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COVID-19 öldürücülüğü
gribin 20 katı
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Kılıçdaroğlu'nun Deniz
Gezmiş damarı...

Fakir YILMAZ

QR koduyla
cepten
Damga’ya
ulaşabilirsiniz

2 PROvOKAtÖR YAKALANDI

Provokasyona
izin vermeyiz! 

İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu, Üsküdar’daki Ermeni

Kilisesi’nin haçının kırılması ile
Hrant Dink Vakfına tehdit maili atıl-
ması olaylarının faillerinin yakalan-
dığını bildirdi. Soylu, "Kuzguncuk’ta
kilisenin haçını kıran provokatör 24

saatte, Hrant
Dink Vakfı’na
tehdit maili
atan provoka-
tör hemen 
yakalandı. 
Provokasyona
izin vermeyiz! 
Türk Polisine
güvenin" mesa-
jını paylaştı. 
I SAYFA 7
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Süleyman Soylu

HANIM AĞA İLE GÖRÜşMÜş!

Ben çok popüler 
bir siyasetçiyim!

AK Parti eski milletvekili Prof.
Dr. Burhan Kuzu'nun,

"Hanım Ağa" lakaplı Güniz Akkuş'u
TBMM'de ağırladığı ortaya çıktı.
Ziyaretin Kuzu'nun Meclis'te Ana-
yasa Komisyonu Başkanı'yken ger-
çekleştiği öğrenildi. Kuzu, "Ben

popüler bir si-
yasetçiyim.
Binlerce fotoğ-
raf çektirdiğim
insan vardır.
Fotoğraf çektir-
diğim kişinin
GBT’sine ba-
kacak değilim"
açıklamasını
yaptı. 
I SAYFA 7
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Burhan Kuzu

KURALLARA UYMALIYIZ

Bu virüs bizi
bırakmayacak

Bilim Kurulu üyesi Prof. Tev-
fik Özlü, "Normalleşme sü-

reci sadece bizde değil bütün
dünyada başladı. Çünkü bu virüs
bizi bırakmıyor, bırakmayacak. Bu
virüsle beraber yaşayacağız. Yoksa
aylarca, yıllarca evde kalacak deği-
liz" dedi. Özlü, "Normalleşmeyi

yapmak zorun-
dayız ama
bunu yaparken
mutlaka kural-
lara uymamız
lazım. Aslında
kural dediğimiz
şey son derece
basit. Maske,
mesafe ve hij-
yen" ifadelerini
kullandı. 
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Tevfik Özlü
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KOLTUK KİMSEYE
BAKİ KALMADI!

tÜM KİtAPLAR stERİLİZE EDİLDİ

Kütüphaneler 
yeniden açılıyor

İnşaatı 2018 yılı mayıs
ayında başlatılan ve 3 bö-

lümden oluşan yaklaşık 10 milyon
değerindeki projede, kadınlara yö-
nelik spor alanı, derslikler, 7 he-
kimden oluşacak olan Aile Sağlığı
Merkezi ve cami yer alıyordu.
2020 yılı Mayıs ayında bitirilmesi
hedeflenen projenin, İBB seçimle-
rinin ardından yeni yönetimin ka-
rarıyla durdurulduğu savunuldu.

İçerisinde caminin de yer alacağı
projenin durdurulmasına mahalle 
sakinleri de tepki gösterdi. Proje
hakkında bilgi veren Belediye 
Başkan Yardımcısı Nihat Karataş,
"Alt katında kadınlara yönelik
spor alanının, kültür ve eğitimin
olduğu bir alan. Projenin içeri-
sinde 7 hekimlik bir Aile Sağlığı
Merkezi olan bir bölüm 
oluşturduk" diye konuştu.
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SEÇİMİN ARDINDAN ŞANTİYE TERK EDİLDİ

Projeyi bir önceki İBB yö-
netimine sunduklarını dile

getiren Karataş, "İncelediler ve
projeyi yapabileceğimizi söyledi-
ler. 2018 yılının mayıs ayında pro-
jeye başlandı. Çalışmalar devam
ederken, 2019 yılında seçim oldu.
Seçimden sonra bu inşaatın dur-
duğunu ve şantiyenin terk edildi-
ğini gördük. Konuyu anlamak
adına, İBB ile hem yazışma yaptık

hem de sözlü bilgi almaya çalıştık
ama bugüne kadar bir cevap ala-
madık. Şu an tam cami inşaatına
başlayacakken terk edilmiş bir
proje. Şu an ne yapılacağını bilmi-
yoruz. Yazışmalardan bir yanıt
alamadık. Yaklaşık 10 milyon 
değerinde bir proje olacaktı. 
Geçtiğimiz ramazan ayında 
proje tamamlanacaktı." 
ifadelerini kullandı. I SAYFA 8
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Yeni tip koronavirüs (Covid-
19) salgını önlemleri çerçe-

vesinde, geçici olarak kapatılan
Beylikdüzü Belediye Kütüphane-
leri, 1 Haziran’da yeniden açıla-
cak. Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık “Kütüpha-
nelerimizdeki tüm kitapları, steri-
lize ettik ve okuma alanlarımızı
sosyal mesafe kuralına uygun 
olarak dizayn ettik” dedi. I SAYFA 8

24 sAAttE 26 Kİşİ vEfAt Ettİ

Yeni vaka sayısı 
binin altına düştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
koronavirüs verilerini açık-

ladı. Son 24 saatte virüs nedeniyle
26 kişi hayatını kaybederken, yapı-
lan 39 bin 230 testten 983'ü pozitif
çıktı. Böylelikle toplam vefat eden
sayısı 4 bin 515'e, toplam vaka sa-
yısı ise 163 bin 103'e yükseldi. Son
24 saatte bin 21 kişi de iyileşerek
taburcu edildi. Toplam iyileşen sa-
yısı ise 126 bin 984'e çıktı. Bakan 
Koca, "Test sayımız 2 milyonu
geçti. Yeni vaka
sayımız binin al-
tında. Gelecek
günler, el hijye-
nine, maske ve
sosyal mesafe
kuralının ikisine
birlikte uyma-
mıza bağlı" açık-
lamasını yaptı. 
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KAZAYA NEDEN OLUYOR

Şoförlere ecel
teri döktürüyor

Her gün yüzlerce hafriyat
kamyonunun geçiş güzer-

gahı olarak kullandığı Arnavut-
köy-Boğazköy yolunda bulunan
300 metrelik rampa, hafriyat kam-
yonu sürücülerine ecel terleri dök-
türüyor. Yüzlerce kiloluk hafriyat
yükü ile rampadan çıkmaya çalı-
şırken çoğu araç rampanın yarı-
sında durmak zorunda kalıyor.
Şoförler, rampadan geri geri
inmek zorunda kaldıklarını ve
bunun da çoğu kez kazalara
neden olduğunu söylüyor. I SAYFA 8
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Sayfa 4

İddiaya göre, vinç ve çok sa-
yıda araçla Taksim Meyda-

nı'na gelen İBB zabıta ekipleri,
Beyoğlu Belediyesi'nin İstiklal
Caddesi girişinde, vatandaşlara
maske ve hijyen malzemesi dağıt-
tığı stantların önünde bulunan takı
kaldırmak istedi. Beyoğlu Beledi-
yesi zabıta ekipleri, yazılı bir emir
gelmeden kaldıramayacaklarını
belirtti. Bunun üzerine, İBB zabıta
ekipleri ile Beyoğlu zabıta ekipleri
arasında yaşanan gerginlik arbe-
deye dönüştü. İki zabıta grubu
arasında yaşanan kısa süreli ar-

bede, polisin olaya müdahale et-
mesinin ardından sona erdi. Takın,
nostaljik tramvayın geçişini engel-
leyeceği gerekçesiyle kaldırılmak is-
tendiği öğrenildi. İBB zabıta
ekipleri arbedenin ardından, vinç
ve araçları Taksim Meydanı'na
çekmek zorunda kaldı. 
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BEYOGLU’NDA
TAKIN KAVGASI

İmamoğlu Fatih’in
anıtını dikecek!

İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu, Uğur Dündar ve

Yılmaz Özdil’in Tele1’de yayınla-
nan “Demokrasi Arenası” progra-
mına katıldı. İmamoğlu, Afet
İnan’ın, “Atatürk Hakkında Hatı-
ralar ve Belgeler” kitabını kaynak
göstererek, “Fatih Sultan Mehmet

ve İstanbul” sürecini tanımlayan
bir anıtı, kente kazandıracaklarını
söyledi. İmamoğlu, "İstanbul’da
fetih yolu çalışıyoruz. Tarihi yarı-
mada da Fatih Sultan Mehmet'in
izini taşıyan bir rota çalışması bu.
Hatta bunun bir sanatsal çalışma-
sını da yapacağız" dedi. I SAYFA 5
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SANATSAL ÇALIŞMASINI YAPACAĞIZ

Beşiktaş, Ortaköy ve Arnavut-
köy sahilinde deniz üzerinde

biriken çöp tabakaları görenlerin
tepkisine neden oldu. İstanbul Bo-
ğazını kullanan gemilerden ve çevre-
deki insanlar tarafından atılan

çöplerin kıyıya vurmasıyla Ortaköy
ve Arnavutköy Sahilinde çirkin 
görüntüler oluştu. İstanbul Boğazı
üzerinde oluşan kirlilik sebebiyle
deniz anası sayısında da ciddi bir
artış yaşandığı ifade edildi.
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Beşiktaş
Sahili
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döndü
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Beşiktaş
Sahili

çöplüğe
döndü Olası ölümlerin

suçlusu iktidardır
İstanbul, İzmir arasın-
daki mesafeyi 3,5 saate

indirdiği gerekçesiyle hükü-
metin prestij projeleri ara-
sında gösterilen İstanbul-
İzmir Otobanında, iktidarla,
muhalefet arasında rüzgar
riski tartışması çıktı. CHP
Genel Başkan Yardımcısı
Gamze Akkuş İlgezdi, oto-
yolda rüzgar nedeniyle sürüş
güvenliğinin tehlikeye girdiği
alanlar olduğuna dikkat çeke-
rek, rüzgar paneli yapılmasını
istedi. Bakanlık, yolda 
rüzgarla ilgili bir sıkıntının 
yaşanmadığını belirtti. İlgezdi
ise "Olası ölümlerin suçlusu 
iktidardır" açıklamasını yaptı. 
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Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Nihat Karataş, sosyal yaşam alanı projesinin İBB tarafından gerekçe 
gösterilmeden durdurulduğunu söyledi. İçerisinde spor, eğitim, park ve bir cami olan projenin neden durdurul-
duğu konusunda bir açıklama yapılmadığını belirten Karataş, "Ramazan ayında proje tamamlanacaktı" dedi

DEV PROJEYI
IBB DURDURDU

BU BİR MİLLİ SERVETTİR
Belediye Başkan Yardımcısı Nihat Karataş (sağda), proje durduktan sonra alanın içinin pislik dolduğunu belirterek,
"Burası mahalle sakinlerinin de şikayet ettiği bir alan haline geldi" tepkisini gösterdi. Davutpaşa Mahallesi Muhtarı
Abdullah Pehlivan ise "Bu bir milli servettir. Çürüyüp gitmemesi için bir an önce el atmamız lazım" açıklamasını yaptı. 

DURDURULMASINA MAHALLELİ TEPKİ GÖSTERDİ

Beyoğlu Belediyesi'nce İstiklal Caddesi girişinde kurulu
takın İBB zabıtalarınca kaldırılmak istenmesi nedeniyle
gerginlik çıktı. Olayın büyümesini polis engelledi
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KAPALIÇARŞI’DA
TİTİZ ÇALIŞMA

Eyüpsultan'da bulunan İSKİ
Genel Müdürlüğü'nün bah-

çesine dizilen çok sayıda araç dik-
kat çekti. İSKİ'nin daha önce
kiraladığı 750 hizmet aracının, kira-
lama süresi dolduğu için bahçeye
toplandığı belirtildi. Araçları kirala-

yan firma ile yeni sözleşme imza-
landığını öğrenilirken aynı araçların
hizmete devam edeceği kaydedildi.
İSKİ'den yapılan açıklamada,
"Mevcut 750 adet aracın kullanım
süresi 31/05/2020 tarihinde sona
ermektedir" ifadesine yer verildi. 
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Sayfa 9
O kadarcık darbeciliğin
aramızda lafı olur mu?

“Nefes alamıyorum, 
boğuluyorum, beni çıkarın
ölüyorum. Sizde din iman

yok mu, ölüyorum."

Yıldıray Oğur köşe 
yazısı sayfa 10’da 

Ekrem İmamoğlu
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Nihat Karataş

NEDEN?NEDEN?NEDEN?NEDEN?NEDEN?NEDEN?NEDEN?NEDEN?

Fahrettin Koca
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1. 2. Bölge ve İBB Temsilcisi 
Hıdır ULAĞ

Avcılar-Küçükçekmece 
Yakup TEZCAN

Tekirdağ  
İrfan DEMİR

BEYKENT Üniversitesi Diş Hekimliği 
Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Selin Gaş, ko-
ronavirüsün en yaygın olarak, damlacık-

lar aracılığıyla solunum yolu üzerinden bulaştığını 
hatırlatarak, vatandaşlara ağız ve diş bakımı ko-
nusunda her zamankinden daha fazla dikkat et-
meleri uyarısında bulundu. 
Koronavirüsün esas itibarıyla dış ortama çok da-
yanıklı olmadığının altını çizen Dr. Selin Gaş, 
''Ortamın nem ve sıcaklığına, kontamine ettiği yü-
zeyin dokusu gibi faktörlere göre değişen bir da-
yanma süresi söz konusudur. Genel olarak cansız 
yüzeylerde birkaç saat içerisinde aktivitesini kay-
bettiği kabul edilmektedir. Virüse karşı henüz ge-
liştirilmiş bir aşı mevcut değil, bu yüzden 
hastalıktan korunmanın en önemli yolu virüse 
maruz kalmamaktır'' dedi. Hastalığa karşı alınabi-
lecek en etkili ve en kolay yöntemlerin el yıkama ve 
sosyal mesafe olduğunu belirten Dr. Gaş, ''Bu ön-
lemlerin yanı sıra ağız ve diş sağlığının önemini de 
bir kez daha hatırlatmakta fayda görmekteyiz'' 
diye konuştu. 

Yemek paylaşımına dikkat  

Dr. Selin Gaş, geleneksel aile yapısına sahip Tür-
kiye’de aile yemeklerinin virüsün yayılmasına 
zemin hazırladığını belirterek ''Bu bilgilere daya-
narak, herkesin diş fırçalama, diş ipi kullanma ve 
dil temizliğine ek olarak ağız gargarası kullan-
maya özen göstermesi gerektiğini söyleyebiliriz. 
Bu şekilde virüsün giriş yolundaki bakterilerin eli-
minasyonu sağlanarak, Covid-19’un oral doku-
lardan vücuda girişini sağlayan reseptörler etkisiz 
hale getirilmiş olacaktır” ifadelerini kullandı.

Ağız temizliği şart

TÜM dünyayı hızla etkisi altına alan ko-
ronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz 
aylarda 65 yaş üzeri vatandaşlara sokağa 

çıkma kısıtlaması gelmişti. Habertürk'ten Tolga As-
lan'ın haberine göre; ünlü yönetmen Sinan Çetin, 
önceki gün Kuruçeşme Sahili'nde objektiflere yan-
sıdı. 67 yaşındaki Sinan Çetin, sokağa çıkma kısıt-
lamasını ve sahilde yürüyüş yasağını deldi. Çetin'in 
maske kullanmayarak önlem almaması da dikkat-
lerden kaçmadı. Geçtiğimiz günlerde de sokağa 
çıkma kısıtlamasına uymayan Sinan Çetin, Kuru-
çeşme'de yürüyüş yaparken görüntülenmişti. Öte 
yandan geçtiğimiz aylarda bilinmeyenlerini anla-
tan Çetin, Propaganda filminden de bahsetmişti. 
Filmin hikayesini de anlatan Sinan Çetin, şu ifade-
leri kullanmıştı: “Kemal Sunal, benim babamdı o 
filmde. At üstünde bir fotoğrafı vardır babamın, 
biz de o fotoğraftan yola çıkarak çektik filmi. Pro-
poganda filminde aktör Kemal Sunal'ı gördük.”

Sinan Çetin  
yasak tanımadı

Salgın döneminde Covid-19’a 
yakalanma endişesi başta 

olmak üzere çeşitli nedenlerle 
aşı takviminin aksatılmaması 

konusunda ailelere uyarılarda 
bulunan Uzman Dr. Ayça 

Sözen, aşıların aksatılması so-
nucunda dünya genelinde ço-

cukların difteri, kızamık ve 
çocuk felci gibi aşı ile önlene-
bilir hastalıkların riski altında 

olabileceğine dikkat çekti

ASILARI  
AKSATMAYIN!

M altepe Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi Hastanesi Çocuk Sağlığı 
Hastalıkları Anabilim Da-

lı’ndan Uzman Dr. Ayça Sözen aşılama 
ile ilgili sağlık kuruluşlarının yaptığı 
açıklamaları hatırlattı. Dr. Sözen, arala-
rında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Bir-
leşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF) 
ve Küresel Aşı İttifakı’nın da (GAVI) yer 
aldığı çok sayıda uluslararası sağlık ku-
ruluşunun yaptığı açıklama ile çocukluk 
çağı aşılarının aksatılmaması konusunda 
uyarıda bulunduğunu belirtti. Dr. Sözen, 
aşıların aksatılması sonucunda dünya 
genelinde çocukların difteri, kızamık ve 
çocuk felci gibi aşı ile önlenebilir hasta-
lıkların riski altında olabileceğini ifade 
etti. Aşılama ile birçok bakteri ve virüs 
enfeksiyonuna karşı bağışıklığın sağlan-
dığını belirten Dr. Sözen çocukların bu 
sayede birçok hastalıktan korunduğunu 
vurguladı. Sözen, aşılama olmaması du-
rumunda çocukluk çağında geçirilen 
bazı enfeksiyon hastalıklarının gelecekte 
çocuğun hayat kalitesini etkileyecek ka-
lıcı hasarlara yol açabileceğini, hatta 
ölümle sonuçlanabileceğine dikkat çekti. 

Türkiye'de aşılar ücretsiz 

Aşı ile 20’yi aşkın enfeksiyon hastalığının 
engellenebildiğini belirten Dr. Sözen, bu 
hastalıkların görülme oranlarına göre 
aşıların bir kısmının tüm topluma, bir 
kısmının ise yalnızca hastalıkla karşı-
laşma ya da hastalığı şiddetli geçirme 
riski yüksek bireylere uygulandığını söy-
ledi. Aşıların prensip olarak hastalık ris-
kinin var olduğu, aşının uygulanmasının 

güvenli olduğunun kanıtlandığı ve bağı-
şıklık sisteminin gerekli yanıtı oluştura-
bileceği en erken yaşta uygulandığını 
kaydeden Dr. Sözen, “Türkiye’de de-
vamlı güncellenen ve titizlikle uygulanan 
bir Ulusal Aşı Takvimi mevcut. Takvim-
deki tüm aşılar, aile hekimleri deneti-
minde ücretsiz olarak uygulanmakta. 
Ulusal aşı takvimi dışında kalan Rotavi-
rüs, meningokok, grip ya da HPV gibi 
aşılar da çocuk doktoru ve ailelerin ortak 
kararı ile belli yaş gruplarına uygulana-
bilir.” dedi. 

Aşı takvimini aksatmayın 

Uzman Dr. Sözen, salgın döneminde 
Covid-19’a yakalanma endişesi başta 
olmak üzere çeşitli nedenlerle aşı takvi-
minin aksatılmaması konusunda anne 
ve babaları uyardı; “Salgın döneminde 
ailelerin çocuklarını, aşı için dahi olsa, 
evden dışarı çıkarmak ve sağlık kuruluş-
larına götürmekle ilgili haklı bir tered-
dütleri oldu. Bu süreçte bazı aşıların 
uygulanmasında maalesef gecikmeler 

yaşansa da sağlık ocaklarında aşılama 
faaliyetlerini güvenli bir şekilde sürdür-
meye yönelik düzenlemeler hızlıca sağ-
landı. Ailelere salgın döneminde de 
çocuklarının aşılarını zamanında yaptır-
malarını kesinlikle tavsiye ediyoruz.” 

Çiçek hastalığı aşıyla ortadan kalktı  

Aşı sayesinde tamamen önlenmiş hasta-
lıkların en güzel örneğinin 1980 yılında 
DSÖ tarafından tüm dünyada ortadan 
kalktığı ilan edilen çiçek hastalığı oldu-
ğunu vurgulayan Sözen, çocuk felcinin 
de başarılı aşılama politikaları sonu-
cunda pek çok ülkede ve 1998 yılı itiba-
riyle Türkiye’de de ortadan kalktığını 
söyledi. Sözen, kızamık hastalığının, 
DSÖ verilerine göre, 1963 yılında bulu-
nan ve sonrasında yaygınlaşan aşısından 
önce, her yıl 2,6 milyon kişinin ölümüne 
neden olduğunu, 2000 yılında bu sayının 
yaklaşık 600 binin, 2016 yılında ise ilk 
kez 100 binin altına düştüğünün tahmin 
edildiğini belirtti. Hayatını kaybedenlerin 
büyük bölümünün beş yaş altı ve aşısız 

çocuklar olduğuna dikkat çeken Sözen, 
aşısı yapılan neredeyse tüm hastalıklar 
için benzer verilerin mevcut olduğunu 
söyledi. 

Aşı yapılmazsa ne olabilir? 

Dr. Sözen, bir hastalığa karşı aşılamanın 
tamamen durdurulması için, çiçek has-
talığı örneğinde olduğu gibi, hastalığın 
ortadan kaldırılması; bir ülkede aşı takvi-
minden çıkarılması için ise hastalığın gö-
rülme sıklığındaki azalmanın 
değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. 
Sözen, şöyle devam etti: “Herkesin her 
yere seyahat edebildiği bir çağdayız. Bu 
durumun pek çok olumlu yanı olduğu 
gibi, koronavirüs pandemisi örneğinde 
hepimizin yaşadığı belirli riskleri de 
mevcut. Bugün ülkemizde nadir görülen 
pek çok hastalık dünyada özellikle de 
savaş, açlık, fakirlik ile mücadele eden 
ülkelerde salgınlara neden oluyor. Kıza-
mık aşısı ile ilgili bir başarıdan söz ettik, 
ancak aşılama sürdürülmediğinde or-
taya çıkacak sonuçları tahmin etmek de 
mümkün. 2016 yılından sonra başarılı 
aşılama faaliyetlerinin bazı ülkelerde 
sürdürülememesi ve aşı karşıtı görüşle-
rin yaygınlaşması nedeniyle kızamık ne-
denli ölümler 2017 yılı itibariyle yeniden 
100 binin üzerine çıktı. 2018’de güvenli, 
etkili ve ucuz bir aşısı olduğu halde, kı-
zamık hastalığı yüzünden hayatını kay-
beden kişi sayısı ise 142 bin. Her yıl 
yaklaşık 1,5 milyon kişinin, aşı ile engel-
lenebilir hastalıklar nedeniyle, yani aşı 
olmadığı için hayatını kaybettiği tahmin 
ediliyor.”

A ralık ayında Çin’in Wuhan ken-
tinde ortaya çıkarak hızla dün-
yaya yayılan koronavirüs 

enfeksiyonu, Mart ayının ortasından iti-
baren Türkiye’de  görülmeye başladı. 
Çin’den gelen ilk bilgilerde ileri yaştaki 
insanların hastalığın seyri açısından yük-
sek riskli olduğu ve 40 yaş altı ölümlerin 
neredeyse yok denecek kadar az olduğu 
belirtilse de, hastalığın Avrupa ülkeleri ve 
ABD’ye de yayılmasıyla birlikte genç 
hastaların da risk altında olduğu da or-
taya çıktı. VM Medical Park Pendik Has-

tanesi Genel Cerrahi- Gastroenteroloji 
Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Samet Yar-
dımcı, koronavirüs enfeksiyonunun özel-
likle de obezite grubundaki genç nüfusta 
ölümcül seyretme tehlikesinin daha yük-
sek olduğunu söyledi. Doç. Dr. Yardımcı, 
“İngiltere’de Kraliyet Akademisi Cerrah-
ları (Royal College of Surgeons) kendisi 
de koronavirüs hastalığı geçiren Başba-
kan Boris Johnson’a 16 Mayıs 2020’de 
açık bir mektup yazarak ülkede vücut 
kitle indeksi 40’ın üzerinde olan hasta-
larda ölüm oranlarının yüzde 50’yi geçti-

ğini bildirdi. Daha fazla hayat kurtarabil-
mek için obezitenin tedavisinde etkili bir 
yöntem olan obezite cerrahisinin daha 
fazla yaygınlaşması gerektiği görüşünü 
paylaştı. Zira obezite ameliyatı olup obe-
ziteden kurtulan hastalarda hastalık 
daha ağır geçmiyor, aksine obez olma-
yanlar ile aynı seviyede geçiyordu” dedi. 
Çin ve diğer Uzak Doğu ülkelerinde obe-
zitenin neredeyse hiç görülmediğini, has-
talığın ağır seyrettiği ve on binlerce cana 
mal olduğu Avrupa ülkeleri ve ABD’de 
ise toplumun neredeyse yüzde 30 ila 
40’ının obez olduğunun bilindiğini hatır-
latan Doç. Dr. Samet Yardımcı, obezite-
nin neden olduğu şeker hastalığı, yüksek 
tansiyon, uyku apnesi gibi hastalıkların 
yoğun bakıma ihtiyaç duyan hastalarda 
daha yüksek oranda görüldüğüne dikkat 
çekti.  

Ölüm oranı yüzde 62 

Obezite ve Covid-19 enfeksiyonu ilişkisi 
konusunda yurt dışında yapılan son 
araştırmalardan bilgiler de aktaran 
Genel Cerrahi- Gastroenteroloji Cerra-
hisi Uzmanı Doç. Dr. Samet Yardımcı, 
“ABD’nin New York kentinde tedavi 
almış 4 bin hastada yapılan araştırmada 
hastalığın ağır seyretmesine yol açan en 
önemli faktörün yaştan sonra obezite ol-
duğu bildirildi.  
Seattle’da ise yoğun bakımda tedavi alan 
hastalarda ölüm oranlarına bakıldığında 

obezlerde yüzde 62, obez olmayan birey-
lerde yüzde 36 olduğu göze çarptı. Fran-
sa’da tedavi alan 124 hastada yapılan bir 
araştırmada obezitenin solunum ciha-
zına bağlanmak için en ciddi risk faktörü 
olduğu açıklandı.  
Dünyanın en saygın tıbbi dergilerinden 
Lancet’te yayınlanan bir makalede ise  
40 yaşından genç olan ama yoğun ba-
kıma ihtiyaç duyan hastaların büyük  
çoğunluğunu obezlerin oluşturduğuna 
dikkat çekildi” şeklinde konuştu. 
 
 

BAZI aşıların uygulandıktan sonra 
ömür boyu bağışıklık sağladığını, ba-
zılarının ise ilerleyen yaşlarda doz tek-
rarı gerekebildiğini hatırlatan Sözen, 
özellikle hamileler, kronik hastalığı 
olan bireyler ve sağlık çalışanlarının 
bazı enfeksiyon hastalıkları açısından 

artan riskle karşı karşıya olduklarını, 
farklı aşılar yaptırmaları gerekebildi-
ğini söyledi. Sözen, ayrıca belirli has-
talıkların yaygın olarak görüldüğü 
bölgelere seyahat edecek kişilere, bu 
hastalıklara karşı aşılama da önerdik-
lerini kaydetti. DHA 

Dozlar çok önemli 

Obez olanlar risk altında
Doç. Dr. Samet Yardımcı, “Obezitenin insan sağlığını tehdit eden birçok hastalığa yol açtığını, hayat kalitesini bozduğunu ve orta-

lama insan ömrünü kısalttığını biliyorduk. İngiltere’de Başbakan Boris Johnson’a mektup yazan Kraliyet Akademisi Cerrahları’nın 
istatistiğine göre, ülkede vücut kitle indeksi 40’ın üzerinde olan hastalarda ölüm oranı yüzde 50’yi geçti” dedi

Yardımcı; “Obezite ameli-
yatı olup obeziteden kurtu-
lan hastalarda hastalık 
daha ağır geçmiyor, aksine 
obez olmayanlar ile aynı 
seviyede geçiyordu” dedi. 
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FATİH'TE cep telefonunu gasp 
etmeye çalıştığı Yahiya C.'yi 
(23) direnmesi üzerine bıçak-

layarak yaralayan Mahmut Salar N. 
(23) polis tarafından yakalandı. Şüpheli 
Mahmut Salar N. sevk edildiği adliyede 
tutuklandı.  Olay, 28 Mayıs'ta saat 18.00 

sıralarında Molla Gürani Mahallesi'nde 
bulunan bir park içerisinde meydana 
geldi. Şüpheli Irak uyruklu Mahmut 
Salar N., parkta bulunan Cezayir uy-
ruklu Yahiya C.'nin cep telefonunu gasp 
etmeye çalıştı. Cep telefonunu vermek 
istemeyen Yahiya C.,  şüpheli Mahmut 

Salar N. tarafından bıçaklanarak yara-
landı. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü 
görevlilerince yapılan çalışmalarda, şüp-
heli Mahmut Salar N. bıçakla birlikte 
olay yerinde yakalandı. "Kasten yara-
lama" suçundan adliyeye sevk edilen 
şüpheli Mahmut Salar N. tutuklandı.  

Telefonunu çalmak isteyen adamı bıçakladı 

BEYLİKDÜZÜ'NDE kavga ettiği 
kişilerden kaçarken havaya 
sıktığı kurşunlardan birinin 

bir işyerine isabet ederek camlarının kı-
rılmasına neden olan Yunus Emre K. 
polis tarafından yakalandı. 
Adnan Kahveci Mahallesi Osmanlı 
Caddesi'nde bulunan bir işyerinin kur-
şunlanması olayı sonrası Beylikdüzü 
İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 
yapılan çalışmalarda, olayın gerçekleş-
tiği aracın Recayi K'ya ait olduğu tespit 
edildi. Recayi K'nın ise aracın oğlunda 
olduğunu söylemesi üzerine, şüpheli 
Yunus Emre K.(24) Avcılar'da yaka-
landı. Şüphelinin kullandığı silah ise 
Sultangazi'de bir ikamette ele geçirildi. 
Şüpheli Yunus Emre K. ifadesinde, 
kavga ettiği ve sonrasında aracıyla kaç-
tığı kişilerden kurtulmak için havaya 
ateş ettiği sırada kurşunların yanlışlıkla 
işyerine isabet aldığını ve işyeri sahiple-
rini tanımadığını söyledi. Emniyetteki 
işlemleri tamamlanan Yunus Emre K. 
çıkarıldığı adliyede serbest bırakıldı.

ARNAVUTKÖY Habipler yolunda 
moloz yüklü hafriyat kamyonundan 
yola düşen taşlar seyir halinde olan 

araçların camlarına çarptı. Hafriyat kamyonu-
nun tehlike saçtığı o anlar saniye saniye cep te-
lefonu kamerasına yansıdı. Arnavutköy 
Habipler yolunda geçtiğimiz günlerde moloz 
yüklü hafriyat kamyonu diğer sürücülerin ca-
nını tehlikeye attı. Üstüne branda çekilmeyen 
kamyondan yola rüzgarın da etkisiyle moloz 
parçaları düştü. Düşen molozlar seyir haline 
olan araçların camına çarptı. Bir araca isabet 
eden hafriyat ve kamyondan yükselen dumanlar 
bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile 
görüntülendi.

Moloz yüklü kamyon 
dehşet saçtı 

Şehir magandası 
gözaltına alındı

SiGORTA TARTIŞMASI 

DÜNYAYI etkisi altına alan 
yeni tip korona virüs salgını 
nedeniyle İstanbul, Ankara 

ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 
15 şehirde 2 gün sürecek olan sokağa 
çıkma kısıtlamasının başlamasıyla bir-
likte polis ekipleri kurdukları nokta-
larda denetleme yaptı. Bu kapsamda 
Şişli Mecidiyeköy'de araçları durduran 
polis ekipleri, sürücülerin kimliklerini 
ve sokağa çıkma izin belgelerini kont-
rol etti. İzin belgesi olan sürücülerin 
geçişlerine müsaade edildi. Denetime 
takılan bir sürücü, "Uygulamalarda 
memnunuz, memur arkadaşlara kolay 
gelsin" dedi. 

İspat edemedi  

Denetimlerde durdurulan bir moto-
sikletliyi polis ekipleri izin belgesi 
olup olmadığını sordu. Bunun üze-
rine sürücü sigortalı çalışan oldu-
ğunu belirterek kuryelik yaptığını 
söyledi. Polis ekipleri de sigortalı 
olup olmadığına dair ispat gösterme-
lerini istedi. Şahıs cep telefonu üze-
rinden sigortalı çalışan olduğunu 
ispat edemeyince polis ile arasında 
tartışma çıktı. Tartışmadan bir süre 
sonra sigortalı çalışan olduğunu gös-
teren kurye yoluna devam etti. 

ÇORLU'DA Silahtarağa Mahal-
lesi'nde dün sokağa çıkma kısıt-
lamasının ihlal edildiği ihbarı 

üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 
polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Polis 
ekipleri, sokakta bulunan vatandaşları ev-
lerine girmeleri yönünde uyarıda bulun-
duğu sırada bir grubun, polis ekiplerine 
hakaret ettiği iddia edildi. Bu sırada grup 
ile polis arasında arbede yaşandı. Arbede 
sırasında bazı polis memurları, ken-
dilerine direnen kişilere copla 
müdahale etti. Arbedenin ar-
dından polis ekipleri 3 kişiye, 
sokağa çıkma kısıtlamasını 
ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 
180'er lira para cezası uygu-
ladı. Olayın ardından polisler 
tarafın- dan darp edildiğini 
iddia eden 3 kişi, hastaneye gidip, 

darp raporu aldıktan sonra oradaki gö-
revli polislerin hepsinden şikayetçi oldu. 
Yaşanan arbede ve polislerin direnen 
gruba copla müdahalesi bir kişi tarafın-
dan cep telefonu ile kaydedilip, sosyal 
medya hesaplarından paylaşıldı.  
Görüntülerin sosyal medya üzerinden 
paylaşılmasının ardından Tekirdağ Valiliği 
olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Valilik açıklama yaptı 

Tekirdağ Valiliği'nden konuya 
ilişkin yapılan açıklamada, 
dün saat 15.30 sıralarında 
Çorlu ilçesinin Silahtarağa 
Mahallesi Selimiye Camisi 
civarında sokağa çıkma ya-

sağını ihlal eden vatandaşla-
rın olduğu ihbarı üzerine 

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlü-

ğü'ne bağlı bir ekibin olay yerine intikal et-
tiği belirtildi. Açıklamada şöyle denildi: 
"Olay yerinde bulunan iki şahıs görevli 
memurlara mukavemet göstererek linç et-
mekle tehdit etmişlerdir. Akabinde haka-
retlerde bulunmaları üzerine şahıslar 
etkisiz hale getirilmiş, bir şahsın üzerin-
deki mandallı sustalı diye tabir edilen 
bıçak rızaen teslim alınmış, şahıslara so-
kağa çıkma yasağını ihlal ettiklerinden do-
layı idari işlem yapılmıştır. Görevli 
Memura Mukavemet'ten konu ile ilgili 
nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'na bilgi verile-
rek alınan talimatlar sonrasında şüpheli 
şahıslar 25.05.2020 günü öğleden önce 
hazır edilecektir bilgisi alınmıştır. Olayda 
aşırı güç kullandığı iddia edilen görevlilere 
işten el çektirilmiş ve haklarında adli ve 
idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuo-
yuna saygıyla duyurulur." DHA 

Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıt-
lamasında Şişli Mecidiyeköy'de polis ekipleri denetim yaptı. Denetimlerde polis ile sigortalı 

çalışan olduğunu ispat edemeyen motosikletli kurye arasında da tartışma çıktı

Aşırı güç kullanan polislere izin yok

OTOMOBIL HIRSIZLARI 
YAKALANDI 

TAKSİM Meydanı'na gelerek sokağa 
çıkma kısıtlamasını ihlal eden yabancı 
uyruklu bir kişi polis ekiplerini gö-

rünce kendini yere bıraktı. Polislere migreni ol-
duğunu ve nefes almakta zorlandığını söyleyen 
kişi daha sonra ambulansla hastaneye götü-
rüldü.Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygu-
lanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek 
Taksim Meydanı'na gelen Kongo uyruklu bir 
kişi polis ekiplerini görünce kendini yere bıraktı. 
Yanına gelen polislere migreni olduğunu ve 
nefes almakta zorlandığını söyleyen kişi için 
sağlık ekiplerine haber verildi. Bir süre sonra 
gelen sağlık ekipleri yerde oturan kişiyi ambu-
lansa alarak hastaneye götürdü.

Polisi gördü 
fenalaştı

KIZILCAHAMAM-ÇAMLIDERE  
yolunda iki aracın çarpışması sonucu 
meydana gelen trafik kazasında 2 kişi 

yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Kızılcahamam-
Çamlıdere yol güzergahında seyir halindeki iki 
araç çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 2 kişi 
yaralandı. Araç içerisine sıkışan bir yaralı An-
kara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tara-
fından kurtarıldı. Olay yerine gelen 112 Acil 
Servis ekiplerince yaralılar Kızılcahamam Dev-
let Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri 
kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Başkentte kaza: 
2 yaralı

ANKARA'NIN Beypazarı ilçesinde ger-
çekleşen trafik kazasında 1 kişi yara-
landı. Beypazarı'nda Uruş yolu 

Marangozlar Sanayii Sitesi altında anayolda 
seyir halinde giden 06 GF 874 plakalı aracın 
önüne köpek çıktı. Sürücü köpeğe çarpmamak 
isterken direksiyon hakimiyetini kaybederek şa-
rampole uçtu. Araçtan yaralı olarak kurtarılan 
sürücü olay yerine gelen ambulansla Beypazarı 
Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili so-
ruşturma başlatıldı.

Köpeğe çarpmak 
istemedi takla attı

Kağıthane'de otomobillerden 
hırsızlık yaptıkları sırada fark 
edilerek yaşanan kovala-
maca sonucunda yakalanan 
şüphelilerden 1'i tutuklanır-
ken diğeri ise adli kontrol 
şartıyla serbest bırakıldı

O lay, Hamidiye Mahallesi'nde 
28 Mayıs Perşembe günü saat 
04.00 sıralarında meydana 

geldi. Kâğıthane İlçe Emniyet Müdürlü-
ğü'ne bağlı polis ekipleri bir sokak üze-
rinde şüpheli tavırlar sergileyen 2 kişiyi 
fark ederek sorgulamak istedi. Ancak 
şüpheliler polis ekiplerini görünce oto-
mobillerine binerek kaçmaya başladı. 
Bunun üzerine şüphelilerle polis ara-
sında kovalamaca başladı. Bir süre 
devam eden kovalamaca sonrasında 
şüpheliler çıkmaz sokağa girince kullan-
dıkları otomobili bırakarak yaya şekilde 
kaçmaya devam etti. Ekiplerin haber 
vermesi üzerine bölgeye takviye ekipler 
sevk edildi. Gece Kartalları olarak ad-
landırılan Gece Bekçileri ile birlikte yapı-
lan ortak çalışma neticesinde şüpheliler 
yakalanarak gözaltına alındı. 

1 şüpheli tutuklandı  

Şüphelilerin otomobillerinde ve üzerle-
rinde yapılan aramalarda 2 lüks otomo-
bile ait hayalet gösterge, 1 adet matkap, 
1 adet tornavida, 2 adet plakanın yanı 
sıra 8 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 
Kâğıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü 
Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerin ar-
dından adliyeye sevk edilen şüpheliler-
den 1'i tutuklanırken diğer ise adli 
kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA 

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenleri uyarmaya giden ve kendilerine 
direnenlere copla müdahale ederek aşırı güç kullandığı iddia edilen polislere görevden el çektirildi
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M art ve nisan aylarında yeni koro-
navirüsün öldürücülüğünün ve ya-
ratılan endişenin abartıldığı,

normal olarak gripten ölenlerin daha fazla
olduğu konusunda alternatif paylaşımlar ya-
pılıyordu. Öyle ki ciddi ve tanınmış bilim in-
sanları ResearchGate gibi sitelerde bu yolda
görüşler belirtiyordu.Şüphesiz ki bunlar cid-
diye alınmadı ve bulaşmaya karşı önlemler
hızla devreye sokuldu.Şimdi bir nesnel araş-
tırma, normal grip / COVID-19 karşılaştır-
masının ve ileri sürülen savların yanlışlığını
ortaya koyuyor ve COVID-19’un 20 kat
daha öldürücü olduğunu söylüyor. Yani bu
meret “biraz daha kötü bir grip” değil.
ABD’de grip salgınının en kötü haftasında
ölenlerle COVID19’dan ölenleri karşılaş-
tırdı, hastane kayıtlarından... Araştırmayı
da Harvard Medical School ile Emory üni-
versitesi uzmanları yaptı (Lancet).Karşılaş-
tırma özet sonucu: 2013-2020 yılları
arasında grip salgınının en yüksek olduğu
haftada gripten ölümler ortalama 752.
COVID-19 ise 21 Nisan ile biten haftada
(haftalık en yüksek ölüm) 15 bin 455 can
almış.

Herkes kendi başına çözecek

Diyeceğim, artık virüs bulaşması kararı
esas olarak halkın kendi elinde. Sıkı önlem-
lere uymayanlar, ne yazık ki artık virüsün
doğal ayıklanmasına daha çok maruz kala-
cak. Tabii çalışmaya başlayanlar için de iş-
yerlerinde gerekli tam önlemleri almayan ve
çalışanlarını korumayan işyerleri sahipleri
de hastalığın ve ölümlerin nedeni olacak-
lar.Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı sayıları
günlük izleyen ve bulaşmayı her gün hesap
eden bir dostum şöyle yazdı: “Hastalanıp
iyileşen oranı sabit dururken, test yapılanlar
arasında yeni vaka oranı yüzde 5’te çakıl-
mış kalmışsa, ölüm sayılarının azalması
mümkün değil. Ya iyileşme oranının artması
gerek ya da yeni vaka sayısının azalması.
Demek ki, daha fazla ölü yakını, cenaze
COVID mezarlığına gömülmesin diye ölüm
nedeni olarak ‘bulaşıcı hastalık’ yazdırıp ce-
nazesini teslim alıyor.” Veya hâlâ ölüm ne-
deni olarak kayıtlara düşülenler, eskisi gibi.

Normalleşme de bir anormal oldu

Geçen hafta Cumhurbaşkanlığı kabinesi
toplantısı ardından bizzat Cumhurbaşkanı
Erdoğan tarafından açıklanan kararlar nor-
malleşme bekleyen bizleri şaşırtmadı desem
yalan olur. Çünkü açıklanan normalleşme de
bir anormal oldu. Her yer açılıyor. Her şey
serbest hale geliyor. Üç kural öne çıkıyor.
Maske-sosyal mesafe-temizlik(Hijyen).
Şimdi burada bir duralım çünkü sıkıntı bu-
radan başlıyor.  Artık maskeyi büyük çoğun-
luğun bir giyim aksesuarı gibi kullandığı,
Başına boynuna dolayıp, koluna takıp lü-
zumu halinde ağzını kapattığı bir uygulama-
dan başarı mı bekliyorsunuz diye ulemalara
soralım. Bence hayır. Böyle korunma
olmaz. Uzmanlar " Elini maskeye sürme!"
diye gece gündüz uyarırken bu kullanımda
ısrar eden milyonlara neyi nasıl anlatacaksı-
nız ve nasıl mikroptan koruyacakısınız.
Koca bir yalan. Yani toplum olarak maske
kullanma özrümüz var. Bu kritik dönemde
de hızla bir düzelmenin pek olanaklı olmadı-
ğına inanlardanım. Bir maskeyi takmaya sı-
kıntı yaratan toplum acaba sosyal mesafe
enaz 1.5 yada 2 metre aralıkla durmaya ya-
şamaya konuşmaya nasıl bakar?5Geçende
markette alışveriş yapıyorum önümde bir
kişi mal seçiyor mesafeyi koruyup bekliyo-
rum. Hoop önüme bir atladı. Hoop dedik
geriledi tabi. Neyse ben seçmeye başlarken
arkamdam bir el kadıncağız sırtımdan seç-
meye çalışıyor. Dur teyze vs anlamadı tabi.
Kasaya geldik iri kıyım yarma denilen cins-
ten bir efendi oda arabayı arkasına alıp sır-
tıma çıkıyor. Bunlar yaşadıklarım
gördüklerim bunun bin misli ki sizlerde bili-
yorsunuz. Yani daha dışarda sarılanları elle
şakalaşanları, kim takar mesafeyi diyerek
öpüşenleri vs saymıyorum. Buda böyle ge-
çildi. Yani Maske ve sosyal mesafe yalan
oldu. Bunu buraya yazıyorum. Ay başında
her şey anormal biçimde serbest. Eğer Cu-
martesi pazar mangal yasağı (Sokağa
çıkma yasağı)  da kalkarsa sahil ve ağaç
altlarından kalkacak dumanlar eşliğinde ge-
lecek et kokularını dinlemek üzere sizleri so-
kağa davet ediyorum !Gelelim son maddeye
"Hijyen-Temizlik". Bunda da aynı sorunları
sürekli yaşadığımız için fazla bir şey demeye
de gerek yok. Tuvaletten elini yıkamadan
çıkan daha nicelerini yapan bir çoğunluktan
hijyende biraz zor olacaktır. Eeee yani ne 

diyorsun diye sorar gibi oldunuz. Hiç bir
şey olmaz. Vaka sayıları da en azından bu
hızla artarak devam eder. Sıcakların etkisi
olur diyenlere duacı olarak bu yaz biraz bu
iş azalır diye beklemekten başka çare yok.
Kötüsü mü onu bu arada yazmak düşünmek
bile istemiyorum. Ama şu kadarını söyleme-
liyim ki bu Anormal serbestleşme ölüm,
vaka sayılarını yoğun bakım ve entübe ra-
kamlarını isteseler de istemeseler de ciddi
biçimde arttıracaktır. Umarım öyle olmaz.
Bilim insanları, bu işle savaşan can dostu-
muz sağlık çalışanlarımız doktorlarımız da
aynı kaygıyı taşıyor ve böylesi bir durumda
büyük sıkıntılar yaşanacağından kaygılanı-
yor. Lütfen bu uyarıları dikkate alalım uya-
lım. Uymayanları da sabırla uyarmaya
devam edelim hepimiz aynı gemideyiz. Ya-
şamaya ve yaşatmaya çalışalım

Alışkanlıklar kolay değişmez!

Tüm yaşam alışkanlıklarının 180 derece
değişimi, çok çok zor.İnsanlar birlikte
yaşar. İç içe... Deyim yerindeyse kucak ku-
cağa. Aileler, arkadaşlar, yakınlar... Temas
çok önemlidir. Toplanırlar, sıra sıra dizilir-
ler... Sanır mısınız ki sinemalarda, tiyatro-
larda, stadyumlarda, meydanlarda,
düğünlerde, kutlamalarda, barlarda, kahve-
hanelerde, lokantalarda vb. modern zaman-
ların alışkanlıklarıdır.İnsanoğlu
varoluşundan bu yana topluluk halinde
yaşar; insan bu anlamda topluluk demektir,
topluluğun bir parçasıdır, ancak topluluk
olarak var olur; toplumun bir parçası de-
ğilse, olamadıysa, olamıyorsa bunalıma
girer, yaşamı-varoluşu kısıtlanır. Agoralar,
çarşılar, alanlar, eğlenceler ve bütün sosyal
ilişkiler insanın varoluş biçimleridir. Çoğal-
masının yoludur da bütün bu saydıklarımız
ve saymadıklarımız.

Ezelden beri!

Genlerimizde kayıtlı bir davranış biçi-
minden bahsediyoruz.Ve bu yaşam biçimi,
Homo sapiens’in 50 yıllık serüveni içinde,

doğal olarak gelişmiş ve kökleşmiştir. Gen
kayıtlarını değiştiremeyiz.Şimdi bir virüs,
diyelim 300 bin yıl kadar eskiye giden varo-
luş biçimini parçalamaya, yerle bir etmeye
girişti. Bizi birbirimizden ayrılmaya itiyor.
Bizim için çok zor!Homo sapiens olarak
baktığımızda 50 bin yıllık yaşam biçimi-
mizi “sosyal mesafe-maske-yalnızlık-tec-
rit” gibi önlemlerle kökten değiştirmeye
çalışıyoruz. Oysa biz fabrikaları, çalışma
koşullarını, kentlerimizi, bütün sosyal ilişki-
lerimizi genlerimizde kayıtlı davranış alış-
kanlıklarımız çerçevesinde düzenledik.Bunu
değiştirmemiz mümkün değil, genlerimiz-
den silemeyiz bu kayıtları.Bu nedenle bütün
dünyada yetkili otoriteler “sosyal mesafe,
maske, el yıkama, evde kal” diye 5 aydır
durmadan bağırıyor ve bazen para etmiyor.
Bazen derken, önemli bir çoğunluğa etkisi
sıfır.. Baktığınızda aslında insan olana bir
kez söylemek yeterli olabilecekken...Genle-
rimiz sosyal mesafe kavramına pek uygun
değil. Sorun burada. Bu nedenle, hapis,
para cezası, eve kapatma, polis, asker gibi,
sopalar devreye sokuluyor. Bunların bile
para etmediği kimseler oluyor.Dahası gen-
lerimiz buna isyan ediyor bile denebilir.

Tüm insanlarda ortak

Sanmayın ki bu salt bizim topluma özgü.
Genellikle “bizim toplum adam olmaz, kül-
türel birikimi eksik, eğitimi uygun değil”
gibi gerekçelerle toplumdaki sosyal mesa-
feye uymamayı açıklamaya çalışıyoruz.Yok
öyle bir şey; tüm toplumlarda bu ortak dav-
ranış biçimi.Ama çeşitli toplumlardaki biri-
kimler, gelenekler, görenekler, alışkanlıklar,
geçmişten aldıkları ve sürdürdükleri
farklı.Bizdeki üç eksik bir fazla vb.. Bir
kadın bir günde 14 evi dolaşıyor. Sonra vi-
rüslü olduğu anlaşılıyor ve 50’yi aşkın kişi
kontrol altına alınıyor! Dünyanın neresinde
bu görülür! Van’da, taziye evinde bir kişi
103 kişiye bulaştırıyor! Oysa taziye evi
yasak. İnsanlar yasını ertelemiyor...Bu ve
benzeri durumlar mesela bize özgü vakalar.
Başka ülkelerde farklı olgular var. ABD’de
Anneler Günü’nde seyrettiğimiz alışveriş
merkezlerinde maskeli kimse yoktu ve her-
kes popo popoya dolaşıyordu! Mesela 
bunu Amerikalıların derin cehaletine ve
umursamazlığına bağlayabilirsiniz. Biz 
çok daha iyiyiz.

Bilim Kurulu tek otorite oldu

Bizde Bilim Kurulu’nun devreye girmesi,
halkın uyarılara ve yasaklara uymasında
büyük başarı etkisi yapmıştır. Birden siyasi
kurum devre dışı bırakılmış ve insanlar bu
konuda dünyada tek otoriteye kulak vermeye
başlamıştır. Bilim Kurulu bu anlamda önemli
bir görev yerine getirdi. Ayrıca bu konularda
tek otoritenin de bilim olduğu halkın bilincine
kazındı. Umut ve kurtuluş beklentisi!Şimdi,
virüs bizim üzerimizden yaşam alanı bulama-
yıncaya kadar, -ki bu epey uzun sürecektir,
çünkü genlerimizin direnci de var- bütün ha-
yatı, çalışma, sosyal ve kültürel ilişkileri,
toplu ulaşım ve kent yaşamını yeniden prog-
ramlamalıyız.Sosyal mesafeye ve bulaşmama
standartlarına uygun olarak.Virüs bizimle
epey yaşayacak, ilaç ve aşıyı bir kenara bıra-
kacak olursak, ya o bizimle ya biz onunla
barış içinde yaşamaya alışıncaya kadar.Unut-
mayalım: Virüsü yenecek olan tıp değil,
bizim davranışlarımız olacaktır.Bir bela daha
var ki..Bu Covid'den başka bir bela daha geli-
yor yeryüzünün üzerine: Bu yüzyılın sonuna
doğru gerçekleşeceği hesaplanan aşırı sıcak-
lıklar, dünyanın çeşitli bölgelerinde hızla or-
taya çıkmaya başladı. Sıradan bir olaydan
bahsetmiyoruz, insanoğlunun kaldırabileceği
sıcaklık değil bunlar. Aşırı sıcaklık ve nem
yoğunlukları, 40 yıl önceye göre iki kat
arttı.Yeni bir sıcaklık olayı söz konusu. Nor-
malde sıcaklardan terleriz, fakat havada nem
arttıkça bu terleme yavaşlıyor ve duruyor. Bu
durma noktası için “ıslak termometre öl-
çümü” söz konusu: 35 santigrat. Bu aşırı
nemli ısının dünyanın çeşitli bölgelerindeki
öldürücü etkisinin iki kat arttığı hesaplandı.
İnsanın dayanıklığının sınırı.Bunun ne denli
önemli olduğunu anlamak için şunu belirtiyor
araştırmacılar: 2003 yılındaki on binlerce in-
sanı öldüren aşırı sıcak dalgalarında ıslak
termometre göstergeleri hiçbir zaman 28 de-
receyi aşmamıştı ki şimdi sözü edilen 35 de-
rece.Bunu niçin yazdım:

1) İklim değişimi beklenenden çok daha
önceden, 80 yıl önceden öldürücü etkilerini
göstermeye başladı.

2) İnsanları buna karşı korumak için, hü-
kümetler toplumu korumak için yeni önlem-
ler planlamak, mesela kent yaşamlarında
yeni tasarımlara, düzenlemelere gitmek zo-
rundalar.Umurunda mı dünya, şarkı sözünü
hatırladım, ülkemizi yönetenleri düşününce.

COVID-19 öldürücülüğü
gribin 20 katı Oktay APAYDIN

apaydinoktay@gmail.com

Koronavirüs nedeniyle 16
Mart tarihinden beri kapalı olan
cami ve mescitler 2.5 ay sonra

Cuma namazıyla toplu halde ibadete açıldı.
Bağcılar’da Mahmutbey Stadyumu, Bağcı-
lar Meydanı, Kirazlı Metro İstasyonu Etkin-
lik Alanı, Güneşli Mahallesi ve Fevzi
Çakmak Mahallesi semt pazarlarında
Cuma namazı için yer ayarlandı.

Seccade dağıtıldı

Cuma namazı için en çok katılımın olduğu
yer ise Bağcılar Belediyesi Mahmutbey
Stadyumu oldu. Namaz kılmak için gelenler
ateşi ölçülüp eline dezenfektan sıktıktan
sonra sahanın içine alındı. Vatandaşların
maskelerini takarak tedbirlerini aldığı gö-
rüldü. Seccadesi olmayanlara da belediye
personeli tarafından tek kullanımlık seccade
dağıtıldı. Yeşil zemin üzerinde çekilen sosyal
mesafe şeritleri üzerinde yerini alan cemaat,
ezandan önce de okunan Kuran-ı Kerim ti-
lavetini dinledi.

Bazıları duygulandı

Yan yana 1.60 metre arkaya doğru ise 2
metre mesafesinde saf tutan vatandaşlar,
Müftü Celal Büyük’ün imamlığında Cuma
namazını kıldı. 4 rekat ilk sünnet, hutbe
okunması ve 2 rekat farz namazıyla tamam-
lanan Cuma namazının ardından vatandaş-
lar, sosyal mesafe kuralına uyarak alandan
ayrıldı. Tıklım tıklım dolan stadyumda kimi
çok duygulandı kimi de namaz kılabildiği
için çok mutlu olduğunu söyledi. Bu günleri
çok özlediğini belirten Ekrem Can, “Allah
böyle bir durumu bir daha bize yaşatmasın.
Ne mutlu Müslümanlara. Bütün Müslü-
manlar şu anda aynı duyguyu yaşıyorlar.
Haftaları, ayları unutup bayramı yaşayama-
mıştık. Bu bizim için bir başlangıç diyelim.
Kurbanı Bayramı’nı bayram gibi yaşarız in-
şallah” ifadelerini kullandı.

Ç atalca Yarı Olimpik Kapalı Yüzme
Havuzunun temeli gerçekleştirilen tö-
renle atıldı. İlçede çocukların, gençle-

rin yetişkinlerin yüzme öğreneceği, spor
yapabileceği yüzme havuzu olmamasının sı-
kıntısını yıllardır yaşayan Çatalcalılar, bundan
böyle havuz için başka ilçelere gitmek zorunda
kalmayacak. Çatalca Belediye Başkanı Mesut
Üner ev sahipliğinde gerçekleşen törene, Ça-
talca Kaymakamı İnci Sezer Becel, AK Parti
İlçe Başkanı Yusuf Aslan, MHP İlçe Başkanı
Mehmet Tufan Erçağ, Meclis Üyeleri, Başkan
yardımcıları, daire müdürleri ve çok sayıda va-
tanfaş katıldı. 

İstanbul'un fethini kutladı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması
ile başlayan törende açılış konuşmasını yapan
Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, "29
Mayıs, Türk ve dünya tarihinde bir çağı açan
ve bir çağı kapatan İstanbul'un fethinin
567’nci yıl dönümü. 'Ya ben İstanbul'u alırım
ya İstanbul beni' diyen ve İstanbul’un bağım-
sızlığını bizlere armağan eden Fatih Sultan
Mehmet Hanı ve kahraman ecdadımızı saygı
ve rahmetle anıyoruz" dedi. Sözlerinin deva-
mında ilçede spor tesislerinin sayısını artırmak
için birçok proje hazırladıklarını ve uygula-
maya geçtiklerini belirten Başkan Mesut Üner, 
"İlçemizde vatandaşlarımızın en çok istedikleri
konulardan birisi yüzme havuzuydu. Her gitti-
ğimiz yerde gençlerimizin, çocuklarımızın biz-
lerden talebi havuzdu. Çatalca’mıza yüzme
havuzu kazandırmak bugün bize nasip oldu.
Her zaman 'Siyaset yapmaya değil, hizmet et-
meye geliyoruz' diye ifade ettik. Bu koltuklar
kimseye baki kalmadı, bizlere de kalmayacak
fakat yaptığımız bu hizmetler Çatalca’mıza
kalacak" ifadelerini kullandı. 

Çalışmalarımız devam edecek

Konuşmasını, "İnşallah bizden sonra gelecek-
lerde yapılanların üzerine ekleyerek Çatal-
ca’mıza hizmet ederler" şeklünde sürdüren
Mesut Üner, "Bugüne kadar yaptığımız çalış-
malarımız her geçen gün artarak devam ede-
cek. İlçemizde çok yakın zamanda güreş,
karate, judo gibi sporların yapılabileceği kapalı
spor salonlarının sayısını artırarak sporda var
olan başarımızı çok daha yukarılara taşıyaca-

ğız. Bu anlamlı ve özel günde, yüzme havu-
zumuzun ilçemize kazandırılmasına katkı
veren, her zaman yanımızda olan ve bizler-
den desteğini esirgemeyen Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta
olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanımız
Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na ve
emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyo-
rum. Havuzumuz Çatalca’mıza hayırlı,
uğurlu olsun" açıklamasında bulundu. 

2 BUÇUK AY SONRA 
İLK CUMA NAMAZI 

Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nun temel atma töreninde konuşan Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, "Çatalca’mıza
yüzme havuzu kazandırmak bugün bize nasip oldu. Her zaman 'Siyaset yapmaya değil, hizmet etmeye geliyoruz' diye ifade
ettik. Bu koltuklar kimseye baki kalmadı, bizlere de kalmayacak fakat yaptığımız bu hizmetler Çatalca’mıza kalacak" dedi

KOLTUK KIMSEYE
BAKI KALMADI!

Kovid-19 tedbirleri kapsamında
yapılan kısıtlamaların kaldırılma-
sıyla birlikte Bağcılarlılar, 2.5 ay
sonra Cuma namazı kılma imkanı
buldu. Bağcılar Belediyesi Mah-
mutbey Stadyumu’nu dolduran
ilçe sakinleri uzun süredir hasretini
çektikleri Cuma namazını eda et-
menin huzurunu yaşadı.

Bin 123 metrekare
alana yapılıyor
Çatalca Kaymakamı İnci Sezer Becel’in hayırlı,
konuşmasının ardından, İlçe Müftüsü Mehmet
Çelebi tarafından dua okundu ve kurban kesimi
gerçekleşti. Tören, Çatalca Belediye Başkanı
Mesut Üner ve İlçe Kaymakamı İnci Sezer
Becel’in protokol üyeleri eşliğinde butona basa-
rak Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunun te-
melini atması ile son buldu. Kaleiçi Mahallesi,
Gökçeali yolu üzerinde bin 123 metrekarelik
alanda, 630 mmetrekare havuz tesisine sahip
yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, 12,5 metre
eninde, 25 metre boyunda ve 1,4 metre yüksek-
liğinde inşa ediliyor. 335 metrekare havuz sos-
yal alanı, seyir alanı, soyunma kabinleri, duşlar,
antrenör, mekanik ve elektrik odaları ve fuaye-
den oluşacak tesiste, engelli vatandaşlarımız
içinde özel alanlar hazırlanıyor.

Nikahta takı olmayacak

EsEnyurt Belediyesi, Koronavi-
rüs nedeniyle durdurulan nikah
başvurusu işlemlerine 1 Hazi-

ran’da yeniden başlayacak. Pandemi süreci
nedeniyle bazı önlemler alan Esenyurt Bele-
diyesi Veteriner ve Temizlik İşleri Müdür-
lüğü ekipleri, nikah salonlarını her gün
dezenfekte ediyor. Başvuru ve nikah işlem-
leri sırasında da bazı önlemler alan ekipler,
alınan kararları evlenecek çiftlere bildirdi.

En fazla 30 kişi katılacak

Salonların kapasitesi yüzde 25’e düşürüldü.
Oturma düzenlerinde yapılan değişiklikle
her 3 sıradan bir koltuk kullanılabilecek.
Çiftler ve yakınları maske takacak ve dezen-
fekte kurallarına uyarak içeri alınacak. Sa-
londa takı töreni ve tebrikleşme olmayacak.
Çiftler isterse, yanlarında getirdikleri takı
kutusu görevli tarafından salonda gezdirile-

cek ve takılar toplanacak. En fazla 30 kişiyle
nikah kıyılabilecek. Gelin-damat ile şahitler
ve nikah memurları 3 ayrı masada olacak.
Bir nikah bitmeden diğer nikah için gelen
gelin-damat ve yakınları içeri alınmayacak. 

Esenyurt Belediyesi, 1 Haziran’da yeniden açılacak olan Nikah Sarayı’nda,
Koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlemeler yaptı. Salonların kapa-
sitesi yüzde 25’e düşürüldü. Takı töreni ve tebrikleşme yapılmayacak.
Gelin-damat ile şahitler ve nikah memuru 3 ayrı masada olacak



Fakir YILMAZ
YazıYorsam sebebi Var

PAZAR 31 MAYIS 2020

İSTANBUL 5

Hafta sonu
sokağa çıkma

yasağı ilan edilen
İsanbul'da İBB,

şimdiye kadarki
en yüksek

sayıdaki person-
eliyle iş başında

olacak. İki günlük
süre içerisinde 16
bin 814 personel

ile hizmet verecek
İBB, İstanbullulara

bir eksiklik
yaşatmayacak

Covid-19 pandemisi sebebiyle her
hafta sonu ve resmi tatillerde ilan edi-
len sokağa çıkma kısıtlamasına bu

hafta sonu da devam edilecek. 30 – 31 Mayıs ta-
rihleri arasında aralarında İstanbul’unda yer al-
dığı 15 ilde geçerli olacak sokağa çıkma
kısıtlamasında İBB, rekor sayıdaki 16 bin 814
personeli ile yine görev başında olacak. Ulaşım,
su, doğalgaz, ekmek gibi temel ihtiyaçların ya-
nında, sebze meyve hali, yaşlı ve engelli bakımı,
cenaze hizmetleri, tıbbi ve katı atıkların bertarafı,
mobil hijyen timi, ALO 153, şantiye çalışmaları
ile güvenlik hizmetlerini sürdürecek olan İBB, bu
hafta sonunu da evinde geçirecek olan İstanbul-
lulara hizmette bir eksiklik yaşatmayacak. Araç
ve yaya trafiğinin azalması ile rahat çalışma im-
kanı yakalayan İBB, iki günlük süre içerisinde 10
bin 390 ton asfalt uygulaması gerçekleştirecek.
Sağlık çalışanları ve zorunlu görevleri nedeniyle
çalışmak zorunda olan vatandaşlarımızın ula-
şımda mağdur olmaması adına metro sefer-
leri;07:00-21:00 saatleri arasında, 30 dakika
aralıklarla sefer yapılacak. Sokağa çıkma kısıtla-

ması süresince M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisar-
üstü metro ile F1 Taksim-Kabataş füniküler hat-
ları ve T3 Kadıköy-Moda tramvay, TF1
Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik
hatlarında işletme yapılmayacak. İşletme süre-
since, daha önce alınan kararlara uygun olarak
yüzde 25 doluluğun üzerine çıkılmayacak şekilde
planlama yapıldı. Yolcuların, İl Hıfzıssıhha Mec-
lisi kararı ile yayınlanmış olan istasyon ve araçla-
rımızdaki sosyal mesafe kurallarına uymaları
gerekiyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulan-
dığı günlerde, her gün için ayrı ayrı 649 kişi
görev yapacak.

Pazar sefer tarifesi uygulayacak

İETT, toplu ulaşımda bir aksama yaşanmaması
için Cumartesi ve Pazar günlerinin her birinde,
498 hatta bin 527 araçla 9 bin 216 sefer yapıl-
masını planladıçHangi hatların kaç dakikada bir
sefer yaptığıyla ilgili ayrıntılarai İETT’nin iett.is-
tanbul web sitesinden ve MOBİETT uygulama-
sından erişilebiliyor. Hafta sonu ayrıca toplam
47 hastane için 81 araç tahsis edildi. Metrobüs

hattında ise seferler saat 06.00 ile 10.00 arasında
3 dakikada bir, 10.00 ile 16.00 arasında 10 daki-
kada bir, 16.00 ile 20.00 arasında 3 dakikada bir
yapılacak. 

Tıbbi atıklar toplanacak

Asya ve Avrupa yakasında karantina yurtları da
dâhil olmak üzere yaklaşık 70 ton tıbbi atığın (2
günlük toplam vardiyaları ile) 72 personel ile
toplanması ve 25 personel ile bertaraf edilmesi
planlandı. 

A K Parti'den ayrılıp önce birlikte hareket
edip, ardından 2 ayrı parti kuran eski
başbakan Davutoğlu ile eski bakan Ali

Babacan'ın yapılacak ilk seçimde ne yapacakları
en çok tartışılan konuların başında gelmekte.

İki yeni partinin bir taraftan 81 Vilayette teş-
kilatlanma diğer taraftan da alınabilinecek bir
erken seçimde nasıl harekat edeceklerinin çokça
tartışıldığı bugünlerde bir önceki seçimlerde
çoğu eski MHP'lilerden oluşan siyasilerle İYİ
Parti'yi kuran Meral Akşener'in başını çektiği
partinin seçimlere katılmasına büyük katkı
sunan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun İYİ Parti için
yaptıklarını Davutoğlu'lu Gelecek Partisi, Baba-
can'lı Deva Partisi içinde aynı şeyi yapabilecekle-
rini açıklaması bu tartışmaları, sorunları,
sıkıntıları ve gerçek onca gündemi üç aydır Co-
ronanın gölgesinde kalan ülkenin birinci gündemi
haline getirmiş bulunmakta.

Öyle ki AK Parti avukatı, pardon ortağı olan
MHP'nin kendisinin oy oranını geçen İYİ Parti'ye
yapmak istediği ama Kılıçdaroğlu'nun erken dav-
ranması ile meclise ardından toplumun yüzde
10'luk kesiminden oy alacak kadar gönlüne giren
İYİ Parti vakasını ortağı AK Parti'nin de yaşa-
maması için Gelecek Partisi ve DEVA Partisinin
seçimlere girmesini engelleyecek yeni yasa tasa-
rıları hazırlamaya başlamış bile.

Ama benim asıl üzerinde durmak istediğim ve
daha önce birkaç kez daha gündeme taşıdığım ve
Deniz Gezmiş ruhlu olduğuna inandığım ama
ayakları olamazsa da düşünceleri CHP'nin koz-
mik odasınca prangalanan Kemal Kılıçdaroğ-
lu'nu bir kez daha anlatacağım.

Gerçi Kılıçdaroğlu'ndan önce Demirtaş'ı ve
yine CHP'nin kozmik odasınca ateşlenen fitil ile
gündeme getirilip, alelacele kaldırılan dokunul-
mazlıkların ardından tutuklanan Demirtaş'ın
neden siyaset dışına itildiğini anlatmayı da düşü-
nüyorum.

Çünkü Kılıçdaroğlu'nu anlatırken aslında ül-
kede gerçek anlamda bir sol oluşumun ötesinde
güçlü bir muhalefet, güçlü bir taraf ve bu gücün
ardından iktidara açılan kapıyı zorlayacak olan
bir oluşumu engellemek için 'Türkiye Partisi' de-
dikten sonra gerek devletin, gerek CHP'nin koz-
mik odalarını rahatsız etmiş ve devre dışı
bırakılmıştı Selahattin Demirtaş.

Evet, Demirtaş'ın bunu başaracağını düşünen-
lerin bu düşünceyi taşıyan ve HDP'den yani Kürt
oylarından sonra milliyetçilerin oylarına sahip
İYİ Parti'yi, ardından çok oy olmazsa da başta
AK Parti gibi muhafazakâr kesimi temsil eden
Saadet Partisi ile girdiği ilişki ve çıkışlarıyla
bunu gösteren Kılıçdaroğlu'nun son çıkışı yani
İYİ Parti'ye yaptığı gibi Gelecek Partisi ve Deva
Partisine de destek olabileceklerini belirten çıkışı
ile Deniz Gezmiş ruhu taşıdığını anlamak gerek.

Çünkü bu ülkede başta ABD'ye olmak üzere
sömürgeci faşistlere teslim etmemek için hayat-
larını veren Deniz Gezmiş'ler de bu birliktelik
için mücadele etmiş, o zaman anlaşılmamışlar
ama bugün daha iyi anlaşılmaktadırlar.

Ve bir taraftan İstanbul İl Başkanı Kaftancı-
oğlu ile uğraşan CHP'nin kozmik odasını diğer
taraftan gün geçtikçe MHP'ye muhtaç hale gelip,
bir dediğini iki yapmayan iktidar ve Başkanı Er-
doğan ile uğraşan Kılıçdaroğlu'nun taşıdığı Deniz
Gezmiş ruhunu yeşertmek için daha cesur olmalı
ve Demirtaş gibi iki arada bi derede kalmasa ve
atacağı bir geri adımla devre dışı bırkılmazsa bu
ülkede istenen o güçlü sol, daha güçlü toplumsal
birliktelik sağlanacak gibi görünüyor.

Kılıçdaroğlu'nun Deniz
Gezmiş damarı...

16 bin 814 kişi sahada olacak

İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB)
Başkanı Ekrem İmamoğlu, usta gaze-
teciler Uğur Dündar ve Yılmaz Öz-

dil’in Tele1’de yayınlanan “Demokrasi
Arenası” programına katıldı. İmamoğlu,
Dündar ve Özdil’in farklı konularla ilgili so-
rularına, detaylı yanıtlar verdi. Özdil’in,
“Hacıosman’daki yeşil alana Atatürk Kent
Ormanı adının verilmesini memnuniyetle
karşılıyorum” sözleri üzerine konuşan İma-
moğlu, Atatürk’ün isminin mutlaka yaşatıl-
ması gerektiğini vurguladı. İmamoğlu, “Biz,
ta Aralık ayında, İBB Meclisi’ne talebimizi,
çok değerli bir nokta olan Hacıosman’da, 1
milyon metrekarelik devasa bir ormanı,
Atatürk Kent Ormanı diye isimlendirme
adına ilettik. Mart ayından beri Meclis ya-
pamıyoruz 3 ay orada bekletilmesi de bizi
üzmüştü. Umuyorum Temmuz ayı Mec-
lisi’nde çıkacak. Ama çıkmasa da oranın
adı artık Atatürk Kent Ormanı” dedi. Mus-
tafa Kemal Atatürk’ün Osmanlı'nın belli
dönemlerini kendine örnek alma ve bu ko-
nularla ilgili araştırmalar yapmasının her-
kes tarafından bilindiğini dile getiren
İmamoğlu, Afet İnan’ın, “Atatürk Hakkında
Hatıralar ve Belgeler” kitabını kaynak gös-
terdi.

Hayranlık ve sevgi beslemiştir

Kitaptaki bir bölümü kendisine Atatürk’ün
bir vasiyeti kabul ettiğini vurgulayan İma-
moğlu, "Kitabın 249’uncu sayfasında Mus-
tafa Kemal Atatürk için şöyle diyor: ‘Büyük
Fatih'e her zaman hayranlığını belirten Ata-
türk, o büyük Türk devlet adamı için İstan-
bul'da ebedi kalabilecek bir abidenin ve
hatta heykelinin yapılmasını daima söyle-
miş ve arzu etmiştir. Bu yer için Ayasofya
Camii yanındaki meydan, Kızkulesi, Ru-
meli Hisarı veya Fatih'in gemilerini kızakla
geçirdiği deniz kıyısı’ diye yer tarifini yapar-
mış. Aynı kitabın, 431’nci sayfasında da
‘Atatürk, son Osmanlı Devleti'nin çökme
nedenlerini bilmekle, iyi dersler almıştır.
Fakat yine Osmanlı Devleti'nin yükseliş
devri için, hayranlık ve sevgi beslemiştir.
Onun için, Fatih sadece bir Türk büyüğü
değil, dünya tarihinde de en büyük adam-
dır’ diye yorum yapmış. Mustafa Kemal
Atatürk’ün geçmişe duyduğu bu saygıyı bir
vasiyet kabul ediyoruz. Bunu yerine getire-
cek çalışmalarımızı başlattık. İstanbul’da
fetih yolu çalışıyoruz. Tarihi yarımadada
Fatih Sultan Mehmet'in izini taşıyan bir
rota çalışması bu. Hatta bunun bir sanatsal
çalışmasını da yapacağız" diye konuştu. 

İstanbul'a hediye edeceğiz

Bu anlamda ikinci rotalarının “Koca Sinan
Rotası” olacağına dikkat çeken İmamoğlu,
“Bence İstanbul'un en değerli izlerini bize
hediye eden Mimar Sinan'ın rotası. Ki bu
İstanbul’un birçok yerine de yayılır, sadece
tarihi yarımada da yoktur. Bir başka rota; o
da şu: Mustafa Kemal Atatürk'ün bu şehre
verdiği önemi ve bu şehirden veda ederek
ebedi istirahatgahına giderken çizilen yolu,
biz bir veda yolu, aynı zamanda da bir baş-
langıç yolu olarak kabul ediyoruz. Dolayı-
sıyla Dolmabahçe'den başlayan,
Karaköy’ün içinden geçen ve Galata Köp-
rüsü'nden sonra Gülhane Parkı’nın içinden
Sarayburnu’na indiği o rotayı da bu mille-
tin önderinin bir ‘Veda Yolu Rotası’nı İstan-
bul'a hediye edeceğiz. Mustafa Kemal
Atatürk’ün vasiyetini de İstanbul’un en

doğru yerinde, tavsiyelerini dikkate alarak,
doğru bir yarışmayla, Fatih Sultan Mehmet
ve İstanbul sürecini tanımlayan bir anıtı da
bu kente inşallah hediye edeceğiz” dedi.

Ayıp etmiş olmaz mısınız?

İmamoğlu, Uğur Dündar’ın Haliç’in ça-
muru ve eski İSKİ Genel Müdürü ve eski
bakanlardan Veysel Eroğlu’nun bu konuya
dönük eleştirileriyle ilgili hatırlatmasına ise
özetle şu yanıtı verdi: “Dünyanın gelişmiş
ülkesinde, bir projenin sahibi bir siyasi parti
olmaz. Dünyanın hiçbir ülkesinde, süreci
‘Ben yaptım’ diye tariflemek, çok da normal
karşılanmaz. Bu, devletin büyüklüğüne ve
kapsayıcılığına da aykırı. Haliç’te, projesi
hazırlanmış tesisin sürecini biz başlattık, ta-
mamladık ve devreye soktuk. Dip taramayı
otomatik bir sistemle yaparak, çamuru bir
boru düzeniyle alarak, suyunu ayrıştırarak,
kurutulmuş haliyle nakliye edecek düzenin
sistemini kurmuşuz. Hem de bu sistemi,
çevreyi de perişan edecek gereksiz bir
arıtma tesisini iptal ettiğimiz o alanda kur-
muşuz ve bunu harekete geçirmişiz. 4 sene
de burası yaklaşık 300 bin ton dip çamu-
runu temizleyecek. Böyle bir süreci başlat-
mış bir insana bir şey demenize de gerek
yok ya da bunu kötülemenize de gerek yok
ya da ‘Ben yaptım’ diyerek birilerinin bu işi
afişe etmesine de gerek yok. Neredeyse Os-
manlı döneminden beri bir kısım imalatla-
rın, bir kısım atölyelerin orada oluşmasını
ve o sürecin sonlandırılmasını sağlayarak,
etrafın temizliğinin adımını atan Sayın
Bedrettin Dalan’a yanlış yapmış olmaz mı-
sınız? Ayıp etmiş olmaz mısınız? Ya da ar-
dından yine Nurettin Sözen’in de değerli
başkanımızın da buraya özel bir özen gös-
tererek, emek vermesine yanlış yapmış
olmaz mısınız? 6 yıl İBB Başkanlığı yapan
Sayın Gürtuna’ya yanlış yapmış olmaz mı-
sınız, yok saymış olmaz mısınız? Ya da
Sayın Kadir Topbaş'a… Bir süreci, bir dö-
nemi, sadece içinden birkaç yılı alıp her
şeyin sahibi gibi gözükmek, herkesi yok
saymak nasıl bir anlayıştır? Bunun üstüne

bir propaganda oturtmak nasıl bir 
anlayıştır?”

'Ben yaptım' demeyeceğim

"Benim ağzımdan, hiçbir zaman ‘Bu pro-
jeyi ben yaptım’ sözünü duymayacaksınız"
diyen İmamoğlu, "Benim ağzımdan, hiçbir
zaman, ‘Bu benim partimin projesidir’ diye
duymayacaksınız. Yaptığımız, yapacağımız
ya da bitirdiğimiz projeler; Türkiye Cum-
huriyeti’nin, İBB’nin, İstanbul halkının pro-
jeleridir. Bunu deseniz ne kaybedersiniz
Allah aşkına. Bunu demek, yücelmek ve yü-
celtmek demektir. Bizim Haliç’te başlattığı-
mız bir işe, neredeyse
Cumhurbaşkanlığı’nın, bakanlıkların cevap
yetiştirmesi, bir şeyler söylemesi… Ya biz
kimseyi suçlamadık, kimseye kötü bir söz
söylemedik; orada süreci başlattık. Geç-
mişte bu işin projesini yapanlara teşekkür
ettik. Ama ihale sürecini başlatıp, yapan da
biziz. Yani teşekkür edin. Daha yenilerine
de ihtiyacımız var ifadelerini kullandı. 

İnsanların liyakatine inanırım

Haliç’te belli bir dönem ihmal edilmişlik
üzerinden dip birikmelerin arttığını belirten
İmamoğlu, "Sayın Veysel Eroğlu’na göre, 6
ayda ben orayı çamurla doldurmuşum. Bir
gazete üzerinden bana soruyor. Niçin soru-
yor, onu da anlamış değilim. Sayın
Eroğlu’na şunu hatırlatmak isterim: Benim
Genel Müdürüm (İSKİ Genel Müdürü
Raif Mermutlu) onunla çalışmış bir insan.
2 tane Genel Müdür Yardımcım, onunla
çalışmış insanlar. Bu süreçleri, çok hassas
yönetirim ben. Akla, bilime inanırım. İn-
sanların liyakatine inanırım. Onunla çalış-
mış bir insanla, siyasi görüşüne
bakmaksızın yol arkadaşlığı yapıyorum ve
yol yürüyorum. Bu söylediklerinizi, açıp
Genel Müdür’e, eskiden aynı mevkide ol-
duğunuz kişiye sorsanız, sizin de Genel
Müdür Yardımcılığınızı yapmış bir kişiye
sorsanız ve ondan sonra bir demeç verse-
niz, sizin geçmişinizi bu kirli siyasete alet et-
meseniz doğru olmaz mıydı?" diye sordu. 

IMAMOGLU FATIH’IN
ANITINI DIKECEK!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil’in Tele1’de yayınlanan “Demokrasi Arenası”
programına katıldı. İmamoğlu, Afet İnan’ın, “Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler” kitabını kaynak gös-
tererek, “Fatih Sultan Mehmet ve İstanbul” sürecini tanımlayan bir anıtı, kente kazandıracaklarını söyledi

BEN ÇOK
UTANIYORUM!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,
kentin tarihi mekanları Ana-
dolu Hisarı, Rumeli Hisarı ve
Yedikule Surları’nda inceleme-
lerde bulundu. İmamoğlu,
“Belli ölçekte de olsa, artık in-
sanları burada gezdirmemiz
lazım. Şu surların yıllardır ge-
zilmemesi, büyük bir utanç.
Utanıyorum ben yani” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye
(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu,
kentin tarihi sembol mekanları
Anadolu Hisarı, Rumeli Hisarı ve
Tarihi Yarımada’daki Yedikule Sur-
ları’nın Altınkapı girişinde incele-
melerde bulundu. İBB Kültür
Varlıkları Daire Başkanı Mahir
Polat, “Yıllardır ihmal edilmiş
alanlar” olarak nitelediği tarihi
yapılarla ve yapılacak restorasyon
işlemleriyle ilgili İmamoğlu’na
teknik bilgiler verdi. 

Bu surlar, fethin simgesi

Gezdiği alanların bakımsız görün-
tüsünden duyduğu rahatsızlığı dile
getiren İmamoğlu, Altınkapı
önünde yaptığı açıklamada şu ifa-
deleri kullandı: "Öneriler, fikirler,
mülkiyetler üzerinde bir yorum ya-
palım. Burada birkaç adım oluş-
turmak adına bunu söylüyorum.
Bakalım ki; nereden nereye kadar
burayı gezilebilir hale getirebiliriz,
en azında bir yerden başlamak
adına. Belli ölçekte de olsa, artık
insanları burada gezdirmemiz
lazım. Şu surların yıllardır gezil-
memesi, büyük bir utanç. Utanıyo-
rum ben yani. Hep uzaktan izledik
bu surları. Bu surlar, bu şehrin en
tarihi sınırı ve fethin de simgesi.
Fetih, bu surları aşarak elde etti-
ğimiz bir başarı. Bir meydan mu-
haberesi değil bu; bir fetih."

Su baskını olmayacak

İstanbulBüyükşehir Belediye (İBB) Baş-
kanı Ekrem İmamoğlu, pandemi sürecinde
çalışmalarını hızlandıran İSKİ’nin Üskü-

dar’daki 4 şantiyesinde incelemelerde bulundu. İncele-
meler sırasında İmamoğlu’na, Üsküdar Belediye
Başkanı Hilmi Türkmen, İSKİ Genel Müdürü Raif
Mermutlu ve İBB üst yönetimi eşlik etti. İmamoğlu ve
beraberindeki heyetin ilk durağı Sultantepe Mahal-
lesi’ndeki Bülbülderesi Yağmur Suyu Tüneli İnşaat sa-
hası oldu. Mermutlu ve Türkmen’den çalışmalarla
ilgili bilgi alan İmamoğlu, telsiz yardımıyla TBM
(Tunnel Boring Machine - Tünel Açma Makinesi) ci-
hazının kazı işlemlerini başlatması talimatını verdi.

8-9 aylık bir süre var

İSKİ’nin pandemi sürecini iyi değerlendirdiğini vurgu-
layan İmamoğlu, “Sahada, her yerde var olan sıkıntı-
ları giderme konusunda, finansal anlamda da ciddi bir
fedakarlık yaratarak, risk alarak yaptığımız hamleleri-
miz var. Üsküdar’daki bu yatırım değerli. Bu aslında
son hamlesi diyelim. Üsküdar Meydanı’nda, yağmur
sularının birikip denizle bütünleşmesi sorunu vardı. 3
noktadan sağlıklı bir şekilde denize nakledeceğimiz
yağmur sularıyla, o görüntü ortadan kaybolmuş ola-
cak. Bu da o kollardan bir tanesi. Bülbülderesi hattı
üzerinde uygulanan TBM çalışmasına start verdik.
Arkadaşlarımın ifadesiyle, 8-9 aylık bir süre var. En
hızlı şekliyle hareket edeceğiz. İnşallah, sonucunu gör-
düğümüzde, Üsküdarımız o görüntülerden uzak bir
süreci yaşamaya başlayacak” ifadelerini kullandı.

Atatürk’ün, Fatih Sultan
Mehmet’e olan hayranlığını
anlatan İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu, “Atatürk her
zaman Fatih’in bir anıtının
İstanbul’da olması 
gerektiği fikrini savunmuş.
Bunu gerçekleştirmeyi,
Ulu Önder’in vasiyetini 
hayata geçirmeyi istiyoruz”
ifadelerini kullandı.
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Mağazalarda 
telaş başladı 

T urizmin yanında son dönemde 
tarım alanındaki gelişimiyle de 
dikkati çeken Serik ilçesinde örtü 

altı muz üretimi yaygınlaşıyor. Son 2 yılda 
artış gösteren örtü altı muz üretimi son ve-
rilere göre 1096 dekara yükseldi. Serikli 
yerli muz üreticileri, ülkenin muz ihtiyacı-
nın önemli bir bölümünün karşılanmasına 
katkı sağlıyor. Serik bölgesinde zengin bir 
örtü altı üretimi yapıldığını anlatan Serik 
Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Çöme-
zoğlu, "Bunların içerisinde yaygınlığı olan 
ağırlıklı olarak sebze tarımı gelmektedir. 
Ancak son 2 yıl içerisinde bölgede muz ye-
tiştiriciliğinde önemli bir artış meydana 
geldi. Elimizdeki kayıtlı veri ve proje onay-
larına bağlı olarak bölgede 1096 dekarlık 
yüksek sistem seralarda muz yetiştiriciliği 
için ekiliş ve tarım yapılmaya başlandı. 
Sera ortamında mikro klima ortamı sağla-
narak muz yetiştiriciliği de bölgede yerini 
almış oldu. Üreticilerin kamuyla ilgili her 
türlü ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışıyo-
ruz. Özellikle yeni yatırımcılar için Bakanlı-
ğımızın ve Resmi Gazete'de yayımlanan 
yönetmelik hükümlerine göre bankadan 
düşük faizli kredi imkanlarından yararla-
nabilmektedirler. Gerek işletme gerekse ya-
tırım kredileriyle üreticilere destek 
verilmektedir. Muz üretimi bölgemizde 
uygun iklim şartlarına sahip, gelişen bir 
üretim olarak görülmektedir" dedi. 

13 ay içinde verim alınır 

İlçede özel bir firmanın pilot muz üretim 
tesisinde görevli ziraat mühendisi Ozan 
Candan da, "Muz serası olarak burada 14 
dekar üretim alanımız var. Adana'da da 
doku kültürü laboratuvarında fidan üretimi 
yapıyoruz. Muzda dekardan ortalama 8 
ton verim alınıyor. Antalya'nın Serik bölge-
sinde bu işi ilk başlatanlardan birisiyiz. 
Bölgede ilk sera bizim tarafımızdan ya-
pıldı. Sonrasında çiftçiye önderlik etme 
açısından pilot olarak üretimimize başla-
dık. Burada aynı zamanda deneme ve Ar-
Ge çalışmalarımız da devam ediyor. 
Muzda nisan ve eylül olmak üzere 2 
dönem ekim sezonu vardır. İlk hasada 
kasım ve aralık ayında başlarsınız. Mart 
ayına kadar devam eder. Dikilen bir fidan-

dan dikim tarihinden itibaren yaklaşık ola-
rak 13 ayda verim alınır. Yılda 1 kere 
meyve hasadı yapılır" diye konuştu. 

Serik'de ciddi bir artış var 

Firma olarak muz ithalatı yaptıklarını anla-
tan Candan, "Türkiye muz ihtiyacının ta-
mamını karşılayacak potansiyeldedir. Şu 
ana kadar bunun yüzde 60'ına kadar gele-
bildik. Yakın zamanda özellikle Manavgat 
ilçesi Taşağıl ve Serik bölgelerinde de ciddi 
bir artış başladı. Bunun 1- 2 sene içerisinde 
yüzde 70- 75'lere gelebileceğini hatta za-
manla yüzde 85'lere kadar çıkma potansi-
yeli olduğunu düşünüyoruz. Ülkemiz yerli 
muz üretiminde, kalitede özellikle ithal 
muza göre daha kaliteli muz üretebilme po-
tansiyeline sahip. Özellikle lezzet açısından 

ithal muzdan daha lezzetli muz ürettiğimize 
de eminim. Dünyanın en kaliteli ve lezzetli 
muzlarından birini de Türkiye üretiyor. 
Bunu dünyaya duyurmak önemli" dedi. 

Muz çok fazla etkilenmedi 

Ozan Candan, muz sektörünün 
koronavirüsten diğer tarım 
ürünlerine göre daha az etki-
lendiğini de belirterek, "Koro-
navirüs özellikle turizm 
bölgelerinde sıkıntı yarattı. 
Ama muz dünyada en çok 
alınıp satılan meyve. İnsanlar 
muzu her zaman tüketiyor ve 
arıyor. 'Muz meyvesini sevmiyo-
rum' diyen bir insanla kolay kolay 
karşılaşamazsınız. Muz pazarda 

diğer ürünlere göre daha az etkilendi diyebi-
liriz. Bölgede muz üretiminin artmasına 
ekonomik sebeplerden dolayı bir ilgi var. 
Muz serası yatırımı güzel bir yatırım. İnsan-
lar yatırdıkları maliyeti 3-4 senede geri ala-
biliyor" diye konuştu.

 

 
 

 
KORONAVİRÜSLE mücadele kapsa-

mında 28 Mart 2020 tarihi itibarıyla 
uçuşlarını durduran Pegasus Hava Yol-
ları, 1 Haziran Pazartesi günü iç hatlarda 
yolcu uçuşlarına tekrar başlayacak. Kısıt-
lamalar sonrası ilk uçuşunu saat 10:15 
kalkışlı İstanbul Sabiha Gökçen-İzmir se-

feriyle gerçekleştirecek olan Pe-
gasus, 1-2-3 Haziran 2020 

tarihleri için Sivil Havacılık 
Genel Müdürlüğü’nün belirle-

diği destinasyonlar çerçevesinde 
İstanbul Sabiha Gök-

çen’den karşılıklı 
olarak İzmir, Antalya ve 

Trabzon’a seferler planladı. 
Konuyla ilgili açıklama yapan Pegasus 
Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. 
Nane, “Koronavirüs kapsamında alınan 
önlemler çerçevesinde durdurduğumuz 
uçuşlarımıza tekrar başlamanın mutlulu-
ğunu yaşıyoruz. Bize aylar değil yıllar gibi 
gelen bu belirsizlik döneminde duran sa-

dece uçuşlarımızdı, bizler değil. Biz yeni 
uçaklarımızı teslim almaya devam ettik, 
süreçlerimizi geliştirdik ve yeni döneme 
hazırlandık. Misafirlerimizle yeniden bu-
luşacağımız günler için çalışmalarımızı 
ara vermeden sürdürdük.  
Ve ne mutlu bize ki kısıtlamalar sonrası 
ilk uçuşumuzu 1 Haziran günü gerçekleş-
tiriyoruz. İlk aşamada uçuşlarımıza iç 
hatlarda Sivil Havacılık Genel Müdürlü-
ğümüzün belirlediği destinasyonlardan 
İstanbul Sabiha Gökçen, İzmir, Antalya 
ve Trabzon’la başlıyoruz. Kademeli ola-
rak diğer illerimize ve ardından yurt dışı 
destinasyonlara seferlerimiz de  
başlayacak.” dedi.

Pegasus uçuşa hazır

SABANCI Holding iştiraklerin-
den Teknosa, Türkiye genelin-
deki mağazalarını Covid-19 

sürecinde izlenen normalleşme sürecine 
uygun olarak 1 Haziran’da yeniden açıyor. 
Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi 
nedeniyle mağazalarını geçici süre ile kapa-
tan Teknosa, aldığı önlemlerle birlikte tek-
noloji severleri mağazalarında ağırlamaya 
başlayacağını duyurdu. Mağazalarının ka-
palı olduğu dönemde Teknosa.com ve 
mobil platformları üzerinden tüketicilerle 
buluşan Teknosa, 1 Haziran’dan itibaren 
hem çalışanları hem de müşterileri için ted-
birleri en üst düzeyde tutarak teknolojiye 
dair tüm ihtiyaçların güvenilir adresi ol-
maya devam edeceğini bildirdi. 

Titizlik içerisinde hazırlanıyoruz 

Pandemi sürecinde çalışanların ve toplu-
mun sağlığına öncelik verdiklerini, bu çer-
çevede sürecin başından itibaren en üst 
seviyede önlemleri alarak hizmet sundukla-
rını vurgulayan Teknosa Genel Müdürü 
Bülent Gürcan, “Bu dönemde teknolojiye 
erişim Türkiye’nin eğitim, ekonomi ve sos-
yal hayatını ayakta tuttu, hayatın devamlılı-
ğını sağladı. Evden çalışmayı, eğitimi 
sağlayan, ev hijyenini kolaylaştıran, evde 
vakit geçirmeyi konforlu kılan ve kişisel hij-
yen/bakıma dönük teknoloji ürünleri ihti-
yaç listesinde ön plana çıktı. Biz de bu 
yönde sağlık ve güvenlik tedbirlerini en üst 
seviyede alırken, topluma hizmet vermeye 
devam ettik. Tüketicilerimizi Teknosa.com 
ve mobil platformlarımızdan teknoloji 
ürünleriyle kesintisiz olarak buluşturduk. 
Bu zor dönemde güçlü altyapımız, müşteri 
odaklı dijitalleşme ve dönüşüm konusunda 
son yıllarda attığımız adımların faydasını 
gördük. Müşterilerimize erişme, onların 
davranışlarını analiz etme ve buna uygun 
hizmet ve öneri sunma konusunda hızlı ak-
siyon aldık ve fark yarattık. Bununla bir-
likte, 1 Haziran’da perakendenin olmazsa 
olmaz unsuru olan mağazalarımızı tekrar 
açıyor olmaktan dolayı çok heyecanlı ve 
mutluyuz. Pandeminin ve risklerin devam 
ettiğinin bilincindeyiz. Yetkili kurumların 
kural ve rehberleri doğrultusunda en üst 
düzeyde tedbirlerimizi alıyoruz. Müşterile-
rimizin online kanallarımızın yanı sıra ma-
ğazalarımızda da güvenle alışveriş 
yapmaları için titizlikle hazırlandık” dedi. 

Ülkelerin borç  
yükü hafiflemeli

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) 
Genel Sekreteri Antonio Guter-
res, düşük ve orta gelirli ülkele-

rin Covid-19 pandemisinin ekonomilerinde 
yarattığı olumsuz etkilerin üstesinden gel-
melerine destek olmak için, borçları konu-
sunda kolaylıklar sağlanması çağrısı yaptı. 
Guiterres ayrıca, Uluslararası Para Fo-
nu'na da (IMF) üye ülkeler için Özel 
Çekme Hakları (Special Drawing Right - 
SDR) birimini de devreye koymasını istedi. 
Guiterres, IMF Başkanı Kristalina Geor-
gieva'nın katıldığı, BM'nin düzenlediği yük-
sek düzey katılımlı toplantıda yaptığı 
konuşmada, borçların hafifletmesı konusu-
nun yalnızca gelişmişlik düzeyi en düşük 
olan ülkeler ile sınırlandırılamayacağına 
dikkat çekerek, "Bu toleransın, uluslararası 
piyasalara girmekte giderek zorlanan, geliş-
mekte olan ve orta gelir düzeyinde olan 
tüm ülkeler bazında yayılması gerekir" dedi. 
Guiterres ayrıca, Covid-19 bazlı ekonomik 
kriz derinleştikçe, 60 milyon insanın daha 
aşırı yoksullar arasına girmesinin kaçınıl-
maz olacağı uyarısı da yaptı.  

ORTU ALTI MUZ  
URETIMI ARTTI 
Antalya'nın Serik ilçesinde son 2 yılda örtü altı muz üretimi arttı. İlçede 1096 dekar alanda muz üretildiğini söyleyen Tarım ve Orman 
İlçe Müdürü Mustafa Çömezoğlu, "Muz üretimi bölgemizde uygun iklim şartlarına sahip, gelişen bir üretim olarak görülmektedir" dedi

REYHANLI'DA, 5 bin dekarlık alanda sert 
çekirdekli erkenci meyvecilik yapıldığını 
söyleyen üretici Sedat Biçkin, yakın gele-
cekte üretimin 25- 30 bin dekarlık alana 
yayılacağını kaydetti. Soğuk hava deposu, 
paketleme sistemi ile yurt dışına ihracatta 
kargo uçaklarının Hatay’da olmamasının 
ova için en büyük eksiklik olduğunun altını 
çizen Biçkin, "Yurt dışına açılma projemiz 
var ama bu önemli eksikliklerin acilen gi-
derilmesi şart. Bakanlıktan bu konuda 
destek ve yardım, bir çalışma başlatılma-

sını bekliyoruz" dedi. 

Hedef 100 bin ton meyve  

Amik Ovası’nda başlayan ve ilerleyen yıl-
larda bahçe alanının artacağını sözlerine 
ekleyen Biçkin, sert çekirdekli denilen 
meyve ağaçlarının her yıl arttığını ifade 
ederek, "Ovamızda, kayısı, tüylü  ve yassı 
şeftali, nektarın üretim artışı var. Şu anda 
10 bin tonun üzerinde meyve yetiştiriyoruz. 
Bu, 10 yıl içerisinde 100 bin tonu bulacak, 
dünyada sert çekirdekli meyve yetiştirme 

sahası Amik Ovası olacaktır" diye konuştu. 

Sırada Avrupa var 
Biçkin, sert çekirdekli meyvelerin halen 
Rusya’ya ihraç edildiğini, Avrupa’ya ise 
henüz gitmediğini belirterek, Avrupa 
normlarına endeksli olması için bölgeye 
soğuk deposu, paketleme sistemi ve hava 
kargo sisteminin gelmesinin kaçınılmaz ol-
duğunu, meyvelerin paketlendikten sonra 
aynı gün kargo uçağı ile ihracatının gerçek-
leşebileceğini kaydetti.  

Meyveciler erkencilikten umutlu

Teknoloji perakendecisi Teknosa, koronavirüs 
tedbirleri kapsamında 22 Mart akşamından 

bu yana kapalı olan Türkiye genelindeki  
mağazalarının kapılarını, çalışanlarının ve 

müşterilerinin sağlığı ve güvenliği için aldığı 
önlemlerle birlikte 1 Haziran’da açıyor. 

Teknosa müşterilerini en az 8 metrekarede 
bir kuralına göre ağırlayacak

Hatay'da, Amik Ovası'nda her geçen yıl daha da ilgi gören ve alanı artan sert çekirdekli meyve için üreticiler, 
erkencilikten doğan avantaj nedeniyle dünya rekabeti için kargo taşımacılığının yanı sıra, soğuk hava deposu ve 

paketleme sisteminin mutlaka hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti 

Biçkin; “Ovamızda, kayısı, tüylü  
ve yassı şeftali, nektarın üretim 
artışı var. Şu anda 10 bin tonun 
üzerinde meyve yetiştiriyoruz. “

BÖLGEDEKİ bir muz serası işletmesi 
sahibi Adnan Ünal ise şöyle dedi: 
"Daha önce topraksız serada salkım 
domates üretirken, 2019 yılının son-
larında aldığımız bir kararla toprak-
sız tarım üretiminden vazgeçip, muz 
üretimine dönmeye karar verdik ve 
muz ağaçlarımızı diktik. Haziran 
sonlarına doğru muz doğumlarını 
bekliyoruz. Doğumlardan itibaren 3 
ay sonra da ilk hasadımızı yapmaya 
başlayacağız. Üreticilerimiz muz 
üretimine kaymaya başladı. Bölgede 
yaklaşık 1000 dekar kadar bir üretim 
var. Bu sayı artacak gibi gözüküyor. 
Maliyetlere bakıldığında orta vadede 
önümüzdeki 10 yıl içerisinde iyi bir 
üretim gerçekleşecek. Türkiye'de muz 
üretiminde iç talebi karşılama oranı 
şu anda yüzde 60, yüzde 40 boşluğu-
muz var. Bakanlığımız da ithal muz 
vergilerinde bizleri korursa çok iyi 
olacaktır. Yaşadığımız pandemi süre-
cine bakıldığında da üretimin ne 

kadar değerli olduğu ortaya 
çıktı. Ülkemizde böyle 

bir sıkıntı yaşan-
madı. Ama ileriki 

dönemlerde de 
yaşanmayacağı 
anlamına gel-
miyor. Toplu-
mun büyük bir 
kesimi  

tarıma dayalı  
geçimini idame  

ettiriyor." DHA 

Topraksız üretimden  
muz üretimine geçtik 

Koronavirüsle mücadele kapsamında uçuşlarını geçici süreyle durduran Pegasus Hava Yolları, kısıtlamalar 
sonrası ilk uçuşunu 1 Haziran Pazartesi günü İstanbul Sabiha Gökçen’den İzmir’e gerçekleştirecek

Mehmet T. Nane, “Koronavirüs 
kapsamında alınan önlemler 
çerçevesinde durdurduğumuz 
uçuşlarımıza tekrar başlamanın 
mutluluğunu yaşıyoruz.  
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Dışİşlerİ Bakanlığı Sözcüsü Hami
Aksoy, Ayasofya’da her Kur’an-ı
Kerim okunmasından sonra Yuna-

nistan'ın beyhude ve hiçbir sonucu olmayacak
açıklamalar yapmaya devam ettiğini vurgu-
ladı. "Avrupa’da minarelerden ezanların yük-
seldiği ve karşılıklı saygı ilkesinin öneminin
anlaşıldığı bir dönemde, başkentinde cami bu-
lunmayan tek Avrupa ülkesi olan Yunanis-
tan’ın Ayasofya’da Kur'an-ı Kerim
okunmasından rahatsız olması bu ülkenin
içinde bulunduğu psikolojinin anlaşılması açı-
sından ibretliktir" ifadelerini kullanan Aksoy,
yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını ba-
hane ederek Batı Trakya’da yüzyıllardır oku-
nan ezanı susturmaya yeltenen çevrelerin
çabalarının hala hafızalarda taze olduğuna
dikkati çekti.

Komplekslerinden arınsın!

Sözcü Aksoy, "Türkiye, Ayasofya’nın ne dünya
çapındaki abidevi niteliğine ne de 1972
UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirası-
nın Korunmasına Dair Sözleşme’ye aykırı ha-
reket etmiştir. Türkiye’nin bir miras unsuru
olan İstanbul Tarihi Alanları’na gösterdiği ti-
tizlik ve özen sayesinde bu eserler bugünün
nesillerine ulaşmıştır. Ayasofya, Türkiye’nin ve
insanlığın önemli bir değeri olarak kalacak ve
korunmaya devam edilecektir. Yunanistan’ı ta-

rihsel komplekslerinden arınmaya davet ediyo-
ruz" uyarısını yaptı. 

Erdoğan meydan okuyor

İstanbul’un fethinin 567. yılında Ayasofya’da
Fetih Suresi okunacağı belirtilmesinin ardın-
dan Yunan medyasında, “Erdoğan meydan
okuyor, İstanbul’un düşüşünü kutlamak için
dua edilecek”, “Türklerden eşi görülmemiş
meydan okuma...” cümlelerinin yeraldığı baş-
lıklara yer verildi. Ayrıca Ayasofya'daki Fetih
Suresi'nin okunmasına tepki olarak Yunan
medyasında, "Helenizm'e karşı büyük bir mey-
dan okuma" cümleleri yer verildi.

KAMPANYA

0212 855 09 01
0555 076 09 06

Telefon:

Hepimizin sağlığı 
için mücadele ediyoruz... 
Otomobilini yıkatan herkese 
Corona virüsüne karşı ücretsiz 
araç dezenfektesi sağlıyoruz...

₺900.00

SERAMİK
KAPLAMA

PASTA
CİLA

₺350.00

DETAYLI 
İÇ TEMİZLİK

₺250.00

Adnan Kahveci Mah. Konak Cad. No: 21/1 Beylikdüzü - İSTANBUL

Kampanya 21.01.2020 ve 31.04.2020 tarihleri arasında geçerlidir
Firmamız; Ürün, hizmet, uygulama, veya fiyatlarda önceden bildirmeksizin her türlü değişiklik yapabilir

İ çişleri Bakanı Süleyman Soylu ise
Twitter hesabından yaptığı açıkla-
mada tehdit maili atan şahsın kısa

sürede yakalandığını duyurdu. Soylu,
"Kuzguncuk’ta kilisenin haçını kıran
provokatör 24 saatte, Hrant Dink Vak-
fı’na tehdit maili atan provokatör hemen
yakalandı. Provokasyona izin vermeyiz!
Türk Polisine güvenin" mesajını paylaştı. 

Kursaklarında kalır

Öte yandan, AK Parti Sözcüsü Ömer
Çelik de Twitter hesabından, Hrant Dink
Vakfına gönderilen ölüm tehdidine iliş-
kin paylaşımda bulundu. Bu provokas-
yonlara müsaade etmeyeceklerini
vurgulayan Çelik, "Kursaklarında kalır.
Camileri, kiliseleri, havraları hedef alan,
vakıfları, dernekleri, vatandaşlarımızı
tehdit etmeye kalkan provokasyonlar
Türkiye düşmanlığıdır. Bunların maşa-
ları çeşitlidir ama arkasındaki odaklar
aynıdır. Ülkemizin ve insanımızın kötü-

lüğünü isteyenler, farklılıklarımızı fay
hattı zannederek bunları tetiklemeye ça-
lışır. Ama her seferinde fay hattı zannet-
tiklerinin kardeşlik köprülerimiz
olduğunu öğrenir. Bu ülkede herkes bi-
rinci sınıf vatandaştır. Biriz, beraberiz"
açıklamasını yaptı. Çelik, vatandaşların
içindeki farklı grupları tehdit edenlerin
ortak özelliğinin "Türkiye düşmanlığı"
olduğunu tarihten de çok iyi bildiklerini
belirterek, "Kullandıkları maşalar değişir,
bunlar değişmez. Ama artık bu toprak-
larda operasyon yapamazlar. Türkiye'de
provokasyon mevsimi kapanalı çok
oldu" ifadelerine yer verdi.

Kilisenin haçı kırıldı

Kuzguncuk Surp Krikor Lusavoriç Er-
meni Kilisesi'nin kapısındaki haç kimliği
belirsiz bir kişi tarafından yerinden sö-
külmüştü. Kilise yönetimi tarafından ya-
pılan açıklamada, "26 Mayıs 2020 Salı
günü saat 21.17 de Kuzguncuk Muhtarı

Ali Faik Kaptan Vakıf Başkanımız Ed-
vart Ayvazyan’ı arayarak kilisenin dış
sokak kapısının üstündeki haçın yerde
olduğu ve kapıya dayandığı haberini ver-
miştir. 27.05.2020 Çarşamba sabahı er-
kenden kiliseye giden Vakıf Başkanı
Edvart Ayvazyan önce fırından haçı
almış, olay yeri tespitlerini yapmış resim-
leri çekmiş sonrasında kamera kayıtlarını
tarayarak 23.05.2020 Cuma günü saat
19.20 civarında kimliği bilinmeyen yeşil
montlu, beyaz gömlekli, kot pantolon
giydiği anlaşılan bir kişinin Beylerbeyi is-
tikametinden gelip, kilisenin karşı tara-
fında bir süre kiliseye baktığını,
kameralara bakıp hatta poz verdiğini
sonra ani hareketle kapıya tırmanıp sani-
yeler içinde haçı koparıp iskele tarafına
gittiğini tespit etmiştir. Kuzguncuk Muh-
tarı kiliseye gelerek kamera kaydını sey-
retmiş güvenlik şubeye olayı bildirmiştir.
Vakıf Başkanı, Patrik II. Sahak ve
ERVAB Başkanı Bedros Şirinoğlu’nu

arayarak durumu bildirmiş ve gerekli
yerlere şikâyet bildirimi yapılmıştır. Ko-
partılan haç yine yerine monte edilmiştir.
Üsküdar Emniyet Müdür Mehmet Bay-
kara ve Üsküdar Güvenlik Büro Amiri
Emin Aydos konuyla ilgilenmektedir"
denilmişti. 

Ölümle tehdit etmişti

Agos Gazetesi Yayın Yönetmeni Hrant
Dink’in 19 Ocak 2007'de suikast sonucu
öldürülmesinin ardından, anısını yaşat-
mak amacıyla kurulan Uluslararası
Hrant Dink Vakfı’na ölüm tehdidi içeren
e-mailler gönderilmişti. 27-28 Mayıs
2020 tarihlerinde gönderilen ve “Bir gece
ansızın gelebiliriz” ifadelerini içeren teh-
dit mesajında, Hrant Dink'in eşi Rakel
Dink ve vakıf avukatı ölümle tehdit edi-
lirken vakıf yetkililerinin de ülkeyi terk et-
meleri istenmişti. Olayın ardından vakfa
ve Hrant Dink’in eşi Rakel Dink’e toplu-
mun birçok kesiminden destek gelmişti.

IKI PROVOKATOR
YAKAYI ELE VERDI
IKI PROVOKATOR
YAKAYI ELE VERDI
IKI PROVOKATOR
YAKAYI ELE VERDI
IKI PROVOKATOR
YAKAYI ELE VERDI
IKI PROVOKATOR
YAKAYI ELE VERDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Üsküdar’daki Ermeni Kilisesi’nin haçının kırılması ile Hrant Dink
Vakfı’na tehdit maili atılması olaylarının faillerin yakalandığını bildirdi. Öte yandan AK Parti
Sözcüsü Ömer Çelik de Hrant Dink Vakfı'na tehdit maili gönderilmesini sert sözlerle eleştirdi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının Ayasofya'da
Kur'an-ı Kerim okunmasına ilişkin açıklamalarına, "Türkiye, Ayasofya’nın ne dünya
çapındaki abidevi niteliğine ne de 1972 UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının
Korunmasına Dair Sözleşme’ye aykırı hareket etmiştir" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Yunanistan’a
Ayasofya yanıtı

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü meydana geldi. Üsküdar, Kuzguncuk Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi önüne gelen bir kişi, parmak-
lıklara tırmanıp kapıdaki haçı kırarak yerinden kopardı. Olaydan 3 gün sonra haçı yerde gören bir kişi kilise yönetimine bilgi verdi. 

PARMAKLIKLARDAN TIRMANDI

Hanım Ağa’yı 
makamında 
ağırlamış!
AK Parti eski milletvekili Prof. Dr.
Burhan Kuzu'nun, "Hanım Ağa"
lakaplı Güniz Akkuş'u TBMM'de
ağırladığı iddia edildi. Ziyaretin
Kuzu'nun Meclis'te Anayasa Komisy-
onu Başkanı'yken gerçekleştiği
öğrenildi. Akkuş'un adı sosyal 
medyadan Sedat Peker'i tehdit
etmesiyle gündeme gelmişti

İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi
Zindaşti’nin tahliye edilmesi olayında
“nüfuz ticareti” suçlamasıyla hakkında 5

yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Burhan Kuzu
için yeni bir iddia ortaya atıldı. Kuzu'nun Zindaşti
ile ilişkisinin ardından şimdi de kendisini “hanım
ağa” olarak tanıtan ve son dönemde Sedat Peker'i
tehdit etmesiyle gündeme gelen Güniz Akkuş’u
TBMM’de ağırladığı ortaya çıktı. Ziyaretin Ku-
zu’nun Meclis'te Anayasa Komisyonu Başkanlığı
yaptığı dönemde gerçekleştiği öğrenildi.

Tüm bakanlarla resmim var

Akkuş, o dönem Kuzu'nun makam odasında koltu-
ğuna oturdu, makam aracına bindi. Odada ve
makam aracında çektiği fotoğrafları ise sosyal
medya hesabından paylaştı. Cumhuriyet gazetesin-
den Seyhan Avşar’ın haberine göre olayın sorul-
duğu Kuzu, Akkuş'un AK Parti'den milletvekili
aday adayı olduğu dönemde kendisinden destek is-
temek için Meclis'e geldiğini söyledi. Güniz Akkuş
ise yaptığı açıklamada, fotoğrafların Burhan Ku-
zu'yu ziyaret ettiği sırada çekildiğini öne sürdü.
Akkuş bütün bakanlar ve milletvekilleriyle ilişkisi
olduğunu belirterek, "Ben 3 dönem milletvekili
aday adayıydım. Bütün bakanlar ve milletvekille-
riyle oturup kalktım. İçişleri Bakanımız bile seviyor
beni. Benim tüm bakanlarla resmim var.  Kuzu'nun
makam aracına bindim. Milletvekili aday adayı
olunca görüşmelere vs. gidiyoruz. Makam aracına
tabii bineriz. Burhan Hocam bana şaka yapardı.
Ben karate Türkiye şampiyonuyum. O da Anayasa
Komisyonu Başkanı'ydı. Burhan Hocam derdi ki,
‘Senle kurula girelim beni kızdıranlara tekme at.
Düşmanlarım, Sedat Peker yanlıları bana çamur
atıyor. Ben mafya değilim" açıklamasını yaptı. Hak-
kında “çete kurmak”, “haraç almak” gibi çeşitli
suçlardan verilen 22 yıl hapis cezasının ne aşa-
mada olduğunu sorulduğu Akkuş, “Yargıtay hapis
cezasını bozdu. Beraat ettim. Zaten FETÖ'nün ha-
zırladığı bir dosyaydı” şeklinde yanıt verdi.
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Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını önlemleri çerçevesinde, geçici olarak kapatılan
Beylikdüzü Belediye Kütüphaneleri, 1 Haziran’da yeniden açılacak. Beylikdüzü 
Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık “Kütüphanelerimizdeki tüm kitapları, sterilize
ettik ve okuma alanlarımızı sosyal mesafe kuralına uygun olarak dizayn ettik” dedi

C ovid19 salgını önlemleri
kapsamında 16 Mart’tan
beri kapalı olan Beylikdüzü

Belediye Kütüphaneleri, normal-
leşme süreci kapsamında, 1 Haziran
Pazartesi günü, kapılarını yeniden
okuyuculara açacak. Okuma alan-
ları, sosyal mesafe kuralına uygun
olarak yeniden düzenlenen kütüp-
hanelere okuyucular, kütüphane gir-
işlerindeki el dezenfektanlarını
kullanarak ve maskeyle girebilecek.

Tüm önlemleri aldık

1 Haziran’da, Beylikdüzü’ndeki beş
kütüphanenin yeniden hizmete açı-
lacağını, kitapseverlere müjdeleyen
Beylikdüzü Belediye Başkanı Meh-
met Murat Çalık “Zor günlerin ar-
dından Beylikdüzü tazelenirken ne
mutlu ki pazartesi günü beş kütüp-
hanemiz yeniden hizmete açılıyor.
Gençler ve kitapsever hemşehrile-
rim, kütüphanelerimizdeki tüm ki-
taplarımızı sizler için sterilize ettik.
Okuma alanlarımızı sosyal mesafeyi
düşünerek yeniden dizayn ettik. Kü-
tüphanelerimize ve kültür merkezle-
rimize girerken sağlığınız için
ellerinizi dezenfekte etmeyi ve maske
takmayı ihmal etmeyin. Hepinize
keyifli saatler diliyorum.” ifadelerini
kullandı.

Sosyal mesafeli okuma

Sterilize edilen kitapları, sosyal me-
safe kuralına uygun hale getirilmiş
okuma alanlarıyla okuyucularıyla
buluşmaya hazırlanan Beylikdüzü
Belediye Kütüphaneleri’nin girişle-
rine, el dezenfektanları yerleştirildi.

Kütüphanelere, okuyucular maskeli
olarak giriş yapabilecek.  

Saatler yeniden düzenlendi

Beylikdüzü’ndeki kitapseverlerin ve
gençlerin açılmasını özlemle bekle-
diği ve normalleşme sürecinde yeni-
den okuyucularıyla buluşmaya
hazırlanan Beylikdüzü Belediye Kü-
tüphaneleri’nde çalışma saatleri de
yeniden düzenlendi. Özgecan Aslan
Kütüphanesi, Yaşar Kemal Kütüp-
hanesi ve Zübeyde Ana Kütüpha-
nesi, sokağa çıkma yasağı olan hafta
sonları hariç, her gün 09.00-17.30
saatleri arasında hizmet verecek.
Tarık Buğra Kütüphanesi, hafta içi

ve cumartesi günleri 09.00-17.30 sa-
atleri arasında açık, Pazar günü ise
kapalı olacak. Kitapseverler, Fakir
Baykurt Kütüphanesi’nden hafta içi
09.00-17.30 saatleri arasında yarar-
lanabilecek. Atatürk Kültür ve Sanat
Merkezi içerisinde bulunan Adile
Naşit Çocuk Kütüphanesi ise hiz-
mete kapalı olacak. 0-18 yaş arası
kitapseverler, kütüphanelerden sa-
dece Çarşamba ve Cuma günü,
14.00-17.30 saatleri arasında fayda-
lanabilecek. Kütüphane görevlileri,
girişlerde, kimlik kontrolü yaparak
18 yaş altı okuyucuları, Çarşamba
ve Cuma günleri dışında kütüpha-
nelere almayacak. 

KUTUPHANELER
YENIDEN ACILIYOR

JENERATÖR MAHALİ HAVALANDIRMA SİSTEMİ İŞİ yapım işi 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 :2020/250899
1-İdarenin
a) Adresi :Fevzi Çakmak Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:10 34899 

Üst Kaynarca PENDİK/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2166254545 - 2166570696
c) Elektronik Posta Adresi :satinalma@marmaraeah.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :JENERATÖR MAHALİ HAVALANDIRMA SİSTEMİ İŞİ

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

b) Yapılacağı yer :T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI MARMARA ÜNİVERSİTESİ 
İSTANBUL PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ- 
Fevzi Çakmak Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:10
Üst Kaynarca/Pendik

c) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi :Yer tesliminden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Marmara Üniversitesi İstanbul 

Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi-Toplantı Salonu-
Fevzi Çakmak Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad.No:10 
Üstkaynarca Pendik İstanbul

b) Tarihi ve saati :09.06.2020 - 10:30
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, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Tica-
ret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazete-
leri veya bu hususları gösteren belgeler 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 işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptı-
rılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla his-
sesine 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 tari-
hinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın ko-
runduğunu gösteren 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 deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %
50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
(C) SIHHİ TESİSAT VE MEKANİK TESİSAT İŞLERİ 
II GRUP: ISITMA-SOĞUTMA, HAVALANDIRMA VE İKLİMLEME TESİSATI İŞLERİ
1-Isıtma Tesisatı İşleri
2-Soğutma Tesisatı İşleri
3-Havalandırma Tesisatı İşleri
4-İklimlendirme Tesisatı İşleri
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Makina Mühendisi
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 zorun-
ludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C.Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi İstanbul Pendik Eği-
tim ve Araştırma Hastanesi-Satınalma Birimi-Fevzi Çakmak Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad.No:10 Üst-
kaynarca Pendik İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif
verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1168341)

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI - MARMARA ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA 
HASTANESİ

JENERATÖR MAHALİ HAVALANDIRMA SİSTEMİ İŞİ

Esenler’de dev
proje yarım kaldı
Esenler Belediyesi Başkan Yardımcısı Nihat Karataş, sosyal yaşam alanı projesinin İBB tarafından
gerekçe gösterilmeden durdurulduğu söyledi. Esenler Belediyesi'nin 2018 yılında İBB ile ortak
başlatılan sosyal yaşam alanı projesinin İBB tarafından durdurulduğu iddia edildi.

İçerİsİnde caminin de
yer alacağı projenin dur-
durulmasına mahalle sa-

kinleri tepki gösterdi. İnşaatı 2018
yılı mayıs ayında başlatılan ve 3 bö-
lümden oluşan yaklaşık 10 milyon
değerindeki projede, kadınlara yö-
nelik spor alanı, derslikler, 7 hekim-
den oluşacak olan Aile Sağlığı
Merkezi ve cami yer alıyordu. 2020
yılı Mayıs ayında bitilmesi hedefle-
nen proje, İBB seçimlerinin ardın-
dan yeni yönetimin kararıyla
durdurulduğu savunuldu. Bir hayır-
severin bağışladığı apartmanı cami
olarak kullanan mahalle sakinleri
ise İBB'nin kararına tepki gösterdi.

2018'de projeye başlandı

Esenler Belediyesi Başkan Yardım-
cısı Nihat Karataş, "Buradaki proje
alanında mülkümüz olan alanlar
vardı. Yandaki donatı binalarda is-

timlak yapılarak bir parsel oluştu-
ruldu. Bunun üzerine biz bir proje
hazırladık. Alt katında kadınlara yö-
nelik spor alanının olduğu, kültür
ve eğitimin olduğu bir alan, donatı
açısından mahallenin okulu, camisi
ve parkı problemli bir mahalle ol-
duğu için oradaki aile sağlığı mer-
kezi ihtiyacını da öngördük ve
projenin içerisinde 7 hekimlik bir
Aile Sağlığı Merkezi olan bir bölüm
oluşturduk. Mahalle de apartman-
ların arasına sıkışmış bir camii var.
Proje kapsamında daha kullanışlı
bir camii yapılmasına karar verdik.
Bu projeyi bir önceki dönemki İBB
yönetimine sunduk. Onlar da ko-
nuyu incelediler ve bu projeyi yapa-
bileceğimizi söylediler. 2018 yılının
Mayıs ayında projeye başlandı"
dedi. Karataş, "Çalışmalar devam
ederken, 2019 yılında seçim oldu.
Seçimden sonra bu inşaatın durdu-

ğunu ve şantiyenin terk edildiğini
gördük. Konuyu anlamak adına,
İBB ile hem yazışma yaptık hem de
sözlü bilgi almaya çalıştık ama bu-
güne kadar bir cevap alamadık. Şu
an tam cami inşaatına başlayacak-
ken terk edilmiş bir proje. Şu an ne
yapılacağını bilmiyoruz. Yazışma-
lardan bir yanıt alamadık. Yaklaşık
10 milyon değerinde bir proje ola-
caktı. Geçtiğimiz ramazan ayında
projeyi tamamlanmış olacaktı. İçi
pislik dolu güvenlik anlamında da
terk edilmiş, mahalle sakinlerinin de
şikayet ettiği bir alan haline geldi"
diye konuştu.

Cenazelerimizi defnedemiyoruz

Davutpaşa Mahallesi Muhtarı Ab-
dullah Pehlivan ise "Burada eski bi-
nalar vardı. Esenler Belediyesi
tarafından istimlak edildikten sonra
burada boş bir arazi vardı. Buraya
bir çocuk parkı yaptık. Parka gelen
bazı kişiler uygunsuz hareketlerde
bulunduğu için bu parkı kapattık.
Yerine başka bir şey yapmak için
halka sorduk. Mini bir referandum
yaptık. Referandum neticesinde
halkımız bu parkın kapanmasını is-
tedi. Esenler Davutpaşa Mahalle-
si'nde 1975 yılından bu yana,
musalla taşı bile olan bir camimiz
yok. Derme çatma bir camimiz var.
Bu cami de morg yok, cenaze de-
fine de yapamıyoruz. Bir camii
yapmak istedik” diye konuştu.

YENİ BAŞKAN GELİNCE İNŞAAT DURDURULDU
Mahalle sakini Bayram Nurçeli
de "Eski bir cami 1975 yılında
gecekondudan olma bir ca-
miydi. Oradaki arsaları istimlak
yaptılar. İnşaat tamamlanacak-
ken Büyükşehir durduruldu-

ğunu söyledi. Ramazana kadar
tamamlanacağı söylendi. İBB
seçimleri yapıldıktan sonra yeni
başkan gelince inşaat durdu-
ruldu. Eski bir cami korkarak gi-
riyoruz" dedi. Mahalle sakini

Saffet Yazıcı ise " 30 sene bekle-
dik bu camiyi, bütün camiler 
yapıldı. Bizim cami yapılmadı.
Cami cemaatini karşılamıyor.
Cami de çökme riski var" 
ifadelerini kullandı. 

Ecel teri döküyorlar!Ecel teri döküyorlar!Ecel teri döküyorlar!Ecel teri döküyorlar!Ecel teri döküyorlar!Ecel teri döküyorlar!Ecel teri döküyorlar!
Her gün yüzlerce
hafriyat kamyo-

nunun geçiş 
güzergahı olarak
kullandığı Arna-

vutköy-Boğazköy
yolunda bulunan

300 metrelik
rampa, hafriyat

kamyonu sürücü-
lerine ecel terleri

döktürüyor

BollucaHafriyat Döküm Saha-
sına gidebilmek için her gün bin-
lerce hafriyat kamyonu İsmet

İnönü Caddesi'ndeki Arnavutköy Boğazköy
İstiklal Mahallesi'ndeki rampayı kullanmak
zorunda. Üzerlerindeki ağır yüklerle rampayı
çıkarken zorlanan hafriyat kamyonu sürücü-
leri zaman zaman zor anlar yaşıyor. Yüzlerce
kiloluk hafriyat yükü ile rampadan çıkmaya
çalışırken çoğu araç rampanın yarısında dur-
mak zorunda kalıyor. Lastikleri ve fren siste-
minin yetersiz kaldığını söyleyen sürücüler,
rampadan geri geri inmek zorunda kaldıkla-
rını ve bunun da çoğu kez kazalara neden ol-
duğunu söylüyor. 2 yıl önce Boğazköy İstiklal

Mahallesi'ndeki yerleşim yeri içinden geçen
hafriyat kamyonları nedeniyle mahalle sakin-
leri eylemler düzenlemiş ve kamyonların geçiş
güzergahının değiştirilmesini istemişti. 
Yapılan yeni yoldaki bulunan 300 metre
uzunluğundaki rampa, hafriyat kamyonları
için zorlu bir seyahate neden oldu. Rampada
oldukça zorlandıklarını söyleyen sürücüler,
rampanın bir an önce düzeltilmesini bekliyor.
Mahalle sakinlerinden Mustafa Demirkıran,
"Mahallemiz bu yeni yol ile ikiye bölündü.
Çocuklarımız, yaşlılarımız, hayvanlarımız
mahallenin diğer tarafına geçerken oldukça
zorlanıyoruz. Özellikle bu rampada her gün
kamyonlar geri geri salıyor” dedi.
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K oronavirüse karşı alınan önlemler
nedeniyle 23 Mart'tan bu yana ka-
palı olan Tarihi Kapalıçarşı, 1 Ha-

ziran'da kapılarını açacak. Yeniden hizmet
verecek çarşı bugün dezenfekte edilerek,
açılışa hazırlandı. Fatih Belediyesi Sağlık
İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü dezen-
feksiyon ve yıkama ekipleri tarafından, Ta-
rihi Kapalıçarşı'nın içi dezenfektan
solüsyonlu köpüklü su ile yıkanarak dezen-
fekte edildi. Çalışmalara Kapalıçarşı Yöne-
timi'nin dezenfeksiyon ekipleri de katıldı.

Esnafımızı bekliyoruz

Tarihi Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Baş-
kanı Fatih Kurtulmuş, "Kapalıçarşı'mız in-
şallah 1 Haziran Pazartesi günü saat
10.00'da sayın Valimizin katılımıyla beraber
esnaflarımıza, ticarete, ekonomiye, turizme
kapılarını açmış olacak. İnşallah çok başa-
rılı bir şekilde bu salgın sürecini atlattıktan
sonra çarşımız ekonomiye tekrar kavuşa-
cak. Biz kapılarımızın girişlerine büyük
pankartlar koyduk. "Yuvanıza Hoş Geldi-
nizö pankartlarıyla esnafımızı burada bek-
liyoruz" dedi.

İçeride önlemler alınacak

Kapalıçarşı'da alınan önlemlerden bahse-
den Kurtulmuş, "Kapalıçarşı doğal bir
ortam 1461'de kurulmuş bir ortam. Sürekli
gelişme halinde ve koruma altında olan bir
yer. Camlarımız tamamen açılacak, doğal
bir havalandırma sistemi var burada.
Ortak alanlarda herhangi bir klima bulun-
muyor. Maskesiz kimseyi almayacağız. De-

tektörlerimiz ile içerdeki sayıyı mutlaka
kontrol edeceğiz. Burası turizmin, tarihin,
kültürün, ekonominin merkezi bir yer. Biz o
yüzden burayı sıradan bir AVM olarak
kabul etmiyoruz.  Yerlerde stickerlarımız,

sürekli anonslarımız ve dükkanlara dağıt-
tığımız afişlerimiz ile sürekli esnafları-
mızla iletişim halinde olacağız. 12 bin
metrekarelik bir alan bugün Fatih Beledi-
yesi tarafından dezenfekte ediliyor. Kapa-

lıçarşı'mızın 21 kapısından 10 kapısını 
açıyoruz. Esnaflarımızdan gelemeyenler
olabilir ama ilk haftayı atlattıktan sonra
Kapalıçarşı eski normal günlerine 
dönecek" ifadelerini kullandı. DHA

KAPALICARSI’DA
TITIZ CALISMA
Yarın yeniden kapılarını açacak Kapalıçarşı'da, dezenfekte edilerek, temizlik işlemleri yapıldı. Tarihi Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı
Fatih Kurtulmuş, "İnşallah çok başarılı bir şekilde bu salgın sürecini atlattıktan sonra çarşımız ekonomiye tekrar kavuşacak" dedi

Koranavirüsle mücadele
kapsamında uygulanan sokağa
çıkma kısıtlamasını ihlal eden

2'si seyyar 3 pazarcı Zeyrek Mahallesinde
bulunan bir caddeye pazar kurdu. 2'si
araçlarında biri ise kurduğu tezgahta
meyve satan pazarcılar polis ve zabıtaya
ihbar edildi. Caddeye gelen Fatih İlçe Em-
niyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri ile
Fatih Belediyesi Zabıta ekipleri satış yapan
pazarcılara izin vermedi.

10 bin 716 lira ceza kesildi

Kuralları ihlal eden 3 esnafa polis ve za-
bıta ekipleri ayrı ayrı ceza kesildi. Polis
ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasına uyma-
dıkları ve kabahatlar kanunu ihlal ettikleri
için kişi başı 3 bin 180 lira, zabıta ekipleri
de 392'şer lira para cezası kesti. Zabıta
ekipleri tarafından her hafta pazar kuran

pazarcının da ruhsatı iptal edildi. 

Sıkıntı yok balya burada!

Ceza kesilen ve seyyar pazar arabası bulu-
nan esnaf cezayı fazla buldunuz mu soru-
suna cebindeki paraları göstererek, "Fark
etmez öderiz sıkıntı yok balya burada.
Yasak olduğunu biliyoruz ama her gün
açıyorlar buraya" diye yanıt verdi. Diğer
esnaf ise "Evimizin önü. Mal vardı yan-
masın diye açtık. Aykırı davranıyormuşuz
gibi ama burada mesele mal yanmasın
ziyan olamasın. Dün pazar iş yapmadı o
yüzden çıktık. Tezgah kurduk ama ille bir
şeyin üzerine koyacağız malları. Ne kadar
ceza kesecekler bilmiyorum, kesmezler
umarım ihtar verirler" diye konuştu. Polis
ve zabıta ekipleri 3 pazarcının da malları
tekrar araçlarına yüklettirdi. Daha sonra
pazarcılar caddeden ayrıldı. DHA

Yasağı çiğneyip
pazar kurdular!
Fatih'te sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek pazar kuran 3 esnafa polis ve zabıta ekipleri
tarafından ayrı ayrı ceza kesildi. Bir esnaf esnafta "evimin önü" diyerek kendini savundu

YARINA
HAZIRLIK

Dilek hemşireden acı haber geldi
Koronavirüse yakalanan ve 34 haftalık bebeği sezeryanla alınan hemşire Dilek Akçabelen hayatını kaybetti.
Dilek hemşire, kucağına dahi alamadığı bebeğine ve ailesine veda ederek yaşama gözlerini yumdu

Yoğun bakım ve ameliyathane
hemşiresi olarak görev yapan
Dilek Akçabelen, 10 yıl boyunca

gece gündüz demeden yüzlerce hastaya şef-
kat eli oldu. İstanbul Mehmet Akif Ersoy
Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve
Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Dilek
hemşire, üç yıl önce 28 Nisan’da mobilya
tasarımcısı Tansu Akçabelen’le nikah masa-
sına oturdu. Dalış, yamaç paraşütü, doğa
aşığı olan, hastanede sempatisiyle herkes ta-
rafından sevilen genç kadın hamile oldu-
ğunu öğrendi. Kovid salgını başladığında
34 haftalık hamileydi ve doğum iznine ayrıl-
mıştı. Dilek hemşire, birkaç hafta sonra be-
beğini kucağına alma hayaliyle ona giysiler
seçti, odasını hazırlamaya başladı. Ancak
bu mutluluğa Koronavirüs gölgesi düştü.

Oğlunu birkaç saniye görebildi

30 yaşındaki Dilek Akçabelen, yüksek ateş,

sırt ve bel ağrısı şikayeti ile 11 Nisan gecesi
hastaneye kaldırıldı. Nefes darlığı da eşlik
edince yatırıldı ve bebeğin kalp atışları zayıf-
layınca üç gün sonra sezaryene alındı. 2.5
kilo ağırlığında dünyaya getirdiği oğlunu sa-
dece uzaktan, o da birkaç saniyeliğine göre-
bildi. Eşi, kardeşi, anne
babasıyla görüntülü ko-
nuşma yaptı, bebeğini
videoda da gördü. Her
şey yolunda görünü-
yordu, “5 gün sonra çı-
kacağım hastaneden"
diyecek kadar iyimserdi.
Ancak sezaryenden
sonra hem lohusalık
hem de izole odada tek
başına yatmanın yarat-
tığı travma ile ağlama
krizleri başladı. Du-
rumu hızla kötüleşti ve

doğumunun ertesi günü uyutularak yoğun
bakıma kaldırıldı.

Zonguldak'ta toprağa verilecek

Yoğun bakımda, entübe şekilde tedavisi
süren ancak sağlık durumunda bir değişik-

lik olmayan Dilek Akçabe-
len'in akciğerlerinin iflas
ettiği ortaya çıktı. Dünyaya
getirdiği bebeğini bile kuca-
ğına alamayan hemşire için
Sağlık Bakanlığı da devreye
girdi. Ancak tüm aramalara
uygun donör bulunamadı.
Durumu kötüleşen Dilek
hemşire, kucağına dahi ala-
madığı bebeğine ve ailesine
veda ederek yaşama gözle-
rini yumdu. Dilek hemşire-
nin Zonguldak'ta toprağa
verileceği kaydedildi.

Dilek hemşirenin ölüm haberi, 
sevenlerini ve aile üyelerini
büyük bir üzüntüye sevk etti.

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, “Kapalıçarşı’mızın 21 kapısından 10 kapısını yarın itibariyle açmaya
başlıyoruz. Esnaflarımızdan gelemeyenler olabilir ama ilk haftayı atlattıktan sonra eski günlerimize dönebiliriz” diye konuştu.

Normalleşme ayarı!
Normalleşme adımları kapsamında
1 Haziran'da plajlar açılıyor. Şile'de
bulunan plajlar bu kapsamda sosyal
mesafeye uygun olarak ayarlandı

Koronavirüsle mücadelede nor-
malleşme adımları atıldı. 1 Hazi-
ran'dan itibaren plajlar kullanıma

açılacak. Şile'de plajlarda hummalı çalışmalar
yapıldı. Plajlarda bulunan iki şezlong arası 60
santimetreye, şezlong grupları araları da 2 met-
reye çıkartıldı. Sosyal mesafeye göre ayarlanan
şezlonglarda ayrıca hijyen malzemelerinin de bu-
lunacağı öğrenildi. Plajlarda bulunan tuvalet ve
duş alanları gibi ortak kullanım alanlarında ise
çalışmalar devam ediyor. Şile Uzunkum plajında
normalleşme adımları havadan görüntülendi.

Şezlong arası 60 santimetre

Şile Turizm Kültür ve Tanıtma Derneği Başkanı
Tümay İmamoğlu, "Bütün disiplinlere uyan bir
plaj hazırlıyoruz. Hatta bütün Şile sahillerinde
aynı disiplin çerçevesinde şekillendiriyoruz. Şu
anda İstanbul'un tek mavi bayraklı plajındayız.
Pandemi sürecinde şezlonglardaki sosyal mesa-
feler, şezlong araları 60 santimetre, grup şezlong
araları 2 metre olmak üzere belirli düzenlemeler
yapıyoruz. Her şezlongda hijyen malzemeleri,
uyarı levhaları olacak. Tuvaletlerde, duşlarda, çe-
şitli her yerde değişik çalışmalar yapıyoruz şu
anda" diye konuştu. Gelen vatandaşlara hoşgö-
rülü olmaları konusunda ricada bulunan Tümay
İmamoğlu, "Misafirlerimizin eski alışkanlıkların-
dan vazgeçmesi, Şile'nin denizinin tadını bizim
ve devletimizin koyduğu kurallar çerçevesinde
uygun şekilde, hoşgörüyle değerlendirmeleri"
dedi.

İşletmeleri uyarıyoruz

Şile'de bulunan plajlar hakkında bilgi veren Şile
Belediye Başkanı İlhan Ocaklı ise, "Yaklaşık 62
kilometrelik sahil hattımız var. Bu pandemi süre-
cinin uzun vakit almasından dolayı sıkıldılar. Biz
de sosyal mesafeye dikkat edecek şekilde işletme-
leri uyarıyoruz. Takip ediyoruz, kontrol ediyoruz.
Gerek işletmelerle, gerek kamu kurum ve kuru-
luşlarıyla, belediyemizin bütün birimleriyle şez-
longların ve sahillerin uygun hale gelmesi için
çalışıyoruz. 1 Haziran'da Allah nasip ederse Şile
misafirlerini ağırlamaktan memnun olacaktır"
şeklinde konuştu. DHA

İşletmelerde 
dezenfeksiyon

1 Haziran da yeniden hizmete gire-
cek olan kafe, pastane, restoran, kıra-
athane gibi işletmelerde dezenfekte

çalışması başlatan Büyükçekmece Belediyesi, iş-
letme çalışanları ve müşterilerin virüs salgının-
dan korunmasına yönelik önlemlerini de
arttırdı. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle faali-
yetlerine ara vermek zorunda kalan restoran,
kafe, pastane, çay bahçesi, kıraathane, dernek
lokali ve spor salonu gibi işletmeler 1 Haziran
Pazartesi gününden itibaren her gün saat
22.00'ye dek açık olacak.

Denetimler artırılacak

Büyükçekmece genelinde faaliyet gösterecek
olan kafe, restoran, pastane, kıraathane, dernek
lokali gibi işletmelerin tamamında dezenfekte
çalışması başlatıldı. Koronavirüs salgını nede-
niyle hafta sonu alınan sokağa çıkma yasağı sü-
resince devam edecek olan çalışmalarda
yeniden faaliyete girecek olan işyerlerinde de-
zenfekte ve hijyen çalışması başlatıldı. Büyük-
çekmece Belediyesi’nin 24 mahallede 10 ekiple
yürüttüğü çalışmalarda, işyeri çalışanları ve
müşterilerin virüs salgınından korunmasına yö-
nelik tedbirler de arttıracak. Belediye ekipleri, bu
işyerleri açıldıktan sonrada rutin olarak dezen-
fekte çalışmalarını sürdürecek. Zabıta ekipleri
de ise işyerlerindeki denetimlerini sıklaştıracak.

10 noktada
denetim

Koronavirüs sal-
gını tedbirleri kapsa-
mında uygulanan

sokağa çıkma kısıtlamasında
Sultangazi'de 10 farklı noktada
polis ekipleri denetim yaptı. 15
şehirde 2 gün sürecek olan so-
kağa çıkma kısıtlamasının baş-
lamasıyla birlikte polis ekipleri
kurdukları noktalarda denet-
leme yaptı. Sultangazi'de polis
ekipleri, 10 farklı noktada dene-
tim yaptı. Araçları durduran
polis ekipleri sürücülerin kimlik-
lerini ve sokağa çıkma izinlerini
kontrol etti. DHA
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“ Nefes alamıyorum, boğuluyorum, beni çıkarın ölü-
yorum. Sizde din iman yok mu, ölüyorum.”Daha
sonra ortaya çıkan hatıratlara göre, bunlar 53 

yaşındaki İstanbul Emniyet Müdürü Faruk Oktay’ın
Yassıada’da kapatıldığı hücresindeki son bağırışlarıydı.
Oktay, 30 Eylül 1960 günü Yassıada’da hayatını 
kaybetti. 

Ölüm nedeni kalp krizi olarak açıklanmıştı ama
adaya getirildiğinde askerlerin arasından geçirildiği
ölüm koridorunda göğsüne dipçik darbeleri yemiş, 
vücudunda morluklar oluşmuş, kapatıldığı hücrede 
günlerce feryat etmişti.

Oktay gibi, Demokrat Parti’nin Ermeni milletvekille-
rinden 67 yaşındaki Zakar Tarver de adaya getirildiği 
sırada aynı ölüm koridorundan geçerken aldığı darbele-
rin etkisiyle kısa bir süre sonra Yassıada’da hayatını
kaybetmişti.

DP’nin Yahudi milletvekillerinden Yusuf Salman,
şimdi adı bir kongre salonunda yaşayan eski İstanbul
Valisi ve DP’li Sağlık Bakanı Lütfi Kırdar, Çanakkale,
Birinci Dünya Savaşı ve İstiklal Harbi gazilerinden,
6’ıncı Genelkurmay Başkanı Nuri Yamut da Yassıada’da
gördükleri muameleye dayanamayarak hayatını 
kaybeden dokuz isim arasındaydı.

Yani Yassıada sadece idam kararları yüzünden değil,
bütün bu trajediler yüzünden Yaslıada olarak anıldı.

Ama 60 yıl sonra yaslı Yassıada, Demokrasi ve Öz-
gürlükler Adası olarak açılırken, onların yerine “idam
kararlarının hukuki ve meşru olmadığını, insanlık duy-
gularıyla uyuşmadığını belirterek trajediyi engellemek
için çırpınan merhum Alparslan Türkeş rahmetle” 
yad edildi.

Yassıada’da uğradığı işkence ve kötü muameleye da-
yanamayarak hayatını kaybeden dönemin İstanbul Em-
niyet Müdürü Faruk Oktay’ın, yıllarca Yassıada’nın
demokrasi adası olması için uğraşmış oğlu Emre Oktay,
dün sosyal medya hesabında bu duruma tepki göstermiş:

Celal Bayar’ın adı bile geçmiyor

“Biliyorsunuz 27 mayıs 2020 günü Yassıada’nın yeni
halinin açılışı yapıldı. Ben davet bile edilmedim. Baktım
Aydın Menderes ailesinden kimse davet edilmemiş, DP
anısına çok emek veren Celal Bayar'ın torunu Prof. Dr.
Emine Naskali de davet edilmemiş...O gün Yassıada’ya
gidenler ile bizzat konuştum ve işittiklerim beni çok
üzdü. Işıl ışıl otel, lüks toplantı salonlarının yanı sıra
Yassıada’nın ruhu gitmiş dediler. Sanki oradaki acılar
unutturmak istenmiş dediler. İstanbul Emniyeti Müdürü
olan, Yassıada'da işkence altında Bizanslardan kalma
zindanlarda öldürülen babamın ve yine adada ölen, öldü-
rülen 10 kişinin anısına hiçbir şey yapılmamış... Celal
Bayar da unutulmuş, bir kenarda küçücük ismi yazıyor-
muş... Ancak Allah unutmaz, biz ilahi adaletin tecelli-
sine gönülden inananlardanız... Bunlar nasıl yapılabildi
bilmiyorum. Ancak cumhurbaşkanımızın danışman he-
yetini artık gözden geçirmesi gerekiyor diye düşünüyo-
rum. Darbeyi yapan ve ilk tebliği radyolardan okuyan
Alpaslan Türkeş anılıyor, alkışlanıyor, ilk tebliğ videodan
okunuyor ve adada işkence altında ölenler unutuluyor,
Celal Bayar'ın adı bile geçmiyor, yazılmıyor...”

Dün konuştuğum Yassıada’da yargılanmış başka
DP’li siyasetçilerin yakınları da, adanın nihayet 
demokrasi adası olmasından memnuniyet duyarken,
Yassıada’nın bir toplu konut projesine dönmesinden,
canlandırmalı kitsch müzecilik anlayışından ama en çok
da Cumhurbaşkanı’nın açılış konuşmasındaki Türkeş’li
mesajdan rahatsız olmuşlardı. 

Çünkü eğer bugün Yassıada Demokrasi ve Özgürlük-
ler adası olduysa, bunun sebebi 27 Mayıs darbesi ve
Yassıada Mahkemeleri’ydi. 

Bu ikisinin de altında en ön sıralarda imzası olan
isimlerden biri Alparslan Türkeş’ti.

Alparslan Türkeş, cuntaya 1958 yılında Elazığ’da 
görevli bir binbaşı iken, o sırada yine orada görevli olan
Yarbay Talat Aydemir’in davetiyle katılmıştı.  

Ve o tarihten itibaren de cuntanın beyin takımı 
içinde yer almıştı.

38 kişilik Milli Birlik Komitesi’ndeki Muzaffer

Özdağ, Numan Esin, Ahmet Er, Dündar Taşer, Mehmet
Özgüneş gibi isimler doğrudan Türkeş’in cuntaya kattığı,
ona bağlı subaylardı. 

Türkeş, bugün milliyetçiliği demokratlığını bastırmış
bazı isimlerin çaresizce iddia ettiği gibi cuntaya “artık
önlenemez darbenin istikametini değiştirmek için, CHP
kontrolünde askeri yönetim kurulmasını engellemek için
değil” doğrudan ülke için çarenin askeri bir rejim 
olduğuna inandığından katılmıştı. 

1959’daki cunta toplantılarından birinde çıkan 
tartışmada pozisyonunu şöyle anlatmıştı:  

“Geri kalmış ülkelerin süratle kalkınmaları lazımdır.
Çok yavaş işleyen demokratik rejim böyle bir kalkınmayı
sağlayamaz. Son 10 yıllık tecrübe bu gerçeğin bir ifade-
sidir. Bu bakımdan Türkiye’nin çeşitli sosyal ve iktisadi
davalarını halletmek için kimseye taviz vermek zorunda
kalmayacak kuvvetli bir idarenin temelleri atılmalıdır.
Bu davalar halledildikten sonra demokrasiye avdet edi-
lebilir. Memleketi kurtaracak başka yol yoktur. 
Memleket oy endişesiyle davranmak zorunda kalacak
politikacıların eline bırakılırsa bugüne içine düşülen 
çukurdan hiçbir zaman çıkılamayacaktır.”

Toplantıda cunta üyesi yarbay Sami Küçük “Arkadaş-
lar Türkeş’in tavsiye ettiği düpedüz askeri bir diktatör-
lüktür. Ben böyle bir teşebbüsün içinde olamam” diyerek
itiraz etmişti.

Türkeş, aynı zamanda albay rütbeli askerlerin
kurduğu cuntanın darbenin liderliğini teklif ettiği Kara
Kuvvetleri Komutanı orgeneral Cemal Gürsel’le ilişkileri
sağlayan isimlerden de biriydi.  

O kadar ki 28 Nisan öğrenci olaylarından sonra bazı
askerlerin görevden el çektirilmesine kızıp, emeklilik di-
lekçesi vererek İzmir’e gitmeye hazırlanan Gürsel, 3
Mayıs 1960 günü Adnan Menderes’e iletilmek üzere
Savunma Bakanı Ethem Menderes’e gönderdiği 13
maddelik muhtıra mektubunun bir örneğini de Türkeş’e
vermişti. Menderes’in övüldüğü, Bayar’ın yerildiği dar-
benin işaretlerinin verildiği mektup, Menderes’in avukatı
Burhan Apaydın’a göre Yassıada mahkemeleri sırasında
ortaya çıksaydı, belki de Menderes idam edilmeyecekti. 

Türkeş, İzmir’e gittikten sonra da Gürsel’le temasla-
rına devam etmiş, bu yüzden Milli Emniyet tarafından
takip edilmişti.

Yani Türkeş’in darbe günü radyodan 27 Mayıs bildiri-
sini okumasının sebebi tok sesi değildi, cuntadaki etkin
rolü ve bizzat bildiriyi kendisinin kaleme almasıydı. 

Sadece darbenin bildirisini okumakla kalmadı. 27
Mayıs günü Ankara’da yerli ve yabancı gazetecilerin
karşısına geçip darbe hakkındaki ilk bilgilendirmeyi de 
o yaptı.

Ertesi gün yerli ve yabancı gazetelerde Türkiye’deki
darbeyle ilgili Türkeş’in şu açıklaması yer almıştı: 

“Bir memlekette mevcut anayasa yürürlükte bulunan
idare tarafından çiğnenirse, o idarenin meşruiyeti şüp-
heye düşer.... Bugün büyük ümitler bağlanan demokrasi
rejimi bir çıkmaza girdi. Tam bir diktatörlüğe gidilece-
ğinden memleket endişeye düştü ve bu hal ayrı ayrı par-
tilere mensup vatandaş münasebetlerini büsbütün gergin
hala soktu. Türk Silahlı Kuvvetleri mevcut durumu
kendi sorumluğunu dahilinde düzeltmek kararını verdi.”

Yalan haberlerden haberdar değilim

Gazetecilerin “Menderes nerede, mahkeme edilecek
mi” sorularına da Türkeş cevap vermişti: 

“Ben nerede olduğunu bilmiyorum ama emniyettedir
ve nezaret altındadır. Eğer bir şikayet vaki olursa mah-
keme edilmesi tabiidir.”

Darbeden sonra getirildiği Başvekalat müsteşarlığı
görevi bir nevi Başbakanlık göreviydi. Bu görev Devlet
Başkanı Cemal Gürsel’den sonra darbenin ikinci adam
konumuydu. O günlerde Gürsel ve Türkeş sürekli yan
yana görünüyordu. 

Bu yüzden Türkeş’in adı içeride “Darbenin Kudretli
Albayı”na, dışarıda ise “Türkiye’nin Nasır”ına çıkmıştı.

Darbe günü sadece radyoevini değil, Başbakanlığı de
basıp, ele geçirmişti. MİT müsteşarlığı ve Başbakanlık
müsteşarlığı yapan Ahmet Salih Korur’u tokatlayıp,
Başbakan’ın özel kasasını açtırmış, daha sonra buradan
çıkan para ve belgeler Örtülü Ödenek Davası ve Bebek
Davası’nda kullanılmıştı.

3 Haziran 1960 günü bütün gazetelerin manşetlerine
çıkan DP iktidarı sırasındaki öğrenci olaylarında öldürü-
len “Gençlerin bir kısmının buzdolaplarına konulduğu ve
bir kısmının da hayvan yemi yapılan makinalarda kıyıla-
rak toz halına getirildiği..”  iddiasını ortaya atan “Ölen
ve Kaybolan Gençler Hakkındaki Tebliği” yayınladı-
ğında da Milli Birlik Komitesi’nin genel sekreter yar-
dımcısıydı. 

Türkeş, 1994 yılında Sabah gazetesinde çıkan “Fırtı-
nalı Yıllar” başlıklı anılarında, kıyma makinesine atılan
gençler tezviratından haberdar olmadığını iddia etmiş ve

bunu MBK üyesi ve darbenin Basın ve Propaganda 
Çalışma Grubu’ndan Albay Ertuğrul Alatlı ve Mithat
Ceylan’ın yaptığını, bunun için onları komiteden 
çıkardıklarını anlatmıştı.

Ama Ertuğrul Alatlı (Alev Alatlı’nın babası) bir açık-
lama yaparak Türkeş’i yalanladı ve onun konumunda
olan birinin böyle bir tebliğden haberdar olmamasının
mümkün olmadığını söyledi.

Bu haber üzerine uzun bir süre tüm ülkede öldürül-
müş öğrencilerin cesetleri aranmış, bulunamayınca da
darbeden önceki 28 Nisan olayları sırasında ve darbe 
sırasında hayatını kaybetmiş altı genç tespit edilerek,
“Hürriyet Şehitleri” olarak görkemli bir törenle 
Anıtkabir’e gömülmüştü. 

Anıtkabir’deki törende Milli Birlik Komitesi adına
kim konuşmuştu peki? Tabii ki Başbakanlık müsteşarı
Albay Alparslan Türkeş:

“İnandığı fikirleri için hiçbir ümit ışığı olmadığı halde
mücadele etme şereflerin en büyüğüdür. Bugün toprağa
vermekte bulunduğumuz hürriyet kahramanlarıdır. Kah-
raman şehitlerimiz müsterih uyuyunuz, vatan ve millet
sizlere minnettardır.” 

MBK iktidarda kalmak istiyordu

27 Mayıs darbesinin hemen ardından Türkiye tarihi-
nin en büyük general tasfiyesi yaşanmıştı. Daha sonra
“Eminsular” olarak adlandırılacak 235 general ve ami-
ralin emekliye sevk edildiğini açıklamak üzere basının
karşısına Milli Savunma Bakanı ile birlikte de yine 
Başbakanlık müsteşarı Türkeş çıkmıştı. 

Eğer Yassıada bugün Demokrasi Adası olduğu ise
bunun sebebi olan Yassıada Mahkemeleri ya da resmi
adıyla Yüksek Adalet Divanı’nın kurulma kararının al-
tında, Menderes ve arkadaşlarının Yassıada’da yargılan-
masına imkan veren kanunun altında, Celal Bayar’ı
vatana ihanetten yargılatan kararın altında, Bayar’ın
idamla yargılanması için Ceza Kanunu’nda yaş haddini
kaldıran kanunun altında, diğer Milli Birlik Komitesi
üyeleriyle birlikte Türkeş’in de imzası vardı.

Yassıada Mahkemeleri’nde aralarında Bayar, Mende-
res, Zorlu ve Polatkan’ın da olduğu 200 DP’linin idamla
yargılanacağı iddianameler Milli Birlik Komitesi’nde
kabul edilirken de Yassıada Mahkemeleri başlarken de
Türkeş hala MBK üyesiydi.

Bu idam kararlarını veren Yassıada Mahkemeleri ha-
kimi Salim Başol, 1986’da verdiği bir röportajda 
“Başlangıçta yük çok ağır olduğu için teklifleri kabul 
etmedim. Mesela Türkeş çok üzülmüş, ben başkan 
olmayacağım diye” demişti. 

13 Kasım 1960’da 14’ler içinde MBK’dan tasfiye
edilmesinin sebebi de bir yıl sonra Eylül 1961’de karar-
ları açıklanacak idamlara karşı çıkması değil, yönetimin
sivillere devrine ve seçime gidilmesine karşı olmasıydı. 

14’lerin pozisyonu, MBK’nın iktidarda kalıp, ülke 
sorunlarını güçlü bir iradeyle çözmesiydi. 

İktidarın İnönü’nün CHP’sine devredilmesine de bu
yüzden karşıydılar.

İnönü ve CHP karşıtlıkları bugün anladığımız 
anlamda bir sağ-sol karşıtlığına dayanmıyordu.

Nitekim Türkeş, Başbakanlık müsteşarı iken 17 
Temmuz 1960’da Cumhuriyet gazetesinden Cevat Fehmi
Başkut’a verdiği röportajda, 1944 yılında Irkçılık-milli-
yetçilik davasında tutuklanmış olmasıyla ilgili önyargı-
ları yıkmak istercesine şöyle cümleler kurmuştu: 

“Son zamanlarda Anadolu’yu hiç dolaştınız mı? Çar-
şafın nasıl kapkara bir yangın halinde bütün yurdu sar-
dığını gördünüz mü?... Türkçecilik bu millete Atatürk’ün
en büyük en faydalı hediyelerinden biri idi. Evvela ezanı
Arapça okutmakla buna ihanete başladılar...Türk 

camiinde Türkçe Kuran okunur, Arapça değil.”
27 Mayıs Türkeş’in son darbe girişimi olarak da 

kalmadı. 
Tasfiye edilen 14’ler Tokyo’dan Roma’ya, Brüksel’den

Londra’ya Türk elçiliklerinde iyi maaşlarla görevlendiril-
miş, zaman zaman Londra’da, Brüksel’de, Roma’da
toplanmaya başlamışlardı. 

Bu toplantıların gündemi yeni bir cunta ve darbe ha-
zırlığıydı. Orhan Kabibay ve Alparslan Türkeş’in başını
çektiği iki gruba bölünen 14’ler, 1963’de Türkiye’ye
döndüler ve yeni bir darbe hazırlığı için diğer cuntalarla
görüşmeler yürüttüler.

22 Şubat 1962’deki başarısız darbe girişiminin ar-
dından affedilen Talat Aydemir de yeni bir darbe girişimi
için 1963 yılında Türkeş’le görüşmeler yürütmüştü. 

Ama Aydemir’in anılarında yazdığına göre Türkeş,
kendi liderliğinde birleşilmesini şart koşmuştu. Anlaşa-
madılar. Aydemir, 20-21 Mayıs 1963’de ikinci darbe gi-
rişimini yaptı. Yine anılarına göre darbenin başarısız
olmasının sebeplerinden biri anlaşamadığı eski arkadaşı
Türkeş’in onu ihbar etmesiydi. Nitekim bu darbe girişi-
minin ardından Türkeş ve 14’ler grubundan subaylar
14’ler cuntasını kurmak iddiasıyla 3.5 ay tutuklu 
kaldılar.

Bir psikolojik bariyer olarak kaldı

Türkeş ve arkadaşları 1965 yılında artık cuntacılığı
bırakarak, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi’ne katılıp
siyasete girdiler. 14’lerin diğer kanadı da CHP’ye 
katılarak siyasete atıldı

Türkeş, siyasete atıldıktan sonra uzun yıllar boyunca
sırtındaki bu 27 Mayıs yükünü atmak için uğraştı. Beyin
takımında olduğu 27 Mayıs’tan bir yıl sonra tasfiye 
edilmişti, darbe sol bir yöne doğru kaymıştı. 

Ama 27 Mayıs’taki başat rolü, Türkeş’le oylarını al-
maya çalıştığı sağ muhafazakar taban arasında hep bir
psikolojik bariyer olarak kaldı.  

Kendini savunmaya çalıştı, DP’lilerin yargılanmasını
değil, yurtdışına gönderilmesini istediğini söyledi, Yas-
sıada’nın suçunu kendilerini zorladıklarını iddia ettiği
hukuk profesörlerine attı, idamlara karşı çıktığını bunun
için 7 Eylül 1961’de Yeni Delhi’den Devlet Başkanı
Cemal Gürsel’e mektup yazdığını anlattı, bu mektubu
zaman zaman basın mensuplarına dağıttı.

Orijinalinin nerede olduğu bilinmeyen bu mektubun
bir kopyası Yassıada’da açılan müzeye de konuldu.

Ama o mektup Türkeş’in idam cezalarının infazına
karşı olduğunu gösterse de darbeci olduğu gerçeğini 
değiştirmiyor. 

Çünkü eğer sansürlenmediyse mektupta Türkeş
“Ölüm cezalarının infazı halinde, milletimizi bölen kin
ve garez duyguları şiddetlenecek ve 27 Mayıs’ın amacı
olan milli ruhunun geliştirilmesi güçlenecektir” diyerek
darbeye olan bağlılığını da dile getirmişti.

Ayrıca eğer idama karşı çıkmak Yassıada’dan rah-
metle anılmaya yetiyorsa, darbeye destek vermiş İsmet
İnönü de son anda Cemal Gürsel’e gönderdiği mektupta
idamlara karşı çıkmıştı.

Hatta Cemal Gürsel’in kendisi dahi idamlara kar-
şıydı. 

Milli Birlik Komitesi’nde yapılan idam oylamasında
Cemal Gürsel ve sekiz üye idamlara karşı oy vermiş, 
13 üye idamların lehine oy kullanmıştı. 

Hatta Milli Birlik Komitesi’nden idam kararlarının
çıkmasının sebebi orduda kurulan Silahlı Kuvvetler 
Birliği adlı bir yeni cuntanın tehdidiydi.

Bu yeni cunta, Yassıada’nın üzerinden alçaktan savaş
uçakları uçurtmuş, Yassıada’yı basıp DP’lileri 
öldürmekle tehdit etmişti. 

O kadarcık darbeciliğin
aramızda lafı olur mu?

Yıldıray OĞUR

İdamlara ABD Başkanı
ve İngiltere karşı çıktı
Ayrıca idamların infazına

karşı gerçekten çırpınmış birileri
aranıyorsa, bu listenin başına de-
falarca idamlara karşı Ankara’yı
uyaran ABD Başkanı Kennedy’yi,
o günlerde bir seyahat dönüşü
Ankara’ya uğrayan ve Cemal
Gürsel’le görüşen İngiltere Krali-
çesi Elizabeth’i ve başta İngiliz
hükümeti olmak üzere Batılı 
hükümetler yazılmalı.

Tabii tarih ilk defa eğilip 
bükülmüyor. 

Ama Türkeş’i bugün siyaseten
27 Mayıs’tan, Yassıada Mahke-
meleri’nden azade etmeye çalış-
mak için arşivlerde epey bir
temizlik yapmak, anıları yeniden
yazmak, gazete manşetlerini de-
ğiştirmek, radyo ses kayıtlarını
yok etmek gerekecek.

Cumhuriyet gazetesinde çıkan

27 Mayıs’ı aklayan yazıyı yerden
yere vurduktan az sonra Aydınlık
gazetesinde hem 27 Mayıs’ı hem
de 28 Şubat’ı hararetle savunmuş
Perinçek’le ülkemize ve demokra-
simize karşı oynanan oyunları ko-
nuşabilenler için bunlar zor
olmasa gerek. 

Siyasetin güncel ihtiyaçlarının
yanında tarihin küflü sayfalarının
ne hükmü olabilir ki!

Bu yazı Karar gazetesinden alınmıştır



T erör örgütü FETÖ elebaşı Fethullah 
Gülen ve Alman Vakıfları davalarının 
raporlarını hazırlayan Ankara Üni-

versitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip 
Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından 
olduğu değerlendirilen ve Ukrayna’da hak-
kında adli kontrol şartı bulunan kilit şüpheli 
Nuri Gökhan Bozkır'ın (46) Ukrayna'da 
yaptığı sığınma başvurusunun reddedildiği 
öğrenildi. Demirören Haber Ajansı (DHA) 
muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ukrayna 
Devlet Göç İdaresi, Bozkır'ın Türkiye'ye iade 
edilmemek için yaklaşık 9 ay önce yaptığı il-
tica başvurusunu 4 Mart 2020 tarihinde 
reddetti. Hakkında kırmızı bülten kararı 
olan Bozkır'ın sığınma başvurusu geçen 
Ağustos ayında incelemeye alınmıştı. 

Şüpheli karara itiraz etti 

İltica talebinin reddedilmesi üzerine Bozkır, 
17 Nisan’da Kiev Bölge İdare Mahkeme-
si’ne başvurarak karara itiraz etti. Mahkeme 
itiraz başvurusunu kabul ederek incelemeye 
aldı. Karar duruşmasının tarihi ise henüz 
açıklanmadı. 

İade sürecinde zaman kazanmak istiyor 

DHA’nın edindiği bilgilere göre, suikastın 
kilit ismi Bozkır’ın Türkiye’ye iade edilme 
sürecine ilişkin zaman kazanmak için farklı 
yöntemlere başvurduğu öğrenildi. Bozkır’ın 
iltica talebinin reddi kararının iptali iste-
miyle yaptığı itirazın reddedilmesi halinde, 
önce Tahkim Mahkemesi’ne, ardından da 
Ukrayna Yüksek Mahkemesi’ne itiraz baş-
vurusunda bulunacağı, böylelikle Türkiye’ye 
olan iade sürecinde zaman kazanmayı plan-
ladığı bildirildi. Bozkır’ın iltica talebinin 
nihai olarak reddedilmesi halinde ise Kiev 
Savcılığı'nın Bozkır'ın Türkiye’ye iadesine 
karar vermesinin ve zanlının Ukrayna’da 
mahkeme kararıyla yeniden cezaevine gir-

mesinin önü açılacağı kaydedildi. 

Ev hapsi kaldırılmıştı 

Kiev Şevçenko Mahkemesi, geçen ay yapılan 
duruşmada Bozkır'ın ev hapsinin kaldırılma-
sına karar vermişti. Ukrayna yasalarına göre 
ev hapsinin toplam süresi en fazla 6 ay ola-
bileceği için şüphelinin, elektronik kelepçeyle 
ve Kiev dışına çıkış yasağı uygulanarak adli 
kontrole tabi tutulmasına hükmedilmişti.
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HAKKINDA  
SUÇLAMALAR 

VAR

LİBYA'DAN son dakika 
açıklaması geldi. Lib-
ya’nın Birleşmiş Milletler 

(BM) nezdindeki meşru temsilcisi 
Ulusal Mutabakat Hükümeti 
(UMH) ordu sözcüsü Albay Mu-
hammed Kanunu, Hafter’e bağlı 
milislerin Trablus Havaalanı (Mi-
tiga) etrafından uzaklaştırıldığını 
duyurdu. Libya’nın BM nezdindeki 
meşru temsilcisi UMH’ye bağlı bir-
likler, 'Öfke Volkanı' operasyonu 
kapsamında ilerleyişi sürüyorken; 
gayrimeşru silahlı güçlerin lideri 
Halife Hafter’e bağlı milisler ise geri 
çekiliyor. Demirören Haber Ajan-
sı'nın (DHA) Ulusal Mutabakat 
Hükümeti yetkililerinden elde ettiği 
bilgilere göre UMH ordusu sözcüsü 
Albay Muhammed Kanunu, “Birlik-
lerimiz uluslararası Trablus Havaa-
lanının etrafında bulunan Hafter 
terör örgütüne operasyon düzenledi 
ve teröristleri bir çok noktadan 
uzaklaştırmayı başardı” dedi.

Hafter milisleri 
mağlup edildi

ALMANYA'DA koronavirüs 
(Covid-19) salgını tedbir-
leri kapsamında kapatılan 

berber, kuaför, güzellik salonlarının 
ardından gözler düğün organizas-
yonlarına çevrildi. Almanya'da yaşa-
yan Ünal ailesinin kızları Yoncanur 
Ünal ile Aksoy ailesinin oğulları 
Mert Aksoy için, bugün Heinsberg 
belediyesinin evlendirme dairesinde 
nikah kıyıldı. Dünyayı etkisi altına 
alan koronavirüs salgını, hayatın her 
alanına yeni kurallar getirmeye 
devam ederken, nikah ve düğün or-
ganizasyonları da artık ‘yeni nor-
mal’in kurallarına ayak uyduracak. 
Almanya'da yaşayan Ünal ailesinin 
kızları Yoncanur Ünal ile Aksoy aile-
sinin oğulları Mert Aksoy için, bugün 
Heinsberg belediyesinin evlendirme 
dairesinde nikah kıyıldı. Nikah dai-
resi salonunda nikah kıyılırken aile-
lerden on kişi katılırken, salon 
dışında otuza yakın davetiye izin ve-
rildi. Yoncanur ile Mert çifti düğünle-
rini ise "yeni normal" kurallarına 
göre, 19 Eylül tarihinde yapılacak.

Almanya’da nikah 
sezonu açıldı 

 DÜNYAYI etkisi altına alan 
koronavirüs salgınının baş-
ladığı Çin'de Sinovac şirke-

tinin ve Çinli bilim insanlarının, yüzde 
99 başarı oranına sahip olması bekle-
nen koronavirüs (Covid-19) aşısı ge-
liştirdikleri bildirildi. Aşının şu anda 
klinik denemelerde ikinci aşamada ol-
duğu ifade edildi. 
Çin merkezli Sinovac şirketi ve Çinli 
bilim insanlarının yüzde 99 oranında 
başarı olması beklenen koronavirüs 
aşısı geliştirdikleri duyuruldu. İngiliz 
medyası, aşının şu anda klinik deney-
lerde ikinci aşamada olduğu ve binden 
fazla kişinin gönüllü olarak klinik de-
neylerde yer aldığını bildirdi. Sino-
nav’ta çalışan bilim insanı Luo 
Baishan’ın, aşının yüzde 99 oranında 
başarı olacağından emin olduklarını 
söylediği aktarıldı.

ÇİNDEN UMUT  
VEREN AÇIKLAMA

BULGARİSTAN’DA 75 yaşında bir 
kadın koronavirüs (Covid-19) ne-
deniyle yoğun bakımda geçirdiği 

65 günün ardından salgını yenerek, tedavi 
gördüğü hastaneden taburcu edildi. Bulgaris-
tan’ın Petarç köyünde yaşayan 75 yaşındaki 
Zdravka İ. Sofya’da koronavirüs tedavisi 
 gördüğü “Sveta Anna” Üniversitesi Tıp 
Hastanesi’nin yoğun bakımında kaldığı 65 
günün ardından sağlığına kavuştu. Hastane-
den yapılan açıklamada, “Bu olağanüstünün 
başarının arkasında Doçent Doktor Mariya 
Atanasova, Doktor Dimitar Nikolakov, Dok-
tor Aleksandar Stanoevski başta olmak üzere 
Yoğun Bakım Kliniği’nin uzman, hemşire ve 
bakıcılarının gece gündüz çalışmaları bulu-
nuyor” ifadelerine yer verildi. Hastaneden çı-
karken doktorlar ve sağlık çalışanlarıyla 
hatıra fotoğrafı çektiren Zdravka İ. ,  “Siz 
beni öteki dünyadan geri döndürdünüz. Size 
teşekkürlerimi ifade edecek söz bulamıyo-
rum. Beni bu ağır hastalıktan kurtararak,  
gerçek mucizeyi yarattınız” dedi.  

Bulgaristan’da  
mucize

ABD'DE, polisin gözaltı işlemi 
sırasında bir siyahi vatandaşın 
boynuna dizini dayayıp daki-

kalarca nefes almasını engelleyerek ölü-
müne sebep olduğu görüntüler ülkede 
infiale yol açtı. Ülkede artan ırkçılık ve 
polis şiddetine karşı New York kenti be-
lediye meclis üyeleri önemli bir karara 
imza attı.  New York kenti belediye mec-
lisi aldığı bir kararla, yabancı (alien) ve 
‘yasadışı göçmen’ (illegal immigrant, il-
legal migrant) kelimelerini şehrin yasal 
belgelerinde kullanılmasının yasaklandı-
ğını açıkladı. Yetkililer, bu kelimelerin in-
sanları alçaltıcı olduğunu belirtti. 

İlk kent oldu 

New York kenti yabancı ve yasadışı keli-
melerinin göçmenler için kullanılmasını 
yasaklayan ilk ABD kenti oldu. Geçen 
Perşembe günü belediye meclisinde 

kabul edilen tasarıyla bu terimlerin in-
sanları alçaltıcı olduğu ifade edilerek 
şehrin yasal belgelerinde bundan böyle 
kullanılmayacağı belirtildi. Yabancı ve 
yasadışı göçmen kelimeleri yerine ‘va-

tandaş olmayan’ (noncitizen) kelimesi 
kullanılacak. Belediye Meclisi Sözcüsü 
Corey Johnson kararla ilgili yaptığı açık-
lamada, hiçbir kişinin doğası gereği ya-
sadışı olamayacağını belirtti. 

HİNDİSTAN’DA film senaryolarını 
aratmayan bir olay yaşandı.indis-
tan’da Brahmani Dei Tapınağı’nda 

görevli Sansari Ojha (70) adlı bir rahip, koro-
navirüs salgının sona ermesi için Saroj Kumar 
Pradhan (52) adlı kişinin kafasını keserek 
Hindu tanrıçasına kurban ettiği belirtildi. 

Rahip gözaltına alındı 

Polis tarafından gözaltına alınan Rahip Ojha, 

ifadesinde bir tanrıçayı rüyasında gördüğünü, 
tanrıçanın salgını sona erdirmek için kendisin-
den bir kurban istediğini söyledi. Görgü tanık-
ları gece geç saatte tapınakta  
Rahip Ojha ile kurbanın tartıştıklarını ve  
Rahip’in kurbanın kafasına baltayla vurdu-
ğunu belirtti.  
Polis ise basına yaptığı açıklamada, Rahip  
Ojha’nın gözaltına alındığı sırada sarhoş  
olduğunu vurguladı. DHA 

Putin Suriye’den arazi talep etti

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ve Alman Vakıfları davalarının raporlarını hazırla-
yan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının 
katil zanlılarından olduğu değerlendirilen ve Ukrayna’da hakkında adli kontrol 
şartı bulunan kilit şüpheli Nuri Gökhan Bozkır'ın (46) Ukrayna Devlet Göç İdare-
si'ne yaptığı sığınma başvurunun reddedildiği öğrenildi 

Korona için adam öldürdü!

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sa-
vunma Bakanlığının Suriye'deki Rus askeri 
üsleri için daha geniş arazi ve daha fazla 
gayrimenkul sağlanması amacıyla Suriye re-
jimiyle görüşülmesi talimatı verdiği bildirildi. 
Moskova'nın görüşmelerde ayrıca denizde de 
daha fazla alanı kullanma izni isteyeceği 

ifade edildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir 
Putin, Savunma Bakanlığının Suriye'deki Rus 
askeri üsleri için daha geniş arazi ve daha 
fazla gayrimenkul sağlanması amacıyla Su-
riye rejimiyle görüşülmesi talimatı verdi. 
 Rus lider Putin'in Savunma Bakanlığı'nın söz 
konusu görüşmeleri Dışişleri Bakanlığı'nın 

katılımı ile gerçekleştirmesini de istediği 
kaydedildi. Suriye'de rejimi destekleyen Rus-
ya'nın Suriye'de daimi iki askeri üssü bulunu-
yor. Bunlardan biri hava kuvvetlerinin 
bulunduğu Hmeymim üssü, bir diğeri de 
deniz üssü olarak kullandığı Tartus Limanı 
olarak biliniyor. 

New York’ta yabacı demek yasaklandı

Hindistan’da Brahmani Dei Tapınağı’nda görevli Sansari Ojha (70) adlı bir rahip, koronavirüs salgının sona ermesi için 
Saroj Kumar Pradhan (52) adlı kişinin kafasını baltayla keserek Hindu tanrıçasına kurban ettiği belirtildi 

UKRAYNA SUPHELI  
ISMI REDDETTI!

ANKARA Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikas-
tının katil zanlılarından olduğu iddia 
edilen kilit şüpheli Nuri Gökhan Boz-
kır (46), soruşturmayı yürüten Ankara 
Cumhuriyet Savcısı Zafer Ergün'ün 
yakalama kararı ve Interpol'ün kırmızı 
bülten çıkartması sonrası 10 Temmuz 
2019 tarihinde Ukrayna'nın başkenti 
Kiev'de düzenlenen operasyonla göz-
altına alınmıştı. Eski Özel Kuvvetler 
mensubu Nuri Gökhan Bozkır, 3 ay 
cezaevinde kaldıktan sonra Ukrayna 
mahkemesi tarafından elektronik ke-
lepçeyle ev hapsine çıkarılmıştı. DHA 

10 Temmuz'da yakalanmıştı 

Koronavirüsünün merkez üssü haline gelen ABD’de de salgından sonra önemli sorun haline gelen ırkçılık 
ve polis şiddetinin ardından New York kentinde önemli bir karara imza atıldı. New York kenti belediye 

meclisi aldığı bir kararla, yabancı (alien) ve ‘yasadışı göçmen’ (illegal immigrant, illegal migrant)  
kelimelerini şehrin yasal belgelerinde kullanılmasının yasaklandığını açıkladı

Kiev Şevçenko Mahkemesi, 
geçen ay yapılan duruşmada 
Bozkır'ın ev hapsinin  
kaldırılmasına karar vermişti.
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8 MAYIS’TA yayımladığı 
“Push The Button” şarkı-
sıyla dinleyenlere bolca 

enerji aşılayan başarılı sanatçı 
Bedük, yeni şarkısı “Ankara'nın De-
lisi”ni müzikseverlerin beğenisine 
sundu. 12 Haziran’da yayımlanacak 
yeni albümü “Intergalactic”te de yer 
alacak şarkının söz, müzik ve pro-
düksiyonu Bedük’e ait. Doğma bü-
yüme Ankaralı olan Bedük, 
dinleyenlerin yerinde duramayacağı 
yeni şarkısı “Ankara’nın Delisi” ile, 
canlı konserlere özlem duyulan bu 
süreçte müzikseverlerin evine festi-
val enerjisini getiriyor. 

Enerji dolu albüm 

16 senelik kariyerine yüzlerce kon-
ser, festival ve 8 albüm sığdıran 
Bedük, 2020 yılında Sony Music 
etiketiyle, en verimli ve yaratıcı dö-
nemini yaşadığını söylediği; birbi-
rinden hareketli 10 şarkılık 
“Intergalactic” albümünü 12 Hazi-
ran’da müzik severlerin beğenisine 
sunuyor. Bedük’ün kendi stüdyo-
sunda kaydettiği ve tüm prodüksi-
yon sürecini kendisinin üstlendiği 
albümün kapak tasarımı da yine 
Bedük imzası taşıyor.

GÜLSEN Karatoprak, 
ünlü müzik adamı Volga 
Tamöz Prodüktörlü-

ğünde, Ypsilon musix & GKT Pro-
duction etiketiyle 'Korku' adlı 
şarkısını müzik severlerle buluştur-
maya hazırlanıyor... 
'Korku' adlı şarkının sözleri Gülsen 
Karatoprak’a, bestesi Volga Tamöz 
ile ortak olan çalışmanın düzenle-
mesi, single kapak fotoğrafı ve video 
klibi yine ünlü aranjör Volga 
Tamöz’e ait. Bodrum'da doğan 
Gülsen Karatoprak'ın sanata ,mü-
ziğe ve dansa olan yatkınlığı ,çok 
küçük yaşta fark edilince ,eğitimi de 
müzik ve danstan yana oldu. Ço-
cukluğunda Sanat Güneşi Zeki 
Müren ile geçirdiği zamanların etki-
siyle müziğe bağlanan Gülsen Ka-
ratoprak, dansın birçok türünde 
katıldığı yarışmalarda derece aldı ve 
Türkiye Şampiyonluk Kupası'nı üç 
kez memleketi Bodrum'a getirdi. 
Üniversite eğitimi sırasında Türkiye 
ve kardeş ülke Azerbaycan'da Sos-
yal Latin Dansları eğitmenliğine 
devam eden Gülsen'in, 50'nin üze-
rinde bestesi bulunuyor. Yeni al-
bümü ile en büyük hayalinin 
milyonlar ile birlikte şarkılar söyle-
yerek, müzikseverlerin kalbinde ger-
çek sevgi bağını oluşturmak 
olduğunu dile getirdi. Gülsen'in 
tekli şarkısı 'Korku' 29 Mayıs'ta tüm 
dijital platformlarda müzikseverle-
rin beğenisine sunulacak. 
 

Sanat güneşi  
yolunu açtı 

COVID-19 salgını sebebiyle 17 Mart’ta geçici 
olarak ziyarete kapatılan İstanbul Modern, gü-
venli bir müze deneyimi için hazırlıklarını ta-
mamladı. Müze, 16 Haziran Salı günü  
ziyarete açılıyor. 
Güvenli müze ziyareti için alınan önlemler Gün-
lük rutin temizlik süreçlerinin dışında, İstanbul 
Modern düzenli olarak profesyonel ekiplerin 
desteğiyle özel kimyasallar kullanılarak dezen-
fekte ediliyor. Her katta el dezenfektanı bulu-
nuyor. Vestiyere sadece büyük çantalar kabul 
ediliyor, teslimat sırasında çantalara spreyle 
dezenfektan uygulanıyor. Ödünç bebek arabası 
ve tekerlekli sandalye hizmetini kullanmak is-
teyen ziyaretçiler için bu araçlar yine her kul-
lanım öncesi ve sonrası dezenfekte ediliyor. 

Maske takmak zorunlu 

Müzeyi gezmek için maske takmak zorunlu. Ay-
rıca girişte temassız cihazla her ziyaretçinin 
vücut ısısı ölçülüyor. Biletler sadece kredi kar-
tıyla alınabiliyor. Müze girişinde gişeden alına-
bilecek biletin yanı sıra çevrimiçi rezervasyon 
sistemi başlatılıyor. Müzenin daha güvenli ve 

rahat bir şekilde gezilebilmesi için çevrimiçi 
rezervasyon uygulaması başlatılıyor. Ziyaretçi-
ler İstanbul Modern’in web sitesi üzerinden 
saat aralığı seçerek rezervasyon yapabiliyor. 
Aynı anda tüm sergi katlarında bulunabilecek 
ziyaretçi sayısı ise sosyal mesafe kuralı gereği 
70 ile sınırlandırılıyor. 

Etkinliklere kısa bir ara 

Kontrollü normalleşme süreci sebebiyle reh-
berli grup turları ve İstanbul Modern Sine-
ma’daki film gösterimleri dahil müzedeki tüm 
eğitim ve etkinlikler çevrimiçi olarak devam 
ediyor. 

Sergiler ziyaretçilerini bekliyor 

İstanbul Modern’in ziyarete açılmasıyla birlikte 
koleksiyon sergisi, Uluslararası Misafir Sanatçı 
Programı çerçevesinde dünyanın farklı coğraf-
yalarından on sanatçının İstanbul’daki zanaat-
kârlarla birlikte üretimlerinin yer aldığı 
“Misafirler: Sanatçılar ve Zanaatkârlar” ser-
gisi ve “Lütfi Özkök: Portreler” adlı fotoğraf 
sergisi izleyiciyle buluşacak. 

 

İstanbul Modern kapılarını açıyor
İstanbul Modern, kontrollü sosyal hayat sürecinde Beyoğlu’ndaki geçici mekânının kapılarını 16 Haziran 2020’de yeniden açıyor

İ BB Şehir Tiyatroları’nın, bu hafta ku-
rumsal sosyal medya hesaplarından sa-
natseverlerle buluşturacağı atölye, 

söyleşi ve oyun gösterimi programları:  
1 Haziran Pazartesi günü 15:00’te Burak  
Davutoğlu ve Aslıhan Kandemir ile diksiyon 
atölyesi gerçekleştirilecek. Türkçe’nin ses ya-
pısı, doğru, güzel ve etkin konuşma teknikleri 
ve oyunculuk mesleğiyle konuşma, tonlama 
gibi çalışmalar bu atölye kapsamında  
paylaşılacak.   
2 Haziran Salı günü 21:00’de, Çağdaş Gös-
teri Sanatları Atölyesi, Emre Koyuncuoğlu 
moderatörlüğünde bu hafta Ayla Algan, Ay-
şenil Şamlıoğlu ve Mehmet Ergen’i konuk 
ediyor. “Şehir Tiyatroları’nda Stüdyo/Atölye 
Geleneği-TAL’den ÇGSM’ye 1988-2020” 
başlığı altında bir söyleşi gerçekleştirilecek. 
(TAL:Tiyatro Araştırma Laboratuvarı, 
ÇGSM:Çağdaş Gösteri Sanatları Merkezi)  

3 Haziran Çarşamba günü 15:00’te, Oyun-
culuk Atölyesi’nde, Çağrı Hün, ses ve nefes 
teknikleri üzerinde duracak. Doğru nefes 
alma ve konuşmanın temel özelliklerini anla-
tırken, ekran karşısındakilerle egzersizler ger-
çekleştirecek.  
4 Haziran Perşembe günü 21:00’de, Canlı 
Söyleşiler’de, İBB Şehir Tiyatroları Genel 
Sanat Yönetmeni Mehmet Ergen, Levent 
Üzümcü ile söyleşecek.  
5 Haziran Cuma günü 15:00’te, Oyunculuk 
Atölyesi’nde, Süeda Çil ile beden dili atölyesi 
gerçekleştirilecek.  
6 Haziran Cumartesi günü 12:00’de, “Sah-
nenin Gizli Kahramanlarına Sorduk” isimli 
söyleşimizin ilk konuğu Sahne Amiri Özkan 
Balsoy olacak.  
6 Haziran Cumartesi günü 15:00’te  
Hoşu’nun Utancı isimli çocuk oyunumuz s 
eyirciyle buluşacak. 

6 Haziran Cumartesi günü 19:00’da, Oyun-
culuk Atölyesi’nde, Mert Turak’la role hazır-
lık atölyesi gerçekleştirilecek. Oyunculuk 
mesleğinde, bir oyuncunun role hazırlanma 
teknikleri, nelere dikkat etmesi gerektiği, ka-
rakter okuma ve değerlendirme gibi belirli ça-
lışmalar bu atölye çerçevesinde katılımcılarla 
paylaşılacak. 
6 Haziran Cumartesi günü 21:00’de, İBB 
Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni 
Mehmet Ergen moderatörlüğünde Yazarlık 
Atölyesi’nin 4. konuğu yazar Cevat Çapan 
olacak. Cevat Çapan’ın bir sanatçı olarak du-
yarlıkları, onu yazmaya teşvik eden olaylar, 
duygular ve yazarlık serüveni konuşulacak.  
7 Haziran Pazar günü 15:00’te Hürrem Sul-
tan isimli oyunumuz seyirciyle buluşacak.  

Hoşu’nun utancı 

Hoşu bir sabah karnında bir şey olduğunu 

fark eder ve ne olduğunu anlayamaz; ailesine 
de soramaz, bir türlü açılamaz. Kendi içine 
kapanır, kabuklarını kapattığındaysa etrafını 
yosunlar sarar.  
Yosunlarla sarılı olan Hoşu’yu gören Kaya 
Balığı yosunları yiyerek onu kurtarır. Oysa 
onun tek derdi yosunları yemektir, yardım 
etmek falan değil.  
Ancak Hoşu kendisini kurtardığını düşünerek 
onun çok iyi biri olduğuna inanır ve ona açıl-
maya karar verir. 
Şinasi Ekincioğlu’nun yazdığı Zuhal Er-
gen’in yönettiği oyunda Süeda Çil, Şahine 
Hatipoğlu, Hülya Arslan, Ersin Umulu, Şeh-
naz Bölen, Binnur Uyar, Sevgi Sakarya, 
Fulya Şirin, Metin Zakoğlu, Betül Kızılok, 
İbrahim Can, İclal Gözcü, Gülçin Kartal, İb-
rahim Gülle, Özgür Keser, Orkun Kavak, 
Abdurrahman Yılmaz ve Gizem Yılmaz rol 
alıyor. Oyun 2000 yılında sahnelendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, kültür-sanat etkinliklerini sanatseverlere online olarak ulaştırmaya devam ediyor. 
Sanatseverleri, alanının önde gelen eğitmenleri tarafından gerçekleştirilen atölye programları, İstanbul’un kültür sanat hayatına 
yön veren isimlerle söyleşiler, uzun süre kapalı gişe sahnelenmiş oyunların tekrar gösterimleri gibi pek çok etkinlik bekliyor

IBB SEHIR TIYATROLARI 
ONLINE OLARAK SAHNEDE 

Bedük’ten  
eğlenceli bir şarkı  

Kanuni Sultan Süleyman’ın eşleri Hürrem 
Sultan’la Gülbahar Sultan arasında, oğulları-
nın Kanuni sonrası iktidara geçme kavgası 
vardır. Gülbahar’ın oğlu Şehzade Mustafa’nın 
yaşı ve becerileri nedeniyle iktidara yakın ol-
ması, Hürrem’i telaşlandırmaktadır. Hürrem, 
kızı Mihrimah Sultan’la evli olan Sadrazam 
Rüstem Paşa ile Şehzade Mustafa’ya karşı 
komplo kurar. Padişahla Mustafa’nın arasını, 
onları birbirlerine karşı kışkırtarak açar. So-
nunda Kanuni, Şehzade Mustafa’nın öldürül-
mesine, Valide Sultan adayı Hürrem’e yeni 
acılar getirecektir. Çünkü bu sefer kendi 
oğulları arasında ölümlere, öldürmelere yol 
açan taht kavgası başlayacaktır. 
Orhan Asena’nın yazdığı Engin Uludağ’ın yö-
nettiği oyunda Mazlum Kiper, Ayşegül Dev-
rim, Rıdvan Çelebi, Selma Kutluğ, Binnur 
Uya, Kerem Yılmazer, Can Başak, Murat Coş-
kuner, Hakan Güner, Münir Kutluğ, Hakan 
Arlı, Aziz Sarvan, Caner Bilginer, Cem Uras, 
Doğan Altınel, Aslı İktu, Berna Oğuzutku, 
Sibel Seyhan, Yonca İnal rol alıyor. Oyun 
2004 yılında sahnelendi. HABER MERKEZİ 

HÜRREM SULTAN

DAHA önce hiç bir araya 
gelmemiş beatmaker ve 
MC’lerin, 4 saat gibi kısa 

bir süre içinde birlikte şarkı üretme sü-
recini konu alan RedBull.com’un 
video serisi ‘Serbest Atış’ın konukları 
olan Ege Çubukçu, Kozmos ve Ban-
ditBeatz; geçen yıl başarılı bir şarkıya 
imza attı. Üç isim, burada besteledik-
leri ‘Palmiye’ isimli şarkısını yayınladı. 
Ayrıca şarkılarını yeni bir kliple de taç-

landıran başarılı müzisyenler Red-
Bull.com’a samimi bir röportaj verdi. 
Beatmaker ile MC’leri bir araya geti-
rerek yalnızca 4 saatte bir şarkı üret-
melerine zemin hazırlayan  
RedBull.com’un video serisi ‘Serbest 
Atış’; Ege Çubukçu, Kozmos ve beat-
maker BanditBeatz’i konuk olarak 
ağırladı. Türkiye’de hip hop denince 
akla ilk gelen isimlerden birisi olan 
Ege Çubukçu, sekiz yıldır yaptığı ça-

lışmalarla Türkçe rap dinleyicisinin 
yakın takibinde olan Kozmos ve altya-
pısını kendisinin tamamladığı ‘Just 
Because’ isimli ilk albümüyle dikkat 
çeken BanditBeatz, Serbest Atış bölü-
münde yalnızca 4 saat içinde yepyeni 
bir şarkı üretmişti.  
Burada üretilen şarkıları ‘Palmiye’yi 
şimdi Sony Music etiketiyle bir tekli 
olarak yayınlayan üç başarılı isim; 
yeni şarkılarına bir de klip çekti.

Ege  
Çubukçu  

farkı
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BARCELONA Kadın Basketbol Takımı, son 
olarak Galatasaray forması giyen  
21 yaşında 2.05’lik pivot İnci Güçlü’yü kad-
rosuna kattı. 5 sezondur Galatasaray kadro-
sunda yer alan, 2017-2018 sezonunda da 

sarı kırmızılı takımla Eurocup şampiyonluğu 
yaşayan genç pivot, kariyerine İspanya’da 
devam edecek. Barcelona ile 2 yıllık an-
laşma sağlayan Güçlü, 1999 yılında 
Adana’da doğan 2.05’lik pivot 2013 yılında 

BOTAŞ formasıyla Küçük Kızlar Türkiye 
Şampiyonluğu yaşadı ve sonrasında  
Galatasaray’a transfer oldu. Öte yandan 
genç sporcu A Milli Kadın Basketbol  
forması da giymekte.  

İnci Güçlü, Barcelona'ya transfer oldu

M üzesinde üç FIVB Kulüpler 
Dünya Kulüpler Şampiyonası ve 
dört CEV Şampiyonlar Ligi şam-

piyonluğu kupası bulunan VakıfBank Spor 
Kulübü, resmi sosyal medya hesaplarından 
özel röportaj serisine başladı. Taraftarlarıyla 
sosyal medya üzerinden bir araya gelen 
sarı-siyahlı kulübün yeni konseptinin ilk ko-
nuğu İtalyan başantrenör Giovanni  
Guidetti oldu. 2008 yılından bu yana Vakıf-
Bank Kadın Voleybol Takımı'nı çalıştıran  
47 yaşındaki Guidetti'nin sorulara verdiği 
cevaplar şöyle: 
 
En mutlu olduğun maç hangisi? 
Treviso'daki Şampiyonlar Ligi finali (Co-
negliano'ya karşı) diyebilirim. Çünkü ligdeki 
kötü bir Play-Off yenilgisinden sonra ina-
nılmaz bir geri dönüş yaptık. Takımın bir 
haftada toparlanması inanılmazdı. Sanırım 
bu beni en mutlu eden maçtı. Tabii Bük-
reş'teki yarı finalde (Conegliano) de çok 
mutlu olmuştum. Ama karşılaştırmak çok 
zor. Çok şükür hatırlamak için çok fazla 
güzel maçımız var. 
 
Hiç unutamadığın maç? 
Eczacıbaşı'nı deplasmanda 2-0, skorda 20-
10 gerideyken yendiğimiz maçı unutamıyo-
rum. Çünkü maçta 2-0 ve skorda 20-10'dan 
dönmek imkansızdır. 100 defa değil bin 
defa oynansa sadece VakıfBank-Eczacıbaşı 
maçı değil; mesela okul takımına karşı oy-
nasanız bile o durumdayken kazanamazsı-
nız. Bu asla unutamayacağım bir maç. 
 
VakıfBank'ta başantrenörlük döneminde 
karşılaştığın en iyi atmosfer hangisiydi? 
VakıfBank'la bu sezon (2019-2020 sezonu) 
Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız son 2-3 
maç benzersizdi. Etkinlik, Müzik, DJ ve ta-
raftarlarımız... Salonumuzu daha önce ya-
şadıklarımızdan çok farklı kıldı. Elbette 
salona Ankara'daki gibi 12, 14, 15 bin se-
yirci giremiyor ama çok etkileyici bir atmos-
fer vardı. 
 
En iyi hangi yemeği pişiriyorsun? 
 
Pizza. Ama bana 'Ne pişiriyorsun?' diye 
sorsan ona da 'Pizza' derim. Risotto da ya-
pabiliyorum ama pizzam risotto'mu 10-0 
yener. 
 
En sevdiğin film ve TV programı? 
Favori bir TV programım yok. Ama film 
için Miracle'ı (Efsane) seviyorum. Walt Dis-

ney'in çok güzel bir filmi. ABD Hokey Takı-
mı'nın olimpiyatlarda Rusya'yı yenerek altın 
madalyayı kazanma hikayesini anlatıyor. 
Takımın hikayesi çok güzeldi.  
Al Pacino'nun oynadığı Any Given Sunday'i 
de seviyorum. Birçok kez izledim. Ama 
bunların dışında son zamanlarda beni  
etkileyen bir film izlemedim. 
 
Messi mi Ronaldo mu? 
Ronaldo... Bildiğim kadarıyla inanılmaz ça-
lışkan ve inanılmaz bir profesyonel. Messi'yi 
bilemem ama Juventus'ta çalışan bir fizyo-
terapist arkadaşım var ve 'Hayatımda Ro-
naldo'dan daha fazla çalışan başka bir 
oyuncu görmedim' diyor. Arkadaşım 10 yıl-
dır Juventus'ta çalışıyor ve birçok oyuncu 
gördü. Ronaldo'nun daha önce gördüğü 
çok çalışkan oyuncularıyla kıyaslanamaya-
cağını söylüyor. 
 
Superman mi Joker mi? 
Superman 
 
Batman mi Joker mi? 
Batman tabii ki de... Niye Joker'i seçeyim? 
 
Çay mı kahve mi? 
Kahve ama ikisini de içerim. 
 
Espresso mu Türk kahvesi mi? 
Espresso 
 
Simit mi kruvasan mı? 
Kruvasan 
 
Djokovic mi Federer mi? 
Federer 
 
Hayatının en uzun tatili? 
Şu an yaşadığım... Tatil eğer spor salonuna 
gitmemekse en uzunu şu an yaşadığım. 
 
Şampiyon olmak için gerekli olan üç şey? 
Çalışabileceğinden fazla çalış; 
Her gün bir öncekinden daha iyi ol; 
Daha iyi oyuncu ve daha iyi takım olmak 
için her yenilgiden ders çıkar. 
 
Favori Türkçe kelimen? 
Hocam... Bazen ismimi bile unuttum çünkü 
bana herkes 'Hocam' diyor. Şu anda bu 
benim Türk adım gibi. İnsanların yüzde 90'ı 
bana 'Hocam' diyor. Ekibim bile bana 
'Hocam' diyor. Bu yüzden onlarla dalga ge-
çiyorum. Ben de sana 'Antrenör, istatistikçi' 
derim diyorum. Ama güzel bir kelime ol-

duğu için 'Hocam' denmesini seviyorum. 
 
En sevdiğin İtalyanca kelime  
ve bunun anlamı? 
Passione... Anlamı tutkudur. Aslında bu ke-
limenin eskiden dini bir anlamı vardı. Hris-
tiyanlar için İsa'nın zor zamanları 
anlamındaydı. İsa'nın 'tutku'su olumlu bir 
şey değildi. Tarihi resimlere baktığınızda 
çok fazla kan vardır. Bu her şey demek. Bir 
yandan tutku acı demek, diğer yandan da 
aşk demek. Yani yaptığın her şeyde yapabi-
leceğinin en iyisini her zaman yapmak anla-
mına geliyor. Tutku, yaptığın her şeyde çok 
önemlidir. Ağlamanın içerisinde tutku ola-
bilir, gülmenin içerisinde tutku olabilir. Ama 

tutku her zaman olmak zorunda. 
 
Üç kelimede VakıfBank? 
1- Ben... Benim... Bana ait... 
Tarif edilecek doğru kelime olmadığını bili-
yorum. Ama VakıfBank'ta kendimi hissedi-
yorum. Birisi VakıfBank hakkında kötü 
konuşursa, ben ve ailem hakkında kötü ko-
nuşan biri olarak onu kabul ediyorum. 
2- Bir aile... 
3- Yolculuk. Çünkü VakıfBank benim için 
harika bir yolculuğun başlangıcı ve devamı. 
 
Tek kelimeyle Giovanni? 
Giovanni işte Giovanni... Giovanni'yi en iyi 
kendimin yansıttığını düşünüyorum.

HERKES O’NA 
HOCAM DER!

Vestel Venus Sultanlar Ligi 
ekiplerinden VakıfBank'ın 
başantrenörü Giovanni 
Guidetti, Türkçe'de en sevdiği 
kelimenin 'hocam' olduğunu 
belirterek, ''İsmimi bile unut-
tum çünkü bana herkes 
'Hocam' diyor. Şu anda bu 
benim Türk adım sanırım. 
Anlam bakımından değerini 
biliyorum o yüzden tabii ki 
bana 'Hocam' demelerini se-
viyorum'' ifadelerini kullandı

FENERBAHÇE, Süper Lig'in 27'nci 
haftasında sahasında Hes Kablo Kay-
serispor ile oynayacağı karşılaşmanın 
hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertli-
ler, koronavirüs salgını nedeniyle ara 
verilen ligde, 12 Haziran Cuma günü 
saat 21.45'te evinde Hes Kablo Kayse-
rispor ile oynayacağı karşılaşmayla se-
zona kaldığı yerden devam edecek. 
Fenerbahçe, TFF Hasan Doğan Milli 

Takımlar Kamp ve Eğitim Merke-
zi'nde sabah saatlerinde yaptığı an-
trenmanla çalışmalarını sürdürdü. 
Antrenman, saat 10.30'da sakatlık ön-
leyici egzersizlerle başladı. Ardından 
sahaya geçen futbolcular, ısınma ve 
koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. 
İdman, dayanıklılık parkurlarından 
oluşan çalışma ve aerobik koşusuyla 
tamamlandı.  

Fenerbahçe boş durmadı 

BEŞİKTAŞ Kulübü Baş-
kanı Ahmet Nur Çebi, 
siyah-beyazlı futbol takımı 

ile bir araya geldi. Kulüpten yapılan 
açıklamaya göre Ahmet Nur Çebi, 
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde tek-
nik direktör Sergen Yalçın, teknik 
heyet ve futbolcularla buluştu. Çe-
bi'nin, siyah-beyazlılara yeniden baş-
layacak lig öncesi bir konuşma 
yaparak başarılar dilediği belirtildi. 
Siyah-beyazlı futbolcular, çalışmala-
rına bugün yaptığı çift idmanla 
devam etti. BJK Nevzat Demir Tesis-
leri'ndeki gündüz ve akşem antren-
manları teknik direktör Sergen 
Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi. 
Akşam idmanı ısınma ve istasyon 
koşuları ile açma germe hareketle-
riyle başlarken, pas, 5'e 2 top kapma, 
dar alanda kontrol pas ve taktik 
programının yer aldığı çalışmalar 
üzerinde duruldu. İdman, yarı sa-
hada yapılan taktik maç ve şut çalış-
ması ile sona erdi. Siyah-beyazlılar, 
hazırlıklarına bugün yapacağı an-
trenmanlarla devam edecek. 

Ahmet Nur Çebi 
sahaya indi

TFF 1'inci Lig kulüplerin-
den Altınordu'da sağ bek 
Onur Taha Takır, aynı mev-

kide oynayan Kerim Alıcı ile forma 
rekabetine girdi. Teknik direktör Hü-
seyin Eroğlu, ligde ilk 11'de genellikle 
daha deneyimli olan Kerim'e görev 
verirken, Onur Taha'nın son antren-
manlardaki hırslı görüntüsü dene-
yimli teknik adamın gözünden 
kaçmadı. Koronavirüs salgını süre-
cinde formda kalan 20 yaşındaki sa-
vunmacı, idmanlarda girdiği ikili 
mücadeleler ve yaptığı son vuruşlarla 
teknik heyetten tam not aldı. Altınor-
du'da geçen sezon profesyonel olan 
Onur, 2018-19'un devre arasında de-
neyim kazanması için 2'nci Lig'de 
mücadele eden Niğde Anadolu FK'ya 
kiralandı. Sezon başında yuvaya 
dönen genç krampon bu yıl A ta-
kımda ligde 8 karşılaşmada görev 
alırken, kupada ise 2 kez forma giydi. 
Alt yaş gruplarında 27 kez ay-yıldızlı 
formayı terleten Onur Taha Takır'ın 
gelecek sezon takımın vazgeçilmezleri 
arasında yer alması bekleniyor. Genç 
oyuncunun kulübüyle 2023 yılına 
kadar sözleşmesi bulunuyor.

Onur formaya  
göz kırptı 

Giovanni; “Bükreş'teki yarı finalde  
(Conegliano) de çok mutlu  
olmuştum. Ama karşılaştırmak çok 
zor. Çok şükür hatırlamak için çok 
fazla güzel maçımız var.” 



E vde yapılan çalışmaların ardından 
takım halinde antrenmanların baş-
ladığını kaydeden Emre Belözoğlu, 

futbolcular olarak en yakın temasın ol-
duğu işi yaptıklarını söyledi. Pandemi sü-
recinde Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 
yapılabilecek ne varsa bütün adımları attı-
ğının altını çizen tecrübeli futbolcu, Sağlık 
Bakanlığı'nın da attığı adımlar ile halkı çok 
doğru yönlendirdiğini ifade etti. Emre Be-
lözoğlu, sporcu için de sahaya dönmeni 
kolay organizasyon olmadığını, ciddi bir 
çalışma ve yapılanma gerektirdiğini belir-
terek, liglerin tekrar başlayacağı tarihe 
kadar takımların hazır olup olmayacağı ile 
ilgili olarak ise "Gerçekçi olmak lazım. 
Tabii ki bu bir sezon başı planlaması gibi 
olmayacaktır. Tüm sporcuların da benim 
gibi düşündüğünü hissediyorum. Bu ciddi 
psikolojik de bir süreç" dedi. Fenerbah-
çe'nin her zaman kupalar kazanmaya oy-
nadığını dile getiren tecrübeli futbolcu, 
hedeflerinin ise Türkiye Kupası'nı kazan-
mak ve ligi en üst noktada bitirmek oldu-
ğunu belirtti. 

Çok zorlu bir süreçti  

Koronavirüs salgını ve bu süreçte sarı-la-
civertli oyuncuların evde yaptığı çalışmalar 
ve ardından başlayan saha çalışmalarını 
değerlendiren Emre, "Tüm dünya için, ül-
kemiz için, hepimiz için çok alışık olmadı-
ğımız, çok da insana nasip olmayacak 
tarihte bazı örnekleri olsa da bizim de ya-
şayacağımız varmış diyebileceğimiz bir 
süreç. Kolay bir süreç değil. Hem dünya-
mız için hem ülkemiz için hem de tüm 
meslek sahibi insanlar için olduğu gibi 
sporcular adına da zorlu bir süreç. Pan-
demi, Türkiye'de hissedilmeye başladıktan 
sonra federasyonumuzun ligleri iptal ka-
rarıyla beraber büyük bir belirsizlik vardı. 
Daha yeni yeni sezonun başlanıp başlan-
mayacağı konuşulurken hem toplumu-
muza örnek olmak adına hem de 
camiamızı doğru temsil etmek adına evde 
kalmamız yönünde telkinler verdiğimiz 
dönemde biz de oyuncu grubu olarak ge-
nelde bu süreci evimizde geçirdik. Evi-
mizde geçirirken de kulübümüzün, 
hocalarımızın bize vermiş olduğu prog-
ram dahilinde geçirmeye çalıştık. Bu süreç 
içinde evdeki çalışmalarımızda bize ciddi 
bir destek sağlayan MACFit firmasına, 
Muzaffer ağabeye –kendisi de Başkanımı-
zın dostudur, benim de yakın ağabeyim-
dir- bir kez daha teşekkür etmek 
istiyorum. Evdeki çalışmalarımızın ço-
ğunu onun vermiş olduğu destekle yaptık. 
27-28 oyuncudan bahsediyorsunuz. Hep-
sinin koşu bandının olması, bisikletinin ol-
ması kolay değil. Sağ olsun kendileri bu 
anlamda çok ciddi destek verdiler. Evi-
mizde yaptığımız çalışmalar bitti ve biter 
bitmez de hemen bireysel çalışmalarımız 
sahada başladı. Yine Fatih hocamızın bize 
vermiş olduğu programlar dahilinde sos-
yal mesafemizi koruyarak antrenmanları-
mız devam etti. Önce bireysel daha sonra 
2'şerli, 3'erli gruplar daha sonra 6'şarlı, 
7'şerli gruplar ve 2 gündür burada takım 
halinde çalışmalarımıza başladık. Çok 
zorlu bir süreçti. Herkesin işinin ikinci 
planda olması gerektiğini hepimize yaşa-
tan, sağlığın ve ailemizin her şeyden daha 
önemli olduğunu yaşamamıza vesile olan 
bir süreçti. Bu süreç inşallah bir an önce 
biter. Hayatın da devam etmesi gereken 
bir dönemi var önümüzde. Biz futbolcular 
bu anlamda baktığınızda en yakın temasın 
olduğu işi yapıyoruz" dedi. 

Herkes futbolu özlemiş  
TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp 
ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen 
kampla ilgili konuşan Emre Belözoğlu, 
"Sağlık Bakanlığımızın, devletimizin, fede-
rasyonumuzun bu anlamda önceliğinin 
sporcu, insan sağlığı olduğunu önemse-
diklerini düşünerek onların vermiş olduğu 
kurallar dairesinde idmanımızı, kamptaki 
hayatımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Her-
kes futbolu özlemiş. Bir şeyler yapmaya, 
motive olmaya çalışıyor. Kamp süremiz 5-
6 gündü. Hocalarımızla görüşeceğiz bunu 
7-8 güne çekmeye çalışacağız. Bu an-
lamda federasyonumuza teşekkür etme-
miz gerekiyor. Tesisimizdeki birkaç 
çalışmadan dolayı bir etabımızı burada 
devam ettirmeyi düşünüyorduk, belki o 
süre biraz uzayacak. Federasyonumuz 
burada bize çok güzel misavirperverlik 
yaptı. Onlara da teşekkür ediyorum. Sağ-
lık Kurulunun vermiş olduğu izolasyon 
kuralları sporculara ve takımlara uygula-

nan her türlü kural burada da uygulanı-
yor. Tesis çalışanlarına her hafta rutin test-
ler yapılıyor. Sporculara, kulüp 
çalışanlarına zaten yapılıyordu ama kamp 
alanında bizle beraber kim varsa –çimcisi 
dahil- testler yapılıyor" diye konuştu. 

Bütün adımlar atıldı 

Pandemi süreci ve alınan önlemleri değer-
lendiren Emre Belözoğlu, "Bizi dinleyen 
herkesin cümlelerimi anlayacağını düşü-
nüyorum. Futbol bizim hayatımızın mer-
kezi, Fenerbahçe gönlümüzdeki en büyük 
takım. Böylesine büyük bir pandemiyle 
karşılaştığımız bir süreç de olmadı, kimse-
nin tecrübesi de yok. Önceliğimiz sağlıktı. 
Futbol ikinci planda kaldı ama yine de 
olabildiğince, evdeki çalışmalarımıza baş-
ladığımız andan itibaren yine işimize, ku-
lübümüze konsantre olmaya devam ettik. 
Gerçekçi olmak gerekiyor ki herkesin ön-
celiği, her insanın olması gerektiği gibi 
kendi sağlığımız ve ailemizin sağlığı üze-
rinden gitti. Hem kulübümüzün almış ol-
duğu önlemlerle beraber vaka sayısının da 
olmaması, tesis çalışanlarının birkaçında 
oldu daha sonra çok şükür onların testleri 
negatif geldi. Sezonun ilk yapılan testinde 
bir oyuncumuzda pozitif bir vaka vardı 
sonra o da negatif oldu. Pandemi süre-
cinde yapılabilecek ne varsa kulübümüz 
bu anlamda bütün adımları attı. Burada 
Sağlık Bakanlığı'nın da hakkını vermemiz 
gerekiyor. Çok doğru adımlar attılar, bizi 
çok doğru yönlendirdiler. Hem bireysel 
olarak hem de kulübümüz adına teşekkür 
ediyorum. İl Sağlık Müdürlüğü bu an-
lamda bize çok ciddi bir destek verdi, on-
lara da teşekkür etmek lazım. Herkes 
elinden gelenin en iyisini yaptı" ifadelerini 
kullandı. 

Ciddi çalışma gerek  

Evde geçirilen süre ve yapılan çalışmalarla 
ilgili Emre, "Herkes için zor. Belki insanlar 
pandemi süreci biraz rahatladığında, gev-
şediğinde hemen bizim sahaya çıkıp rahat 
rahat maç yapabileceğimizi düşünüyor 
ama bizim tatillerimiz bile bir sezon so-
nunda 3-4 hafta tatil yapıyoruz. Bu ilk 
defa 6-7 haftalara çıktı. Sporcu için de sa-
haya dönme kolay organizasyon değildir. 
Ciddi bir çalışma gerekir, ciddi bir yapı-
lanma gerektirir. Biraz önümüzde kısa 
saha çalışmaları olacak gibi gözüküyor. 
Bunun sıkıntılarını inşallah kimse yaşa-
maz. Sahaya dönmek, maçlara dönmek 
kolay olmayacak. Herkes bilsin ki elimiz-
den geldiğince sahaya dönmek adına 
maksimumuzu yapmaya çalışıyoruz. 
Ciddi bir planlama vardı. Hocalarımız 
sabah 9'dan akşam 6'ya kadar tesiste kalıp 
grupları çalıştırdılar. Oyuncular bu an-
lamda özveri gösterdiler. Psikolojik ve fi-
ziksel anlamda takımı hazır tutmak adına 
herkes kulübümüzde elinden geleni fazla-
sıyla yaptı." açıklamasını yaptı. 

Sezon başı planlanmaası önemli 

Liglerin oynanmaya başlayacağı tarihte 
takımların hazır olup olmayacağıyla ilgi-
liyse Emre, "Gerçekçi olmak lazım. Tabii 
ki bu bir sezon başı planlaması gibi olma-
yacaktır. Tüm sporcuların da benim gibi 
düşündüğünü hissediyorum. Bu ciddi psi-
kolojik de bir süreç. Herkes olayın fiziksel 
boyutuna bakıyor ama bu işin psikolojik 
gerçekleri de var. Sosyal yaşantı devam 
edecek, takımlar seyahat edecekler, dep-
lasman süreci olacak, statlarda çalışanlar 
olacak. Yani ciddi bir izolasyon isteyen bu 
olayın bir de oyuncuları ilgilendiren psiko-
lojik boyutu var" dedi. 

Olumlu süreçten geçeceğiz 

Bu süreç dahilinde oyuncuların içinde bu-
lunduğu psikolojiyi de yorumlayan tecrü-
beli futbolcu, "Çocukluğumuzdan beri 
hayalini kurduğumuz meslek bu. Sahaya 
çıkınca her şey unutulur. Sahaya çıkınca 
çocuklar gibi şen olursunuz. Sahaya çı-
kınca bir problem olacağını düşünmüyo-
rum. Her oyuncu için bu böyledir. Sadece 
maçımız bitince, gerçeklerle baş başa ka-
lınca bunun sıkıntısını psikolojik olarak 
yaşayacaktır oyuncu. Bu da normaldir. 
Futbolu yönetenlerden de sporcuların 
bazen yapmış olduğu açıklamaları yanlış 
anlamamalarını rica edeyim ligdeki en tec-
rübeli oyunculardan biri olarak. Herkesin 
sağlığını düşünerek bazı ifadelerde bulun-
ması normaldir. Birçok oyuncunun ailesi-
nin en yakın bireylerini kaybettiği anlarda 
dahi ertesi gün maça çıkmışlığı vardır. 
Pandemi bundan daha önemli değildir. 

İşin tabii bir sosyal boyutu da var. Onu da 
es geçemeyiz. Biz zorlanıyormuş gibi his-
setmiyoruz, biz işimizi yapmak istiyoruz. 
Sadece doğru zamanda doğru alanda ol-
duğunda herkes bunun için, futbol oyna-
mak için heveslidir. Kolay bir süreç 
olmayacak. Ülkemizin birer vatandaşı ola-
rak gerek devletimizin gerek Sağlık Bakan-
lığımızın vermiş olduğu her kararın 
arkasında olduğumuzu bir kez daha be-
lirtmek istiyorum. Bu anlamda hayatın 
devam etmesi adına birçok kısıtlamalar ol-
duğunda çalışan insanlar da var. Onları 
da es geçmemek gerekiyor. Biz de o insan-
lardan kendimizi farklı görmüyoruz. Ha-
yatın devam etmesi gerekiyorsa sporcular 
da bunu böyle hissetmeli diye düşünüyo-
rum bireysel olarak. Doğru alan, doğru 
zaman oluşturulduğunda kulüpler ve 
oyuncular için çok daha olumlu bir süreç 
olacaktır. Mesela Mevlüt arkadaşımızın 
eşi küçük bir rahatsızlık geçirdi. Normalde 
kendisi kampta bizimle beraberdi ama 
hastaneye gidip 1 gün hastanede kalması 
gerektiği için kendisini burada değil Sa-
mandıra'da ağırlıyoruz. Samandıra'da bir 
hocamız onunla birebir çalışmalara 
devam ediyor. Eşine de geçmiş olsun di-
yorum. Bu konulara hassasiyet gösteriyo-
ruz. Birçok takım bu hassasiyeti 
gösteriyordur. Böyle bir süreç normalde 
hiçbir takımda olmaz. Eşi hastalandığı 
için hastaneye gittiğinden dolayı hiçbir 
oyuncu takımdan ayrı antrenman yap-
maz. Süreç bunu gerektirdiği için örnekle-
mek istedim" şeklinde konuştu. 

Sahada olmak çok başka  

Antrenman temposuyla ilgili de konuşan 
kaptan, "Herkes sosyal medyada evdeki 
çalışmalarını paylaşıyor, sporculardan ba-
ğımsız insanlar da kendi hareketlerini pay-
laşıyorlar, eşim de takip ettiği için 
biliyorum. Evde çok iyi çalıştık ama onun 
karşılığı sahada olmuyormuş bunu hep 
beraber gördük. Sahada olmak çok başka. 
Profesyonel bir sporcunun mesleğini icra 
ettiği yerde çalışması çok başka. Sahaya 
çıkalı 2 haftayı buldu, gerçekten zorlanıyo-
ruz. Takımla çalışmaya başlayınca biraz 
daha farklı zorlanıyoruz. Sağlık Kurulu bu 
işin evrelerini belirlediği için üçüncü evreye 
geçildiği andan itibaren şu an oyuncular 
fiziksel anlamda sezon başı kampında en 
zorlandığı süreci yaşıyor gibi. Herkesin her 
yerinde ağrılar var. Ciddi bir zorlanma sü-
reci. Fatih hocamız da sağ olsun ciddi ağır 
idmanlar yaptırıyor. Herkes keyifli, herkes 
mutlu. Herkes işine konsantre" ifadelerini 
kullandı. 

Elimizden geleni yapcağız 

Sezonun bundan sonraki bölümüyle ilgi-
liyse Emre, "Sosyal yaşamdan farklı ola-
cağını düşünmüyorum. Kontrollü bir 
yaşama, tedbirli bir yaşama gitmemiz ge-
rekiyor. Saha içinde olabildiğince federas-
yonumuzun, Sağlık Kurulu'nun vermiş 
olduğu kurallar dairesinde elimizden ge-
leni yapacağız. Zor bir süreç, alışık olma-
dığımız bir süreç. Geçen gün Almanya'da 
futbolcuya tükürdü diye hakem uyarıyor. 
Yazın sıcağında koşarken ister istemez bu 
hadiseler olacak, temaslar olacak. Sporun 
saha içinde kontrol edilebilir gerçeği yok 
ama olabildiğince kontrol edilebilir gerçeği 
var. İzleyenlerin de oynayanların da bunu 
kabul etmesi gerekiyor. Kendi adımıza 
söyleyebileceğimiz saha içinde ya da an-
trenmanda pandemi sıkıntısını yaşamaya-
cağız sadece sosyal yaşamda herkes kadar 
biz de sıkıntısını yaşayabiliriz. Kontrollü, 
tedbirli olmak zorundayız" diye konuştu. 

Aurelio kararı isabet oldu  

Teknik ekipte göreve başlayan Mehmet 
Aurelio ile ilgili de konuşan Emre, 
"Marco, sayısız kupa kazanmış bir fut-
bolcu formamız altında. Benim de birey-
sel olarak tanıdığım ve çok sevdiğim bir 
karakter. Marco, Türkiye futbol tarihinde 
başka ülkede doğmuş, anne-babası 
başka pasaporta sahip olan ilk defa A 
Milli Takım seviyesinde oynamış bir fut-
bolcu diye biliyorum. Bu anlamda da 
kendini Türk hisseden, bu değerlere 
sahip, hala Türkiye'de yaşamaya devam 
eden önemli bir spor adamı. Kulübümü-
zün kararını çok isabetli buluyorum. İn-
şallah bu sene ve önümüzdeki senenin 
yapılanması için mutlaka bir görevi ola-
caktır. Doğru bir hamle. Yabancı dili var. 
Takımımızın için Brezilyalı ve İspanyol 
oyuncu çok fazla olduğu için bu an-
lamda da kulübümüze vereceklerinin 

çok önemli olduğunu düşünü-
yorum" ifadelerini kullandı. 

Fenerbahçe bölünmez 

Sarı-lacivertli taraftarlara da 
seslenen Emre, "Biz pandemi 
öncesinde performans olarak 
taraftarlarımızın çok da iste-
mediği bir grafikteydik. On-
ları üzdüğümüz bir süreçti. 
Fenerbahçe formasına öyle 
sevdalı insanlar var ki ne 
kadar kötü bir süreç olursa 
olsun insanlar bu formaya ve 
armaya öyle bağlılar ki bizi 
özlediklerini dile getirebiliyor-
lar. Aslında kişilerden ba-
ğımsız Fenerbahçe'ye ne 
kadar büyük bir sevda 
olduğunu hep beraber 
yaşıyoruz. Bu, biz 
oyuncular için çok 
değerli, bunun kıy-
metini bilmemiz ge-
rekiyor. İnanıyorum 
bu önümüzdeki 
süre zarfında takımı-
mız en iyi şekilde çalışa-
cak ve bu 8 haftayı çok iyi 
bir şekilde bitirecek. İnşallah önü-
müzde Türkiye Kupası hedefimiz var. 
Bunu kazanmak için sonuna kadar 
mücadelemiz devam edecek. Bu 
sene ya da önümüzdeki seneyle 
alakalı yönetimimiz, bizler elimiz-
den geldiğince Fenerbahçe camia-
sını doğru bir şekilde temsil 
etmeye çalışıyoruz. Pandemi süre-
cinden dolayı birçok konuyla ala-
kalı herkesin ismi gündeme 
geliyor. Fenerbahçe'yi kendi 
içinde ayırmak isteyen, bizi 
üzmek isteyen insanlara bu fırsatı 
vermeyelim. Bir olmamız gereken 
bir zaman. Hem bu sene hem 
önümüzdeki sene için Başkanımız 
önderliğinde yönetimimiz ellerin-
den gelenin en iyisini yapmaya çalı-
şıyorlar, planlı bir şekilde hareket 
ediyorlar. Fenerbahçe bu ülkenin en 
büyük gerçeğidir. Fenerbahçe bizim 
kalbimizde en büyük takım olmakla be-
raber kulübümüzü ya da gönül vermiş in-
sanları zafiyete uğratacak söylemlerde 
bulunan insanlara karşı beraber hareket 
etmemiz gerekiyor. Kimseyi kırmak ya da 
üzmek istemiyorum ama bir şekilde gün-
deme geldiğinde bunu önemsememiz ge-
rektiğinde daha resmi anlamda yapılan 
açıklamaları değerli bulmalı Fenerbahçe 
taraftarı ve camiamız. Bunu bir dip not 
olarak söylemek gereği duydum. Lütfen 
taraftarlarımız beni yanlış anlamasın. Be-
raber hareket etmemiz gereken bir süreç. 
Bazı spekülasyonlar olduğunda konuş-
muyorsak bizi yanlış anlamasınlar. Fut-
boldan daha önemli bir pandemi süreci 
yaşadığımız için konuşmuyoruz. Herkese 
cevap verebiliriz ama ülkemizde daha 
önemli bir gündem var. Lütfen resmi ol-
madığı sürece, kulübümüzün yetkilileri ta-
rafından bir açıklama yapılmadığı sürece 
konuşulanlara itibar etmemeleri gerekti-
ğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.
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HEDEFIMIZ KUPAYI 
KAZANMAK
Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, koronavirüs nedeniyle alınan tedbirleri ve yapılan  
çalışmaları değerlendirdi. FB TV'ye açıklamalarda bulunan Emre Belözoğlu, çok zorlu bir  
süreçten geçildiğini ve hayatın devam etmesi gereken de bir dönemi olduğunu dile getirdi

2003-2008 yılları arasında forma giydiği Fener-
bahçe'ye yardımcı antrenör olarak dönen eski milli 
futbolcu Mehmet Aurelio, kulüp televizyonuna 
açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli kulübe dön-
düğü için çok mutlu olduğunu vurgulayan Aurelio; 
dönüş hikayesini, koronavirüs salgını gündemini ve 
bu süreçte yapılan hazırlıkları değerlendirdi. Aure-
lio, kulüpte karşılaştığı atmosferle ilgili, "Ortam 
mükemmel. Teknik ekip ve oyuncular bana çok 
destek oluyorlar, hepsine teşekkür ediyorum. Çok 
mutluyum. Taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyo-
rum, sosyal medyadan çok fazla mesaj gönderiyor-
lar. Evime döndüğüm için mutluyum. Eski zamanda 
yaşadığımız mutlulukları tekrar yaşayacağız" dedi. 
Mehmet Aurelio, geri dönüş hikayesi için ise "Ger-
çekten benim için çok önemi bir gelişmeydi. 2003 
senesinde Fenerbahçe'ye geldim ve burada 5 
sezon geçirdim. Burada çok mutluydum. Fener-
bahçe benim bugüne kadar en mutlu olduğum 
benim için en önemli kulüp. Hâlâ kalbimde yaşadı-

ğım mutlulukları, şampiyonlukları ve güzel anları 
her zaman sakladım. Şimdi buraya geri dönmek 
nasip oldu. Benim için büyük mutluluk. Çok çalışıp 
eski mutluluklara tekrar kavuşmak istiyoruz"  
ifadelerini kullandı.

EVİME DÖNDÜM ÇOK MUTLUYUM
Fenerbahçe'de yardımcı antrenör olarak göreve başlayan Mehmet Aurelio, evine döndüğü için 
çok mutlu olduğunu belirterek, "Hâlâ kalbimde yaşadığım mutlulukları, şampiyonlukları ve 

güzel anları her zaman sakladım. Çok çalışıp eski mutluluklara tekrar kavuşmak istiyoruz" dedi

Belözoğlu; 
“Kontrollü bir 
yaşama, tedbirli 
bir yaşama  
gitmemiz  
gerekiyor” dedi.



 
 

E senyurt Belediyesi, pande-
miyle mücadele sürecinin en 
önemli ayaklarından biri olan 

dezenfeksiyon çalışmalarını titizlikle 
yürütüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü 
ve Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı 
ekipler, ilçe genelinde 2 bin 281 so-
kağı dezenfekte etti, 7 bin 523 adet 
çöp konteynerini dezenfektanlı suyla 
yıkadı. Vatandaşların sağlığı için mey-
danlara, metrobüs duraklarına ve 
kamu kuruluşlarına maske ve eldiven 

atıkları için 32 adet tıbbi atık kutusu 
yerleştiren ekipler, ilçe genelindeki ku-
rumlarda da detaylı iç temizlik yaptı. 

Toplu taşıma araçları temizlendi 

Vatandaşların sağlığı için, Koronavi-
rüs vakalarının görüldüğü adresler-
deki bina girişleri, kapı zilleri, 
asansörler, merdiven boşlukları ve 
korkulukları ile daire kapıları da de-
zenfekte ediliyor. Sokak ve bina giriş-
lerindeki dezenfekte çalışmalarının 
yanı sıra iki ayrı noktada bulunan 
Hijyen İstasyonu’nda toplu taşıma 

araçları, taksiler ve özel araçlar 
olmak üzere 7 bin 925 araç dezen-
fekte edildi. 

Hijyen çalışmaları devam ediyor 

Çalışmalar kapsamında; Esenyurt 
Devlet Hastanesi, Beylikdüzü Devlet 
Hastanesi, belediye binası, sürekli 
eğitim merkezleri, kapalı caddeler, 
polis merkezleri, ilçe emniyet müdür-
lüğüne ait 93 araç, otobüs ve metro-
büs durakları, ATM’ler ve üst 
geçitleri haftada 3 kez, Aile Sağlığı 
Merkezleri, 270 eczane, Kaymakam-
lık Binası, Bağımlılık Merkezi, Kızılay 
ek hizmet binası, Yaşlı Bakımevi, Göç 
İdaresi ve Yabancılar Şubesi ile İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü binasını 
haftada 2 kez, Özel sağlık kuruluşları, 
bankalar, 14 PTT şubesi ve Merkez 
Müdürlüğü, İSKİ, Posta Dağıtım 
Merkezi, muhtarlıklar, noterler, Müf-
tülük ve Sosyal Hizmet Binasını her 
hafta dezenfekte ediliyor.
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1983’ten günümüze kadar değişmeyen tek lezzet...
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40 ÇEŞİT ÇORBA

Sulu yemek çeşitlerimiz mevcuttur

TAYLAN DAŞDÖĞEN

HABERTÜRK'TEN Onur Aydın'ın ha-
berine göre; sunucu Pelin Kara-
han, önceki gün Nişantaşı'nda 
görüntülendi. Alışveriş turuna 
çıkan Karahan, maskesinin anne-
sinin tasarımı olduğunu söyledi. 
Her kıyafete uygun maskeleri ol-
duğunu söyleyen Pelin Karahan, 

"Annem kıyafete göre maske dikti. 
Annemin diktiği maskeleri takıyo-
rum" ifadelerini kullandı.  
Evde bol bol resim yaptığını da 
dile getiren Karahan, "Bugün  
yağmurlu, başka zaman uzun uzun 
konuşuruz" diyerek hızlı adımlarla 
aracına bindi.31 MAYIS 2020 PAZAR                                                    www.gazetedamga.com.tr 

Koronavirüs’e karşı yürüttüğü mücadeleyi ilçe genelinde sürdüren 
Esenyurt Belediyesi, 2 bin 281 sokağı tek tek dezenfekte etti. Ekipler, 

7 bin 667 iş yerinde ise hijyen denetimi gerçekleştirdi

Anasının kızı Pelin

GICIR GICIR 
ESENYURT 

VEFA Sosyal Destek Hattı ara-
cılığıyla gelen maaş çekimi, ec-
zane ve market alışverişlerine 
ilişkin 645 talebi karşılayan za-
bıta personelleri, 7 bin 667 iş 
yerini hijyen kuralları, fiyatlar 
ve ilgili genelgeler kapsamında 
denetledi.

İş yerleri denetleniyor 

ATM’ler ve üst geçitleri haftada  
3 kez dezenfekte ediliyor


