayarak önemli uyarı-
larda bulundu. Doç. Dr. Balkan, 
aşılanmış olsa
da kanser 
hastası gibi bağı-
şıklığı düşük,
riskli gruptaki
hastaların, 
“aşısız yakınları”
yüzünden 
Kovid'e yakalan-
dığına işaret
etti. I SAYFA 10
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ÇOK ÖNEMLİ UYARILAR

Aşısızlar, aşılılara
kovid bulaştırıyor

İlker İnanç Balkan

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
ile Beyoğlu Belediye Başkanı

Haydar Ali Yıldız arasında stant kav-
gasının ardından manolya kavgası
başladı. İlçe belediyesinin 2 yıl önce
İstiklal Caddesi'ne yerleştirdiği ma-
nolya saksıları İBB tarafından kaldı-
rılınca, Haydar Ali Yıldız, “Hizmeti
neden engelliyorsunuz?” diye sordu.
İmamoğlu ise “Bunun üzerine siya-
set yapılması, buna bile siyaset yapıl-
ması yazık” diye konuştu. I SAYFA 5
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YİNE TARTIŞMA BAŞLADI

İstiklal Caddesi'nde
manolya kavgası!

İstanbul İl Emniyet
Müdürlüğü ekipleri, başta
Antalya'nın Manavgat
ilçesi olmak üzere çeşitli
illerde çıkan yangınların
ardından harekete geçti.
Çok sayıda ekip,
İstanbul'daki ormanlık
alanlarda denetim 
yaparak tedbirleri arttırdı

İBB yönetiminin 1000
adet yeni taksi kazandırıl-

ması teklifi hükümet temsilcileri-
nin çoğunlukta olduğu UKOME
tarafından bir kez daha red-
dedildi. 750 minibüs, 250
dolmuş olmak üzere 1000
aracın taksiye dönüştürül-
mesi teklifi ise kabul edildi.
Toplantıyı yöneten İBB Baş-
kanı Ekrem İmamoğlu, 1000
taksi teklifinin reddedilmesine
tepki göstererek “Sokağa çıkın
sorun. Bu neyin inadı, ısrarı?
Tek dert ‘İmamoğlu bunu yap-

masın” dedi. İstanbul Taksiciler
Odası Başkanı Eyüp Aksu ise
İBB'nin İ-Taksi projesini becere-
mediğini sistemin çalışmadığı-

nıbelirterek, yeni taksilerin
sisteme dahil olmasını
uygun bulmadıklarını
ifade etti.

ç
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YANGIN ALARMI!

BU NEYiN iNADI?
Antalya, Mersin, Adana ve Osmaniye’de
orman yangınları ile mücadele devam

ederken bir yangın haberi de Muğla Marma-
ris’ten geldi. Marmaris ilçesi İçmeler karayolu
üzerindeki Armutalan Mahallesi, Siteler mevkisi-
nin üst kısımlarındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı
ormanlık alanda saat dün öğle saatlerinde yangın
çıktı. Alevler, kuru otlar ve rüzgarın da etkisiyle
kısa sürede yayıldı. Manavgat'taki büyük yan-
gında ise 3 kişi hayatını kaybetti. Tarım ve Orman
Bakanı Bekir Pakdemirli, “150 büyükbaş, 1000
küçükbaş, 6 bin dekar tarım arazisi ve 500 dekar
sera zarar olduğu tespit edildi” açıklamasını yaptı. 
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22. Uluslararası İstanbul Büyük-
çekmece Kültür ve Sanat Festiva-

li'nde kendisine sahne verilmediği için
“Büyükçekmece Belediyesi bize neden 
ayrımcılık yapıyor?” diyen Gökhan Yağ-
mur’a Büyükçekmece Müzisyenler Birliği
(BMB) Başkanı Metin Çağlayan cevap
verdi. Yağmur’un BMB üyesi olmadığını
belirten Çağlayan, “Büyükçekmece’de
ikamet etmediğinden dolayı  festivale 
çağrılmadı. Belediyenin bu programda 
bir inisiyatifi yok. Festivalde sahne alacak
yerel sanatçılar için bizden liste istediler.
Ben de BMB başkanı olarak birliğimize
üye sanatçıların listesini festival yetkilile-
rine sundum” açıklamasını yaptı. 
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İBB Ulaşım Koordinasyon
Merkezi (UKOME) toplantı-

sında, servis ücretlerine yüzde 15 zam
yapılması teklifi kabul edildi. Toplu
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü yüzde
19,01, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar
Odaları Birliği (İSTESOB) ise yüzde
22, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı,
Çevre Şehircilik Bakanlığı ve İl Milli
Eğitim temsilcileri de yüzde 15 zam
önerisinde bulundu. Her üç teklif de
ayrı ayrı oylandı. Yüzde 15'lik zam
teklifi, oy çokluğu ile kabul edildi.
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OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ

Servis ücretlerine
yüzde 15 zam 

OLMAZ OLSUN
BOYLE BABAÜZERİNDE
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Şişli'de bir apartmanın 
bodrum katında Suriyeli 
babasıyla yaşayan Seyf isimli 
bebeğin ağlama seslerine inen
komşuları, bebeğin vücudunun yaraları
gördü. Seyf bebek hastanede tedavi
altına alınırken, babayı mahallede
gören komşuları darp etti. 1 buçuk
yaşındaki bebeğin vücudunun her
yerinde sigara yanıkları olduğu görüldü

HER ZAMAN VURUYOR, YEMEK VERMİYOR
Suriye uyruklu Cemal isimli bir kişi de “Bazen aynı evde kalıyoruz. Babası çocuğa her zaman 
vuruyor. Yemek vermiyor. Kötü muamele yapıyor. Akli dengesi yerinde değil” diye konuştu. 
Gözaltına alındıktın sonra serbest bırakılan cani baba, mahalleli tarafından darp edildi. 

MOZAİkLER 
restore ediliyor

Osmanlı döneminde askeri hastane
olarak kullanılan, 25 yıl boyunca

Zeytinburnu Belediye Başkanlığı binası
olarak hizmet veren tarihi yapının 
otoparkının altında bulunan yaklaşık bin
700 yıllık mozaiklerin restorasyon ve 
konservasyon çalışmaları başladı. Geç
Roma-Erken Bizans dönemine ait olduğu
düşünülen mozaikler, çalışmalar sonra-
sında ziyarete açılacak. I SAYFA 9

ç

Sultangazi'de iki bina, bitişiğinde ki
kazı çalışmasından etkilendi. Tahliye

edilen iki binanın yanında kazılan alan 
kapatıldı. Bina sakinleri otellere yerleştirildi.
Gerekli önlemler alındıktan sonra bina 
sakinleri yeniden evlerine döndü.  I SAYFA 8
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KAZI ÇALIŞMASI TAHLiYE ETTiRDi

Öfkeyle kalktı
zararla oturdu

HABERİN DEVAMI SAYFA 3’TE

Çöp kamyonunun
altında kaldı

HABERİN DEVAMI SAYFA 3’TE

HABERİN DEVAMI SAYFA 2’DE

Ekrem İmamoğlu

Gökhan Yağmur Gökhan Yağmur Gökhan Yağmur Gökhan Yağmur Gökhan Yağmur Gökhan Yağmur Gökhan Yağmur Gökhan Yağmur 
BMB üyesi değil
Gökhan Yağmur 

CİĞERLERİMİZ YANIYOR!



M edipol Mega Üniversite Hastanesi Göz Hastalık-
ları Bölümünden Prof. Dr. Mehmet Selim Koca-
bora, günlük hayatta sıkça tüketilen kafeinli

içeceklerin glokom riskini artırıp artırmayacağına ilişkin
önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Kocabora, çay ve
kahvenin kafeinin yanı sıra birçok aktif madde daha içerdi-
ğini belirterek “Yapılan bazı araştırmalarda kola, enerji içe-
ceği gibi soğuk kafeinli içeceklerin, çay ve kahvenin göz içi
basıncında 2-3 saat için 1-2 mm Hg’lik bir artışa neden ola-

rak glokomlu hastalarda risk oluşturabileceği öne sürüldü.
Bu artışın glokomu ve ailevi glokom yatkınlığı olmayan bi-
reyler ve günde az miktarda kafeinli içecek tüketen bireylerde
görülmediği bildirildi” diye konuştu.

Türk kahvesi tercih edin

Prof. Dr. Mehmet Selim Kocabora, şöyle devam etti: “Çayın
içerdiği antioksidan polifenoller ve kahvedeki klorojenik asid
sayesinde aynı zamanda glokom riskinin ve hasarının azal-

masına yol açtıkları da iddia edilmektedir. Kafein içeriği yük-
sek filtre kahve ve enerji içecekleri damarlarda daralma yapa-
rak glokomlu hastaların görme sinirindeki kan akımını
düşürerek hasarın artmasına neden olabilir. Türk kahvesi
filtre kahvenin üçte biri kadar kafein içermektedir. Bu nedenle
göz içi basıncında artışa neden olma riski açısından avantaj-
lıdır. Özet olarak biz glokomu olan veya ailesinde glokom
öyküsü olan bireyler için günlük aldıkları kafein miktarını öl-
çülü bir seviyede tutmalarını tavsiye ediyoruz.”
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aKdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Prof.
Dr. Ömer Özkan ve Prof. Dr. Özlenen
Özkan başkanlığındaki 40 kişilik ekip tara-

fından dün yapılan  ve 8,5 saat süren operasyonla ka-
davradan rahim nakledilen Havva Erdem'in, hiçbir
sağlık sorunu yaşamadığı belirtildi. Operasyon ekibi-
nin başındaki Prof. Dr. Ömer Özkan, hastanın genç
ve sağlıklı oluşu nedeniyle hiçbir problem yaşanmadı-
ğını, iyileşme sürecinin daha çabuk olacağını umduk-
larını, bunda da en önemli faktörün önceki
kadavradan nakil operasyonundan elde edilen dene-
yim olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Özkan, "Çok tecrü-
beli ve uzman bir ekibe sahibiz. Bu bizi daha da güçlü
kılıyor. İlk kadavradan rahim nakilli Derya Sert'ten
daha kısa sürede çocuğunu eline almasını bekliyoruz"
dedi. Prof. Dr. Özkan, Erdem'in ameliyattan 24 saat
sonra uyandırıldıgını, bugün ya da yarın servisteki
odasına alınacağını söyledi.İlk nakil Derya
Sert'eRahmi olmadığı için hamile kalamayan Derya
Sert'e 23 yaşındayken, yine Prof. Dr. Ömer Özkan'ın
başkanlığındaki ekip tarafından 8 Ağustos 2011'de 7
saat süren operasyonla kadavradan rahim nakle-
dildi. Sert, tedavilerin ardından geçen yıl hamileliğin
28'inci haftasında 760 gram ağırlığında erkek bebek
dünyaya getirdi. 

Rahim naklinden
24 saat sonra
uyandırıldı
Türkiye'de kadavradan ikinci rahim nakli
yapılan Havva Erdem (32), ameliyattan
24 saat sonra uyandırıldı. Prof. Dr. Ömer
Özkan, Erdem'in bugün ya da en geç yarın
sabah odaya alınacağını söyledi

aÜ Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Faruk
Usta, pandemi sürecinde aşılanma ile il-

gili çok yol alındığını söylemenin mümkün oldu-
ğunu söyledi. Çok sayıda insanın aşılandığını
kaydeden Prof. Dr. Usta, "Aşıların yan etkileri ile
ilgili sadece üreme sistemi üzerine değil, diğer etki-
leri konusunda birtakım soru işaretleri var. Üreme
sistemi üzerine olan etkileriyle ilgili vereceğimiz
yanıt net; Aşıların erkek üreme sistemi üzerine
hatta yardımcı üreme tekniklerinde kullanılan
kadın yumurtalıkları üzerine, yumurta hücreleri
üzerine dahi yan etkilerinin olmadığı gösterilmiş
durumda" dedi. Şu anda kesin tedavisi olmayan
bir hastalıkla karşı karşıya olunduğunu aktaran
Prof. Dr. Usta, "Hastalıktan korunmanın en
önemli yolu aşılanmak. Dolayısıyla tam tersi has-
talarımız, vatandaşlarımız aşılama yolunu seç-
mezse, akıllarında oluşan çeşitli soru işaretleri
nedeniyle, işte o zaman tam tersi, üreme sistemle-
rinin etkilenmesi söz konusu olabilir. Biz biliyoruz
ki bu virüs, testisler üzerinde olumsuz bir etkiye
sahip. Korunma yolu da aşılanmak. Aşının yan et-
kisi olmadığını biliyoruz. Tam tersi korunmaz isek
o zaman testisin görevleri olan bir yandan erkeklik
hormonu üretimi, diğer yandan sperm üretiminin
olumsuz etkilenmesi söz konusu olabilecektir. O
yüzden tek yol aşılanmak" diye konuştu. 

Aşının yan 
etkisi yok
Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp 
Fakültesi'nden Prof. Dr. Mustafa Faruk
Usta, koronavirüs aşılarının erkek üreme
sistemi üzerine, kadın yumurtalıkları ve
yumurta hücreleri üzerine yan etkisinin
olmadığını söyledi

KAFEININ
FAZLASI ZARAR

Prof. Dr. Mehmet Selim Kocabora, 
“Kafein içeriği yüksek filtre kahve ve enerji 

içecekleri hem göz içi basınç artışı hem de göz
damarlarında daralma yaparak glokomlu
hastalarda sinir hasarının artmasına neden 

olabilir. Çayın içerdiği antioksidan polifenoller
ve kahvedeki klorojenik asidin aynı zamanda 
glokom riskinin ve hasarının azalmasına yol

açtığı da iddia ediliyor” dedi

Kanserli
kitle için
başarılı
ameliyat 
Antalya'da Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ayhan Mesci ve ekibi, hastanın koltuk altından 2 santimetrelik
tek kesiyle girerek, tiroit bezinde yer alan kanserli kitleyi aldı. Prof. Dr. Mesci, SIET adı verilen yöntemin
Türkiye'de ilk kez kullanıldığını ve hastanın sağlık durumunun çok iyi olduğunu söyledi

KazaKistan'da yaşayan, evli ve
2 çocuk annesi Raushan Du-
nenshinova (38), tiroit bezinde

şüpheli nodül olduğunu fark edince araş-
tırmaları sonucu Prof. Dr. Ayhan Mesci'ye
ulaştı. Doktorla irtibata geçen Dunenshi-
nova, 15 gün önce Antalya'ya gelerek,
Prof. Dr. Mesci tarafından gerçekleştirilen
ameliyatla sağlığına kavuştu. Operasyon
hakkında bilgi veren Prof. Dr. Mesci, bu
ameliyatın dünyada üç farklı cerrahi grup
tarafından az sayıda hastaya uygulandığını
belirterek, hastanın sol koltuk altından
tek kesi ile girilerek, sol tiroid bezinde yer
alan kitlenin alındığını aktardı. Türkiye'de
ilk kez bu yöntemle ameliyatı kendisinin
gerçekleştirdiğini belirten Mesci, "SIET adı
verilen bu tekniğin özelliği, hastanın koltuk
altından girilerek tek bir kesiden operasyo-
nun tamamının gerçekleştirilebiliyor olma-
sıdır. Klasik tiroid ameliyatlarında
boyunda görülebilir şekilde olan yaklaşık
3-4 santimlik kesiden girilerek yapılmakta-

dır" diye konuştu. Bu ameliyatlarda koz-
metik kaybı giderebilmek adına yine Türki-
ye'de boyun dışında koltuk altında 2 meme
başından yapılan 3 ayrı kesiden girilerek
endoskopik tiroid operasyonunun, kendisi-
nin de yer aldığı ekip tarafından
2014'te Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde
gerçekleştirildiğini hatırlatan Mesci, "Şimdi
uygulanan teknikte diğer endoskopik tiroid
ameliyatlarından daha fazla kozmetik ka-
zanım olmakla birlikte ağız içinden yapılan
tiroid ameliyatlarında görülebilen farklı
komplikasyonlardan da kaçınmış olmakta-
yız" dedi.

Türkiye'de ameliyat oldu

Ameliyatla sağlığına kavuşan Raushan
Dunenshinova'nın tercümanlığını yapan
Dr. Anastasia Asker, "Hastamız, Kazakis-
tan'da 1 ay önce 3'üncü çocuk için hamile-
lik öncesinde yaptırdığı kontrolleri
sırasında, tesadüfen tiroit bezinde şüpheli
bir nodül olduğunu öğrendi. Bunun üze-

rine hasta hangi ülkede hangi doktora bu
ameliyatı olması konusunda araştırma
yapmış çünkü ameliyatı özellikle kapalı
yöntemle olmak istemiş. Önce Güney Ko-
re'de doktor arayışına girmiş daha sonra
Prof. Dr. Ayhan Mesci ile temas kurup
Türkiye'ye geldi. Prof. Dr. Ayhan Mesci
hangi ameliyatı olacağı konusunda hastayı
bilgilendirdi. Kendisine yapılacak ameliya-
tın Türkiye'de ilk olacağı bilgisini hastayla
paylaştı. Tek girişten endoskopik ameliyat

yapılacağı belirtildi. Koltuk altından tek gi-
rişle olacağı anlatıldı. Hasta bu ameliyatı
olmak istediğini söyledi. Ameliyat edildi ve
çok sağlıklı. Hastanın ameliyattan önce tek
korkusu ses kısıklığı yaşayabileceğiydi
çünkü bu tür ameliyatlardan sonra bu
durum nadir de olsa yaşanabiliyor. Ameli-
yattan 2 saat sonra kendine geldiğinde çok
duygulandı sevinçten ağladı. Aynı gün
ayağa kalktı, hiçbir şikayeti yoktu. 24 saat
sonra da taburcu oldu" dedi.

Sağlık Bakanlığı, salgın
döneminde sağlık sektö-
ründeki iş yükünün artaca-

ğını öngörüsüyle 2020 mart ayı
içerisinde bir genelge yayınlayarak
kamu ve özel sektörde çalışan hekim-
lerin istifa etmelerini yasakladı. Sağlık
sektörünün sekteye uğramaması

adına atılan bu adım, 1 Temmuz
2021'de başlayan normalleşmeye
kadar devam etti. Normalleşme sü-
reci ile birlikte istifa yasağının kalma-
sıyla birlikte birçok ilde olduğu gibi
Manisa'da hekimler il veya ilçe sağlık
müdürlüklerine istifa dilekçelerini ver-
meye başladı. Manisa Tabip Odası

Başkanı Şahut Duran, istifalardaki en
büyük etkenin salgın döneminde sağ-
lık çalışanlarının psikolojilerinin bo-
zulması ve ekonomik sıkıntı olduğunu
açıkladı. Normalleşme sürecinin ar-
dından istifa sürecinin yeni olmasına
rağmen hekimlerin yoğun bir şekilde
istifa dilekçelerini vermeye başladı-
ğını söyleyen Duran, son bir ay içeri-
sinde Manisa genelinde 50 hekimin
istifa dilekçesini verdiğini açıkladı. 

Sağlıkta istifalar çoğaldı
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B akırköy 14. Ağır Ceza Mah-
kemesi'nde görülen duruş-
maya tutuklu sanık Murat

İşçi ve ona silah temin ettiği iddia
edilen tutuksuz sanık Anter Algur
SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Müş-
tekiler Filiz Karap ve Hatice Boğa ile
taraf avukatları da duruşma salo-
nunda hazır bulundu. Tutuklu sanık
Murat İşçi savunmasında, "Ben olay
günü ailemin yanına götürmek üzere
oğlumun kimliği anneannesinin
evinde olduğundan kimliğini almak
üzere kayınvalidemin evine gittim.
Baldızım Filiz Karap kayınvalidemin
evine gittiğimde 'Ben aşağıdayım,
kimliği sana vereyim' dedi. Aramızda
ağız tartışması oldu. Filiz bana
'Senin de Aycan’ın da Allah belasını
versin, Miraç’ı bize bırakın kimliğini
vermiyoruz' dedi ve küfretti. Ben ka-
yınvalidemin evine giderken Anter ile
ve Yunus Serçe ile birlikte gitmiştim.
Anter ve Yunus beni evin önüne bı-
raktı. Bu olaydan 6 ay kadar önce
hasımlarım olduğundan ruhsatsız
silah taşımaya başladım. Filiz ile
yapmış olduğumuz tartışmada bir
anda sinirlendim ve üzerimde taşıdı-

ğım silahı çıkarttım. Filiz’in soluna
doğru 3 el ateş ettim. Nasılsa sağında
bulunan Hatice Boğa’ya isabet etmiş.
Ben buna şaşırıyorum. Benim sıktı-
ğım merminin Hatice’ye isabet etme
imkanı yoktur. Ben Filiz’in arkasın-
dan hedef gözeterek sıkmadım. Sa-
dece korkutmak amaçlı sıkmıştım.
Her şey aniden gelişti. Benim öl-
dürme kastım yoktu. Suçlamayı
kabul etmiyorum. Yaralama kastım
dahi yoktur. Ben vurmak isteseydim
arada sadece 1,5 metre mesafe vardı,
vururdum" dedi. Diğer sanık Anter
Algur da sanık Murat İşçi'ye silah
temin etmediğini söyleyerek, suçla-
maları reddetti.

Bağcılar'ın baronuyum dedi

Müşteki Filiz Karap, eniştesi olan
sanık Murat İşçi'den şikayetçi oldu-
ğunu belirterek, "Murat ile kapının
önünde konuşurken, ses tonunu yük-
seltmeye başladı, uyardım. 'Ses to-
nunu yükseltme burası mahalle arası'
dedim. Mahalleye küfür etti. 'Ben Ay-
can'ın eski eşine benzemem, o içiciydi
ben Bağcılar’ın baronuyum' dedi.
Kolumdan, bileğimden tuttu sıktı.

'Bırakır mısın?' dedim. Önce bırak-
madı, daha sonra bıraktı. Ben apart-
mana girmeye çalıştım. Benim peşimi
bırakmadı. Sonra olay yerine dayısı
geldi. Merdivenlerden Murat’ı çekip
götürmeye çalıştı. 'Bu kızın bir suçu
yok, sen bu kıza neden böyle yapıyor-
sun’ dedi. 'Dayı bu evin gevşek erkek-
leri nerede o zaman karşıma bayan
çıkartıyorlar' şeklinde konuştu. Mu-
rat'ı kollarından tutuyorlardı. Bunun
üzerine apartmanın dış kapısını arka-
sından ittim. 
Bana zarar vermesin diye düşündüm.
Yukarı çıktım. Birinci katı çıktıktan
sonra 'güm güm' diye ses geldi. Silah
sıkıldığını anlamadım. Olay yerinde
silah gibi bir şey görmedim. Ben
daha önce madde işlerine bulaştığı
için kendisini şikayet edeceğimi söy-
lemiştim. Bunun için bana husumet
beslemiştir. Şikayetçiyim" dedi.

Her hafta nöbet geçiriyorum

Olay günü balkonda çamaşır 
asarken sanık Murat İşçi'nin ateş et-
mesi sonucu başından yaralanan
Hatice Boğa, "Filiz benim komşum
olur. Binalarımız yan yana. Olay
günü ben çamaşır asıyordum. 
Gözümü açtığımda hastanedeydim,
başımdan vuruldum. Beni kimin 
vurduğumu bile görmedim. 
Gürültü filan da duymadım. Halen
sol tarafım uyuşmaktadır. Her hafta
nöbet geçiriyorum. Kendi ev işimi
kendim yapamıyorum. Şikayetçiyim"
diye konuştu. Mahkeme heyeti
Murat İşçi'nin tutukluluk halinin de-
vamına karar vererek eksikliklerin gi-
derilmesi için duruşmayı erteledi.

3 kişiye birden çaprtı
Olay, geçen Pazar saat 18.00 sıralarında Barba-
ros Hayrettin Paşa Mahallesi, Hoca Ali Arslan
Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, sokakta oto-

mobiliyle ilerleyen Batuhan K. isimli sürücü hatalı sollama
yaptı. Hatalı sollama sonucunda yolun karşısına geçmek
isteyen akrabalar Mehmet Albayrak (53), Oktay Albayrak
(58) ve Ahmet Albayrak'a (55) çarptı. Çarpmanın etkisiyle
havaya savrulan Mehmet Albayrak arabanın üstüne düştü.
Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla
çevredeki hastanelere kaldırdı. Kazada havaya savrulan
Mehmet Albayrak'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görün-
tülerde otomobilin hızla 3 kişiye çarpması ve bir kişinin de

savrulması görülüyor.

Linç edilmeye çalıştılar

Hatalı sollama yaparak otomobiliyle 3 kişiye çarpan Batu-
han K. kaza sonrasında çevrede bulunanlar tarafından linç
edilmek istendi. Kavga araya giren başka vatandaşlar tara-
fından ayrıldı. Öte yandan yaşanan linç girişimi cep tele-
fonu kamerası tarafından kaydedildi. Kazanın görgü tanığı
Cebrail Akıcı, "Beyaz araba süratli şekilde caddeden girdi.
Önünde bir araba vardı. Solundan gaza yüklendi. Kenarda
yürüyen 3 kişiye vurdu. Birini ön kaputtan ön cama vurup
arkaya attı. Diğerlerini de yana fırlattı. Yaralılardan bir ta-
nesinin durumu ağır. Şoförün yanında bir kişi daha vardı.
O kişi kaçtı" diye konuştu.

Bağcılar'da tartıştığı baldızının arkasından silahla ateş ederken balkonda çamaşır asan Hatice Boğa'yı başından vurarak 
yaralayan sanık Murat İşçi, "Baldızım Filiz ile tartışdığımız esnada bir anda sinirlendim, üzerimde taşıdığım ruhsatsız silahı
çıkarttım. Korkutmak amaçlı Filiz'in soluna doğru 3 el ateş ettim. Nasıl sağ tarafta bulunan Hatice'ye isabet etti şaşırıyorum" dedi

Çöp kamyonu
altında yaşam
savaşı verdi

esenyurt'ta çöp kamyonu,
oğlu ile yolun karşısına geçen ka-
dına çarparak üzerinden geçti.

Çocuğun durumunun iyi, annenin aya-
ğında ise kırıklar olduğu öğrenilirken, kaza
anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, saat
12.30 sıralarında Esenyurt Fatih Mahalle-
si'nde bulunan sokakta yaşandı. İddiaya
göre, çöp kamyonu sürücüsü fark etmeye-
rek sokakta yolun karşısına geçmeye çalı-
şan anne ve çocuğuna çarptıktan sonra
üzerlerinden geçti. Kazayı anne ve oğlu
hafif sıyrıklarla atlatırken, ihbar üzerine
olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.
Sağlık ekipleri anne ve oğlunu yaptıkları ilk
müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.
Çocuğun durumunun iyi, annenin aya-
ğında kırıklar olduğu öğrenildi. Polis ekip-
leri kaza ile ilgili inceleme başlatırken,
mucizevi kurtuluş çevredeki bir iş yerinin
güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşanan kaza
anını anlatan İsa Açıkgöz, "Araç, çocuğu
kurtarırken kadının ayaklarına basmış geç-
miş. Ayağının durumu çok kötüydü. Çocu-
ğun durumu iyiydi. Hiçbir şey yoktu"
ifadelerini kullandı.

Bin 559 
göçmen
yakalandı

İstanbul'da yapılan denetim-
lerde 435 göçmen yakalandı.
Türkiye'ye kaçak yollarla giriş

yaptıkları belirlenen göçmenler sınır dışı
edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresine
teslim edildi. İstanbul'da son iki haftada
yapılan denetimlerde bin 559 kaçak göç-
men yakalandığı belirtildi. İstanbul Emni-
yet Müdürlüğü ekipleri, dün Beylikdüzü,
Fatih, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Zey-
tinburnu, Güngören, Maltepe, Esenyurt'ta,
göçmenlere yönelik denetim yaptı. Dene-
timlerde, kaçak yollardan giriş yapan, vize
sürelerinin dolduğu tespit edilen 145'i Su-
riye ve 135'i Afganistan uyruklu ile 24 farklı
ülke mensubu olduğu belirlenen toplam
435 yabancı uyruklu kişi yakalandı. Göç-
menler sınır dışı edilme üzere, İstanbul İl
Göç İdaresi'ne teslim edildi. İstanbul gene-
linde son iki haftada yapılan denetimlerde
bin 559 kaçak göçmen yakalandı. 

OFKEYLE KALKTI
ZARARLA OTURDU

Gaziosmanpaşa'da otomobiliyle hatalı sollama yapan Batuhan K. isimli sürücü yolun
karşısına geçmek isteyen 3 kişiye çarptı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza sonrasında otomobil sürücüsü çevredeki vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'nın düzenlediği id-
dianamede müşteki Filiz Karap'ın şüpheli Murat
İşçi'nin baldızı olduğu ve geçen sene 8 Ekim tari-
hinde aralarında tartışma çıktığı belirtildi. Çıkan
tartışmanın ardından diğer şüpheli Anter Algur'un
temin ederek şüpheli Murat'a teslim etmiş ol-

duğu silahla 2-3 kez ateş ettiği bu sırada bal-
konda bulunan diğer müşteri Hatice Boğa'nın
Murat'ın silahla ateş etmesi neticesinde kafa kıs-
mından vurularak yaralandığı anlatıldı. Müşteki
Hatice'nin alınan doktor raporuna göre basit tıbbi
müdahale ile giderilemeyecek, yaşamını tehli-
keye sokacak ve vücutta kırık olacak mahiyette
yaralandığına da yer verildi. İddianamede şüp-
heli Anter'in olaydaki silahı temin ederek yardım

eden olarak Filiz'e yönelik öldürmeye teşebbüs
suçuna iştirak ettiği de belirtildi.  Şüpheli Murat
İşçi'nin "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Olası
kastla öldürmeye teşebbüs" suçlarından 13 yıl 6
aydan 25 yıla kadar hapsi istenen iddianamede,
şüpheli Anter Algur'un ise 'Kasten öldürmeye te-
şebbüse yardım etme' suçundan 4 yıl 6 aydan 7
yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması
isteniyor.

iDDiANAME

Dünürlerine kurşun yağdırdılar
Beyoğlu Örnektepe'de dayısına sığınan eşini geri götürmek isteyen damat tarafı ile gelin tarafı arasında çıkan silahlı tartışma cep
telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde taraflara arasında yaşanan tartışma ile Mürsel Ağrı'nın üç kişiyi silahla vurması görülüyor

Örnektepe Mahallesi'nde eşiyle bir
süredir sorunlar yaşayan Hacer
Giray, dayısının evine sığındı.  Hacer

Giray'ı eve dönmeye ikna edemeyen kocası
Enes Berk Giray, yanına babası Hulusi Giray
ve amcasının oğlu Burak Giray'ı da alarak eşi-
nin dayısı Mahmut Akçay'ın evinin bulunduğu
sokağa geldi. Sokakta Hacer Giray'ın yakınları
ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hacer
Giray'ın kuzenleri Beytullah ve İrfan Akçay ta-
banca ile vuruldu. Bu sırada yaşananları duya-
rak olay yerine gelen Hacer Giray'ın babası
Mürsel Ağrı, belinden çıkardığı tabancayla dü-
nürü Hulusi Giray, damadı Enes Berk Giray ve
Burak Giray'a ateş ederek kafalarından vurdu.

Cinayet anı kamerada

Taraflar arasında yaşanan tartışma ve sonra-
sında Mürsel Ağrı'nın 3 kişiyi vurması cep tele-
fonu kamerası tarafından kaydedildi.
Görüntülerde tarafların tartışması ve araya gi-
renlerin olayı yatıştırmaya çalışması görülüyor.
Bu sırada Mürsel Ağrı cebinden çıkardığı si-
lahla dünürü Hulusi Giray, damadı Enes Berk
Giray'ı ve damadının kuzeni Burak Giray'ı vu-
ruyor. Yerde yatan üç kişinin daha sonra kafa-
larına ateş ediyor

Şişli'de motosikletiyle seyir halinde olan
sosyal medya fenomeni Meltem Demir-
baş, otomobille kafa kafaya çarpıştı. De-

mirtaş yerde yaralı halde yatarken, bunu fırsat bilen
hırsız, Demirtaş'ın bir hafta önce aldığı telefonunu
çaldı. Kaza ve hırsızlık anı kameraya böyle yansıdı.
Edinilen bilgiye göre Şişli'de bir ay önce motosikle-
tiyle seyir halinde olan sosyal medya fenomeni Mel-
tem Demirbaş kaza yaptı. Bir firmada satış danışmanı
olarak çalışan Demirbaş, otomobille kafa kafaya çar-
pıştı. Kazada yaralanan Demirtaş yerde yatarken,
bundan faydalanan hırsız harekete geçti. Demirbaş'ın
başında bekleyen hırsız, bir hafta önce alınan cep te-
lefonunu çaldı. Yerden aldığı telefonu soğukkanlı bir
şeklide cebine koyan hırsız ortadan kayboldu. Kaza ve
cep telefonun çalınma anı ise güvenlik kameralarına
anbean yansıdı. Görüntülerde, motosiklet ile otomobi-
lin çarpıştığı, Demirbaş'ın çarpışmasının etkisiyle
takla atarak yere düştüğü ve bir kişinin de Demir-
baş'ın yerdeki cep telefonunu çaldığı görülüyor.

Kaza anında hırsızlık



S on kırk yılda neler değişti.
Neden son kırk yıl?
Hem küresel ve bölgesel hem de ülke-

miz ekonomik, politik, askeri ve sosyal ilişki-
ler toplumsal yaşamı etkiledi.

İçinde bulunduğumuz ekonomik sistem
içinde kendine muhalif güçler ile inşa süre-
cindeki ülkelerin varlığı nedeniyle uygula-
mada değişikliklere gitti.

Kimin nesidir bu sistem?
İktidar ve güç, kapitalizmin mali serma-

yesi ve tekelciler tarafından belirlenmekte.
Kapitalizm günün teknolojik ve sanayi ge-

lişimini yanına yedekleyerek insana yani top-
luma odaklı gelişim değil kendine odaklı hep
ben diyen kar hırsı bürümüş zihniyet.

Çıkarları için insan ve doğanın hiçbir
önemi yok.

Gerektiğinde savaşlar çıkarıp yüzler, bin-
ler hatta milyonlarca insan öldürülüp sakat
bırakılır.

Toplumu göçe zorlar.
Doğal ve yer altı kaynakları için ağaçlar

kesilip orman katledilirken akarsular kirleti-
lir doğanın içine edilir.

İnsanları işsiz bırakarak açlıkla terbiye
ederek ekonomik köle haline getirir.

Özellikle ülkemizde 12 Eylül 1980 Askeri
Darbesi bu dönemin başlangıcı olurken, sis-
tem içinde ise İngiltere de M. Thatcher, ABD
de R. Reagan’ın yönetime geçmesiyle yeni
muhafazakarlar sisteme hakim olmaya baş-
ladı; ekonomide Milton Friedman başkanlı-
ğında monetarist bir politika ortaya konuldu.

Soğuk Savaş çılgınlığını hat safhaya
vardı.

Başta kendi ülkesi olmak üzere sisteme
bağlı ülkelerde gümrük muafiyetleri yasası
çıkartarak ihracat ve ithalatı kolaylaştırdı.

Kamu kurumlarını özelleştirmeye açtı.
Çalışanların sendikal örgütlenmesini kısıt-

ladı.
Kamu veya özelde aynı işyerinde taşeron

çalışmasına izin verdi.
Gelişmekte olan ülkelerde askeri darbelerle

kendilerine yakın grupları başa geçirildi.
Bu ülkelerde sendikal ve demokratik hak-

lar yasaklanıp insanlık ayaklar altına alındı.
Toplum sessiz filmin sessiz seyircisi haline

alırken, iktidar kendine özgü parti, dernek
ve yalaka/dönme aydın yarattı.

Kapitalist emperyalizmin “eşitsiz gelişim
yasası” küremiz içinde en ücra yere kadar

yayıldı.
Kalkınıyoruz, büyüyoruz tantanaları as-

lında birilerinin daha fazla zengin olurken
çoğunluk daha fazla yoksullaşmaya doğru
hızla yol almakta.

Alın teriyle çalışan değil gayri meşru yol-
larla kara para zenginleri devlet eliyle sana-
yici ve tüccar yapıldı.

Toplum ve onun önderleri, aydınlar, de-
mokratlar işsizlik, sürgün, sorgu, işkence,
cezaevleri, idam, ölüm ve baskı şiddetle ter-
biye edilmeye çalışıldı.

Kişisel çıkar peşinde olanlar korkaklar,
pısırıklar ve asalaklar döndü, “dönek” ve
“düşkün” oldu.

1980 lerin sonunda “Soğuk Savaşın ye-
niği inşa sürecindeki ülkeler” oldu. Bu ülke-
lerde hızla geriye dönüş başladı.

1990 larda yaşanan ekonomik bunalım
özellikle ABD de özelleştirmeler durdurulup

devlet korumacılığı başladı, dış alımda sı-
nırlamalar getirilip ülkesindeki üretici ko-
runmaya alındı. Fakat diğer ülkelerin
korumacılık yapmasına karşı çıktı.

Soğuk Savaş döneminde şeytanla bile it-
tifak yaparım diyen zihniyet inşa sürecin-
deki ülkelerin iktidarlarının yıkılmasıyla
ittifak edip destek verdikleri kendine karşı
cephe açtı. Dün silahlandırıp destekledikleri
kişiler bugün namlularını kendine doğrultu. 

Dün özelleştirme ve gümrük muafiyetleri
yasalarını destekleyenler bugün yaşanan kü-
resel krizin etkileri nedeniyle zarar ve iflas
eden kurumları kamulaştırdı, yerli üretici-
leri korumak amacıyla dış alımı sınırladı.

Ülkemizde özelleştirme hızlanırken taşe-
ron çalışanlara sosyal güvenlik ve sendikal
örgütlenmesini engellemekte.

Sanayici, küçük üretici dış alımlar nede-
niyle üretim yapamaz hale geldi. Dertlerini
anlatan üreticilere “ananı da al git” denildi.

12 Eylül 1980 de yapılan cezaevi ve adli-
yeler yetersiz kalıp yeni adliye ve cezaevleri
yapıldı.

Dün devletin ve iktidarın muhalifleri izle-
nip dinlenirken, bugün ise vatandaşların
tümü gözetlenip dinlenmekte.

Dün kitap ve dergiler basıldıktan sonra

yasaklanırken, bugün yazım aşamasındaki
kitap ve yazılar yasaklanmakta.

Askeri vesayet altında tutulan toplum,
günümüzde “tek adam”, “tek düşünce”
baskısı altında susturulmakta.

Dün işsiz kalan aç kalırdı, bugün devlet
işsizliği teşvik etmekte; çünkü vatandaşla-
rına sadaka dağıtmakta.

Dün tarımda kendine yeten bugün dış
alım yapan olundu.

Dün 40 milyon vatandaşın 3 milyonu sen-
dikalıyken bugün 85 milyonun 3 milyonu
sendikalı.

12 Eylül 1980 zihniyeti muhalefete ve
eleştiriye tahammülü yoktu, bugünde devleti
yönetenler muhalefete ve eleştiriye taham-
mülü yok

İktidara, güçlüye yaranan tatlı su balık-
ları her zaman olduğu gibi bugünde var çı-
karları için dönenler ve düşkünler hızla
çoğalmakta.

Dün insani değerlerimizi birlikte korudu-
ğumuz dost bildiklerimiz bugün kişisel çı-
karları için ortak değerlerimizi çiğnemekte.

Dünden bugüne doğa ve toplum değerleri
hızla erozyona uğramakta, ne yapalım ki
değişim doğanın yasası, kaderimize boyun
eğelim(!)mi? 

Kaderimiz mi?
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Şiddete karşı 
barış dili
Kartal Belediyesi ile Çağdaş Edebiyat Kül-
tür Sanat Eğitim Derneği tarafından düzen-
lenen “Edebiyat Günleri”nin üçüncü gün
etkinliği, geçtiğimiz haftalarda yenilenerek
hizmete açılan Esentepe Mehmet Ali Büklü
Meydanı’nda gerçekleşti. Edebiyatseverlerin
ilgi ile takip ettiği etkinliğin üçüncü günü,
Niyazi Yaşar moderatörlüğünde Av. Celal
Ülgen, Elfin Tataroğlu ve C. Hakkı Zariç’in
konuşmacı olarak yer aldığı “Şiddete Karşı
Barış Dili” adlı söyleşi ile başladı. Saat
18.00’de başlayan programa Kartal Bele-
diye Başkanı Gökhan Yüksel, Cumhuriyet
Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Efendi Ar-
gunşah, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcı-
ları, meclis üyeleri, sivil toplum
kuruluşlarının temsilcileri ile Kartallı edebi-
yatseverler katıldı.

Etkinlikler devam edecek

Söyleşi, şiir ve müzik dinletilerinin ardından
bir konuşma gerçekleştiren Kartal Belediye
Başkanı Gökhan Yüksel, “Bugün Kartal’da
Mehmet Ali Büklü Meydanı’nda edebiyat
etkinliğimiz devam ediyor. Birbirinden kıy-
metli konuklarımız oldu. Hem meydanda
hem mahallelerde etkinliklerimizi sürdür-
meye devam edeceğiz. Bu anlamda şiiri,
edebiyatı, kültürü, sanatı gücümüz yettiği
kadar etkinliklerle büyütmeye gayret göste-
receğiz. Malum pandemi var, ama pande-
minin etkilerinin azaldığı günlerde bu tip
lokal etkinliklerle mahallelerde buluşma
gayretimiz devam edecek. Şiirler, türküler,
şarkılar söyleyip dans edeceğiz. Kısacası
kültür sanatı ve folklörü devam ettirebilmek,
ışığını yükseltebilmek için ve birbirimizi an-
layabilmek için bu etkinlikler devam edecek"
dedi. Etkinliğin sonunda söyleşiye katılan
usta kalemlere Kartal Belediye Başkanı
Gökhan Yüksel tarafından günün anısına
teşekkür belgesi takdim edildi.

6 5 ülkeden 367 sanat elçisinin katıldığı
festivalde bu yıl da Tarihi Kanuni
Sultan Süleyman Köprüsü üzerinden

tüm dünyaya “Sevgi Birbirimize Barış He-
pimize” mesajı verildi. Özel dans şovları,
mehteran gösterisi, uluslararası kukla atöl-
yeleri ve el sanatları çalıştayı, gölde müzik
dinletisi flyboard, jetcar gösterilerinin yapıl-
dığı festivalde yılın basın ödülleri gazeteci
Barış Pehlivan ve Barış terk oğluna takdim
edildi. Gecenin finalinde sahne alan Fatih
Erkoç’un sağlık çalışanları ve öğretmenler
için verdiği konser ise coşkuyu zirveye ta-
şıdı. 22. Uluslararası Büyükçekmece Kültür
ve Sanat Festivali’nin resmi açılış törenine
CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaf-
tancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan
Arslan, Kosova İstanbul Başkonsolosu
Suzan Novoberdaliu, Tunus İstanbul Baş-
konsolosu Hedi Malek, KKTC İstanbul
Başkonsolosluğu Eğitim ve Kültür Ateşesi
Koralp Şerifoğlu katıldı.

22 yılda dünya festivali oldu

Festival açılış seremonisi ve ülkelerin bayrak
şovunun ardından geleneksel festival ateşi
yakıldı. Büyükçekmece Belediye Başkanı
Dr. Hasan Akgün pandemi şartlarında ger-
çekleştirilen festivalde emeği geçen herkese
teşekkür ederek şöyle konuştu: “22’inci
Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür
ve Sanat Festivali her şeye rağmen başladı
ve kültürel zenginliklerle devam ediyor.
2020 ve 2021 maalesef pandemi gölgesinde
bize zorlu bir festival yapmaya sebep oldu.
Kültür hayatını devam ettirmek için bu zor
iki yılda festival yapmanın gururunu taşıyo-
ruz. Şimdi ise İstanbul Büyükçekmece Kül-
tür ve Sanat Festivali’nin Ekrem İmamoğlu
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız
son iki yıldan bu yana İstanbul’un festivali
haline getirerek bize büyük güç katmış. Gü-
cümüze güç katmıştır. Sayın Ekrem İma-
moğlu’na, tüm emeği geçenlere teşekkür
ediyorum.’’

Festivallerin yaşatılması lazım

Konuşmasının devamında festivalin dünya-

daki önemini anlatan Başkan Akgün şunları
söyledi: "Dünya Halk Dansları Federasyo-
nu’nun ısrarla üzerinde durduğu Dünya
Halk Dansları Yarışması sanal ortamda ya-
pılıyor. Dünya fotoğraf yarışması sanal or-
tamda yapıldı. Çocuk temalı kukla
sanatının öğretilmesi veyahut çocuklar ile il-
gili diğer sanatsal faaliyetler çok önemli. Bu
sene kuklayı ortaya koydular. Dünya El Sa-
natları Sempozyumu azaltılarak 35, 40 ül-
keye yakın devam ediyor Mimarsinan
Kervansaray içerisinde. Heykeltıraşlar azal-
tılmış olarak 15 ülkeden gelen heykeltıraşlar
heykellerini yapmaya devam ediyorlar. Çok
enteresan ve çok güzel kültür el faaliyetle-
rini yansıtan sergiler ortaya konuldu. Özel-
likle fotoğraf yarışmasındaki ödül alan
fotoğraflar ve diğer sanatsal faaliyeteler ile

ilgili sergiler son derece dikkat çekici. Her-
kesin Pazar günü akşamına kadar bu sergi-
leri izlemesi mümkündür. Asıl esas olan
burada şudur; CIOFF ve FIDAF tarafından
7 kez üst üste dünyanın en iyi festivali
ödülü verilen ve bu sene de Dünya Festival-
ler Birliği tarafından festival “Onur Ödülü”
alan İstanbul Büyükçekmece Kültür ve
Sanat Festivali dünya kültür hayatına,
sanat hayatına, barışına çok önemli katkı
sağlıyor. Bunun yaşaması için Ekrem İma-
moğlu el koydu ve bunu nasıl İstanbul Fes-
tivali yaptıysa Kültür Bakanlığı da daha
sonra herkesin bu ve benzeri festivalleri üst-
lenerek dünyada bu alanda biz de birinci-
likle oynuyoruz demek zorundayız. Kültür
ve sanat hayatına yaşatmak için festivallerin
yaşatılması lazım."

ŞiŞli Belediyesi engelli yurttaşlarla haya-
tın her alanında bir arada olmak için en-
gelsiz yaşam çalışmalarına devam ediyor.
Bu amaçla hizmete açılan Şişli Belediyesi
Engelli Koordinasyon Merkezi bünye-
sinde, Lions 118 E Federasyonu ve Türk
Lions Beceri Kazandırma Vakfı (TÜL-
BEK) iş birliğinde oluşturulan “Hayata
Dokunuyorum Engelliler İnovatif Atöl-
yesi’’ de faaliyete geçti. Şişli Belediye Baş-
kanı Muammer Keskin’in ev sahipliğinde,
gerçekleştirilen açılış törenine; Lions 118
E Federasyonu Yönetim Çevresi Genel
Yönetmenleri Sibel Güllü ile Birten Bile-
cik’in yanı sıra, TÜLBEK Vakfı Başkanı
Osman İlhan da katılım gösterdi.

İnovatif bir tır tasarladık

Açılış töreninde konuşan Şişli Belediye

Başkanı Muammer Keskin, birden fazla
alana hizmet verecek olan yeni bir merke-
zin daha açılışını yaparak Şişli’ye kazan-
dırmanın mutluluğunu yaşadığını
vurguladı. Keskin, konuşmasına şu şekilde
devam etti: "Lions 118 E Yönetim Çevresi
Federasyonu ile ‘Hayata Dokunuyorum
Projesi’ni ve Marmara Belediyeler Birliği
ile de Şişlili komşularımız ve göçmenlere
yönelik oluşturulan ‘Açık Ev Projemizi’ ha-
yata geçiriyoruz. Hayata Dokunuyorum
Projemiz ile görme engelli bireylerin; ha-
rita, astronomi, anatomi kültür ve tarihsel
varlıklar gibi canlandırmakta güçlük çek-
tikleri alanları, evrensel tasarım ve işitsel
destek kullanarak kavramalarına yardımcı
olacağız. Bunun yanı sıra, toplumsal em-
patiyi oluşturmak amacıyla gören birey-
lerle birlikte etkinlikler tasarlayacağımız bir

ortam yaratacağız. Bu sayede çocukları-
mız öğrenirken biz de aileleriyle sosyal
destek çalışmaları yürüteceğiz. Bu projeye
başlarken temel amacımız İstanbul’da ki
tüm gören ve göremeyen çocuklara ulaş-
mak, onlara kaliteli eğitim alabilecekleri
bir merkez yaratmaktı. Projenin deva-
mında ise, il il gezecek inovatif bir tır ta-
sarlayarak bu çalışmalarımızı tüm
Türkiye’ye ulaştıracağız. Henüz benzeri
olmayan bu projemizle 1 milyonun üze-
rinde görme engelli vatandaşımıza hizmet
götürmeyi hedefliyoruz."

Ahengi yakalayacağız

Emekliler Evi ve Toplum Merkezi olarak
kullanılmaktayken modern bir tasarımla
yeniden faaliyete geçirdikleri binanın en
üst katının, Feriköy ve çevresinde yaşayan

göçmenler ve Şişlili komşular için Mar-
mara Belediyeler Birliği ile yeniden düzen-
lediklerine vurgu yapan Keskin, "Sosyal
uyum ve bir arada yaşamın yeniden an-
lamlandırılacağı Açık Ev Projemiz saye-
sinde Suriyeli, Türk ve diğer uyruklardan
komşularımızla sinema akşamları, müzik
dersleri, mutfak atölyeleri yapacak ve
Şişli’de bir arada yaşamanın ahengini keş-
fedeceğiz. Yine aynı yerleşkede bir araya
getirdiğimiz Engelli Koordinasyon Merke-
zimiz ile de pandemi sürecinde ara vermek
mecburiyetinde kaldığımız Evde Bakım
Hizmetimizi 1 Eylül itibariyle yeniden baş-
latacağız. Yakın zamanda size Emekliler
Evi ve Mahalle Evimiz için müjdeli haber-
leri veriyor olacağım. Emekli komşuları-
mız için projelendirdiğimiz ve mevcut
halinden çok daha nitelikli yeni hizmet bi-

rimimizi en kısa sürede hayata geçireceğiz.
Başta Lions 118 E Yönetim Çevresi ve
Marmara Belediyeler Birliği olmak üzere
Katkı sunan tüm paydaşlarımıza teşekkür
ediyorum" ifadelerini kullandı.

Toplumsal empati oluşturacağız

GUCUMUZE GUC KATTI

Şişli Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi bünyesinde açılan "Hayata Dokunuyorum Engelliler
İnovatif Atölyesi" hizmete girdi. Belediye Başkanı Muammer Keskin, "Toplumsal empatiyi oluşturmak
amacıyla gören bireylerle birlikte etkinlikler tasarlayacağımız bir ortam yaratacağız" diye konuştu

ali_ibrahimonsoy@mynet.com 

ÖN-SÖZ

Ali İbrahim ÖNSOY

Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nin resmi açılış töreni gerçekleşti. Büyükçekmece Kültürpark’ta gerçekleşen
resmi açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Hasan Akgün, 22 yıldan beri bu fastivalin kesintisiz yapıldığını belirterek, "Bu festivali
İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu son iki yıldan bu yana İstanbul’un festivali haline getirerek bizim gücümüze güç katmıştır" dedi

BU GURUR 
HEPİMİZİN

Festival Komite Başkan Yardımcısı ve
Uluslararası Halk Dansları Federas-
yonu (FIDAF) 2. Başkanı Gürhan
Ozanoğlu festivalin 7 kez en iyi festival
ödülü aldığını belirterek şunları söyledi
: "22 yıldır bu Festivalin başındayım.
Söylenecek çok bir şey yok. Büyükçek-
mece halkı her şeyi söylüyor. Onlar ile
birlikte Sayın Dr. Hasan Akgün ile bir-
likte 7 kez dünyanın en büyük festivali
geçtiğimiz yılda da dünyadaki onur
festivali seçildik. Bu gurur hepimizin."
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İTİBAR

B aşlamak bitirmenin yarısıdır derler. Ben buna katılmıyo-
rum. Bence bitirmek başlamanın yüzde yetmiş beşidir.
Kalan yüzde yirmi beş ise başlangıç ve bitiş çizgisi ara-

sında sarf edilen efordur. Yani başlamak yüzdelik dilimi sıfır olan
bir şeydir. Özetle önemli olan koltuktan kalkmak değildir. Yürü-
mek hatta koşmak daha önemlidir dört bacaklı bir sandalyeden
ayrılmaktan. Bitirmek ise yaptığın tüm fedakârlıkların, yaşadık-
larının ve yaşattıklarının, isteklerinin, çaresizliklerinin, beklenti-
lerinin, terlerinin ve uykusuz gecelerinin birkaç saniyeliğine
gözünün önüne gelmesidir. Bitirmek oturduğun koltuk ya da san-
dalyenin yani başlangıç noktasının anlam kazanmasıdır.

Temmuz bir şekilde başladı öyle ya da böyle bitiyor. Nasıl baş-
ladığıyla değil nasıl bitirdiğimizle ilgileniyoruz. Çünkü assolistler
sahneye en son çıktıkları için akılda kalırlar ve bu yüzden asso-
listtirler. Temmuz için aklımızda yer edinenlerin en önemlisi ise
hiç kuşkusuz itibar meselesi. İtibarın sözlük anlamına baktığı-
mızda karşımıza şu kelimeler çıkıyor:

‘’saygı görme, değerli bulunma, güvenilir olma’’
Kısacası sözlük diyor ki saygı görmek istiyorsan, değerli bu-

lunmak gibi bir niyetin var ise ya da güvenilir olmaksa arzun iti-
barın olmalı. Bu durum aklıma Abraham Maslow’u ve onun
meşhur “ihtiyaçlar hiyerarşisi” piramidini getiriyor. Piramide
göre insan önce nefes alma, yemek yeme gibi fizyolojik ihtiyaçla-
rını sonra mülkiyet gibi güvenlik ihtiyacını ardından aile olmak
gibi ait olma ihtiyacını daha sonra başkaları tarafından saygı du-
yulmak, ‘’itibar görmek’’ gibi saygınlık ihtiyacını tamamlıyor
ve  kendini gerçekleştirme aşaması olan son aşamaya geçiyor.
Kendini gerçekleştirmek aşamasına geçen gayet idealist bir insan
için itibar önemli bir hale geliyor. Peki insan için durum bu ise
devlet için itibar nedir? Bir devletin başka devletler ya da kendi
halkı tarafından saygı görmesi neye bağlıdır? Bir milleti oluştu-
ran topluluk karşısındakinin ne yaptığına, ne konuştuğuna, ne
yazdığına, nasıl fikirleri olduğuna mı yoksa sadece nasıl görün-
düğüne mi önem verir? Kısaca devir artık imaj devri midir?
Şimdi meseleye duygusuz varlık hatta Hobbes’a göre birey karşı-
sında güçlü olmasını göstermek için “leviathan” olarak terimlen-
dirilen devlet gözünden bakacak olursak, devletin itibarını
yapılan binaların ihtişamlı olması mı gösterir yoksa devletin de-
mokrasiye, özgürlüğe, insan haklarına, hukuka ve adalete saygı
duyması mı? Sanırım bunun kararını bir devletin içinde barınan
bireyler verir. Eğer bu bireyler, fikre değil görünüşe tapıyorsa
devir imaj devri olur ve konuştuğun laf değil ayağındaki ayak-
kabı önem kazanır. Bana göre ise ihtişamlı bir imaj arkasında
gerçeği saklayanların bir bütün oluşturduğu; talancıların çok
güzel yalanlar söylediği, kibrin ve böbürlenmenin arşa çıktığı, gö-
rünümü güzel fakat içi boş bir binadır. Devlet için itibar ihtişamlı
binalar dikmekse eğer Romanyalı komünist diktatör Çavuşesku
dünyanın en itibarlı insanı Romanya ise dünyanın en itibarlı
memleketi olurdu. Ama olmadı. Ayrıca devletin itibardan bahse-
debilmesi için önce vatandaşlarının fırına gittiklerinde daha ucuz
diye bir önceki günün ekmeklerini almaması ya da pazarda ezil-
miş meyve ve sebzeleri tüketmemesi veya çöpten plastik bidon
toplamaması gerekir. Özetle itibarın ihtişamlı binalardan geçti-
ğini düşünüyorsanız ve “İtibardan kaçınma olmaz.” diyorsanız
önce bolluk içinde yaşadığınızı vatandaşlarınıza da hissettirme-
niz hatta yaşatmanız lazım.

DENKTAŞ’TAN KARAOĞLAN’A

Önemli başka bir mesele ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
KKTC ziyaretinde rahmetli eski Başbakan Bülent Ecevit’i anma-
ması. Bu anıp anmama konusuna girmek istemiyorum. Bunun
yerine geçtiğimiz hafta okuduğum ve beni derinden etkileyen bir
notu sizlerle paylaşmak istiyorum. 

Tarih: 3 temmuz 2006 
Gata’da tedavi gören Bülent Ecevit’e dönemin KKTC Cum-

hurbaşkanı Rauf Denktaş tarafından bir ziyaret yapılır. O ziyaret
esnasında Denktaş, bulunduğu hastanenin anı defterine şöyle bir
not yazar:

“Sen olmasaydın, 1974'te Kıbrıs, Yunanistan'a ilhak edilmiş,
Kıbrıs Türkleri Ada'dan yok edilmiş, anavatanın güvenliği ile ya-
kından ilgili olan bu Türk adası 13'üncü Yunan adası olarak Tür-
kiye'yi muhasara altına almış olacaktı.

Bugün hür ve güven içinde yaşayan Kıbrıs Türkleri sana
minnettardır. Ada, Yunan olmasın diye şehitler veren Ana-
dolu halkı da bizimle beraber sana her gün dua etmektedir.
Seni bekliyoruz, sana ihtiyacımız vardır. Kalk artık, kalk ve
bu güzel vatanın yüzünü güldür. Aziz Ecevit, değerli Başba-
kan, Atatürk ilkelerinin yılmaz savunucusu, Kıbrıs'ın kurtarı-
cısı seni çok seviyor, çok özlüyoruz.”

SEL

Diğer önemli mesele ise dünyamızda ve ülkemizde görülen sel
felaketleri. Rize’de ve Artvin’de görülen sel felaketleri sonrasında
yapılan ‘’çay dağıtımları’’ ya da ‘’dört beş katlı binalardan vazgeç-
mek’’ yönünde yapılan söylemler dışında nasıl bir plan var merak
konusu. Örneğin; Almanya yakın tarihinin en büyük sel felaketini
yaşadı. Sel taşkınlığı beraberinde toprak kaymasını getirdi ve plan-
sız kentleşmeden doğan çarpık yapılar tanınmaz hale geldi. Onla-
rın da bu konuda bizden pek bir farkı yok gibi gözüküyor. Öte
yandan İsviçre dünya üzerinde yoğunlaşan sel baskınlarına karşı
göl, baraj ve nehirlerdeki suyu kademeli olarak tahliye etme kararı
aldı ve bir çalışma başlattı. Türkiye’nin bu konuda aldığı kararlar
Türk futbol takımlarının hangi oyuncuları transfer edeceği kadar
merakla beklenmese de konuyla ilgili “konut projesi” dışında daha
kalıcı ve çözüm getirici bir açıklamayı da gözler aramıyor değil.

MAYMUN PENÇESİ

William Wymark Jacobs, bir İngiliz yazardı. Kısa öykü ve
roman yazıyordu. Ara sıra da korku hikayeleri. Fakat onu günü-
müzde en çok hatırlatan hikayesi “Maymun Pençesi” hikaye-
siydi. Hikayeye göre, bir adam bir maymun pençesi buluyor. Bu
öyle sıradan bir maymun pençesi değil. Ona sahip olana üç iste-
ğini gerçekleştirme fırsatı tanıyan büyülü bir maymun pençesi.
Fakat adam öyle cüretkâr isteklerde bulunuyor ki, üçüncü ve son
istek aslında ilk iki isteğin sonucunda başına gelen tüm belalar-
dan kurtulmak için oluyor. Yazar Jacobs da bu hikayeden hare-
ketle bize şunu söylüyor:

“İnsan arzuları karmaşıktır. İnsan yalnızca istediği şeyi değil,
o istediği şey her neyse kendi istediği gibi olmasını ister. Çünkü
insan genelde kendisine neyin iyi geleceğini bilmez.”

HAFTANIN ÇAK BEŞLİĞİ

70’ler: Neşe Karaböcek - Arım Balım Peteğim
R&B: The Weeknd - In Your Eyes
Soundtrack: Edward Sharpe and Magnetic Zeros - Please!
Rock: Tony Allen and Damon Albern - Go Back
Alternatif: Altın Gün - Goca Dünya
İyi bir hafta diliyorum herkese ve hamakta vakit 

geçirilebilecek bir yaz.

Mehmet HALICI
ON ÜÇÜNCÜ KÖYÜN KAVALCISI

mehmethalici36@gmail.com

B eyoğlu Belediyesi'nin 2 yıl önce
İstiklal Caddesi'ne yerleştridiği
manolya ağaçlarının bulunduğu

saksılar önceki gece İBB ekipleri tarafın-
dan kaldırıldı. Saksıların kaldırılmasının
ardından açıklama yapan Belediye Baş-
kanı Haydar Ali Yıldız, "Milletimize hiz-
met anlayışıyla İBB’nin noksan kaldığı
hizmetlerde yardımına koştuk, eksikle-
rini tamamladık. Yoğun kar yağışı gün-
lerinde ana yolları açan da bizdik,
temizliği yapan da. Ama İBB sırf Be-
yoğlu Belediyesi getirip koydu diye, İs-
tiklal’deki ağaçları kaldırıp attı. Pandemi
sürecinde maske dağıtımını bir gün bile
aksatmadık, temizliği için gece gündüz
çalıştık. Fakat İBB yönetimi İstiklal’e sa-
dece bozmaya ve yıkmaya geldi, hiçbir
etkinlik veya katkısı olmadı. Maske stan-
dımızı yıkmak için gece zabıtalarla yap-
tıkları operasyon hafızanızdadır"
tepkisini gösterdi. 

Neden engelliyorsunuz?

"İstiklal’i daha yeşil, daha temiz, daha
aydınlık, daha neşeli yapmak için verdi-
ğim sözler vardı" diyen Yıldız, "Bu söz-
lerin hepsini yerine getirdik. Caddeyi
baştan sona aydınlattık, Müzik Durak-
ları ile sokak müziğine alanlar açtık, ser-
giler ve kültür etkinlikleriyle caddeyi
süsledik. İstiklal’e iki yıl önce yerleştirdi-
ğimiz saksılar ve ağaçlar, sırf Beyoğlu
Belediyesi logosu taşıdığı gerekçesiyle
yerlerinden atıldı. İBB’ye açıkça soruyo-
rum: Milletimize hizmeti neden engelli-
yorsunuz? Ağaçlardan ne istediniz, size
nasıl bir zarar verdi ki sivil ekiplerinizle
gece 4’te organize olup onları caddeden
attınız? Neden birlikte hizmet etmeyi
değil de hizmet edeni engellemeyi tercih
ediyorsunuz?" diye sordu. 

İstiklal bir simge 

Başlayan tartışmanın ardından İBB
Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstiklal Cad-
desi’nde incelemelerde bulundu. İBB üst
yönetimi ve bürokratlarının tam kadro
eşlik ettiği İmamoğlu, cadde boyunca
gerçekleştirilen yeni nesil düzenlemelerle
ilgili kurmaylarından bilgi aldı. "Arka-
daşlarımla, yaklaşık 1 yıl öncesinden ko-
nuştuğumuz ve başlattığımız imalatları
yerinde görüyorum" diyen İmamoğlu,
"Bugün de yaptığımız şey şu: İstiklal
Caddesi, İstanbul’un önemli bir simgesi.
İBB’nin yetki alanında. Taksim’den Tü-
nel’e kadar bu sürecin planlanması, et-
kinlikler ile zenginleşmesi, tarihi
tramvay ile beraber zenginleşen bu ala-
nın daha profesyonel bir alana sahip ol-
masını oluşturmak adına buranın
temizliğinden, kimliğinden, halkla ilişki-
lerine varıncaya kadar tüm ekibimizle

bir süreç başlattık. Özellikle oturma
gruplarımız çok ilgi gördü. Nefes almak
isteyenler, yol boyunca yürüdüklerinde,
oturup orada dinlenmesi gereken insan-
lar var. Kimlikli, nitelikli, güvenlikli…
Zaten görüyorsunuz özel tasarım. Yani
ahşabıyla, dökümüyle, seçilen ağaçla-
rıyla yeşil örtüyü de burada sağlayan bir
uygulama yaptılar" dedi.  Daha önce
caddede Beyoğlu Belediyesi’nin ahşap
saksılarından yapılma ağaçları oldu-
ğunu hatırlatan İmamoğlu, "Bir yıla ya-
kındır buradaki süreç, Beyoğlu
Belediyesi ile yazışılıyor. Yani yazışma-
lar yapılıyor. Değişim yapılacağı bilgisi
veriliyor vs. Buna duyarsız kalındı.
Üzerinden siyaset yapıldı. Bunun üze-
rine siyaset yapılması, buna bile siyaset
yapılması yazık. İlçe Belediye Baş-
kanı’mız, işine odaklandığında başarılı
oluyor. İşine odaklandığında, bizimle
diyaloğa geçtiğinde birçok sorunun çö-
züldüğünü gördük. İlçe Belediye Baş-
kanı’mıza, başka ilçe belediye
başkanları gibi yapmamasını, belediye
başkanlığına odaklanmasını, hatta yo-
rulduğunda bu banklara oturmasını di-
liyorum. Ağaçlarımıza bir katkı

sunacaksa, olabilir" diye konuştu. 

Başkanımızla da gezeriz!

"Burada temizlik, güvenlik, zabıta ekiple-
rimiz var. Yorulduklarında oturan vatan-
daşlarımız var" diyen İmamoğlu, “Zaten
o işe yarayacak. Çok güvenli. Kolay
kolay yerinden taşınamıyor. Diğerleri
sağa sola taşınabilen ünitelerdi. Belediye
Başkanı gelsin otursun, bir kahvesini
alsın, içsin. Esnafımızla selamlaşsın. O
daha güzel. Burada özellikle halkla ilişki-
ler boyutu önemli. Bir tarafında Halkla
İlişkiler Daire Başkanlığı’mız etkin ola-
cak. Zabıtamız burada etkin olacak. Za-
bıtamızın buradaki fonksiyonu, düzeni
oluşturmak, sağlıklı bir ortam var etmek.
Kültür sanat etkinliklerimiz olacak, ser-
gilerimiz olacak. Geçenlerde Beyoğlu
Belediye Başkanı burada sergi yapmak
istediğini söyledi. ‘Buyurun yapın’
dedim. Bize haber verdiklerinde, belli
günlerde, çakışmadığı sürece iş birliğine
açık bir yönetimiz. İstiklal Caddesi çok
değerli bir alanımız. Burayı İstanbul için
çok daha özel, kimlikli bir alan haline ge-
tireceğiz. İnşallah en yakında Beyoğlu
Belediye Başkanı’mızla da gezeriz bu-

rayı” ifadelerini kullandı. 

Tek bir hizmetiniz yok

İmamoğlu'nun İstiklal Caddesi'nde yap-
tığı açıklamaların ardından Beyoğlu Be-
lediye Başkanı Haydar Yıldız'dan da
açıklama geldi. "Sayın Ekrem İmamoğlu
Beyoğlu’na hoş geldiniz" diyerek sözle-
rine başlayan Yıldız, "İstiklal Caddesi’ne
koyduğumuz saksı ve ağaçları gece saat
4’te kaldırdınız. Bugün yaptığım açıkla-
maya karşılık 'Beyoğlu Belediye Başkanı
işine odaklandığında güzel işler yapıyor,
siyasete girmesin' gibi bir beyanda bu-
lunmuşsunuz. Ben iki yıldır işime odak-
landığım için İstiklal’de temizlik,
güvenlik, kültürel etkinlik olmak üzere
sayısız iş yaptık. Siz iki yıldır işinize
odaklanamadığınız için İstiklal’de yürü-
mek dışında tek bir hizmetinizin fotoğra-
fını gösteremezsiniz. Keşke işinize
odaklanabilseydiniz, keşke İstanbul’a
hizmete odaklanabilseydiniz. Biz sizin
temizlik, güvenlik, etkinlik konusundaki
açıklarınızı kapatmaya devam edeceğiz.
Biz milletimize hizmet ederken siz siya-
set ve algı yapmaya devam edebilirsiniz"
açıklamalarında bulundu.

MANOLYA KAVGASI!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız arasında stant kavgasının ar-
dından manolya kavgası başladı. İlçe belediyesinin 2 yıl önce İstiklal Caddesi'ne yerleştirdiği manolya sak-
sıları İBB tarafından kaldırılınca, Haydar Ali Yıldız, "Milletimize hizmeti neden engelliyorsunuz?" diye sordu.
İstiklal'de incelemelerde bulunan İmamoğlu ise ahşap saksıların kaldırılması için 2 yıldan beri yazışma 
yapıldığını belirterek, "Bunun üzerine siyaset yapılması, buna bile siyaset yapılması yazık" diye konuştu

İMAMOĞLU’NA BAKAN ZİYARETİ
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fransa Ulaştırma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Jean-
Baptiste Djebbari’yi, Saraçhane’de ağırladı. Djebbari, "Özellikle 200 kilometrelik bir metro
hattının tam da inşa edildiği bu vakitte görüşmekten memnuniyet duyacağım" dedi
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İma-
moğlu, Fransa Ulaştırma İşlerinden Sorumlu Devlet Ba-
kanı Jean-Baptiste Djebbari’yi Saraçhane
yerleşkesindeki makam odasında ağırladı. Bakan Djeb-
bari’ye ziyaretinde, Fransa İstanbul Başkonsolosu Olivier
Gauvin de eşlik etti. Djebbari ve ekibine, ziyaretlerinden
dolayı teşekkürlerini ileten İmamoğlu, “Fransa’yla, özel-
likle başkonsolosluğumuz ve büyükelçiliğimizle çok de-
ğerli iş birliklerimiz var. Aynı zamanda İstanbul gibi
önemli bir kentte, çok değerli iş birlikleri için Fransa'nın
farklı kurum ve kuruluşlarıyla görüşüyoruz ve yönetiyo-
ruz. Bundan memnunuz. Daha güzel iş birlikleri için de
tabii ki geliştirmeye dönük çalışmalar söz konusu” dedi.
Daha önce Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo’nun da-
vetlisi olarak Fransa’da bulunduğunu belirten İma-
moğlu, “Umarım Fransa'da da buluşuruz ve bu güzel iş
birliklerinin devamını hep birlikte sağlarız. Zira İstanbul,
Türkiye-Fransa ilişkilerinin odak noktası. Buna, bu yüz-
yılda katkı sunan yöneticiler olmak da hepimiz için de-
ğerli bir davranış biçimi. Umarım bu ilişkiler, yüzyıllar
boyu devam eder” temennisinde bulundu.

Duygularını aktardı
Türkiye’de ve İstanbul’da bulunmaktan duyduğu mem-
nuniyeti dile getiren Jean-Baptiste Djebbari ise, “Deniz
yolu ve limanlarla ilgili görüşmeler yaptım sabah. Gün-
demdeki konular hakkında görüşme fırsatı bulacağız.

Ülkelerimiz arasındaki iş birlikleri konusunda da sizinle
görüşmekten memnuniyet duyacağız. Özellikle de 200
kilometrelik bir metro hattının tam da inşa edildiği bu
vakitte görüşmekten memnuniyet duyacağım. Fransa
Kalkınma Ajansı’yla iş birlikleriniz olmuş. Yine başka ve
gelecekte yapacağımız iş birlikleri konusunda da gö-
rüşme fırsatı yakalamış olacağız ulaştırma konusunda”
ifadelerini kullandı. Bakan Djebbari, görüşme sonra-
sında da İBB anı defterine, duygularını aktardı.

İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu

Beyoğlu Belediye
Başkanı Haydar

Ali Yıldız
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ÇATALCA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAŞIMALI 68 ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİSİNİN 9 YERLEŞİM YERİN-
DEN 2 TAŞIMA MERKEZİ OKULA 7 ARAÇLA 182 İŞ GÜNÜ TAŞINMASI İŞİ 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 : 2021/415754
1-İdarenin
a) Adresi : İzzettin Mahalesi Sencer Sok. No :2 34540 

ÇATALCA/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2127891008 - 2127891594
c) Elektronik Posta Adresi : catalca34@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı İstanbul İli Çatalca İlçesi 

Taşımalı Eğitim Kapsamındaki 68 Ortaöğretim Öğrencilerinin 
9 Yerleşim Biriminden 2 Taşıma Merkezi Okula 182 iş günü 
Taşınması İşiAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale 
dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : ÇATALCA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
c) Süresi : İşe başlama tarihi 06.09.2021, işin bitiş tarihi 17.06.2022
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : ÇATALCA İLÇE MİLLİ EĞT. MD. İZZETTİN 

MAH.SENCER SK. NO :2
b) Tarihi ve saati : 18.08.2021 - 09:30
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 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, 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:
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 belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen
bedelin % 25 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 ve/veya özel sektörde yapılmış her türlü öğrenci ve personel taşıma işi 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 ÇATALCA İLÇE MİLLİ EĞT. MD. (DESTEK HİZMETLERİ 
BÖLÜMÜ )İZZETTİN MAH.SENCER SK. NO :2 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 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

D ijital oyun sektörünün henüz
yeni bir sektör olmasına rağmen
özellikle 2000’li yıllarda yaşanan

teknolojik gelişmeyle büyük bir ivme ka-
zandığını söyleyen İstanbul Aydın Üniver-
sitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dijital
Oyun Tasarımı Bölüm Başkanı Dr. Selin
Süar Oral, “Oyun kavramı aslında insan-
lık tarihinin her zaman içindeydi, fakat
1970’lerden itibaren, ama özellikle
1990’lardan sonra oyun endüstrisi, piya-
saya sürülen farklı oyunlarla birlikte hızlı
bir tüketimi de beraberinde getirdi. Dijital
oyunları bu kadar çekici kılan on-line de-
diğimiz çevrimiçi veya off-line, yani çev-
rimdışı olabilmesiyle birlikte, tekli, çoklu
veya yapay zekaya karşı oynanabilir ol-
ması. Teknolojinin yalnızca gelişmesi
değil, aynı zamanda ucuzlaması saye-
sinde ulaşılabilirliği ve tabii internetin ha-
yatımızın içinde olması dijital oyun
sektörünün günden güne hızla büyüme-
sini sağlıyor” dedi.

Rekor büyüme var

Akıllı telefon, tablet ve bilgisayar konsolla-
rının yaygınlaşmasının dijital oyunlara eri-
şimi kolaylaştırdığını kaydeden Oral,
“Bugüne dek hep dev bütçeleri olan si-
nema endüstrisinden konuşuyorduk,
ancak günümüzde dijital oyun endüstrisi
sadece sinemaya değil, otomotiv, enerji
gibi sektörlere kafa tutuyor. Belki biraz tek-
nik bir konu olacak, ancak örneğin günü-
müzde sınıflandırma açısından AAA
olarak bilinen oyunlar maliyet olarak bu
bahsettiğim konuya dahil. Ve tabii tekno-
loji sayesinde oyunlar git gide daha komp-
like bir hale gelmiş durumda. Mesela
yedinci nesil konsollar geliştirildi; PS3,
Xbox gibi. Üstelik neredeyse iki yıldır ha-
yatımızı büyük ölçüde etkileyen Kovıd 19
salgını, birçok sektöre olumsuz yansısa da
dijital oyun sektörünü olumlu yönde etki-
ledi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
2020 Dijital Oyunlar Raporu’na göre sal-
gınının etkisi ile pazar payı yüzde 9,3 ar-
tışla büyük bir sıçrama yaşadı.
Araştırmalar 2026 yılına kadar dijital oyun
pazarının 295 milyar doları aşacağını or-
taya koyuyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye Orta Doğu'da etkili

Türkiye’nin dijital oyun pazarında Orta
Doğu hakimiyetini elinde tuttuğuna dikkat
çeken Dr. Öğr. Üyesi Oral, “İlk bakışta ve-
liler açısından ‘basit bir oyun’ olarak gö-
rülse de öğrenciler durumun farkında ve
tercihlerini bu yönde kullanmak istiyorlar.
Dijital bir oyun tasarlamak yaratıcılığı, sa-
natı, kurguyu ve bilişimi harmanlamak
anlamına geliyor. Bu bölümden mezun
olan öğrenci yazılımcı, senarist, grafik ta-
sarımcısı, sanat yönetmeni ve içerik plan-
lamacısı olarak çalışabiliyor. Son
kullanıcıya bir dijital oyunun kolay ulaşa-
bilmesi ve oyun üretebilen teknolojilerinde

üretici olarak son kullanıcıya ulaşması ile
dev oyun firmalarına alternatif olarak free-
lancer ve butik oyun üreticilerinin pazarda
yer sahibi olmasının önünü açmış du-
rumda. Bu bağlamda dijital oyun üretimi
tıpkı bireysel tasarım veya bireysel yazılım
işleri gibi kişisel bir hal alabildiğinden diji-
tal oyun sektörüne ve bu sektörün bir ak-
törü olmak isteyenlere her geçen gün daha
cazip fırsatlar ve olanaklar veriyor” diye
konuştu.

Sektörü tek başına taşıyor

Dijital oyun sektörünün son yıllardaki
büyük yükselişinin, tahmin edilenin ak-
sine, Playerunknown’s Battlegrounds
(PUBG) ve Fortnite gibi “hayatta kalma”
(battle royale) türü oyunların gelişmesine
tek başına bağlı olmadığının altını çizen
Oral, “Esasında burada dikkat edilmesi
gereken bu oyunların çıkış tarihleri, bu
oyunların piyasaya sürülmesi ve popüler
olması tam manası ile son kullanıcının
mobil platformlarda ücretsiz olarak mul-
tiplayer battle royale oyunlarına ulaşabil-
mesi ile alakalı olduğunu düşünüyorum.
Hâlihazırda senelerdir 2010'ların başında
Minecraft ve Arma 2 gibi büyük ölçekli
çevrimiçi hayatta kalma oyunları için oluş-
turulan modlar ile PC’ye ek Playstation,
Xbox, Wii gibi oyun konsolları, Battle Ro-
yale deneyimini kullanıcılara sağlanmak-
taydı ve günümüz Battle Royale türü
oyunları üreten Activision, EA Games gibi
dev firmalar ağırlıklı olarak bu platformlar
için üretim yapmakta olduğu için ortaya
çıkan ürünler günümüzde olduğu gibi
düşük ücretli veya ücretsiz olarak son kul-
lanıcıya ulaşamamaktaydı. Son kullanıcı
zaten böyle bir ‘Multiplayer Battle Royale’
deneyimine istekliydi ancak mobil plat-

formlar üzerinde bu tarz oyunların sektöre
sürülmesi ve bu tarz oyunları mobil olarak
oynatabilecek teknolojilerin gelişerek son
kullanıcının eline ulaşması bu oyunların
popülaritesini artırdı diyebiliriz. Ancak ıs-
rarla vurgulamamız gereken bir konu var
ki, o da pandemi süresince oyun oynama-
yan kişilerin bile dijital oyunlara yöneldiği
veya başta sağlık, savunma, eğitim olmak
üzere pek çok sektörün de oyunlaştırma
yöntemlerini kullanarak fiziksel mesafeleri
aştığı oldu” şeklinde konuştu.

Geleceğin meslekleri arasında

Dijital Oyun Tasarımı bölümünün “gele-
ceğin meslekleri” olarak anılan bölümler-
den biri olduğuna dikkat çeken Dr. Öğr.
Üyesi Oral, “Bölümümüz, geleceğin mes-
lekleri olarak anılan bölümlerden biri. Di-
jital çağda bilim, teknik ve sanatı
birleştiren Dijital Oyun Tasarımı özellikle
içinde bulunduğumuz bu teknoloji ça-
ğında hemen hemen her meslek grubunda
kullanılmaya başlanan oyun ve oyunlaş-
tırma ile ilgili olduğundan bölüm mezun-
ları hemen her sektörde istihdam edilmek
için aranan niteliklere sahip oluyor. Hatta
açıkça belirtmeliyim ki öğrenciler daha
mezun olmadan aranan kişiler hale geli-
yorlar. Üstelik sektör, en fazla yatırım alan
sektör durumunda. Yalnızca özel şirketler
değil, hükümet ya da Avrupa Birliği de gi-
rişimcilere büyük fonlar ayırıyor. Buna ek
olarak sektörel bazda olmasa da akade-
mik olarak da önü çok açık bir meslek,
çünkü ülkemiz her ne kadar Orta Doğu
hakimiyetini elinde bulundursa da oyun
tasarımında nereden başlayacağını, ne ya-
pacağını, neleri öğrenmesi gerektiğini bil-
meyen, ancak bu alanda potansiyel bir
yaratıcılığa sahip olan gençler için çok

önemli bir alan. Dijital Oyun Tasarımı tek-
nolojinin gelişmesiyle beraber devamlı
olarak ilerleyen ve kendini geliştiren bir
süreç aslında. Üstelik yüksek lisans prog-
ramı ve mezun sayısı oldukça az” dedi.

İş alanı çok geniş

Dijital Oyun Tasarımı bölümünden
mezun olan öğrencilerin, yalnızca bir diji-
tal oyun tasarımcısı ve geliştiricisi olarak
mezun olmadıklarına dikkat çeken Dr.
Öğr. Üyesi Oral, “Bu öğrenciler mezun ol-
duklarında dijital oyunun içinde barındır-
dığı tüm disiplinlerden yetkinlik sahibi bir
birey olarak mezun olacaklarından bir
grafik tasarımcı kadar iyi illüstrasyon ve
modelleme yapan, bir animatör kadar iyi
animasyon ortaya koyan, bir reklamcı
kadar iyi pazarlama ve kreatif yeteneklerle
donatılmış bir kampanya ortaya çıkaran,
bir senarist kadar iyi senaryo yazabilen ve
bir yazılım mühendisi kadar yazılım yapa-
bilen biri olarak bu bölümü bitirmiş ola-
caklar. Bu da demek oluyor ki bu
bölümden mezun olan bireyler başta
oyun firmaları olmak üzere, interaktif ta-
sarım ağırlıklı çalışan reklam ajansları
(oyunlaştırma, web tasarım, mobil uygu-
lama tasarımı gibi) , animasyon firmaları,
yazılım firmalarına ek bağımsız olarak di-
jital oyun projelerinde çalışabilecek yetkin-
likte olacaklarından freelancer olarak
baştan sona kendi oyunlarını üretip pa-
zara sunabileceklerdir” açıklamalarında
bulundu. Dr. Öğr. Üyesi Oral ayrıca Diji-
tal Oyun Tasarımı mezunlarının, içinde
bulunduğumuz çağda sağlık sektörü, sa-
vunma sanayi, eğitim ve eğlence gibi pek
çok sektörde oyun ve oyunlaştırmanın
yaygınlaşmasıyla birlikte bu alanlarda
görev yapabileceklerinin altını çizdi.

Dijital bir oyun tasarlamanın yaratıcılığı, sanatı, kurguyu ve bilişimi harmanlamak
anlamına geldiğini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Selin Süar Oral, geçtiğimiz yıl sektörün
sinema sektörüyle yarıştığını söylerken, üzerinden daha bir yıl geçmeden küresel
ticaretin öncüsü olan otomotiv, enerji gibi sektörlerin büyüme hızını geçtiğini belirtti

ONLINE OYUNLAR ARABA
SATISLARINI BILE GECTI

İAÜ Dijital Oyun Tasarımı Bölümü’nün, kurulma kararının
alınmasından bugünkü sürece ulaşmasına dek Türki-
ye’deki ve dünyadaki dijital oyun programlarının analiz
edilerek öğrenciyi sektöre hazırlamak için en doğru ve
en etkin ders içeriklerini hazırlamaya çalıştıklarını kay-
deden Dr. Öğr. Üyesi Oral, şu ifadeleri kullandı: “Bizim
programımızın en önemli özelliği, öğrencilerimizi sek-
töre entegre şekilde ve proje bazlı yetiştirmesidir. Bu ne-
denle mezuniyet aşamasına gelene kadar öğrenci, proje
dersleri ve yerinde uygulama stajları ile hem proje üret-
mekte hem de mezun olana dek dijital oyun sektörünün
içerisinde tecrübe sahibi oluyor” dedi. Dr. Öğr. Üyesi
Oral, “Her sene düzenli olarak tüm dünya çapında aynı
anda düzenlenen ve tüm dünyadan dijital oyun geliştiri-
cilerinin katılımı ile gerçekleşen ‘’Global
Game Jam’’ etkinliğine üniversitemiz
ve bölümümüz olarak her yıl katıla-
rak öğrencilerimize bu deneyimi
de yaşatıyoruz. Tüm bunlara ek
olarak İstanbul Aydın Üniversi-
tesi Güzel Sanatlar Fakülte-
si’nin diğer bölümlerinde
olduğu gibi Dijital Oyun Tasa-
rımı Bölümü de sektör pay-
daşları ile iş birliği içerisinde
olup pek çok oyun
firması ile söyleşi-
ler yapıyor, öğren-
cileri bu sektörde
yer alan oyun fir-
malarıyla buluş-
turup onların
oyun üretme
deneyimini bire
bir yaşamasını
ve yerinde uy-
gulama imka-
nına erişmesini
sağlamaya çalışı-
yor” diye konuştu.

iAÜ’DE YERiNDE
UYGULAMA



EMlAk vergisi artışını eleştiren
CHP Milletvekili Gürsel Tekin,
"Böylesi sarsıcı bir ortamda

devletin vicdanlı davranması beklenir ama
ülkemizde iğneden ipliğe her şeye zam
yapmak bir gelenek haline gelmiş du-
rumda. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın kayıt-

larına göre yurttaşlar 414 çeşit vergi ödü-
yorlar. Yani vergi ödenmeyen hiçbir
yaşam alanı bırakılmamış durumda ülke-
mizde" dedi. "Gerçekleşen yeniden değer-
leme ve enflasyon oranlarını ve özellikle
pandemi sürecini hiç dikkate almadan, ta-
mamen gelir hedefi ile belirlenen fahiş de-
ğerlemelerin önüne geçmek iktidarın en
temel görevidir" diyen Tekin, "Vatandaşın
yüzde 50’den fazlasının kendi mülkü olan
evlerde yaşadığı göz önünde bulundurul-
duğunda, Emlak Vergisi'nin ödenmesinde
vatandaşlarımıza destek olmak, vergi öde-
melerini ertelemek sosyal devlet ilkesinin
en önemli gereğidir. Emlak Vergisi'nin
bazı maddelerinde yapılacak değişiklik-
lerle tanınacak hak ve ödevlerle bu soru-
nun aşılması mümkündür" ifadelerini
kullandı. 

Anlaşılması zor

Tekin, "Ülke olarak tarihimizin en kötü
dönemini yaşadığımız bu süreçte, Takdir
Komisyonları’nca tespit edilen yüksek de-
ğerlerdeki artışın hangi ölçüt veya kıstas
esas alınarak belirlendiği anlamakta güç-
lük çekiyorum. Vatandaşımız için olum-
suz koşullar artarak devam ederken,
emlak vergisi için yapılacak artışın ‘yeni-
den değerleme oranın’ minimum ile sınırlı
kalacak şekilde belirlenmesi konusunda
CHP olarak üzerimize düşen görev ne ise
yapılacaktır" değerlendirmesinde 
bulundu.
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C HP Milletvekili Özgür Karabat,
Sultan Pelemiri bitkisinin ço-
ğalma oranının son yıllarda üçte

bir oranına düştüğünü söylerken, "Bah-
çeşehir'in doğal güzellikleri malesef Bah-
çeşehir Belediyesi'nin uygulamalarıyla
son buldu. Bahçeşehir'in her yeri beton
haline getirildi. Bugün sizlere bir konuya
dikkat çekmek istiyorum. Bahçeşehir'de
“Sultan Pelemiri” diye bir bitki var, sa-
dece Bahçeşehir ve çevresinde yetişen İs-
tanbul'a özgü endemik bir bitki. Bu
bitkinin yayılma alanları ne yazık ki son
zamanlarda yapılan uygulamalarla üçte
bir oranında azaldı" ifadelerini kullandı.

Dünya mirası listesinde

Karabat Sultan Pelemirinin Koruma
Eylem Planı çerçevesinde koruma altına
alındığına dikkat çekerken “2014 yılında
bu bitkiyle ilgili “Koruma Eylem Planı”
hazırlandı, 2016 yılında Doğa ve Milli
Parklar Genel Müdürlüğü'yle Üniversite-

ler ve Bahçeşehir Belediyesi'nin ve çevre-
deki müteahit firmaların olduğu bir pro-
tokol imzalanarak korumaya alındı. Aynı
zamanda bu bitki UNESCO Dünya Mi-
rası listesine kaydedildi. Fakat durum siz-
lerinde gördüğü gibi hiç iç açıcı değil.
Koruma Protokolüne hiçbir şekilde uyul-
mamış tam tersi bitkinin olduğu alanlara
harçlar dökülmüş, aynı alanda bira şişe-
leri, soda şişeleri çöp atıklarının olduğu
dikkat çekiyor.” dedi.

Tabelayla bu iş olmaz

Karabat bölgede yaptığı incelemeleri
açıklarken endemik bitki olan Sultan Pe-
lemirinin yetiştiği yerlerin Bahçeşehir Be-
lediyesi tarafından gerekli önlemlerin
alınmadığı için çöplüğe döndüğünü
ifade ederken “Sadece bir koruma tabe-
lası koyarak bu bitkinin korunmasını
sağladığını düşünen Bahçeşehir Beledi-
yesine çağrımızdır! Protokolün gereğini
yerine getirin, Sultan Pelemiri endemik
bir bitkidir, İstanbul'a özel bir bitki ol-
duğu gibi Bahçeşehir'e özgü bir bitkidir,
doğayı korumanın gerekliliğini yerine ge-
tirin! Betonu değil doğayı koruyun, Sul-
tan Pelemirine sahip çıkın" diye konuştu.
Özgür Karabat Bahçeşehir'in doğal gü-
zelliğinin nasıl bozulduğunu açıklarken
“Çok değil 13 sene öncesiydi. Bahçeşe-
hir, ‘’Habitat’’ ödüllü, ‘’Kaliteli Yaşam
Alanı’’ apoletli, örnek yerleşim birimi rüt-
beli güzide bir bölgeydi" açıklamasını
yaptı. 

CHP İstanbul 
Milletvekili ve

PM Üyesi Özgür
Karabat endemik
bir bitki türü olan

ve sadece
Bahçeşehir'de
yetişen Sultan

Pelemiri bitkisinin
Bahçeşehir

Belediyesi'nin
uyguladığı 
politikalar 

yüzünden yok 
olmaya yüz

tuttuğuna dikkat
çekerek bir

açıklama
yayımladı. Karabat,

"Betonu değil
doğayı koru" dedi

HEPiMiZ BiRiZ tEK YÜREĞiZ
Türkiye’nin dört bir yanında peş peşe 

meydana gelen orman yangınlarına tepki
gösteren CHP Genel Başkanı Kemal

Kılıçdaroğlu, “Bu bir sabotaj mı, devlet bunu
mutlaka tespit edecektir. Bu konuda hepimiz

biriz; tek yüreğiz. Bu böyle bilinsin” dedi

CHP lideri Kemal Kılıçda-
roğlu, Antalya’nın Manavgat,
Adana’nın Kozan, Mersin’in

Aydıncık ve Bozyazı ilçeleri ile Osmaniye
merkeze bağlı Dereobası ve Kadirli ilçe-
lerindeki orman yangınlarının ardından
şimdi de Marmaris'te meydana gelen
orman yangınlarına sosyal medya hesa-

bından tepki gösterdi. “Bu bir sabotaj mı,
devlet bunu mutlaka tespit edecektir”
ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, 
“Ormanlarımızın, hayatını kaybeden 
vatandaşlarımızın, çalışanlarımızın, 
ormanlarda yaşayan canlıların hesabı
sorulur. Bu konuda hepimiz biriz; tek yü-
reğiz. Bu böyle bilinsin” diye ekledi.

BETONU DEGIL 
DOGAYI KORU!

Bilimsel adı Cephalaria tuteliana olan Sultan Pele-
miri, "cephalaria" ismi Yunanca (Kafa/Kephale) ke-
limesinden geliyor. Bu cinste çiçekler baş
şeklindeki çiçek tablasında sık şekilde yer alıyor.
Dünyada 94, Türkiye'de ise 39 tür, 1 alt tür ve 1 var-
yete olmak üzere 41 çeşidi yetişiyor. Bu 41 çeşitten
25'i ise endemik. Cephalaria türlerinin yayılışları in-

celendiğinde birbirinden bağımsız iki
farklı alan dikkati çekiyor. Bu iki alandan
biri Afrika kıtasının güneyindeki Kap böl-
gesi. Bu alanda yetişen 16 tür sadece
buraya özgü ve ikinci alan olan Holarctic King-
dom'da yetişmiyor. 1996 yılında İstanbul Bahçeşe-
hir-Kıraç'ta bir cephalaria örneği toplandı. Bilimsel

çalışmalar sonucu toplanan
bu bitkinin bilim dünyası için
yeni bir tür olduğuna karar
verildi. Daha sonra bitkiye İs-
tanbul Üniversitesi Fen Fakül-
tesi Biyoloji Bölümü Emekli
Öğretim üyesi Prof. Dr. Betül

Tutel'in adı verilerek 2005 yılında "cephalaria tute-
liana" olarak yayımlandı ve bitki bilimi dünyasına
yurt dışında basılan bilimsel bir dergide tanıtıldı.

SULTAN PELEMİRİ NEDİR?

Vatandaşa
vergi darbesi
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Yaklaşık 1 buçuk yıldır
ekonomik ve sosyal hayatı derinden etkileyen pandemi
koşullarında milyonlarca vatandaş gelirinden mahrum kalmış,
ticari hayat ciddi zarar görmüşken, vatandaşın ödemesi
gereken emlak vergisi miktarını artırmak ne vicdanla ne de
sosyal devlet ilkesiyle bağdaşmıyor" dedi

İran sınırına 
takviye yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı'nca bu yılın
başından itibaren 1595 teröristin etki-
siz hale getirildiği açıklandı. İran sını-

rında kaçak göçle mücadele kapsamında gerekli
birlik kaydırmaları ve takviyelerin yapıldığı belir-
tildi. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Plan Subayı Hava Muhabere Binbaşı Pınar
Kara, "Göreve devam edilmesi durumunda TSK
unsurlarının Afganistan'da en başından beri ol-
duğu gibi muharip bir görevi olmayacak, meşru
müdafaa dışında herhangi bir operasyonel gö-
revde bulunulmayacaktır" dedi.

Etkin tedbirler alındı

Binbaşı Kara, kara hudutlarının korunması ve
güvenliğinin sağlanması, teröristle mücadelede
etkinliğin artırılması kapsamında; sınırlarda tek-
nolojik vasıtalarla desteklenmiş fiziki güvenlik
sistemleri tesis edildiğini ayrıca hudut birlikleri-
nin imkan ve kabiliyetlerinin sürekli olarak gelişti-
rilerek sınır güvenliğinde etkin tedbirlerin
alınmasının sağlandığını kaydetti. Kara, sınır fi-
ziki güvenlik sisteminin; modüler beton duvar,
yollar, kuleler, tel engel sistemleri, aydınlatma sis-
temleri, kamera ve algılama sistemleri, kiriş,
köprü, seddelerden oluştuğunu belirtti. Fiziki en-
gellerin yanında sınır güvenliğinde engelleme ve
yakalamaya yönelik üç kademeli emniyet sistemi
oluşturulduğuna dikkat çeken Kara, "İlk kade-
mede hudut birliklerinin gözetleme, kontrol, pusu
ve devriye faaliyetleri, ikinci kademede komando
unsurları ile geri bölgede, dere yataklarından ge-
çişi engelleyecek şekilde hareketli pusu ve devriye
faaliyetleri, son kademede ise jandarma unsurları
ile gerekli koordine kurularak yasa dışı geçiş
yapan şahısların yakalanması ve sınır dışı edil-
mesi faaliyetleri icra edilmektedir" diyor konuştu. 

CHP İstanbul Milletvekili 
Gürsel Tekin

Melih Gökçek’e kötü haber
AnAyAsA Mahkemesi (AYM), eski
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
Melih Gökçek'in sosyal medya hesa-

bındaki bazı paylaşımlarıyla CHP Kadın Kolları
Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'nın "kişisel verilerin
korunmasını isteme hakkı"nı ihlal ettiğine karar
verdi. Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Gök-
çek, sosyal medya hesabından olay tarihinde An-
kara milletvekili olan Nazlıaka'nın ailesinin "kaçak
su kullandığı" iddialarına yer verdi ve Nazlıaka'nın
eşine ait şirketin açık adresi, eşiyle diğer yakınlarına
ait kimlik bilgileri ve imzaları içeren fotoğrafları
paylaştı. Bunun üzerine Nazlıaka, Gökçek hak-
kında suç duyurusunda bulundu ancak soruştur-

maya izin verilmedi. Daha sonra Nazlıaka, tazmi-
nat davası açtı. Mahkeme ise Gökçek'in eyleminin
sert eleştiri niteliğinde olduğunu ve "ifade özgür-
lüğü" kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini be-
lirterek, davayı reddetti.
Yargıtayın kararı onamasının ardından Nazlıaka,
Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bu-
lundu. Nazlıaka, kişisel verilerinin korunması, özel
hayata saygı ve adil yargılanma haklarının ihlal
edildiğini ileri sürdü. Ajansın ktardığına göre, baş-
vuruyu değerlendiren Yüksek Mahkeme, Anaya-
sa'nın 20. maddesinde belirtilen özel hayata saygı
kapsamında Nazlıaka'nın kişisel verilerin korunma-
sını isteme hakkının ihlal edildiğine hükmetti.

Özgür
Karabat

Melih Gökçek
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B itişiğinde bulunan kazı
çalışması nedeniyle
önceki akşam saatle-

rinde Sultangazi Uğur
Mumcu Mahallesi'nde Yüksel
ve İncel apartmanlarından
sesler gelmeye başladı. Bina
sakinleri sesler ve oluşan çat-
laklar nedeniyle evlerini boşal-
tarak belediye ekipleri
tarafından otele yerleştirildi.
İki apartmanın etrafına emni-
yet şeridi çekildi. Bina sakin-
leri sabah saatlerinde evlerinin
önüne gelerek bekleyişe geçti.
Bina sakinleri ile incelemeye
gelen zabıta ekiplerinin ise
çökme tehlikesi bulunan iki bi-
naya çok yakın bir noktada
durdukları görüldü. Bazıları
emniyet şeridine aldırış etme-
den şeridin içinde bekledi. Dar
sokakta bazı bina sakinleri
emniyet şeridinin arkasında
olmalarına rağmen binalara
çok yakın şekilde bekledi. Bazı
vatandaşlar ise kazılan alanın
hemen üzerinde bekledi. 

Alan toprakla doldurdu

Dün akşam yapılan inceleme-
lerde inşaat çalışması yapılan
kazıda 5 katlı binanın temeli-

nin altının boşaldığı tespit
edildi. Kazı alanının bu sabah
toprakla doldurulduğu gö-
rüldü. Yüksel apartmanında
oturan Eda Özgün, "Kaç gün-
dür binayı yıktılar öylece bı-
raktılar. Biz bina yıkıldığından
beri çelik kapımızı açarken
zorlanıyoruz, demek ki her
gün bina biraz oynuyordu.
Dün akşam işten geldiğimde
kapıyı açmaya çalıştım, zor
açıldı, içeriye girdim bir prob-
lem yoktu. Eşim geldiğinde
hiç açamadı kapıyı, çekiçle
açtık kapıyı. Tavandan, yere
bir şey attığında çıkan seslere
benzer çat çat sesler gelmeye
başladı. Sonra duvardan tuğla
sesleri pat pat gelmeye baş-
ladı. Yandakilerin çocukları
sandık, arayıp sorduk. Biz so-
runca yandakiler de fark etmiş
ve sallandıklarını hissetmişler.
Hep beraber hızlı bir şekilde
binayı boşalttık. Sonra fark
ettik ki orayı kazmışlar ve
yarım şekilde bırakmışlar, hiç-
bir destek koymadan. Şimdi
de yaptıkları şeyi toprakla geri
kapattılar. Mağduruz, iki bina
arasında açılma var, çatlaklar
oluştu" diye konuştu.  DHA

BEYLİKDÜZÜ BÖLGESİ

ATRİUM TEKEL VE ŞARKÜTER BEYLİKDÜZÜ MERKEZ BÜYÜKŞEHİR ATRIUM AVM NO 40/26
ADIGÜZEL KIRTASİYE MUSTAFA KEMAL PAŞA MH. BEYOGLUCD.No:43 AVCILAR
AKSEM MARKET ÖRNEK MH. SİVAS KONGRE CD 1531 SK. ESENYURT
BATU BÜFE BAHÇEŞEHİR 2. KISIM ŞELALE CD.209 ADA 3 PARSELNO 123 B.ŞEHİR
BATU BÜFE RAMMAR İHLAS MARMARA NO:6/44 B.DÜZÜ
EFE ŞARKÜTERİ VE KURUYEMİŞ FIRUZKOY MH.INONU CD NO:6/1 AVCILAR
EKINCILER YAKUPLU MH.HAKİMİYER CD.NO:38/1 B.DÜZÜ
ER-EN ADNAN KAHVECİ MH. YAVUZ SULTAN SELİM CD NO:1B.DÜZÜ
GULER KURUYEMIŞ CUMHURİYET MH.EMEK  CD   KAVAKLI EMEKEVLER ÇARŞISI B.DÜZÜ
HOZAT GIDA TEKEL MUSTAFA KEMAL PASA MH.ORHAN GAZICD.NO:57 AVCILAR
KLAS MARKET MARMARA CD 1.KISIM ADAMEVKİ KAPALI ÇARŞI NO 1 KAVAKLI
KÖŞEM K YEMİŞ VE TEKEL UNIVERSITE MH.URAN CD NO:23 AVCILAR
MEYDAN BUFE CUMHURİYET MH 19 MAYIS BULVARI 2/A ESENYURT
MUNZUR K.YEMİŞ BUYUKŞEHIR ATRIUM KARŞISI 19 MAYIS CD. B.DÜZÜ
ŞAHBAZLAR MARKET CUMHURİYET MH. GELİNCİK CD. IMAMOĞLU 1 SITESI E 20 B.DÜZÜ

PENDİK BÖLGESİ

AGES TURİZMAGES TURİZMAGES TURİZM BAĞLARBAŞI ATATÜRK CAD. 46 MALTEPE
AKÇAY GIDAAKÇAY GIDAAKÇAY GIDA CEVİZLİ SELANİK CAD. 24/1 KARTAL
AKKUŞLAR GIDA 622.AKKUŞLAR GIDA 
622.AKKUŞLAR GIDA 622. HÜRRİYET mah AYAZMA CAD. 25 kartal
ALİ DURAN PARLAKALİ DURAN PARLAKALİ DURAN PARLAK BAŞKAN SK. BAŞKOMUTAN CD.NO:1/A kartal
BARAN MARKETBARAN MARKETBARAN MARKET KARLIKTEPE mah İTFAİYE SK. 16 kartal
BEKTAŞ GIDABEKTAŞ GIDABEKTAŞ GIDA YALI MAH MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CAD. 67 KARTAL
BİNBİR GIDABİNBİR GIDABİNBİR GIDA CEVİZLİ MAH ORHAN GAZİ CAD. 2 KARTAL
BİZİM MARKETBİZİM MARKETBİZİM MARKET FEVZİ ÇAKMAK MALAZGİRT CAD. 1/1 PENDİK
CANDAN GIDA VE ŞA.CANDAN GIDA VE ŞA.CANDAN GIDA VE ŞA. KUMLAR CAD. 43/A KARTAL
CANSU YAMANCANSU YAMANCANSU YAMAN ÇINARDERE97 56 450 KONUTLAR CAD. NO 15/A PENDİK
DALKILIÇLAR MARKE.DALKILIÇLAR MARKE.DALKILIÇLAR MARKE. PETROLİŞ mah PETROL İŞ CAD. 25 kartal
DAMLA GIDADAMLA GIDADAMLA GIDA ORHANTEPE BANKALAR CAD. TOKİ EVLERİ A BLOK NO:28 KARTAL
EREN TEKEL 3010EREN TEKEL 3010EREN TEKEL 3010 ATALAR MAH BEYAZ KÖŞK CAD. 2/B KARTAL
FİKRİ BOĞAZFİKRİ BOĞAZFİKRİ BOĞAZ BAYINDIR SK. 6 KARTAL
HAS YAREN GIDAHAS YAREN GIDAHAS YAREN GIDA ESENTEPE mah YILDIZ CAD. 17/A kartal
İKİZLER GIDAİKİZLER GIDAİKİZLER GIDA PETROLİŞ MAH BAHÇELER SK. 18/A KARTAL
İSMAİL KIVRAKİSMAİL KIVRAK FEVZİ ÇAKMAK ANİBAL SK. 9/E PENDİK
KOPUZ TEKEL SHOPKOPUZ TEKEL SHOP KARLIKTEPE mah İNÖNÜ CAD.kartal
LİDER GIDALİDER GIDA YALI MAH TİMURHAN SK. 7 KARTAL
MEHMET RESUL VURALMEHMET RESUL VURAL CEVİZLİ KARABÜK CAD. 25/2 KARTAL
METİN BİKİMMETİN BİKİM KORDONBOYU MAH TEKEL CAD. 42 KARTAL
METİN YURTMETİN YURT ÇAVUŞOĞLU mah NEŞELİ SK. 11 kartal
OKY GIDA İNŞ.TUR.OKY GIDA İNŞ.TUR. ORHANTEPE ENGİN SK. 6/B KARTAL
OLİMPİYAT ET GID.OLİMPİYAT ET GID. YENİ mah.ORKİDE SK.kartal
OSMAN OKUROSMAN OKUR GÜLLÜ BAĞLAR TANDOĞAN CAD. 6 PENDİK
OYPAŞ MARKETOYPAŞ MARKET ÇAVUŞOĞLU mah PORTAKAL SK. 12 kartal
PINAR MARKET CEVİZLİ GİRESUN SK. 31/D KARTAL
SEYHAN ÖZTÜRKSEYHAN ÖZTÜRK SARAYLAR CAD. 71/A KARTAL
SUNA KULSUNA KUL KARLIKTEPE mah.FAHRİ KORUTÜRK CAD. 22/1A kartal
ŞENEL DURSUNŞENEL DURSUN VELİBABA YAKACIK CAD. NO:82 A PENDİK
TEMELLER GIDA İHT.TEMELLER GIDA İHT. ÇINARDERE AYAZMA CAD. 22 PENDİK
ÜNVER KURUYEMİŞÜNVER KURUYEMİŞ YUKARI MAH KIZILAY BULVARI NO:18 KARTAL
YAŞAR BAYRAKTAR 6. DENİZ CAD. 14 pendik

ATAŞEHİR BÖLGESİ

SS.KODU  MEKAN KODU MEKAN ADI ADRES
161922 70215 AVŞAR TEKEL BÜFE KAYIŞDAĞI AKYAZI CAD. NO:25/D ATAŞEHİR
161857 57 AYDIN GIDA 104 KÜÇÜKBAKKALKÖY ŞERİFALİ CAD. 27 ATAŞEHİR
161863 91 BERK MARKET ATATÜRK MAH. MERİÇ CAD. NO 15 BOTANİK ÇARŞISI ATAŞEHİR   
161858 63498 BERRA GIDA KÜÇÜKBAKKALKÖY YENİDOťAN CAD. NO:6/A ATAŞEHİR
161859 60 CEBİROĞLU GIDA 105 İÇERENKÖY MEZARLIK YOLU SK. 22 ATAŞEHİR
161880 223 ÇAYLAN GIDA İÇERENKÖY MAH. KARAMAN ÇİFTLİĞİ YOLU NO:45/N ATAŞEHİR
161867 160 DOĞU MARKET 121 YENİŞEHİR BARAJ YOLU CAD. 2 ATAŞEHİR
161932 75709 DOSTLAR BÜFE KAYIŞDAĞI KAYIŞDAĞI CAD. 255 ATAŞEHİR
161873 69082 ECESER KÜÇÜKBAKKALKÖY BAĞLIK SK. NO:6/A   ATAŞEHİR
161926 57649 ELİF TEKSTİL MEVLANA MAH. ALBAYRAK CD. NO:6 ATAŞEHİR
161853 280 FERİDUN KILIÇ ( KARDEŞLER BÜFE ) KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH. KOCACEVİZ CAD. NO:1A ATAŞEHİR
161869 131 GENÇ BÜFE 118 ATATÜRK MAH. TURGUT ÖZAL BULVARI GARDENYA ATAŞEHİR
161921 319 GÜNAY GIDA 153 KAYIŞDAĞI KAYIŞDAĞI CAD. 47 ATAŞEHİR
161865 100230 GÜNGÖR MARKET ATAÜRK MAH. KAMELYA 1 BLOKLARI KAPI NO 9T D:2 ATAŞEHİR
161868 167 HİLAL GIDA (PİYAM) YENİŞEHİR BARAJ YOLU NO:10 ATAŞEHİR
190023 111652 İBRAHİM GÜNCÜ MEVLANA MAH. ANADOLU SK. NO:33 İÇ KAPI NO :7 ATAŞEHİR
161896 136 KERVAN GIDA 310 YENİSAHRA YAVUZLAR  CAD   NO:32/F ATAŞEHİR
161931 58663 KÖŞEM MARKET KAYIŞDAĞI AŞIK VEYSEL SK. NO:60 
161906 354 NURCAN MARKET 249 İÇERENKÖY MAH. MESKENLER GİRİŞİ NO:201/A ATAŞEHİR
189334 111215 OYA BİLGİR BARBAROS MAH.AÇELYA SK. D2 1 BLOK NO: 2 A İÇ KAPI NO : 1 ATAŞEHİR
161933 315 ÖZTEM-AKTAŞ GIDA 152 KAYIŞDAĞI KAYIŞDAĞI CAD. 73 ATAŞEHİR
161866 147 PİYA UNLU MAMULLERİ İNŞ.

GIDA SAN TİC.LTD ŞTİ YENİŞEHİR BARAJ YOLU CAD. 2 BLOK ATAŞEHİR
161878 106 UMUT GIDA İÇERENKÖY MAH. ESKİ ÜSKÜDAR YOLU CD. NO:20/3 ATAŞEHİR
161899 100235 YILDIZ AKKUŞ ( GÜVEN GIDA ) BARBAROS MAH. MİMAR SİNAN CD. NO:104/B ATAŞEHİR
161877 217 YILMAZ GIDA  PAZ.201 İÇERENKÖY MAH. SUCULLU SK. KÜÇÜKBAKKALKÖY YOLU ATAŞEHİR

KÜÇÜKÇEKMECE BÖLGESİ

189043 1848 ABDUL MALEK HAROUN 235
189132 1759 ADALI ÖZŞAHİN 415
189242 1691 ALİ GÜNEŞ 138
189228 2932 ALİ MARKET 618
189080 2135 ALKOÇLAR MARKET 226
189233 65301 BAHADIR GIDA 621
189223 2955 BIZIM BUFE 678
188993 1773 ECEM BUFE  506
189042 1838 EDA ERYILMAZ 236
189214 2797 EKO MİNİ BAKKAL 624
189126 68810 EKONOMİ MARKET 445
189090 1568 ELFİDE TOPÇU 399
189073 1614 EMRE ŞARKÜTERİ 156
189217 2723 ERDAL ÜNVERDİ GIDA 635
189011 82297 GÖKDELENLER ATAKÖY
189201 2947 GÖNEN MARKET 551
189202 62509 GÖNEN-2 MARKET 503
189129 1904 GÖZDE GIDA 408
189040 1796 GÜLTEN USUL 238
189216 2779 GÜVEN GIDA 631
189208 3028 HALK MARKET 542
189041 1805 HANİFE  ERDÖNMEZ 237

189243 1697 HASAN ÖZSOY 137
189189 2713 İMREN GIDA 504
189232 59543 KARDES KURUYEMIS 665
189120 2310 KARDESLER MARKET 331
189127 68731 KÖŞEM BÜFE   444
189220 2988 KUMRU GIDA 636
189194 2804 MAGİİ MARKET  2
188999 1790 MELIKE BUFE  508
189062 2516 ONUR GAZETE 462
189013 55490 ÖRNEK MARKET 710
189121 2449 RIZAOĞULLARI 435
189231 2877 SEÇKİN AGDEMİR 688
189171 2809 SEDAT ERDEM 747
188994 1763 SEVIMLI GIDA  505
189016 3092 STAR GAZETE TEKEL BAYİİ 753
189192 2701 ŞAHİN KURUYEMİŞ 511
189179 2168 ŞENCAN GIDA 315
189227 2936 ŞEREF MİNİ MARKET 666
189119 2322 VİLLA MARKET 213
189207 65117 YUNUS MARKET  508
189193 2736 YÜKSEL GIDA 547

MEKAN ADI  01.07.2021-
04.07.2021 NET ŞATŞ/NET İADE

MEKAN
KODU

SS.
KODU

MEKAN ADI  01.07.2021-
04.07.2021 NET ŞATŞ/NET İADE

MEKAN
KODU

SS.
KODU

DAMGA’YI iSTANBUL’DA
BULABiLECEĞiNiZ 
BAYiLERiN LiSTESi

KAZI CALISMASI
TAHLIYE ETTIRDI

Tarihi rıhtım
ziyarete açıldı

Sultangazi'de iki bina, bitişiğinde ki kazı çalışmasından etkilendi. Tahliye edilen iki binanın yanında kazılan alan kapatıldı. Bina sakinleri
otellere yerleştirildi. Çekilen emniyet şeridine aldırış etmeyen bina sakinleri çökme tehlikesi bulunan binaların önünde bekleyişini sürdürüyor

156 yaşındaki Beylerbeyi Sa-
rayı'nın 113 metrelik rıhtımı
vatandaşların ziyarete açıldı.
Rıhtım drone ile görüntü-
lendi. Beylerbeyi Sarayı'nın
yapımı Temmuz 1863'te baş-
ladı. Beylerbeyi Sarayı'nın
resmi açılışı, 21 Nisan 1865'te
Sultan Abdülaziz'in katılı-
mıyla gerçekleştirildi. Yapıl-
dığı dönemde çoğunlukla
yazlık saray ve devlet konuk
evi olarak kullanılan Beyler-
beyi Sarayı, Fransız İmpara-
toru III. Napolyon'un eşi
İmparatoriçe Eugenie, Alman
İmparatoru II. Wilhelm gibi
siyasi aktörleri ağırladı. 156
yaşındaki Beylerbeyi Sara-
yı'nın 113 metrelik rıhtımı ta-
rihi yapıya zarar verilmeden
vatandaşların ziyaretine
açıldı.

İstanbul'a kazandırdık

Milli Saraylar Anadolu Ya-
kası Daire Başkanı Osman
Celaleddin Urhan, "Milli Sa-
raylar Başkanlığımıza bağlı
Anadolu Yakası'nın tek saray
olma özelliğine sahip Beyler-
beyi Sarayımız 1863 ve 1865
yılları arasında 32'nci Os-
manlı Padişahı, Sultan Ab-
dülhamid tarafından
yaptırılmıştır. Bugün ziyarete
açmış olduğumuz rıhtım

özellikle yazlık saray olarak
devlet adamlarının, yabancı
konutların rıhtımdan rahat
bir şekilde ulaşabilmesi için
yaptırılmıştır. Biz de bu 113
metrelik rıhtımı ziyarete aça-
rak İstanbulumuza bir teras
kazandırdığımızı düşünüyo-
ruz" dedi.

Ailem ile birlikte geldik

Urhan, sözlerine şu şekilde
devam etti: "Bu rıhtımda
özellikle gün batımı manz-
arası ve 15 Temmuz Şehitler
Köprüsü ile beraber inanıl-
maz bir atmosfer oluştur-
makta. Bu atmosferi
yaşamak isteyen ziyaretçileri-
miz pazartesi günleri hariç
saat 22.30'a kadar restoran,
kafeterya, bahçemiz ve rıhtı-
mımızı ziyaret edebilir. Rıhtı-
mın İstanbul'un en büyük
manzarasal rıhtımı olduğunu
söyleyebiliriz. Rıhtımı açar-
ken, tarihi dokunun zarar
görmemesine de önem ver-
dik. Tarihi zemine mermerlere
zarar verici objelerden uzak
durmaya çalıştık." Beylerbeyi
Sarayı'nı gezmeye gelen Nuh
Yıldırım, "Rıhtım güzel bir
yer. Ailem ile birlikte geldik.
Tarihi öğrenmiş olduk. Her-
kesin gelmesini tavsiye ede-
rim" diye konuştu. DHA
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O lay, dün sabah saatlerinde Şişli
Kurtuluş'ta meydana geldi. İd-
diaya göre, apartmanın bodrum

katından bebeğin ağlama seslerini duyan
üst kat komşusu Zilan Akman ve arkadaşı
Safa Bayad aşağı indi. Apartman boşlu-
ğundaki pencereden bakan Zilan Akman
babasıyla yaşayan 1,5 yaşındaki Seyf
isimli bebeğin titreyerek ağladığını gördü.
Bebeğin yanına giden Akman, vücudunda
morluklar ve yaralar gördü. Durumu po-
lise bildiren Akman, bebekle birlikte hasta-
neye gitti. Seyf bebek hastanede tedavi
altına alınırken, Suriyeli baba ise gözaltına
alındı. İfadesi alındıktan sonra serbest bı-
rakıldığı öğrenilen Suriyeli baba evinin
önünde mahalleli tarafından darbedildi.

Her yerinde yanık var

Zilan Akman, "Bebek ağlama sesine indik
aşağıya, apartman boşluğunun orada bir
cam var oradan baktık. Çocuk yere çö-
melmiş titriyor ve ağlıyordu. İçeriye girdik.
Bebeğin her yerinde sigara yanıklarını gör-
dük. Polisi aradık. Polisle beraber bebeği
hastaneye götürdük. Çocuk şu an tedavi
altında durumu iyi değil. Bir aydır burada
kalıyorlar, annesi 3 aylıkken terk etmiş
memleketine gitmiş. Daha önce de babası
bebeğini sürekli bırakıp gidiyordu. Arka-
daşım Arapça biliyor. Ayağına ne oldu-
ğunu anlat diye söyledi. Çocuk yerden
sigara paketini aldı yaralarına bastı. Dok-
tor da gördü zaten sigara yanığı olduğunu
söyledi. Hastanede bir gün çocuğun ya-
nında kaldım. Sonra kurumdan geldiler
beni gönderdiler. Bebeğin çektiği acıya
büyük bir insan dayanamaz, babanın
yarım saat önce serbest bırakılıp eve geldi-
ğini söylüyorlar. Biz Seyf bebek için adalet
istiyoruz" dedi. Safa Bayad, "Bir ses geldi.
Çocuk çok bağırıyordu. Aşağıya indik, ço-
cuğun çok korktuğunu gördük. Çocuğun
vücuduna baktım her yerde morluk vardı.

Her yerde kan vardı. Çok kötü durum-
daydı. Hemen polisi aradık" diye konuştu. 

Bunu nasıl bırakıyorlar?

Komşu Kazım Akman "Sabah kızım
aradı. Alt kattan çocuk sesi geldiğini söy-
ledi. Aşağı inip bakmış, çocuk çığlık atıyor
ve titriyordu. Sonra hastaneye götürdüler.
Tırnağında yara vardı çocuğun, can hav-
liyle çocuk kendi tırnağını söküyor. Kızım
'Ne yapalım' diye sordu. Ben de hemen
polisi arayın dedim. Babasının böyle bir
şey yapacağını beklemiyorduk. Çocuk şu
an tedavi altında. Eğer babası bunu yap-

tıysa en ağır ceza neyse onu almasını isti-
yoruz. 25 gündür burada kalıyordu. Ço-
cuğunu her gün başka birilerine
bırakıyordu. Daha önce cezaevine girdi.
Çocuğu başkasına bırakmıştı. Çocuğun
babası seviliyordu mahallede ama çocu-
ğun vücudunu hiç görmemiştik. Sigara iz-
lerini görmemiştik. Görseydik müdahale
ederdik. Çocuğu annesi terk etmiş. Çocu-
ğun videosunu attılar bana bakamadım.
Adalet yerini bulsun. Adam başımıza mu-
sallat olsun öldürelim mi? Nasıl bunu bı-
rakıyorlar. Toplumda böyle insanın bir
dakika durması zarardır." dedi. DHA

BEBEGE ISKENCE!

zeyTinburnu Belediyesi'nin
eski binasındaki restorasyon es-
nasında bulunan tarihi mozaik-

ler, müze alanında sergilenmeye
hazırlanıyor. İstanbul’da 18. yüzyılda Zey-
tinburnu Askeri Hastanesi olarak inşa edi-
len tarihi bina, daha sonra subay
çocukları için yurt, askerlik şubesi, tanzim
satış yeri olarak hizmet verdi, ardından ise
25 yıl boyunca Zeytinburnu Belediyesi
başkanlık binası olarak kullanıldı. Beledi-
yenin yeni bir binaya taşınmasının ardın-
dan bu alanda restorasyon süreci başladı
ve M.S. 5. yüzyıl olduğu düşünülen Roma
dönemi mozaiği bulundu. Mozaik, Kazlı-
çeşme Sanat adıyla hizmet vermeye başla-
yan binada camdan bir koruma altına
alınarak sergilenmeye başlandı. Binanın
bahçesinde devam eden yeni mozaik ara-
yışları ise olumlu sonuçlandı. İstanbul Ar-
keoloji Müzelere Müdürlüğü denetiminde
bu alanda deneme kazıları yapıldı. 2019
Haziran ayında deneme kazısında yeni
mozaikler bulundu. İstanbul II Numaralı
Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Ko-
ruma Bölge Kurulu kararları neticesinde
kazı işlemi tamamlandı. Şimdi ise
alanda restorasyon ve konservasyon çalış-
maları başladı. Tarihi yapının otopark kıs-
mının yaklaşık 1.5 metre altında bulunan
mozaikler hakkında bilgi veren Zeytin-
burnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy,

"İçinde bulunduğumuz alan 1984’ten
2015’e kadar Zeytinburnu Belediye Baş-
kanlığı binası olarak kullanılan bir yapı.
Şu anda bu alanın otopark kısmındayız.
Bina altında bulunan mozaiklerin ziyarete
açılma tarihi ise 2018. Biz göreve başla-
dıktan sonra içerideki mozaiklerdeki geo-
metrik desenlerinden mozaiğin bina
dışında da devam ettiğini düşündük. İs-
tanbul Arkeoloji Müzelere Müdürlüğü de-
netiminde bu alanda deneme kazıları
yaptık. 2019 Haziran ayında deneme kazı-

sında mozaiği bulduk. Kurul kararları ne-
ticesinde kazı işlemini tamamladık. Şimdi
buradaki mozaikleri de ziyarete açmak
üzere restorasyon ve konservasyon çalış-
maları yürütüyoruz. Burayı güneşten, yağ-
murdan koruyacak ve ziyarete açacağız,
üzerini kapatacağız. İçerisiyle beraber top-
lamda yaklaşık 186 metrekarelik bir mo-
zaik keşfettik. Mozaiğin 4’te 3’ünü şu
anda bulmuş durumdayız. Bu sur dışında
bulduğumuz en büyük mozaik. O bakım-
dan sadece ilçenin değil İstanbul’un tari-

hini de etkileyecek yeni bir bulgu diyebili-
riz” diye konuştu. Mozaiklerin Geç
Roma-Erken Bizans dönemine ait olduğu
düşünüldüğünü belirten Başkan Ömer
Arısoy, “Bununla ilgili bir sempozyum da
yaptık ve bu önümüzdeki günlerde kitap-
laşacak. Buranın bir an evvel bitip mozaik
müzesine kavuşmasını hayal ediyoruz.
Özellikle dışarıda keşfettiğimiz bu bölüm,
bina içini görmek istemeyen ziyaretçileri-
miz için de dışardan da kolaylıkla görüle-
bilecek” dedi. DHA

Olay geçtiğimiz Pazar günü Zekeriya-
köy Mahallesi, Hasan Ali Yücel Cad-
desi üzerinde meydana geldi. Güvenlik

kameralarına yansıyan görüntülerde Buket
B.'nin kullandığı otomobil bir siteden çıkarken
yolda yatan Cindy isimli köpeğin üzerinden
geçti. Köpek feryat ederek sokak arasına doğru
koşarken, otomobil sürücüsü durmayarak yo-
luna devam etmişti.

Gerçekten üzgünüm

Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca otomo-
bil sürücüsü Buket B.'ye tepkiler çığ gibi büyüdü.
Gelen tepkiler üzerine o gün orada bir köpeği ez-
diğini söyleyen Buket B. yaşananlarla ilgili ola-
rak "Maalesef çok üzgünüm, üç gündür kabuslar
görüyoruz ailece. Çok istemeden olan bir olay.
Kesinlikle ben hayvan besleyen, sokak hayvanla-
rını besleyen bir insanım. Sitenin çıkışında,
yokuş yukarı çıkıp sola doğru döndüğümde önce
bir şey hissetmedim ama daha sonra sanki bir
çöpün üstünden geçiyormuşum gibi hissettim.
Daha sonrasında aynadan baktığımda, koşan
bir köpek gördüm. Hemen dönülmez olan nok-
tadan paniklediğim için zaten orada kavşak var
aslında, dönülmez olan yerden dönerek köpeği
aramaya çalıştım. Ama köpek koşarak araya gir-
diği için göremedim. Sitenin ucuna kadar aradık
ama yaralı bir hayvan görmedim ve ben de zarar
gelmediğini düşündüm. Ya da aradan falan geç-
tiğini düşündüm açıkçası. Çok üzgünüm, keşke
yaşanmasaydı böyle bir şey. Umarım kendimi
doğru ifade edebilmişimdir. Elimden ne geli-
yorsa Cindy için yapmaya hazırım. Ayrıca sokak
hayvanlarına da ayrıca mama yardımında bulu-
nacağım. Ama dediğim gibi böyle talihsiz bir
olay hiçbir insan bilerek, kasti olarak, isteyerek
yapamaz. Caniliğe girer, insanlık sıfatına yakış-
maz. Burada sitede arkadaşlar bana ulaştılar,
ben zarar gördüğünü bile bilmiyordum. Bana
ulaştılar ve ben hemen duyar duymaz Cindy'i zi-
yarete gittim. Çok üzüldüm ama şükür ki yaşıyor
ve şu anda durumu iyiye gidiyor. İnanın iki gün-
dür dualarım onunla birlikte. Umarım hiç kimse
böyle bir şey yaşamasın, çok ağır bir şey gerçek-
ten, çok üzgünüm. Cindy'e ben her anlamda
destek olacağım zaten, masraflarını karşılayaca-
ğım. Bununla birlikte, Cindy'e bakan arkadaş-
larla konuştuk sokak hayvanlarına mama bağışı
yapacağım. Umarım bu da bir örnek olur. Onlar
da bizim can yoldaşımız, onlarla birlikte yaşıyo-
ruz. Hep birlikte güzel bir şekilde neden yaşama-
yalım" şeklinde konuştu. DHA

Temmuz ayı İBB Ulaşım Koor-
dinasyon Merkezi (UKOME)
Toplantısı, İstanbul Kongre

Merkezi'nde İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu Başkanlığı'nda yapıldı. İstanbul
trafiğini ilgilendiren kararların görüşül-
düğü toplantıda, İstanbul genelinde ilk
etapta bin adet yeni taksinin hizmete alın-
masını kapsayan taksi taşımacılığını dü-
zenleme teklifi görüşüldü. İBB'nin teklifi,
uzun tartışmalar sonucunda oy çoklu-
ğuyla reddedildi. 
İnatla tekrar edeceğim

İmamoğlu taksi talebiyle ilgili, "Israrla ve
inatla tekrar etmeye devam edeceğim ki,
düzenlediğimiz, ölçtüğümüz, biçtiğimiz,
tasarladığımız ve 5 bin taksi ihtiyacı oldu-

ğunu bildiğimiz bu şehirde, bunu İBB la-
yıkıyla da işletebilir. Bu bir regülasyon
görevi oluşturur. Bu sistem diğer taksileri
de bu sisteme çeker ve onları da sisteme
katar. Hiçbir zaman esnafta, şoförde,
taksi plaka sahibi de mağdur olmaz. Bu
sayede herkes kazanır" dedi. İBB Ulaşım-
dan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı
Orhan Demir, "Bin taksiye evet dersek,
bunun bir ihale süreci olacak. Şeffaf ola-
rak yapılacak. Herkesin gözü önünde
canlı yayınla yapılacak. Belediyenin mül-
kiyetinde işletilecek taksiler. Bu ne sağla-
yacak. Çalışan esnafımızın özlük hakları
korunmuş olacak. Daha teknolojiye
uygun iletişim teknolojilerle taksi çağrıla-
bilecek ve yeni bir taksi modelinin nasıl
olması gerektiğini göstermiş olacağız"

şeklinde konuştu. İstanbul Taksiciler
Esnaf Odası(İTEO) Başkanı Eyüp Aksu,
İstanbul Teknik Üniversitesi'nin raporuna
göre İstanbul'da taksi sayısının yeterli ol-
duğunu belirterek, "İstanbul'da bazı saat-
lerde özellikle sabah ve akşam saatlerinde
olmak üzere, metro, metrobüs, raylı sis-
temler, minibüsler ve halk otobüslerinde
yolcu yığılmaları başladığı zaman paralel
olarak taksi taşımacılığı talep edenlerde
de yığılma oluyor. Sabah saatlerinde nasıl
metroya metrobüse, tramvaya İstanbul
halkı binmekte zorlanıyorsa aynı oranda
da taksiye bir yoğunluk oluyor. Bırakın
bin taksiyi 40 bin taksiyi hizmete alsanız o
saatlerde halkın o ihtiyacına cevap vere-
mezsiniz" sözleriyle yeni taksi alımına
gerek olmadığını ifade etti. DHA

Osmanlı döneminde askeri hastane olarak kullanılan, 25 yıl boyunca Zeytinburnu Belediye Başkanlığı binası olarak hizmet
veren tarihi yapının otoparkının altında bulunan yaklaşık bin 700 yıllık mozaiklerin restorasyon ve konservasyon çalışmaları
başladı. Geç Roma-Erken Bizans dönemine ait olduğu düşünülen mozaikler, çalışmalar sonrasında ziyarete açılacak

Sarıyer'de geçen pazar günü otomobiliyle bir
siteden çıkarken yolda yatan köpeğin üz-
erinden geçtiği ve durmayarak olay yerinden
uzaklaştığı güvenlik kameralarına yansıyan
Buket B. konuştu. Buket B., "Ben de hayvan
severim, evimde hayvan besliyorum. Kesin-
likle köpek ezdiğimi fark etmedim. Yoksa
mutlaka durup ilgilenirdim'" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye-
si'nin (İBB) bin adet yeni taksinin

hizmete alınması teklifi oy
çokluğuyla UKOME toplantısında

reddedildi. İmamoğlu taksi
talebiyle ilgili, "Israrla ve inatla
tekrar etmeye devam edeceğim
ki düzenlediğimiz, ölçtüğümüz,

biçtiğimiz, tasarladığımız ve 5
bin taksi ihtiyacı olduğunu

bildiğimiz bu şehirde, bunu İBB
layıkıyla da işletebilir" dedi

Mozaikler restore ediliyor

Şişli'de bir apartmanın bodrum katında Suriyeli babasıyla yaşayan Seyf isimli bebeğin ağlama seslerine inen komşuları, be-
beğin vücudunun yaraları gördü. Seyf bebek hastanede tedavi altına alınırken, babayı mahallede gören komşuları darp etti.

YARALARDAN
HABERİMİZ YOKTU
Burhan Aygün "Lokantadaki esnafın
elinde görüyorduk bebeği. Bir işi olup
acil gitmesi gerektiğini söylüyordu. Biz
de inanıyorduk. Çocuğun vücudun-
daki yaralardan izlerden hiç haberimiz
yoktu. Bebeğin bazen ağlama sesleri
geliyordu. Biz normal bebek ağlaması
sesi zannediyorduk." dedi. Türkçe ko-
nuşamayan Suriye uyruklu Cemal
isimli bir kişi, kendisini tercüme eden
Safa Bayat aracılığıyla şöyle konuştu:
"Bazen aynı evde kalıyoruz. Babası ço-
cuğa her zaman vuruyor. Yemek ver-
miyor. Kötü muamele yapıyor. Akli
dengesi yerinde değil."

Bin yeni taksi teklifine ret!

Köpeği fark
etmedim

İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu
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Türkiye'nin en önemli pandemi merkezlerinden biri
olarak 1,5 yıldır on binlerce hastaya hizmet veren
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde de Kovid

şüphesiyle başvurular ve PCR pozitiflik oranları hızla
yükseliyor. Merkez olarak çoğunlukla kanser, kalp, tansi-
yon hastaları gibi yüksek riskli ve kronik hastalığı olan
hastaları takip ettiklerine işaret eden İstanbul Üniversi-
tesi - Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon
Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğ-
retim Üyesi Doç. Dr. İlker İnanç Balkan, son günlerde
Kovid nedeniyle daha ziyade bu hastaları yatırdıklarını
ve bu kişilere de yakın çevrelerindeki aşısız bireylerden
hastalık bulaştığını vurguladı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen ise artık sadece hastalık açı-
sından değil tıp eğitiminin de tehlikeye girdiğini söyleye-
rek "Biz aynı zamanda tıp eğitimi veren bir kurumuz. Bu
yıl da yüz yüze eğitim yapma imkanı olmaz bulamazsak
gerçekten bu kuşak arzu edilen tıp eğitimini alamadan
mezun olacak" dedi.

Teşhis gecikiyor

Doç. Dr. Balkan, Kovid şüphesiyle kendilerine başvuran-
ların çoğunun, belirtileri yaşadığı halde genellikle "Klima
çarptı" düşüncesiyle test yaptırmakta geç kaldığına dikkat
çekti ve bunun da hem tedaviyi geciktirdiğini hem de
virüs yayılım hızını artırdığını söyledi. Doç. Dr. Balkan,
"Hala birçok vatandaşımız, halsizlik, ateş, kas ağrısı, ök-

sürük gibi belirtileri olduğu halde 'Acaba gribal enfeksi-
yon mu geçiriyorum, soğuk algınlığı mı geçiriyorum,
klima mı çarptı' diyerek hastaneye başvurularını öteliyor.
Bize şiddetli klinik bulgularla başvuran hastaların hemen
tamamını, bu şekilde bir süre ayak direten, hastaneye
gelmeyi erteleyen hastalarımız oluşturuyor. Oysa oksijen
satürasyonları düştüyse, akciğer tomografisinde yaygın
iki taraflı tutumları varsa, gerçekten hastalık ağır seyredi-
yor. Günlerce hastanede yatıyorlar. Kimisi de maalesef
yoğun bakımda tedavi görmek zorunda kalıyor. Bu ne-
denle gecikmeden, hem teşhis hem tedavi için, hastaneye
başvurmak gerekiyor. Yoksa, bir taraftan da virüsün bu-
laşmasının önüne geçememiş oluyoruz" dedi.

Rinovirüse rastlanıyor

Bayram sonrası, Kovid-19 Tanı Merkezi başvurularında
belirgin bir artışın olduğunu da sözlerine ekleyen Doç.
Dr. Balkan, şunları ifade etti: "Bunların önemli bir kıs-
mını da hiç aşılanmamış hastalarımız oluşturuyor.
Ancak nadir de olsa daha önce aşılanmış kişilerden de
pozitif çıkanlar oluyor. Onların belirtileri daha çok hafif
soğuk algınlığı, gribal enfeksiyonu andırır şekilde oluyor.
Aşılı oldukları için sadece Kovid-19 değil, beraberinde
solunum paneli dediğimiz 'multiplex PCR testi' yaparak,
diğer virüsleri de tarıyoruz. Zira bu günlerde bir soğuk
algınlığı virüsü olan rinovirüsün de kısmen yayıldığını
gözlemliyoruz. Aşılı kişilerde Kovid'den daha çok rinovi-

rüse biraz daha sık rastlıyoruz. Onu da atlamamak, bak-
mak gerekiyor."

2 günde 2 kat arttı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi olarak kanser, kalp gibi ağır ya da
kronik hastalıkları bulunan hastalara daha yoğun hizmet
verdiklerinin de altını çizen Doç. Dr. Balkan, aşısız yakınları
nedeniyle bu hastaların aşılı olduğu halde virüse maruz
kaldıklarına işaret ederek sözlerini şöyle noktaladı: "Bizim
Kovid servisimizde yatan hastaların hemen hemen tama-
mını bu şekilde altta başka hastalığı bulunanlar oluşturu-
yor maalesef. Çoğunluğu da doğrusu aşılı. Ama yaşları ve
kronik hastalıkları itibariyle çok yeterli koruma, antikor
oluşturamayan hastalarımız bunlar. Birebir hastalarla ko-
nuşuyoruz, bulaş kaynakları yine kendi aile çevresinden ya-
kınları arasından aşısız kimseler. Aşılanmayanlar risk
grubunda olan bu insanları, kendi yakınlarını enfekte edi-
yor maalesef. Bu hastalar Kovid nedeniyle yattıklarında da
çok uzun süre kalıyorlar hastanede. Yatan hastalarımızın
sayısı 2 gün içerisinde 2 kat arttı. Bulaşıcı hastalıklarda,
özellikle de salgın dönemlerinde aşı reddi, toplum sağlığı
açısından çok büyük bir risk. Ölümlerde artış görmeye baş-
layacağız, asıl korktuğumuz şey bu. Yani aşı yüzde 100
tabii ki bulaşmayı engellemiyor. Ama yoğun bakıma yatış-
ları ve ölümü yüzde 95'in üzerinde engelliyor. 3 milyardan
fazla insana bu aşılar uygulandı ve beklediğimizin çok
daha ötesinde güvenlik verilerine sahibiz bugün." DHA

ASISIZLAR, ASILILARA
KOVID BULASTIRIYOR
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen ile Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç.
Dr. İlker İnanç Balkan, hastane başvuruları ve pozitiflik oranlarının arttığını vurgulayarak
önemli uyarılarda bulundu. Doç. Dr. Balkan, aşılanmış olsa da kanser hastası gibi bağışıklığı
düşük, riskli gruptaki hastaların, "aşısız yakınları" yüzünden Kovid'e yakalandığına işaret etti

BİR KUŞAK TIP 
ÖĞRENCİSİ PRATİK 
YAPAMADAN
MEZUN OLACAK

AŞI YAPTIRMAYANLAR HERKESE KÖTÜLÜK EDİYOR

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Sait Gönen ise tam her
şey normale döndü derken
sürekli aynı senaryoyu
yaşadığımızı ve yüz yüze
eğitimin tehlikeye girmesinin tıp
eğitimini de sekteye uğrattığını
söyleyerek "Maalesef vaka
sayıları 20 binlerde şu anda.
Önümüzdeki günlerde daha da
artacağı öngörülüyor. Tam artık
işler düzene giriyor, yüz yüze
eğitime, yüz yüze stajlara
başlayacağız dediğimiz bir
dönemde, vakaların artışı bizi
gerçekten endişelendiriyor. Zira
artış bu şekilde sürerse, yine yüz
yüze eğitim yapma imkanı bula-
mazsak, şu anda tıp fakül-
telerinde 1. ve 2. sınıflar hiç yüz
yüze eğitim almadılar, yine 2. ve
3. sınıflar staj döneminde yüz
yüze eğitim alamadılar, bu
dönem de aynı şey olursa
gerçekten bu kuşak, talihsiz bir
kuşak olarak arzu edilen tıp
eğitimini alamadan mezun ola-
cak endişesindeyiz" dedi.

Cerrahpaşa'ya günlük Kovid
şüphesiyle başvuru sayısının 300-
400'lerden 700-800'lere çıktığını da
vurgulayan Prof. Dr. Gönen, sözlerini
şöyle sürdürdü: "Testlerdeki pozitiflik
oranları da uzun zamandır yüzde
1'lerde 2'lerde seyrediyordu. Ama şu
an bu da hızla yükselmeye başladı.
Yoğun bakımda yatıranların tamamı,
aşısız olanlar. Yatan hasta sayımızda
da belirgin bir artış var. Ama daha
önceki dönemlerdeki vaka
artışlarında gördüğümüz sayılarla
kıyaslarsak yatan hasta sayısındaki

artışın daha az olduğunu gözlemliy-
oruz. Bu da aşının bu haliyle bile, yani
henüz sürü bağışıklığı oluşmasa bile,
etkili olduğunun belirgin bir göster-
gesi. Artık şu bariz ki tekrar bir pik
olacaksa bu, aşısızlarım piki olacak
gibi görünüyor. Aşıya ulaşma imkanı
olduğu halde aşı olmayanlara da bir
çağrıda bulunmak istiyorum ki, sizler
sadece kendinize değil, çevrenize,
ebeveynlerinize, aile büyüklerinize de
kötülük ediyorsunuz. Bu ülkenin
eğitimine, ekonomisine de kötülük
yaptıklarını bilmelerinde fayda var."
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L atin Amerika ve Karayipler (LAK), son
dönemde sıklıkla yaşanan istikrarsızlık-
lar ve mevcut yöneticileri, ekonomik

zorlukları ve ülke içi sorunları eleştiren sokak
protestoları ve gösteri dalgalarıyla gündeme
gelirken Küba büyük ölçüde bu tablonun dı-
şında kalmıştı. Geçtiğimiz haftalarda Küba’da
başlayan gösterilerse, bölgenin direnen sosya-
list modeli adına, bu denli geniş katılımlı ol-
ması bakımından bir ilke işaret ediyor. Diğer
yandan LAK genelinde, 1980’lerden bu yana
zaman zaman bölgesel dalgalar halinde or-
taya çıkan ve hem sağ hem sol yönetimleri
hedef alan toplumsal hoşnutsuzluğun ve gös-
terilerin yaygınlığı düşünüldüğünde, 1959’daki
devrimden bu yana kendini bölgedeki değişim-
lerden izole etmeyi başarmış olan Küba rejimi-
nin artık aynı güçte olmadığı ortada. Ülkede
yaşanan protestoları, Kovid-19 salgınının yı-
kıcı etkileri, ekonomik sorunlar, ABD’de yaşa-
yan muhalif Küba diasporasının çabaları,
ABD’nin bitmeyen ekonomik ve siyasal baskı-
larıyla bölge genelindeki gösteri dalgasının et-
kileri çerçevesinde açıklamak mümkün. Fakat
Küba halkının değişim talebinin sebebini, dış
etkiler kadar ülke içinde de aramak gerekiyor.

Salgın süreci kriz şartlarını ağırlaştırdı
Küba, rejimin 60 yılı aşan tarihinde çok daha
derin ekonomik sorunlarla karşılaştı. Örneğin
SSCB’nin çöküşünü ve Küba’ya sağladığı eko-
nomik desteğin kesilmesini izleyen 1990’larda
Kübalılar gıda ve yakıt yetersizliğiyle mücadele
ederken pek çok temel ihtiyaç maddesinden de
mahrum kaldılar. 1992’de ABD, yıllardır uy-
guladığı ambargoya rağmen ABD’li firmaların
üçüncü ülkeler üzerinden Küba’ya satış yap-
malarına verdiği izni kaldırdı. Böylelikle
Küba’da durum daha da kötüleşti. Bununla
beraber, 5 Ağustos 1994’te yaşanan bir günlük
ve rejim tarafından hızla bastırılan yağma ve
gösterilerin dışında, geniş katılımlı bir toplum-
sal tepki gelişmedi veya gelişemedi. Pek çok
Kübalı 1990’larda rejimle ülke içinde müca-
dele etmek yerine, 1959’dan itibaren çoğu kişi-
nin yaptığı gibi genelde güvensiz deniz yolunu
kullanarak ülkeden kaçıp ABD’ye sığındı.
2000’lerde rejimi eleştiren az sayıda ve düşük
katılımlı gösteriler oldu. 2000’ler aynı za-
manda ülkedeki ekonomik sorunların kısmen
aşıldığı, LAK bölgesinde pembe dalgayla sol
yönetimlerin iş başına geldikleri, Küba’nın
LAK ülkeleriyle ilişkilerinin geliştiği ve Çin’in
bölgedeki ekonomik ağırlığı ve yatırımlarından
Küba’nın da yararlandığı bir dönem oldu.
Fakat komünist rejimin efsanevi lideri ve ülkeyi
ayakta tutan figür olan Fidel Castro’nun
ölümü, Obama döneminde ABD-Küba ilişki-
lerinde başlayan umut verici açılımların sürdü-
rülmemesi ve ağırlaşan ambargonun getirdiği
ekonomik zorluklar Küba’yı olumsuz etkile-
meye devam etti.

Gidişat kötü

Bölgede yaşanan gelişmeler neticesinde
pembe dalga yönetimlerinin düşüşü ve LAK
genelinde yaşanan ekonomik ve siyasal sorun-
lar, özellikle de Küba’yı model kabul eden Ve-
nezuela’da Chavez sonrası dönemde yaşanan
siyasal istikrarsızlık ve Venezuela’nın gönder-
diği, Küba’ya döviz girdisi sağlamak için
üçüncü ülkelere satılan petrol miktarının bu
ülkedeki ekonomik sorunlara bağlı olarak
azalması Küba ekonomisine zarar verdi. Özel-
likle geçtiğimiz on yıl içinde Karayipler’de ya-
şanan tayfunlar başta olmak üzere doğal
afetler, Küba ekonomisini zayıflattı, bilhassa
gıda üretimi ve temininde azalmaya neden
oldu. Bu arka plan ekseninde Küba’da gerçek-
leşen protestoları harekete geçiren temel etken;

ister rejimin iddia ettiği gibi ABD ambargo-
suyla isterse muhaliflerin iddia ettikleri gibi içte
kötü ekonomi yönetimiyle ilişkili olsun inkâr
edilemeyen ekonomik krizdir. Süregelen eko-
nomik krizi tetikleyen etken, salgının bu küçük
ada ekonomisi üzerindeki yansımaları ve var
olan sorunları ağırlaştırmasıdır. Salgın süreci,
Küba’nın başlıca gelir kaynağı olan turizm ge-
lirlerinin düşmesine yol açtı ve ülke ekonomisi-
nin içinde bulunduğu zorluklara yenilerini
ekledi. Özellikle ABD’den gelen uçuşların hem
Trump yönetiminin uygulamaları hem de sal-
gın tedbirleri nedeniyle azalması, turizm gelir-
lerinin yanı sıra ABD’de yaşayan Kübalıların
her zaman yaptıkları gibi ülkedeki yakınlarına
para, gıda ve ilaç getirme imkanlarını azalttı.
İçinde bulunduğumuz günlerde, ülkenin eko-
nomik gelirlerinin salgın nedeniyle azalması,
şeker kamışı hasadını etkileyen kuraklık ve kü-
resel ölçekte gıda fiyatlarının artması gibi fak-
törler sebebiyle Küba’da 1990’larda yaşanan
gıda krizinin tekrarlanmasından endişe edili-
yor. Bu çerçevede Küba, küresel ölçekte tanın-
dığı sağlık diplomasisinden yararlanıp salgın
sürecinde Avrupa’ya dahi doktor göndererek
zorunlu izolasyonunu kırmaya, ürettiği Kovid-
19 aşısını gıda ve ihtiyaç maddeleriyle takas et-
meyi önererek halkını zorluklardan

kurtarmaya çalıştı. Protestoların başlaması
üzerine Rusya, Küba’ya gıda ve tıbbi malzeme
yardımı gönderdi. ABD Başkanı Joe Biden ise
“başarısız devlet” olarak nitelendirdiği Kü-
ba’ya insani yardım göndermeyi düşünebilece-
ğini fakat rejime güven duymadığı için bunu
yapmadığını açıkladı.

Gösteriler yenilenme 
talebinin tezahürü
Küba, bir ada ekonomisi olması nedeniyle yi-
yeceğinin çoğunu dışarıdan ithal etmek duru-
munda. Esasında ABD, Küba’ya gıda ve ilaç
ihracatına yönelik ambargoyu 2000 yılı itiba-
rıyla büyük ölçüde kaldırdı ve Küba’nın baş-
lıca gıda tedarikçileri arasında. Küba aynı
zamanda Kanada, Venezuela ve Brezilya’nın
yanı sıra, Asya ve Avrupa Birliği (AB) ülkele-
rinden gıda ithal ediyor. Dolayısıyla gıda kri-
zini, dolaylı etkileri tartışmaya açık olsa da
yalnızca ABD’nin ekonomik ambargosuyla
ilişkilendirmek doğru olmaz. Küba’nın gıda
güvenliğinin sağlanmasıyla ve açlıkla ilgili so-
runları yeni değil. Sömürgecilik dönemindeki
uygulamalar, bağımsızlık sürecindeki isyanla-
rın getirdiği yıkım ve ardından devrim öncesi
ve sonrasında önce ABD sonra da Doğu
Bloku merkezli olarak yürütülen, belirli ihraç
ürünlerine dayalı tarımsal faaliyetler, pek çok
LAK ülkesinde olduğu gibi Küba’da da halkı
besleyecek ürünlere dayalı sürdürülebilir gıda
üretimini zorlaştırdı. Günümüzde, tarım ve
hayvancılık ürünlerinin ülke içinde yetiştiril-
mesi ve ithal ürünlerin dağıtımı, zayiata da yol
açan devlet planlamasına, yoğun bürokratik
denetime ve bazı yiyeceklerin karneyle dağıtı-
mına bağlı. Bu gerçeklik, halkın ekonomi yö-
netiminde değişim ve kaynakların daha verimli
kullanımının desteklenmesi talebinin önemli
bir dayanağı. ABD ambargosunun etkisiyse
daha çok Küba’nın yiyecek ithalatı için de faz-
lasıyla ihtiyaç duyduğu döviz girdisinde, para
transferlerinde, ayrıca turizm, ABD’de yaşa-
yan Kübalıların ailelerine gönderdikleri döviz
ve yurtdışına sağlık hizmeti satışından elde
edilen gelirleri azaltmaya yönelik kısıtlama-
larda kendini göstermekte. Her ne kadar
Küba, muhaliflerin susturulması ve insan hak-
ları ihlalleriyle anılsa da gündemdeki gösteriler
halihazırda yaşanan gıda yetersizliği, enerji ke-
sintileri ve çıkış yolunun görünmeyişi nede-
niyle Küba modelini öncelikle ekonomik
boyutuyla tartışma konusu haline getirdi.
Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel’in
baş sorumlu olarak ABD’yi gösteren açıkla-
maları haklılık payı taşımakla beraber insanla-
rın her gün baş etmek zorunda oldukları
sorunlar karşısında sistemin değişmesi gerekli-
liğini gündeme taşıdı. Bu bağlamda uluslar-
arası basına yansıyan analizlerde, Küba içi ve
dışından gelen temel önerinin, tıpkı geçmişte
Çin’in ve komünist rejime sahip çeşitli ülkele-
rin yaptıkları gibi, Küba’nın da ekonomik mo-
delini değiştirmesi gerektiği yönünde olduğu
görülüyor. Yeni bir gıda krizinin kapıda olması
nedeniyle gösterilerin öncelikli talebi ekonomi
yönetiminde değişime gidilmesi ve ABD am-
bargosunun kaldırılmasına yönelik. Değişim
talebi, bir zammın geri alınması veya vergi dü-
zenlemesi önerisinin geri çekilmesi gibi müza-
kere edilebilir olmayıp, sorunların derinliği
nispetinde komünist ekonomik sistemin plan-
lama ve uygulama safhalarında değişiklikler
yapılmasını gerektirdiğinden, aynı zamanda
bir siyasal değişim talebini de içinde barındırı-
yor. ABD ambargosunun kaldırılması talebi-
nin karşılanmasıysa ABD’nin Küba
politikasının genel çizgisi ve Biden’ın açıkla-
maları göz önüne alındığında, beklentiler da-
hilinde değil. 
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Fidel Castro döneminin karizmatik liderliği,
kardeşi Raul Castro’nun başkanlığı dönemi-
nin başlarında yerini, ülkenin ekonomik so-
runlarının çözümüne ve halkın beklentilerinin
karşılanmasına yönelik daha gerçekçi bir
bakış açısına bırakmıştı. Fakat ülke içinde
beklenen reformlar gerçekleştirilmediği gibi
LAK bölgesi ve ABD ile gelişme ümidi veren
ilişkiler Küba dışı nedenlerle mesafe ala-
madı. Üstelik gerek Raul Castro gerekse ha-
lefi Diaz-Canel, Fidel’in toplum üzerindeki
birleştirici etkisine sahip olamadılar. Günü-
müzde Küba’daki toplumsal hoşnutsuzluğun
geniş katılımlı gösterilerle rejimin eleştirisi
şeklinde ortaya çıkışı, olumsuz dış gelişme-
lerden etkilenen fakat esasında içte değişimi
arzu eden bir yenilenme talebinin tezahürü.
Bu talepler, rejimin ülkenin içinde bulunduğu
ekonomik sorunları aşacağına inancın yitiril-
mesinin yanında, halkın, otoriter yönetimin
uyguladığı siyasal baskıyı artık kabullenmek
istemediğini de gösteriyor. Değişim talebinin
temel nedenleri; halkın ekonomik sıkıntılara
dayanma gücünün kalmaması ve geçmişte
Fidel Castro’ya ve rejime inancını koruyan
sadık kitlenin giderek yerini bu imgelere sa-
dakati daha zayıf büyüyen ve yaş itibarıyla
devrimin Soğuk Savaş dönemindeki küresel
prestijini değil de belki ancak 1990’lardaki
açlığı hatırlayan bir nesle bırakmış olmasıdır.

Raul Castro
başarılı mı?

Myanmar karışık
Darbenin yol açtığı siyasi istikrarsızlık ve ordu ile muhalifler arasında
devam eden çatışmalar, Myanmar'ın Kovid-19 salgınının giderek
daha yıkıcı hale gelen sonuçlarıyla mücadele etmesini zorlaştırıyor

SON bir yılda yeni tip koronavi-
rüsün (Kovid-19) neden olduğu
tahribatın yanı sıra 1 Şubat askeri

darbesinin etkileriyle mücadele eden Myan-
mar’da toplumsal krizin geldiği boyut endişe
veriyor. Darbenin ardından yaşanan bir dizi
gelişme, her ülke gibi Myanmar’ın da günde-
minde olan Kovid-19’la mücadeleyi tama-
men gölgede bırakırken siyasi istikrarsızlık,
darbe sonrası ordu ile muhalifler arasında
yaşanan çatışmalar, yerinden edilen siviller ve
insani kriz, ülkenin ana gündem maddeleri
haline geldi. Ülkedeki sağlık çalışanlarının
büyük çoğunluğunun darbe sonrası protesto
ve sivil itaatsizlik eylemlerine katılmasıyla
Myanmar’da Kovid-19’la mücadele zaten
bir süreliğine askıya alınmıştı. Aung San Suu
Çii’nin liderliğindeki sivil hükümet, darbe
sonrası yönetime el koyan General Min
Aung Hlaing ve ekibine başarılı bir pande-
miyle mücadele mirası bıraktığı için sağlık
çalışanlarının iş bırakmasının yarattığı boş-
luk, Mayıs 2021’e kadar pek hissedilmedi.
Fakat Mayıs’ın ortalarında darbe karşıtı pro-
testoların yerini tamamen çatışmalara bırak-
ması, etnik silahlı grupların güçlü olduğu
Chin, Karen, Kachin gibi eyaletlerde Myan-
mar ordusu ile darbe karşıtı gruplar arasında
yaşanan yoğun çatışmalar sonucu çok sa-
yıda sivilin evini terk etmesi, Hindistan ve
Tayland sınırlarına göç akınlarının başlaması
Kovid-19’un üçüncü dalgasını tetikledi. As-
keri yönetimin ülkenin bazı bölgelerinde
kontrolü ele almasıyla birlikte Kovid-19 test-
leri Haziran’dan itibaren düşük oranlarda
yeniden yapılmaya başlayınca nihayetinde
vahim tablo ortaya çıktı.

Kayıt dışı vakalar 

Myanmar’da 28 Haziran’dan bu yana vaka
artışları dört haneli rakamlarda ilerliyor. 16
Temmuz’dan bu yana ise günlük vakalar beş
binli rakamların üzerinde seyrediyor. Kovid-
19 kaynaklı ölümler de vaka artışlarıyla
doğru orantılı olarak artarken 13 Tem-
muz’dan bu yana günlük can kayıpları üç
haneli rakamlarda. Şimdiye kadar Kovid-19
testi pozitif çıkan sayısının 280 bini aştığı ül-
kede virüs kaynaklı can kayıpları sekiz bin,
aktif vaka sayısı ise 77 bin civarında. Tabii bu
verilerin askeri yönetime bağlı Sağlık Bakan-
lığı’na ait olduğunu, başkent Nepido, Yan-
gon ve Mandalay gibi metropol kentler
haricinde ülkenin kırsal kentlerinde doğru
düzgün test yapılamadığını ve Myan-
mar’daki gerçek Kovid-19 rakamlarının
“resmî” makamların yansıttığının çok üze-
rinde olduğunu belirtmek gerek. Zira birçok
eyaletteki sağlık gönüllüleri ve pandemiyle
mücadeleyi gayriresmî alanda yürüten darbe
karşıtı sağlık çalışanları, askeri yönetimin
virüs kaynaklı can kayıplarını eksik açıkladı-
ğını söylüyorlar. Ülkenin merkezî bölgelerin-
den Sagaing’de faaliyet gösteren yardım
kuruluşu Karyakanmyitta’nın Başkanı Ko Ye
Thiha Aung, askeri yönetime karşıtlığıyla bili-
nen The Irrawaddy gazetesine verdiği de-
meçte, bölgeye bağlı Kale kentinde
Haziran’dan bu yana en az 600 kişinin
Kovid-19 nedeniyle öldüğünü fakat askeri
yönetimin bu tarih aralığında Kale’den sa-
dece 6 can kaybı açıkladığını belirtmişti.
Aung, Sağlık Bakanlığı’nın sadece hastane-

lerde yaşamını yitirenlerin kaydını tuttuğunu,
fakat yüzlerce Kovid-19 hastasının ev karan-
tinasında hayatını kaybettiğini vurgulamıştı.
Bu açıklamalar, 54 milyon nüfuslu bir ülke-
nin sadece bir kentindeki vahameti yansıtıyor.
Diğer birçok bölgede kayıtlara geçmemiş kaç
vaka ve ölümün olduğunu kimse bilmiyor.
Myanmar’daki Kovid-19 krizinin korkutan
tarafı da bu.

Pandemiyle mücadelede 
işbirliği sorunu

Suu Çii hükümeti döneminde Myanmar,
gelir seviyesi düşük ve sağlık sistemi zayıf bir
ülke olmasına rağmen hükümet ile bürokra-
sinin uyumlu çalışması, organize sağlık yö-
netimi ve halkın pandemiyle mücadeleye tam
desteği sayesinde Kovid-19’u kontrol altına
almayı başarmıştı. Pandeminin ülkede etki-
sini Ağustos 2020’ye kadar göstermemesi,
günlük vaka sayılarının iki binin üzerine çık-
maması ve Kasım'da genel seçimlerin yapıl-
masına rağmen vaka artışlarının
görülmemesi Dünya Sağlık Örgütü’nün
(DSÖ) de dikkatini çeken başarılardı. Şimdi
ise ortada tam vaka sayılarının belirleneme-
diği, temas takibiyle salgın merkezlerinin sap-
tanamadığı, komşu ülkelerin kara sınırlarını
kapatmasından ötürü Kovid-19 ile mücadele
için gerekli olan, başta oksijen tüpü olmak
üzere, tıbbi ekipmanların temin edilemediği
bir Myanmar var. Daha da kötüsü, Kovid-19
krizine rağmen askeri yönetimi protesto et-
mekten vazgeçmeyen halk, pandemiyle mü-
cadelede askeri yönetimin kararlarını
dinlemiyor. Örneğin salgının etkili olduğu
bazı bölgelerde halk, askeri yönetimin ilan et-
tiği sokağa çıkma yasaklarına, askeri darbeye
kızgınlığından ötürü uymuyor. Buna karşın
askeri yönetim de yangına körükle giderek si-
yasi gerilimi daha da kızıştırıcı hamlelerde
bulunuyor. Myanmar ordusu etnik silahlı
gruplara saldırılarını sürdürürken ateş hat-
tında kalan siviller evini terk etmeye devam
ediyorlar. Birleşmiş Milletlerin (BM) verile-
rine göre, darbeden bu yana yaklaşık 230 bin
sivil, iç çatışmalar nedeniyle yerlerinden
edildi. Kimi dağlık veya ormanlık alanlarda
kimi de komşu ülke sınırlarındaki kamplara
sığınan siviller, temel gıda ihtiyaçlarını temin
etmekte zorlanmalarının yanı sıra pande-
miye karşı son derece zayıf ve savunmasız
durumdalar. Bunun yanı sıra Myanmar or-
dusu, pandemiyle mücadele için hayati
önem taşımalarına rağmen sağlık çalışanla-
rını hedef almayı sürdürüyor. Darbeden bu
yana 157 sağlık çalışanı, ordunun darbe kar-
şıtlarına müdahaleleri sonucu öldürülürken,
sivil itaatsizlikte bulunan 580 sağlık çalışanı
hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 

Askeri yönetim zorda

Askeri yönetimi tanımamakta kararlılığını
sürdüren darbe karşıtı siyasi kanat da mevcut
durum karşısında pandemiyle mücadele
gündemini öncelemeye karar verdi. Suu Çii
destekçilerinin askeri yönetime karşı 16 Ni-
san’da kurduğu ve “sivil hükümet” olarak bi-
linen Ulusal Birlik Hükümeti (NUG), 22
Temmuz’da kendi bünyelerinde Kovid-19
Çalışma Kolu kurdu. NUG’un kurduğu bu
bünyenin, an itibarıyla sivil itaatsizlik eyle-
mini sürdüren çok kişi var.

SONUÇ olarak, Myanmar’da askeri darbe-
nin vahim bir hale getirdiği Kovid-19 krizi-
nin bu şekilde nereye evrileceğine dair ciddi
bir belirsizlik söz konusu. Ülkede giderek
girift hale gelen bu krize ulusal ve uluslar-
arası arenada acilen bir çözüm üretilmesi
gerekiyor. Aksi halde bu şekilde devam
ederse Myanmar kısa zamanda Kovid-
19’un Güneydoğu Asya’daki yeni merkez
üssü haline gelebilir ve bu durum sadece
ülkeyi değil, bütün bölgeyi etkiler. Güney-
doğu Asya’daki insan kaçakçılığı ve uyuş-
turucu ticareti gibi yasadışı faaliyetlerin
büyük çoğunluğunun Myanmar üzerinden
yürütüldüğü dikkate alınırsa, ülkedeki sal-
gının bölge ülkelerine yayılması tehlikesinin

mevcut olduğu söylenebilir. Pandeminin
dünyada etkisini göstermesinden bu yana
sıkça dile getirilen “herkes güvende olana
kadar kimse güvende değildir” söylemi şu
an Myanmar’ın durumunu tam olarak
izah ediyor.

Darbeyle kötüleştiler
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Pandemic prömiyer yapacak
Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde yapılan provaya,
bale eserinde anlatıcı olarak yer alacak tiyatro ve
dizi oyuncusu Alper Saldıran ve sağlık çalışanları

katıldı. Saldırgan, sanatseverlerle buluşacak eserin salgın dö-
neminde yaşananları kalıcı hale getireceğini söyledi. Salgında
zorlu bir süreç yaşandığını dile getiren Saldıran, "Bu dönemi
bale sanatıyla anlatacağız. Yaşanan zorlukları sanatsal bir şe-
kilde sahneye aktaracağız. Ben de bu eserde neler yaşadığımızı
anlatacağım. Uzun zaman sonra ilk kez sahneye çıkacağımız

için bizler de heyecanlıyız. Sağlık çalışanları da ilk kez sahneye
çıkacaklar, onlar da en az bizim kadar heyecanlı." dedi. Saldı-
ran, eserin sağlık çalışanlarının yanı sıra salgın sürecinde zorlu
günler yaşayan sanatçılara da ithaf edildiğini belirtti. Akdeniz
Üniversitesi Hastanesi Pandemi Yoğun Bakım Ünitesi'nde ça-
lışan Figen Özen ise geçirdikleri zor günlerin ardında böyle bir
projenin içinde yer almaktan mutluluk duyduklarını belirtti.
Sağlık çalışanları olarak zor bir süreçten geçtiklerini ve bu sü-
recin devam ettiğini kaydeden Özen, "Bu proje biraz olsun biz-

lere moral oldu ve sahnede olmak çok iyi geldi. Bize ithaf edil-
miş bir eserde yer almaktan da ayrıca gurur duyduk." diye ko-
nuştu. Eserin koreograflarında Volkan Ersoy da dünya
prömiyeri için heyecanlı olduklarını ifade etti. Eser, internet
üzerinden canlı yayın prömiyer tekniği ile Kültür ve Turizm
Bakanlığı'nın resmi YouTube kanalı ve birçok ulusal televizyon
kanalı üzerinden 1 Ağustos saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür
Merkezi Opera Sahnesi'nden tüm Türkiye ve dünyadaki sa-
natseverlerin evine ulaşacak.

T ürkiye'deki sinema solanlarında
bu hafta 2'si yerli 8 film vizyona
girecek. Jaume Collet-Serra'nın

yönettiği; başrolünde Dwayne Johnson,
Emily Blunt, Edgar Ramirez, Jesse Ple-
mons ve Jack Whitehall'ın oynadığı "Jun-
gle Cruise" izleyici ile buluşacak.
Senaryosu Glenn Ficarra, Michael
Green ve John Requa tarafından kaleme
alınan 3 boyutlu fantastik içerikli yapım
macera tutkunlarının ilgisini çekmeye
aday. Disneyland'de yer alan aynı isimli
tema parkından sinemaya uyarlanan
"Jungle Cruise", bir nehir gemisi kaptanı
olan Frank ile sonsuz şifa kudretine
sahip Hayat Ağacı'nı aramakta olan
bilim insanı Lily'nin, vahşi yaşamdan do-
ğaüstü varlıklara pek çok zorluklarla kar-
şılaştıkları macerayı anlatıyor.

"The Suicide Squad: İntihar Timi"

Haftanın bir diğer macera ve aksiyon
filmi "Guardians of the Galaxy" filmle-
rine imza atan James Gunn'ın yönetmen
koltuğunda oturduğu "The Suicide
Squad: İntihar Timi" olacak.
Margot Robbie, Viola Davis, Idris Elba,
Joel Kinnaman ve Alice Braga'nın başro-
lünde yer aldığı yapım, ilk filmden Harley
Quinn, Rick Flag, Captain Boomerang,
Amanda Waller gibi karakterlere Bloods-
port, Peacemaker, SolSoria gibi yeni ka-
rakterlerin eklendiği Görev Gücü X'in
yeni imkansız görevini odağına alıyor.

"Düşkapanı"

Kerry Harris'in yönetmenliğini yaptığı
"Düşkapanı"nın başrollerinde Radha
Mitchell, Henry Thomas, Finlay Wojtak-
Hissong, Lin Shaye ve Jules Willcox oy-
nuyor.
Korku ve gerilim türündeki film; üvey ço-
cuğu Josh ile taşra evlerinde bir süre yal-
nız kalan Gail'in, Josh'ın komşuların
evinden mistik bir tılsımı alması sonrası
üstesinden gelmesi gereken esrarengiz
olayları konu ediniyor.

"Mainstream"

Andrew Garfield, Maya Hawke, Nat
Wolff, Kalena Yiaueki ve Jaqueline De
La Fontaine'nin rol aldığı komedi ve
dram karışımı "Mainstream" adlı filmi
Gia Coppola yönetti.
ABD yapımı film, Youtube'da sergilediği
performansıyla ilgi toplayan Link ve arka-
daşlarının, fenomen olma yolunda ilerler-
ken kendi kişiliklerinden uzaklaşmaları ve
aralarında gelişen çatışmaları ele alıyor.

"Lübnan Semaları"

Chloe Mazlo'nun yönetmenliğini üstlendiği
"Lübnan Semaları"nın başrollerinde Alba
Rohrwacher, Wajdi Mouawad, Isabelle Zig-
hondi ve Mariah Tannoury oynuyor.
Fransa yapımı dram türündeki filmin ko-
nusu özetle şöyle:
"1950’lerde genç bir kadın olan Alice, sı-
kıcı anavatanı İsviçre'den ayrılarak gü-
neşli ve hayat dolu Lübnan'a gider.
Orada, ilk Lübnanlıyı uzaya göndermek
isteyen hayalperest bir astrofizikçi olan
Joseph'e aşık olur. Fakat mutlulukla
geçen birkaç yılın ardından çıkan iç savaş,
işleri tersine çevirir."

"Uzun Aşkın Kısası"

Josh Lawson'un yönettiği; Rafe Spall,
Josh Lawson, Ronny Chieng, Noni Haz-
lehurst ve Dena Kaplan'ın rol aldığı
"Uzun Aşkın Kısası", romantik komedi
meraklılarını sinema salonlarına çekmeye
aday.

"Uzak Ülke"

Haydar Şişman ve Abdurrahman Gö-
nan'ın başrollerini paylaştığı dram filmi
"Uzak Ülke"; Trabzon Rum'u Paris ile
Binbaşı Osman arasında yaşananları
konu alıyor.
Yönetmen koltuğunda Erkan Yazıcı'nın

oturduğu yapım 12 yaşındaki Trabzon
Rum'u Paris'in gemiye binmek için bekle-
dikleri kamptan kaçmasıyla gelişen olay-
lar ve Binbaşı Osman ile arasında
yaşananları bir mübadele hikayesi üzerin-
den beyaz perdeye taşıyor.

"Bize Müsaade"

Giray Altınok'un yönetmenliğini yapıp
başrolünde Fırat Albayram, Sami Aksu,
Fatih Al ve Ferdi Sancar ile birlikte oyna-
dığı "Bize Müsaade", biri yönetmen, biri
oyuncu ve biri senarist olan televizyon
sektöründen üç yakın arkadaşın hikayesi
etrafında dönüyor.

Bugün bize
müsaade!

Kıvanç Netflix’te

yönetmenliğini ve senaryosunu Giray Altınok'un
üstlendiği "Bize Müsaade" adlı film, 30 Temmuz'da
sinemaseverlerle buluşacak. Yönetmenliğini ve senar-
yosunu Giray Altınok'un üstlendiği "Bize Müsaade"
adlı film, 30 Temmuz'da sinemaseverlerle buluşacak.
Filmin oyuncu kadrosunda Giray Altınok, Fırat Al-
bayrak, Sami Aksu, Ali Düşenkalkar, Ferit Aktuğ,
Ferdi Sancar, Ferit Al, Deniz Karaoğlu, Elit Andaç ve
Gizem Ünsal yer alıyor. Yönetmen, oyuncu ve sena-
rist 3 yakın arkadaşın hikayesini konu alan filmin ya-
pımcılığını Hann Yapım gerçekleştirdi. Hann
Yapım'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer veri-
len Giray Altınok, filmdeki karakterler için birçok akıl
hastanesi gezerek, araştırma yaptığını ve özellikle bir
hastanın hikayesinden çok etkilendiğini söyledi. Altı-
nok, "Hastanede bir adam oradan geçer, buradan
geçer, oradan geçer, buradan geçer diyerek dolaşı-
yordu. Bu adamın hikayesini merak ettim araştırdım
ve otobüs şoförü olduğunu öğrendim. Artık adamı
ne kadar darlamışlarsa Mecidiyeköy'ün göbeğinde el
frenini çekmiş ve otobüsten inmiş. Şimdi ise burada
tedavi görüyor. Beni bu hikaye çok etkiledi." dedi.
Filmdeki karakterlerin, gezdiği hastanelerdeki insan-
larla birebir aynı olduğunu ifade eden Altınok, "Ora-
daki çok renkli insanların çok acıklı hikayelerini
dinledim ve ben mizah tarafını kaleme aldım."
değerlendirmesini yaptı.

OyuncuKıvanç Tatlıtuğ, Netflix'in Belçika yapımı dizisi
"Into The Night"ın ikinci sezonunda konuk oyuncu ola-
rak yer aldı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Netflix,
Belçika yapımı dizisi Into The Night’ın ikinci sezonuna
katılan yeni oyuncu kadrosunu açıkladı. Mehmet Kur-
tuluş'un kadrosunda bulunduğu, ilk sezonunda Belçika,
Fransa, Türkiye, Almanya, Polonya, İtalya ve Rusya
gibi ülkelerden oyuncuların yer aldığı dizinin Jason Ge-
orge imzalı bu sezonuna Türkiye'den Kıvanç Tatlıtuğ
konuk oyuncu olarak katıldı.Jason George (Narcos,
The Blacklist) tarafından kaleme alınıp hayata geçirilen
Into The Night’ın yapımcılığında Jason George ile
Tomek Baginski (The Witcher, The Cathedral) yer alı-
yor. Into The Night’ın 2. sezonunda Belçikalı yönetmen
Nabil Ben Yadir (Les Barons, La Marche and Dode
Hoek) ve Fransız yönetmen Camille Delamarre (Balt-
hazar, The Way, Last Call) görev alıyor.Açıklamada gö-
rüşlerine yer verilen Belçikalı yönetmen Nabil Ben Yadir,
şunları kaydetti: "Into the Night'taki başarılı oyunculuk-
lar ve farklı dillerin yarattığı harmoni beni çok etkiledi.
Avrupa'nın dört bir yanından gelen yetenekli oyuncula-
rın, deneyimlerini ve kültürlerini ortaya koyması muaz-

zam bir sinerji oluşturdu ve harika
bir iş ortaya çıktı. Sette Fransızca,
Arapça, İspanyolca, Felemenkçe,
İtalyanca, Rusça, Türkçe, İngilizce
ve Lehçe dilleri konuşulsa da as-
lında ortak bir dili konuşuyorduk
ve birbirimizi çok anladık. Farklı
kültürlerin bir araya getirdiği bu
kadronun yönetmen koltuğunda
olmak benim için eşsiz olduğu
kadar zenginleştirici bir deneyimdi.
Her anı için müteşekkirim."

Turizmciler için aşı şartı sıkı takipte

Dünyanın önemli turizm destinasyonları ara-
sında yer alan Antalya'da, turizm sektörüne yeni
katılan personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-
19) aşısı olup olmadığı sıkı takip ediliyor. Turizm
merkezi Antalya'da aşılama çalışmaları hızla
sürdürülüyor. Tüm aile hekimliklerinde, kamu ve
özel hastanelerde, kentin farklı yerlerinde oluştu-
rulan aşı noktalarında, vatandaşların güvenli şe-
kilde taleplerine göre aşı olması sağlanıyor. Her
yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Antalya'da,
2 milyon 285 bin 713 doz Kovid-19 aşısı uygula-
narak, hedef nüfusun yüzde 69,4'ünün aşılan-
ması sağlandı. Öncelik sırasında yer alan turizm
sektör temsilcileri aşılarını yaptırarak, sezona
devam ediyor. Turizm sektöründeki yoğun hare-
ketlilik nedeniyle yeni işe alınanların da aşılan-
ması için çalışma başlatıldı.

Burası turizmin başkentidir

Vali Ersin Yazıcı, yaptığı açıklamada, Antal-

ya'nın aşı oranı yüksek iller arasında yer aldığını
söyledi. Aşılamanın önemine işaret eden Yazıcı,
2 milyon 542 bin nüfuslu kentte aşılamada 2
milyonu geçmenin başarı olduğunu vurguladı.
Yazıcı, Antalya'nın sorumluluğu fazla bir şehir
olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Çağrıda bu-
lunmak istiyoruz, lütfen herkes aşısını olsun. Bu-
rası turizmin başkentidir, dünya şehridir. Tüm
dünya buraya geliyor. Dolayısıyla bizim omuzla-
rımızdaki sorumluluk, diğer illerdeki vatandaşla-
rımızın sorumluluğundan çok daha fazla.
Türkiye'yi temsil ediyoruz. Türk turizm gelirleri-
nin üçte birini bu şehirden sağlıyoruz, bu türden
büyük sorumluluklarımız var. Turizm sektör çalı-
şanlarının aşılanması tamamlandı. Ancak orada
şunu takip ediyoruz. Sektör ful noktasına gelince
yeni alımlar oluyor. Arkadaşlarımız onu sıkı
takip ediyor. Turizm müdürlüğümüz, mülki
amirlerimiz, otel idareleriyle çok sık görüşmeler
yapılıyor. Turizm sektörüne yeni katılan çalışan-

ların aşısını ihmal etmeyelim, lütfen yaptıralım.
Tüm sektörü ikaz ediyoruz."

Aşı konusunda tereddüt edilmesin

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen
Özkan da özellikle belirli bir yaştan sonra has-
talıkları olanların ciddi anlamda salgından
korkması gerektiğini ifade etti. Aşının kıymetli
olduğuna dikkati çeken Özkan, "Aşı konusunda
tereddüt edilmesini anlayamıyorum. Tereddüt
edenler, muhtemelen ailesine koronavirüs uğra-
mamış insanlardır. Bazı yanlış bilgiler var. Hepi-
miz aşı olduk ve gördüğünüz gibi hayattayız.
Aşı olan insanlar koronavirüse yakalansa bile
bunu grip gibi geçiriyorlar. Yoğun bakıma ihti-
yaçları olmuyor, evde atlatıyorlar." dedi. Profes-
yonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay
Atmaca ise turizm personelinin büyük bölümü-
nün aşılandığını anlattı. Sektördeki aşılama ora-
nının çok yüksek olduğunu dile getiren Atmaca,
"İşe yeni alımlarda mutlaka aşısını yaptırıp alı-
yoruz, buna çok özen gösteriyoruz. Turistin ve
personelin sağlığı için aşılama çok önemli."
açıklamalarında bulundu.

Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya'da, turizm sektörüne
yeni katılan personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olup olmadığı sıkı takip ediliyor
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Antalya Devlet Opera ve Balesi
sanatçıları ile sağlık çalışanlarının

yer aldığı, yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) sürecindeki zorlukları
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erini gerçekleştirecek
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Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda
dün akşam oynanan PSV Eindhoven maçında tam
süre alan oyuncular günü yenilenme çalışması ya-
parak tamamladı. Diğer oyuncular ise antrenma-
nın ilk bölümünde 20 dakikalık ısınma hareketleri
gerçekleştirdi. Daha sonra sınırlı alanda dayanıklı-
lığa yönelik dörde dört ve beşe beş oyun oynandı.
Ana bölümde dokuza dokuza çift kale maç yapılır-
ken, antrenman, dayanıklılık koşusunun ardından
tamamlandı. Bu arada yeni transfer Patrick van
Aanholt, ilk kez takımla birlikte antrenmana katıldı.
Sezon sonunda kalçasındaki labrum yırtığı nede-
niyle kulüp doktoru Yener İnce tarafından ameliyat
edilen Jimmy Durmaz ve Haziran ayı sonunda
kasık fıtığı ameliyatı geçiren Taylan Antalyalı, ta-
kımla beraber antrenmanda yer aldı.Sarı-kırmızılı-

lar, St. Johnstone karşılaşmasının hazırlıklarına
Cumartesi günü saat 19.00'da Florya Metin Oktay
Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam
edecek.

Cicaldau oynayamayacak

Bu arada Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıkla-
maya göre, yeni transfer Rumen futbolcu Alexan-
dru Cicaldau, eski takımı Universitatea Craiova ile
UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde forma
giydiği için, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3.
Eleme Turu'nda St. Johnstone ile yapacağı maç-
larda ve olası play-off turu mücadelesinde takım
kadrosunda bulunamayacak. Ancak Sarı-kırmızılı
takımın Avrupa Ligi'nde gruplara kalması duru-
munda Rumen futbolcu forma giyebilecek.

istanbul Havalimanı'ndaki törene İstanbul
Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıca-
feroğlu, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih
Başparmak ve tekvando federasyonu yetkilileri,
Hatice Kübra İlgün'ün ailesi ve yakınları ile
minik sporcular katıldı. Havalimanına gelişinde
çiçeklerle karşılanan Hatice Kübra İlgün, yaptığı
açıklamada, "Buraya beni karşılamaya gelen
herkese çok teşekkür ederim. Çok mutluyum,
gururluyum, ülkeme böyle bir başarı armağan
ettiğim için. Tabii ki gönül isterdi ki altın ma-
dalya kazanabileyim. Buna çok yakındım ama
nasip buymuş. Hep olimpiyatlara giderken şunu
hayal ediyordum, o ringde Türk bayrağı ile tur
atmak istiyordum. Bu da bronz madalya ma-
çına nasipmiş. Çok şükür ülkeme böyle bir ba-
şarı armağan ettim. Başta Sayın
Cumhurbaşkanımıza, Spor Bakanımıza, fede-
rasyon başkanımıza, teknik direktörümüze,
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanına, kulüp
müdürlerimize, antrenörüme, aileme, sevdikle-
rime, beni destekleyen dua eden herkese arma-
ğan olsun." ifadelerini kullandı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 57 kiloda
bronz madalya kazanan milli tekvandocu Hatice
Kübra İlgün'e İstanbul'da karşılama töreni yapıldı

Bronz madalya
ile döndü

istanbul Süper Lig'de Erzurum kampını koro-
navirüs salgını nedeniyle erken bitirip 2021-2022
sezonun hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesis-
leri'nde sürdüren Göztepe'nin elden çıkarmaya
çalıştığı Nijeryalı golcü Brown Ideye takımda
kaldı. Geçen sezon gösterdiği performansla bek-
lentilerin çok uzağında kalan deneyimli forvete
yaz döneminde hiçbir kulüp talip olmadı. Ga-
ranti ücretini de bırakmak istemeyen Ideye, yö-
netimin anlaşma çağrılarına kayıtsız kaldı. Hem
Afyonkarahisar hem de Erzurum kamplarında
takımla çalışan Ideye, Ümraniyespor'la oynanan
özel maçta sahaya 11'de çıktı. Ideye ile yollarını
ayıramayan Göztepe, transferini askıya aldı.

Göztepe’de 
İde kaldıA bdulla Avcı, bordo mavili takımın kamp çalış-

malarını sürdürdüğü Türkiye Futbol Federas-
yonunun Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli

Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen
basın toplantısında soruları yanıtladı. Transferde hızlı
davrandıklarını ve beş oyuncuyu kadrolarına kattıkla-
rını hatırlatan Avcı, "Transferde önemli mesafe kat
ettik. Trabzonspor yarışacak, zirvede olacak, umarım
bunu gerçekleştirecek ve sonuçlandıracak. İki trans-
fer var yapabileceğimiz, yapmak istediğimiz. Kulübün
bütçesine, sisteme organizasyona uygun biçimde ça-
lışmalar yapıyoruz. Bugün yola çıkabilir miyiz, tabii ki
çıkabiliriz. Daha iyisi, daha rekabet getirecek, daha
kaliteli oyuncular için çalışıyoruz. Bugün 19 Yaş Altı
takımımız şampiyon oldu. Önümüzdeki sene Şampi-
yonalar Ligi oynayacak. Bugün Trabzonspor’un kad-
rosunda kendi kaynağından 9 oyuncu var.
Trabzonspor geçen sene ligin en fazla altyapıdan
oyuncu oynatan takımı. Kendi kaynağımızdan çıkan
çocuklar için taraftarlardan da sabır istiyorum. Bun-
lar bizim bütçemizi dengeleyen çocuklar. Çok doğru
cevaplar veriyorlar. A Takımda bulunan 9 oyuncu az
değil." ifadelerini kullandı. Deneyimli teknik adam,
Avrupa’ya transfer iddiaları olan milli kaleci Uğurcan
Çakır hakkında ise, "Uğurcan Çakır bizim takımın alt-
yapısından gelmiş takım kaptanıdır. Milli takım süre-
cini de bence bireysel performans olarak iyi
tamamlamıştır. Takımın enerjisine çok önemli katkı
sağlamaya çalışıyor. Çok iyi çalışıyor. Kulübün men-
faatlerinde başka bir şey olacaksa bunu başkanımız
ve yöneticilerimiz değerlendirir. Ben mevcuttan şu
an itibarıyla son derece mutlu ve memnun şe-
kilde devam ediyorum." şeklinde konuştu. Ab-
dullah Avcı, 28 Haziran’da Trabzon’da ilk
kamp dönemine başladıklarını, 4 Tem-
muz’dan bu yana bulundukları Riva kam-
pını da bugün itibarıyla
tamamlayacaklarını aktararak, "Dört ha-
zırlık maçı oynadık. Geçen seneden bu
yana oyun felsefesini oturttuk. Beş
oyuncuyu da hemen hemen kampın ba-
şında, sadece İsmail ikince etabın so-
nuna doğru geldi, sisteme, bütçeye
uygun şekilde bonservis bedeli ödeme-
den kulübümüze kattık. Gelen oyuncu-
larla beraber saha içi organizasyonunda
bize yardımcı olacakları, rekabetin arttığı,
kalitenin yükseldiği, bununla beraber grup
enerjisinin de Trabzonspor’un coşkulu, tem-
polu oynayacak aynı zamanda özellikle kaybet-
meyi kabul etmeyen oyuncu yapısına oyun
yapısına uygun hareket edecektir. Transfer çalışmala-
rımız devam ediyor. Kampın üçüncü etabını sorunsuz
olarak tamamlıyoruz. İki günlük iznin ardından Av-
rupa kupaları öncesinde 5 Ağustos’ta Trabzon’da ça-
lışmalarımıza tekrar başlayacağız. Hiçbir takım 4
hazırlık maçıyla veya yaptığı 27-28 antrenmanla bir
müsabaka dönemine hazırlanmaz. Avrupa’da şu an
yüksek ihtimal rakibin olma ihtimali olan ekip 14 maç
oynadı ve şu anda liginde lider. Her sene Avrupa Ku-
pası oynuyor. Trabzonspor’un deneyimi ve tecrübesi,
kaliteli oyuncuları var." değerlendirmesinde bulundu.

Trabzon doğru yerdir
Hazırlık maçlarında olumlu ve olumsuz taraflarını
gördüklerinin altını çizen Avcı, "Buna göre organizas-
yonlarımızı yapacağız. Dünyada da bizde de savun-
mada ve hücumda beraber oynayabilen bir takım
oluşturmak önemli. Gidişat son derece olumlu, eksik-
lerimiz var bu çok normal çünkü 1 aydır çalışıyoruz.
Hızla bunu daha iyi hale getireceğimizi düşünüyo-

rum." ifadelerini kullandı. “Trabzonspor’un olduğu
yerde her zaman yarış vardır.” sözlerini kullanan de-
neyimli teknik adam şöyle konuştu: “Tempolu, coş-
kulu oyunun yanına akıllı oyunu da sokmak istiyoruz.
Şu an itibarıyla
yöneti-

cile-
rimiz,
başkanımız, scout
ekibimiz olsun uyumlu bir şekilde. Şunu söylüyorlar,
'Trabzonspor tarihinde bu kadar erken organizasyon
olmadı' diyorlar. Başlangıçlar önemlidir ama futbol
dalgalı bir oyundur. Bunun içinde zaman zaman dal-
galanmalar olacak. Taraftarlarımızdan sabırlı, destek
veren durumun oluşmasını istiyorum. Üst üste kazan-
sak da bu olumlu desteği istiyoruz. Arada dalgalan-
malar da olsa istiyoruz. Tabii ki Trabzon’un olduğu
yerde hedef zirvedir. Bunu için en iyi şekilde adım
atacağımızı düşünüyorum.”
Abdullah Avcı, takımda ayrılacağı yönünde iddialar
bulunan Ekuban’ın durumuyla ilgili gelen bir soruya
ise "Ekuban neşesi yüksek, yüzde yüz antrenman ya-
pıyor. Bana gelen gitmesi ve kendisi ile ilgili en ufak
bir şey yok. İkinci kamp döneminde izin verdik. Hem

sağlığı, hem de vergi sorunuyla ilgili" yanıtını verdi.

Yaş ortalaması önemli
Avcı, transferde deneyimli oyuncuların tercih edilme-
siyle ilgili gelen bir soru üzerine şunları söyledi: “De-
neyimden bahsettik. 24 küsur yaş ortalaması ile bu
ligde şampiyon olamıyorsun. Biraz zaman gereke-

cek. Bugün istiyorsan, bunun içine deneyim koy-
mak gerekiyordu. Bu lige de baktığında,

şampiyon takımlara baktığında, deneyim
ve rekabet önemli. Geçen sene bazı

mevkilerde oyuncu değiştiremiyorduk.
Hem sakatlık hem de performanstan
dolayı. Bugün itibarıyla o deneyimi,
aynı zamanda iş ahlakı olan oyun-
cular aramıza katıldı. Çok önemli
isimler. Avrupa’da oynamışlar,
taktiksel olarak, grup hareketi
olarak çok önemli işler yapmış
oyuncular. Deneyimi de içine ka-
tarak şampiyonluk yarışında
Trabzonspor olacaktır. İyi organize
olduk, umarım başlangıçlarımız iyi

olur. Coşkulu, tempolu Trabzons-
por’un da istediği ama içinde de aklı

olan bir oyun istiyoruz. Zaman istemi-
yorum, sadece destek istiyorum.” İyi bir

kamp dönemi geçirdiklerini ve genç oyun-
cuların performansından da çok memnun ol-

duklarını aktaran deneyimli teknik adam,
altyapıya verdikleri önemle ilgili şöyle konuştu:

“Üçü bizle bu sene başladılar, çıktılar. Performansla-
rından memnunum. Dönüşte dördü bizimle antren-
man yapıyordu. Onlarla ilgili Şampiyonalar Ligi, A
Takım ve oyuncuların gelişimi ile ilgili çalışmamız
var. Trabzonspor’da her zaman futbol akılları olmuş-
tur. Geldiğim günde de ekibime de söyledim. Burası
sıfır değildir. Burada önemli şeyler yapıldı. Etüt oda-
ları var. Önemli futbol akılları geçti. Ben sadece on-
lara dokunacağım, dizayn edeceğim. Altyapı ile
çalışmalarımız var. Turgut hoca o arada köprü. Orada
profesyonel yapı, beslenmesi doğru olan her şeyin
datasının oluşturulduğu, fitness salonunun yenilen-
diği, uygulamanın olduğu ortamı yöneticilerimiz bize
adım adım hazırlıyorlar. Orası daha dizayn edildi-
ğinde verimli toprakları daha da verimli hale getir-
mek istiyoruz. Trabzonspor’un, Türk futbolunun buna
ihtiyacı var. Burada bir kaynak var ve onu en iyi şe-
kilde değerlendirmek istiyoruz.”

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda İskoçya temsilcisi St. Johnstone
ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah
Avcı, yapmak istedikleri iki transferin
daha olduğunu söyledi

Cimbom UEFa için çalışıyor

Abdullah Avcı, Trabzonspor’daki şampiyonluk beklentisinin hatır-
latılması üzerine ise "Enerjim çok yüksek. İşime daha fazla odak-

lanma, daha fazla iletişim kurmam, Trabzonspor’un tarihine
geçmişine, duygusuna göre hareket etmem. Bunun içinde yer almak
istiyorum. Yüksek enerji veriyor bana ben Trabzon’a geldiğim günden
itibaren çok mutluyum. Umarım bu mutluluğum devam eder." ifadele-

rini kullandı. Avcı, yabancı kuralı hakkında da "Değişen kurallar,
5+3’Ieri de gördüğüm için yorum yapmak istemiyorum. Bugünün

kuralı neyse ona göre hareket etmek ediyorum. Önümüzdeki
sene de bu değişecek. Kaça düşecekse, ona göre buraya yerli

mi alalım, yabancı mı kullanalım, kiralık mı alalım? Eku-
ban burada çalışıyor, Flavio çalışıyor. Diabate zaten

bizimle beraber değildi. İsteyenleri de var ga-
liba, o bir yere gidecek." değerlendir-

mesinde bulundu.

enerjim 
çok yüksek

Hedef altın madalya
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın altıncı gününde 
boksta kadınlar 51 kiloda çeyrek finale yükselen Buse Naz
Çakıroğlu, hedefinin altın madalya olduğunu vurguladı
KoKugiKan Arena'da son 16 turunda Özbe-
kistan'dan Tursunoy Rakhimova'ı 3-2 yenen
Buse Naz, karşılaşmadan sonra açıklamalarda
bulundu. Rakibi karşısında geride kapattığı ilk
raunda dikkati çeken Buse Naz, şöyle konuştu:
"Maça iyi başlayamadım. Burası olimpiyat, hiç
kolay maçınız olmayacak. Altın madalyaya
giden yol dört ağır maçtan geçiyor. Seri başı ol-
duğum için ilk turu bay geçtim. Aslında bu da
benim için dezavantaj oldu. Çünkü diğer rakip-
lerim ortama alıştı. Ben bunu bugün yaşadım.
Beklentinin de büyük olduğunun farkındayım.
Takım olarak buradan büyük başarılarla ayrıla-
cağız. Boksta iki madalyamız var ama altınımız
yok. Burada 3 altın madalya neden almayalım.
Kadın takımımız çok güçlü. Altın madalyalar
alabilecek kapasitedeyiz. Sevinmek için erken,
çünkü altın madalya için buradayız. Bronz ve
gümüş madalya bizim için yeterli değil."

Halkın duaları benimle

Sosyal medyadan çok fazla
mesaj aldığını anlatan başarılı
boksör, "Antrenörümle birlikte
ortak bir karar aldık ve sosyal
medyayı kullanmıyorum. Bu
yüzden onlara geri dönüş yapa-
mıyorum. Yaklaşık 2 yıldır bu
anı bekliyoruz. Okuyabildiğim
kadar bütün mesajları okuyo-
rum, Türk halkının dualarını ve
desteğini hissediyorum. Oku-
yup onlara cevap vermek istiyo-
rum ama inşallah altın
madalyadan sonra hepsine geri

dönüş yapacağım." ifadelerini kullandı. Karşı-
laşmayı salondan izleyen Gençlik ve Spor Ba-
kanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na da
teşekkür eden Buse Naz, "Bakan Bey'le aramız
çok iyi. Kendisine söyledim, arkadaşlarımın
maçlarında daha fazla heyecanlanıyorum. Kar-
deşlerimin de başarmasını çok istiyorum. Baka-
nımız maçlarımızı yakından takip ediyor ve
bizim için büyük moral oluyor. Antrenörlerimiz
için de büyük moral bu. Ekran başında sabah
saatlerinde bizi izleyen Türk halkına da teşek-
kürlerimi gönderiyorum." değerlendirmesinde
bulundu. Buse Naz Çakıroğlu'nun antrenörü
Nazım Yiğit ise ilk maçlarda heyecanın olabile-
ceğini belirterek, "Geride kapattığımız ilk raunt-
tan sonra benim zerre kadar şüphem yoktu.
Yapacağını biliyordum. Elimizden geleni yapa-
cağız ve ülkemize altın madalya kazandıraca-
ğız." diye konuştu.

2 transfer

yapacağız
daha
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TURK FUTBOLU
KAOS ICINDE

A nkara JW Marriott Oteli'nde yapı-
lan Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF) Olağan Genel Kurulunun

yapıldığı salonun dışında basın mensupla-
rına açıklama yapan Galatasaray Başkanı
Burak Elmas, kısa süre önce yönetime gel-
dik ama problemlerin "kişisel isimlere zim-
metlenmiş durumda olduğunu"
gördüğünü dile getirdi. Süregelen, çözüle-
memiş birçok kronik problemin olduğunu
vurgulayan Elmas, "Futbolu özerk yapan
bizlerin verdiği kararlar ve bizler futbola
sahip çıkmak zorundayız. Kulüpler Birliği,
son dönemde birlikte hareket ederek Türk
futbolunun ortak sorunlarını açık şekilde
dile getirdi. Bütün kulüpler de bunu yap-
mak zorunda." diye konuştu. Galatasaray
Spor Kulübü olarak kimseyle kavgalarının
olmadığını ancak çözümlerle ilgili çok
ciddi bir iradenin bulunduğunu vurgula-
yan Elmas, "Çözümlerin kısa zamanda
elde edilebilmesi ve tüm liglerdeki kulüple-
rin sorunlarının çözümleri için bütün ira-
demizi ortaya koymaya devam edeceğiz."
ifadesini kullandı. Rekabeti sahaya indir-
mek istediklerini aktaran Elmas, şöyle
devam etti: "Bizim seçtiğimiz federasyonu-
muzun da bunu gerçekleştirmesini istiyo-
ruz. Adaletten şikayeti olmayan kimse yok.
Hatta buna federasyon yönetim kurulun-
daki bazı arkadaşlarımızı da katabiliriz.
Artık cesur davranmak, değeri düşmeye
devam eden Türk futbolunu buradan çı-
karmak ve rekabeti sahaya indirmek, Türk
futbolunda adaleti sağlamak ve TFF nin
denetimini herkese eşit şekilde yapmasını
sağlamak zorundayız. "

Bütün sorunları birlikte çalışmalıyız

Kulüpler Birliği olarak tüm başkanların
imzasıyla sorunların ortaya konduğuna
dikkati çeken Elmas, "Bunlar tüm kulüple-
rimizin sorunları. Ciddi bir vergi sorunuyla
uğraşıyoruz. Tahkim Kurulu, Disiplin Ku-
ruluyla ilgili başkanın da bizimle olduğu
çok verimli bir toplantı yapıldı ama yet-
mez. Kısa zamanda diğer bütün sorunları
da birlikte çalışarak halletmek lazım." diye
konuştu. Federasyonundan sorunların çö-
zülmesi yönünde acil beklentilerinin oldu-
ğunu çünkü TFF'nin Türk futbolunu yani
kulüpleri temsil ettiğini vurgulayan Elmas,
"Lütfen konuları kişilere olan husumet ya
da sempatiye indirgemeyelim. Kişileri sev-
diğimiz için onların üzerine gitmemeyi
veya sempati duyduğumuz için yanlışı des-
teklemeyi bırakalım. Burada mevzubahis
Türk futbolu. " dedi. "Türk futbolunu
cesur olarak, gücümüzü, oylarımızı ortaya
koyarak kaostan çıkarmamız lazım." diyen
Elmas, şöyle devam etti: "Zorlu bir pan-
demi dönemi geçirdik ama pandemi döne-
minden önce de Türk futbolu değeri
düşüyordu. Bu yeni bir şey değil. Dolayı-
sıyla kronikleşmiş tüm problemleri, İddia
gelirleri problemlerini, yayıncı kuruluş
problemini, vergi problemini, kurullardaki
adalet problemini hakemlerle ilgili prob-
lemleri halletmezsek yeni birçok kaos sezo-
nuna daha gireriz. Kurullardan memnun
kulüp başkanı hiçbir ligde görmedim.
Demek ki sistemde bir yanlış var. Sistem-
deki problemleri de kişilere zimmetleyerek

bunlardan kurtulamadığımızı da gördük.
Federasyonlar değişti biz problemleri yaşa-
maya devam ettik. Dolayısıyla hep birlikte
bu çözümlerin arkasına ciddi şekilde bir
irade koyup federasyona da hızlı şekilde
çözmesi için gerekirse yardım gerekirse de
baskı yapmak mecburiyetindeyiz."

Üzerimize düşen her şeyi 
yapmaya hazırız

Galatasaray Spor Kulübü olarak her lig-
deki tüm kulüplerimizin hakkını savun-
maya devam edeceklerini belirten Elmas,
"Türk futbolunun buradan çıkması için
üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız
ve bunu görev addediyoruz." dedi. "Biz

TFF'nin idare etmesini değil Türk futbo-
lunu yönetmesini istiyoruz ve bizler adına
yönetmesini istiyoruz." ifadesini kullanan
Elmas, "Problemler konusunda ayrışmı-
yoruz, çözümler konusunda da ayrışma-
mamız lazım. Hızlı çalışarak problemleri
acil çözmemiz lazım." diye konuştu.
Çözüm odaklı her şeye sonuna kadar
destek vermeye hazır olduklarını dile geti-
ren Elmas, sözlerini şöyle tamamladı:
"Yayıncı kuruluşla problem varsa federas-
yonumuz bu konuyu halledemiyorsa se-
beplerini bizimle paylaşırsa biz de
kulüpler olarak onlara yardımcı oluruz.
Sorunları çözmek için ilk önce sorunların
sebeplerini doğru teşhis etmek çözümü

doğru belirlemek ve arkasına irade koy-
mak lazım. Bu formüle biz her zaman
destek olacağız buna devam edeceğiz.
Bugün oylanacak kurullarla ilgili çok
önemli değişiklik de maalesef bu sene ye-
tişmeyecek. Tüm kulüplerimizin hakkını
kendi hakkımız olarak görüyoruz. Tüm
kulüplerimizin de bu anlayışla hareket et-
mesini rica ediyoruz. Zaten gergin olan
pandemiden çıkmış Türkiye'yi daha fazla
germeye futbol kulüpleri olarak hakkımız
yok. Oyunu güzelleştirme görevimiz var.
Federasyonumuzun buradaki görevini
doğru şekilde oynayarak bunu organize
etmesi ve bunu doğru şekilde yapmasını
arzu ediyoruz."

Tarlada çalışan biziz

Trabzonspor Kulübü ve Kulüpler Birliği
Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yaptığı ko-
nuşmada yayıncı kuruluşla yaşanan sıkın-
tıların kulüplerden kaynaklandığı şeklinde
bir algı oluştuğunu ifade ederek, "Fazla
hesaplara detaylara ve eleştirilere girme-
den... Tarlada çalışan biz ürünümüzü pa-
zarlayan siz. Bir kereye mahsus veya iki
kereye mahsus indirim yapılmış olabilir,
bu kapıyı biz sonuna kadar açtık, sonuna
kadar da böyle gidecek anlamının çıkma-
dığını bunun bunu ifade etmediğini sü-
rekli anlattık." dedi. Yayın gelirinin
kulüpler için önemine işaret eden Ağa-
oğlu, "Alt kulüplerinin kulüp başkanları-
nın ne tür sıkıntılar içinde olduğu, aynı
zamanda Süper Lig kulüpleri, Anadolu
kulüplerinin gelirlerinin yüzde 60-90'ının
naklen yayın gelirinden kaynaklandığını
düşünürsek, birkaç kulüp başkanımızın,
özellikle Sivasspor Kulübü Başkanımızın
parayı kasada görmeden transfer yapma-
dığını hepimiz biliyoruz, takdir ediyorum
kendisini. Böyle bir sıkıntının yaşandığı
yerde eğer her şey güllük gülistanlıksa
yüzde 25 peşinimizi bu ayın sonuna, en
geç 15 Ağustos tarihine kadar istiyoruz,
bu konuyu kapatıyorum. Fazla da tar-
tışma yaratmak istemiyorum. Ama ciddi
sıkıntı vardır, yayıncı kuruluşla alakalı
olarak çok ciddi sıkıntı vardır... Pandemi
oldu indirin, enflasyon oldu indirin, kur
arttın indirin... Netice itibarıyla dönüp ba-
kınca TMSF'deyken 2 milyon 300 civarı
olan abone sayısı bugün 1 milyon 300'lere
düşmüş durumda. Kendi ticari başarısız-
lıklarının bedelini ülke futboluna ödete-
mezler. Benim Kulüpler Birliği Başkanı
olarak söyleyeceğim bu kadar." şeklinde
konuştu.

Luiz Gustavo
yeniden doğdu
FenerbAhçe'de Emre Belözoğlu’nun takı-
mın başına geçmesinin ardından kulübeye
mahkum kalan ve ayrılma noktasına gelen
Luiz Gustavo, Vitor Pereira ile adeta yeniden
doğdu. Portekizli teknik adam, çok güvendiği
öğrencisi Luiz Gustavo'yu yeniden 11’in deği-
şilmezleri arasına alacak. Brezilyalı yıldız Luiz
Gustavo, Fenerbahçe ’ye imza attığı 2019-20
sezonunun başından beri takımın vazgeçilmez
oyuncuları arasında yer aldı. Gustavo, Sarı-
Lacivertli kariyerinde sadece 1 kez, sakatlığını
yeni atlattığı için yedek kalmıştı. Ancak Emre
Belözoğlu’nun takımın başına geçmesiyle bir-
likte tecrübeli orta saha oyuncusu kulübeye
mahkum oldu, ciddi ciddi ayrılık kararını de-
ğerlendirmeye başladı. Vitor Pereira’nın gel-
mesi ile her şey değişti. Portekizli çalıştırıcı,
önce Gustavo ile özel bir görüşme yaptı; takım
için ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu ve
kendisiyle ilgili planlarını anlattı. Ardından 34
yaşındaki futbolcu takım kaptanlardan biri
oldu. Hocasının bu yaklaşımı ile yeniden ken-
disini değerli hisseden Luiz Gustavo, ayrılık ih-
timalini tamamen kafasından sildi.

Pereira’nın jokeri

Vitor Pereira, Luiz Gustavo’yu bu sezon iki
farklı bölgede kullanmayı planlıyor. Portekizli
teknik adam, öğrencisini hem orta sahanın
merkezinde hem de stoperde görevlendirecek.
Pereira, hazırlık maçlarında her iki mevkide de
oynattığı Gustavo’yu bu sezon joker oyuncu
olarak değerlendirmek istiyor.

Sinan Gümüş
Göztepe yolunda
Süper lig ekibi Göztepe'de yönetim transfer
çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip,
daha önce gündemine aldığı Fenerbahçe'nin
yıldızı Sinan Gümüş'e bir kez daha kanca attı.
İstanbul ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulu-
nan 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun ki-
ralık olarak kadroya katılmak istendiği
öğrenildi. Taraflar arasında görüşmelerin sür-
düğü ve transferin önümüzdeki hafta içinde
netleşmesinin beklendiği bildirildi. Yönetim
ayrıca, yine F.Bahçe ile yollarını ayıran 36 ya-
şındaki golcü Papiss Cisse'yi de gündeminde
tutuyor. Yönetimin tecrübeli futbolcu ile bir
görüşme gerçekleştireceği ifade edildi. Genç
oyuncular üzerinde de duran yönetimin gele-
cek vadeden bazı yıldız adaylarıyla da görüş-
melerini sürdürdüğü kaydedildi.
Sarıkırmızılıların gelecek sezonları da düşene-
rek transferde son derece akıllı bir politika izle-
diği vurgulandı. Göztepe daha önce
kadrosuna, Kiel'den Makana Baku, Altınor-
du'dan Kahraman Demirtaş, Gil Vicente'den
Laurency, Lyon B'den Seydine N'Diaye, Wac-
ker'den Şefik Abali, Gent'ten Arslanagic, Ra-
kow'dan David Tijanic'i katmıştı. Yönetim
geçen sezon kiralık oynayan Ndiaye'nin bon-
servisini de aldı.

Kamp erken bitti 

Göztepe'nin Erzurum kampı yarıda kaldı.
Sarı-kırmızılılar artan korona virüs pandemisi
vakaları nedeniyle kaldığı otelden ayrılıp İz-
mir'e erken döndü. Daha önce kampı 1 Ağus-
tos Pazar günü noktalamayı planlayıp
Erzurum'dan 5 gün erken dönen Göztepe'nin
bugün Kazım Karabekir Stadı'nda Konyaspor
'la oynaması gereken hazırlık maçı da iki takı-
mın salgın nedeniyle aldığı kararla iptal edildi.
Çalışmalarına Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde
devam edecek sarıkırmızılıların özel maç
programı yeniden planlanacak. Göztepe'de şu
ana kadar hiçbir sağlık sorununa rastlanma-
dığı belirtildi. Göztepe'nin önlem amaçlı Erzu-
rum kampını yarıda bıraktığı vurgulandı. 

Galatasaray Kulübü
Başkanı Burak Elmas,
"Türk futbolu ciddi bir

kaosla uğraşmakta.
Bu kaosun sebebini
pandemi ya da ya-

bancı sınırı olarak ba-
sitleştiremeyiz." dedi

Futbol ailesinin genel sıkıntısının birlikte çözülmek zorunda ol-
duğunu vurgulayan Ağaoğlu, "Türk futbolunun sorunlarını fut-
bol ailesi ve paydaşları çözer. Bunun dışındaki hiçbir iradenin
bizim irademizin üzerinde bir güce sahip olamayacağını ifade
etmek istemiyorum." ifadesini kullandı. Yabancı oyuncu sınırla-
ması konusuna da değinen Ahmet Ağaoğlu, şunları kaydetti:
"Bizim görüşümüz şu; Yerli oyuncuyu yabancı oyuncuyla rekabet
edebilir bir düzeye taşımadıktan sonra konulan sınırlamalar,
1960-1970'lerde konulan ithalat yasağının bir farklı versiyonu
olmaktan öteye geçemez. Biz yerli oyuncunun yabancı oyuncuyla

mücadele seviyesini artırmadıktan sonra konulan yasağın hiçbir
faydası olmayacaktır. Rekabet düzeyine geldiğimiz zaman zaten
yasak koymaya ihtiyaç kalmayacaktır. Kulüpler Birliği olarak
birkaç kulübümüzle birlikte sürekli öneri getiriyoruz. Rezerv lig
dedik, B ligi dedik, farklı versiyonlar da öne sürdük. Bunların
altyapısı yapılmadan, sağlıklı bir altyapı sistemi oluşması ve
gençlerimizin rekabet edebilir mücadele düzeyi yüksek bir ligde
oynamadan yabancılarla rekabet etmesi mümkün değil. Bu ko-
nuyla alakalı Federasyonla hala görüşüyoruz. Dün akşam sa-
baha karşı tartışma konularından birisi buydu. Altınordu
Kulübü Başkanımızın yaptığı sunum bu işin altyapısı aslında.
Gençlerimizin mücadele anlamında önünü açmak Türkiye Fut-
bol Federasyonu'muzun görevi. "

Üst düzey futbol şart

AltAy Teknik Direktörü Mustafa De-
nizli, hedeflerinin üst sıralar olduğunu
ifade ederek, “Elimizden gelenin en iyi-
sini yapacağız” dedi. Süper Lig'in yeni
ekibi Altay'da teknik direktör Mustafa
Denizli, 18 yıl sonra döndükleri ligde
hedeflerinin üst sıralar olacağını dile ge-
tirdi. Alt ligden gelen takımların önce-
likle kümede kalma hedefiyle sezona
başladığını belirten teknik direktör Mus-
tafa Denizli, yayıncı kuruluşa yaptığı
açıklamada, "Biz tutunmak için gelmi-
yoruz buraya. Biz kendimizi yukarılarda
bir yerde tutmaya geliyoruz. Bu olur
mu? Olması için elimizden gelen her
şeyi yapacağız. Umutluyuz. İddia ve
umudun olmadığı bir yerde adım
atman mümkün değildir" diye konuştu
"Herkes görevini yaparsa fazla zorluk
yaşanmaz" diyen tecrübeli teknik adam,
"Başkanla 8-9 futbolcuya ihtiyaç olduğu
ortak fikrimizdi, 2 transfer yaptık. Muh-
temelen 3 tanesi de kampa intikal eder.
8-9'u bulamasak bile 7 transferle lige
daha huzurlu başlama imkanına sahip
oluruz. Takımın önemli parçaları hala
kampa katılmış değil. Çabuklaştırılmış
bir adaptasyon dönemi bizi bekliyor.
19-23 yaş arası bilinirliği olmayan
transferlerle Altay'ın geleceğini sağlam

temeller üzerine oturtacağız. Altay'ı eski
günlerine döndüreceğiz" dedi.

Kadroda eleme yapılacak

Altyapısından yetişip 18 yıl formasını
giydiği Altay'a geçen sezon 38 yıl ara-
dan sonra teknik adam olarak dönen ve
kulübü Süper Lig'e çıkaran teknik direk-
tör Denizli, "Geçen yıl gelirken kadro
çok genişti. İzmir'e gelmeden oyuncula-
rın performanslarını değerlendirerek 11
kişiyi dışarıda bıraktım. Süre kısa, bek-
lenti yüksekti. Bunu yapmak mecburiye-
tindeydim. Bu sene bir miktar daha
yaptım, kamptan sonra bir miktar daha
yapacağım" mesajı verdi.

Kazım ve Eren kaliteli

"Altay'ın altyapısından yetişen futbolcu-
ların camiadaki yerleri farklıdır" diyen
Mustafa Denizli, "Altay bu konuda çok
önemli işleri başarmış bir camia. Son
yıllarda pek göremiyoruz. Çıkardığı
genç futbolcular var ama düşündükleri
çizgiyi yakalayamadılar. Kazım ve Eren
ikisi de kaliteli. Kazım Can'ın gelişim
sağlaması lazım. Bazı önemli eksikleri
var. Eren biraz daha iyi pozisyonda.
Muhtemelen ona dönem dönem görev
vereceğim" şeklinde konuştu. 

Hedefimiz yukarılar

Altay Teknik Di-
rektörü Mustafa
Denizli, hedefleri-
nin üst sıralar 
olduğunu ifade
ederek, “Elimiz-
den gelenin en
iyisini yapacağız”
diye konuştu
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oğulcan, ezgi’yi her yerden Sildi
Ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu, yaklaşık iki senedir şarkıcı Seda 
Sayan'ın Sinan Engin ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Oğulcan
Engin ile aşk yaşıyordu. Yakın zamanda nikah masasına oturmaları
beklenen çift ile ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı. 33 yaşındaki
Eyüboğlu, sevgilisi ile birlikte yer aldığı fotoğrafları Instagram hesa-
bından sildi. Oğulcan Engin'i sosyal medyada takipten de çıkan
oyuncunun bu hamlesi 'ayrılık' dedikodularını alevlendirdi. Çıkan ha-
berlerin ardından Engin de Eyüboğlu ile birlikte yer aldıkları fotoğ-
rafları Instagram hesabından silerek, ünlü oyuncunun bu hamlesine
karşılık verdi. Çiftin yollarını ayırma kararı aldıkları konuşuluyor.

E şinden ayrıldıktan sonra hayat mücade-
lesini tek başına sürdüren, 2 küçük ço-
cuğunu büyütüp meslek sahibi yapan

Fatma Şimşek, alzhemier hastası annesine
bakmak zorunda kalınca çalışma hayatını bı-
rakıp eve kapanıyor. Komşusu sayesinde,
Beykoz Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezi
(BEYSEM)’le tanışan kursiyer Şimşek, El
Sanatları Hocası Vildan Kasap’ın inisiyati-
fiyle eğitimlere haftada yalnızca bir saat ka-
tılsa da, enerjisi ve azmiyle “gözde”
kursiyerler arasında yerini alıyor. Hocalarının
desteğiyle becerisini günden güne geliştiren,
bir birinden güzel el işleri, nakışlar mefruşat-
lar, örgüler ve ev tekstili ürünleri yapan Şim-
şek, şayet imkân bulursa, kendine ekonomik
kazanç sağlayacak bir de atölye açmayı plan-
lıyor.

BEYSEM’de aile gibiyiz

Beykoz Belediyesi çatısı altında, kadınlara yö-
nelik ücretsiz sanat ve meslek eğitimi veren
BEYSEM, yalnızca nitelikli eğitim almak,

hobi edinmek ve yeteneğini keşfedip geliştir-
meyi isteyenleri değil sosyalleşmek ve günlük
hayatın stresinden uzaklaşmak isteyen ilçe
sakinlerini de sıcacık ortamıyla sarıyor. Kurs
grubundaki hocaları ve arkadaşlarıyla aile
gibi olduklarını söyleyen Fatma Şimşek:
“BEYSEM’e başlamadan önce kurulu bir
robot gibiydim, yalnızca anneme odaklı bir
hayat sürüyordum. Bu merkez yalnızca hobi
ve meslek öğreten bir mekân değil, anne,
baba ve kardeşten daha güçlü bir bağ kurdu-
ğumuz bir yer. Buradaki aile ortamını gö-
rünce kızımı ve torunumu da kurslara
yazdırdım” diyor.

Ustası evde eğitim verdi

BEYSEM’deki tüm hocaların özveriyle çalış-
tığını da vurgulayan Şimşek: “Hocalarımızın
her biri alanında ayrı birer usta. Bizlere sabır
ve tatlı bir disiplinle yaklaşıyorlar.  Vildan
Hocam sanatıyla yalnızca kumaşa, örgüye,
nakışa değil, kabiliyetine göre her insana ayrı
bir yön veriyor. Kursa gidemediğim zamanlar

eve gelip bana ders verdi. O’nun fedakârlığı
ve motivasyonuyla hayata dört elle sarıldım”
şeklinde konuşuyor.

Salgında online mesai

Beykozlu kadınların el sanatlarına çok kabili-
yetli olduğunu ifade eden Usta Öğretici Vil-
dan Kasap ise dünyayı kasıp kavuran kovid
salgının kendilerine engel olmadığı on-line
yapılan eğitimlerde performansın beklenen-
den yüksek olduğunu söylüyor ve ekliyor:
“Evden çıkamadığımız dönemlerde evden
on-line yaptığımız eğitimler kadınlarımıza te-
rapi gibi geldi. Kovid olan bir kursiyerimiz,
iğnesini ipliğini hastaneye götürüp hasta ya-
tağından derslere katıldı, bazen hava alanın-
dan, bazen yurt dışından bağlananlar oldu ve
ortaya bir birinden güzel el işleri çıktı.” Kurs
merkezlerinin son yıllarda yapılan yeniliklerle
modern sınıf ve mekânlarla hazırlandığına
değinen Kasap, projeyi hayata geçiren Bey-
koz Belediye Başkanı Murat Aydın ve emeği
geçenlere teşekkür ediyor.

Alzhemier hastası yatalak annesine baktığı için haftada yalnızca bir saat
evden çıkabilen Beykozlu ev hanımı Fatma Şimşek, “sıfırdan” başladığı, Bey-
koz Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezi (BEYSEM) el sanatları kursunda gös-
terdiği başarı ve azmiyle bugün atölye açmayı düşleyecek seviyeye geldi
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Kendinizi eve kapatmayın
BEYSEM’e gelecek yıl da devam edeceğini söyleyen Kursiyer Fatma Şimşek:
“Beykozlu kadınlar kendilerini eve kapatmasın, kurs merkezlerimiz modern ve
nezih, kurslar ücretsiz, hocalarımız kaliteli. Bu merkezler, hobi ve meslek edinmek,
stres atmak için en doğru adres”  diyerek ilçedeki kadınlara çağrıda bulunuyor.
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Paris'te oto tamirciliği yapan Emrah Tok, koyduğu "başarılı tanılar" ve
sağladığı güvenle Fransa'da Türklerin kendi aralarında kurduğu sosyal medya
gruplarında güvenli tamirci önerisinin favorisi isimleri arasında yer alıyor
Türkiye'den Fransa'ya çalışmak için gelen ve
otomobil onarımında tecrübe kazandıktan
sonra kendi dükkanını açan Türk tamirci
Emrah Tok koyduğu "başarılı tanılar" sayesinde
"araba doktoru” olarak tanınıyor. Aksaray'dan
10 yıl önce Fransa'ya gelen 37 yaşındaki Tok,
başkent Paris'in Grigny bölgesinde Türk ortağı
Yusuf Bostug ile 2,5 yıl önce açtığı Star Auto 91
dükkanında araç tamir ediyor. Araçlardaki arıza
ve sorunlara koyduğu "başarılı tanılar" saye-
sinde müşterilerini fazla masraftan kurtaran
Tok ve ortağının dükkanı, Türklerin en çok ter-
cih ettiği tamirciler arasında yer alıyor. Öyle ki
Fransa'daki Türklerin kendi aralarında kurduğu
sosyal medya gruplarında, güvenli tamirci öne-
risi talep edenler Tok'un dükkanına yönlendirili-
yor.

Sarj dinamosunu söktü

Tok, Aksaray'dan Fransa'ya uzanan hikayesini
anlattı. Memleketi Aksaray'dan 13 yaşında ayrı-
larak bir süre Adana'da yaşadığını, 25 yaşında
da Fransa'ya yerleştiğini belirten Tok, tamire

merakının 17 yaşında satın aldığı kamyonla
başladığını söyledi. Tok, "İlk tecrübem, kamyo-
numun alternatörünü, şarj dinamosunu sök-
mek oldu. Ondan sonra bir merak tuttu ve
araçlarla ilgilenmeye başladım." dedi. Bir süre
kamyon şoförlüğü ve tamirciliğini aynı anda
yaptığını, Fransa'ya geldiğinde de tamir mera-
kından vazgeçmeyerek bir süre arkadaşlarının
dükkanlarında çalıştığını anlatan Tok, birkaç
kez farklı kişilerle ortak dükkan açsa da başarılı
olamadığını aktardı. Emrah Tok, 3 yıl kadar
önce eskiden beri tanıdığı Bostug ile bu dükkanı
açtıklarını ve bugüne getirdiklerini belirtti. Müş-
terileri ağırlıklı olarak Türklerden oluşan Tok,
"Herkesten Allah razı olsun, bize güvenleri tam.
Fransa'da Türkiye gibi değil tabii sanayi sistemi.
Türkiye'de sanayiye gidiyorsunuz, lastikçiniz
hemen yanınızda, taşlamanız, balansçınız
hemen yanınızda, burada biraz o yönden sıkıntı
oluyor, her şeyi siz yapmak zorundasınız." diye
konuştu.Araçlar kendi aracımız gibiTok, müşte-
rilerinin kendilerine çok güvendiklerini, tamire
gelen araçları kendi araçları gibi dikkatle onara-
rak teslim etmeye özen gösterdiklerini söyledi.

"Tespit ettiğimiz bir sorun varsa her zaman
söylüyoruz, yaptırıp yaptırmamak müşterimi-
zin tercihi." diyen Tok, herhangi bir arızadan
tam olarak emin olmadan müdahalede bulun-
mama prensiplerinin de, çokça tercih edilmele-
rinde rol oynadığını ifade etti. Emrah Tok,
imkanlarının el verdiği ölçüde arızalı araç par-
çalarını tamir ettiklerini, parça değişim işini
son planda tuttuklarını vurguladı. Araç tamir
piyasasında en rahatsız edici durumlardan bi-
rinin, bazı oto tamircilerin müşterilerinin içine
kurt düşürmesi ve evhamlarından yararlanıp
fazla masraf çıkartması olduğuna dikkati çeken
Tok, "Gerçekten parça değişmesi gerekiyorsa
değiştiriyoruz." dedi. Tok, arıza tespitinde tec-
rübe kazandıkça zamanla motorun sesinden
parçanın çalışma sistemine varana kadar bir
bakışta sorunları kolayca teşhis edebildiklerini
aktararak şunları söyledi: "Mesela dün bir tane
kamyon geldi. Başka tamirciler farklı sebepler
söylemişler, aracı henüz açmadan biz arızanın
üst kaput contasından kaynaklandığını söyle-
dik. Ertesi gün söktüğümüzde dediğimiz gibi
conta yanıktı."

Beyoğlu’ndan Alucra’ya

Arnavutköy tam not aldı

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali
Yıldız, Beyoğlu’nda ikamet eden Gi-
resun Alucralı vatandaşları yaz tatili
için gittikleri memleketlerinde ziyaret
etti. Beyoğlu Belediye Başkanı Hay-
dar Ali Yıldız, Bayram Tatilinde Gire-
sun’un Alucra ilçesini ziyaret etti.
Alucra merkezde vatandaşlarla bay-
ramlaşarak sohbet eden Başkan Yıl-
dız büyük sevinçle karşılandı. Bölgede
kurulan semt pazarını da gezerek
esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen
Başkan Yıldız’ı memleketlerinde
gören Alucralı vatandaşlar ziyaretten
duydukları memnuniyeti dile getirerek

kendisine teşekkür ettiler. Başkan Yıl-
dız Semt Pazarı ziyaretinin ardından
Alucra Belediyesine nezaket ziyare-
tinde bulundu. Alucra Belediye Baş-
kanı Suat Aybar ile bir araya gelen
Başkan Yıldız, Alucra’da olmaktan
duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Daha sonra 1914-1917 yılları ara-
sında Gavur Dağı’nda şiddetli çatış-
maların yaşandığı Osmanlı-Rus
savaşında şehit olan 2.Kafkas Kolor-
dusuna bağlı askerlerin defnedildiği
Alucra Şehitliğini ziyaret eden Başkan
Yıldız, beraberindeki heyetle birlikte
şehitler için dua etti.

Arnavutköy Belediyesi, kurban kesim
alanında yaptığı çalışma ile hem be-
sicilerden hem de kurban alıcıların-
dan tam not aldı. Kurban Satış
Alanında yapılan çalışmalar ile so-
runsuz satış ve kesim geçirilmesini
sağlayan Arnavutköy Belediyesi, va-
tandaşların memnuniyetini aldı.
Kurban Bayramının yaklaşmasıyla
hazırlıklarını tamamlayan Arnavut-
köy Belediyesi, bayram günü ise
alanda aldığı önlemlerle de vatan-
daşlara kolaylık sağladı. Otopark
alanlarında parklanmanın sağlan-
ması, girişlerde yapılan yönlendir-

meler, vatandaşlara yapılan ikramlar
ve bekleme alanlarıyla vatandaşlar,
kesim öncesi Arnavutköy Belediyesi
tarafından ağırlandı. Sağlık ekipleri-
nin hazır da beklemesiyle de yaşana-
bilecek olumsuzlukların önüne
geçildi. Kurban kesim sırası gelen va-
tandaşlar ise kesim yapılan alana ge-
lerek, islami usullere uygun bir
şekilde kesilen kurbanlıklarını hızlı
bir şekilde aldı. Sorunsuz bir şekilde
kurban satışlarını tamamlayan ve
kurban ibadetlerini yapan vatandaş-
lar, Arnavutköy Belediye Başkanı
Haşim Baltacı’ya teşekkür etti.


