
Türkiye Deniz Canlıları Müze-
si’nin yıkılmasına tepkisini 

sürdüren müzenin kurucusu Kenan
Balcı, “Burada 50 yılın emeği, biri-
kimi var. 50 yıldır hiç bir ücret talep
etmeden ücretsiz bir şekilde hizmet
verdik. Bize mühlet bile vermeden
müzeyi yıktılar. Bu müze Kenan’ın
değildir. Öğrencilerindir. Halkındır.
Kimseden bir talebimiz olmamıştır.
Biz bu müzeyi vatandaşlara armağan
ettik” açıklamasını yaptı. I SAYFA 5
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İBB iştiraki KİPTAŞ; 2017 yılında
“riskli alan” ilan edilen Bağcılar “As

Fatih Kent Sitesi”nin “Bağcılar Kiraz Evler”
adıyla dönüşümü için ilk temeli attı. Temel
atma töreni, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
ve Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırı-
cı’nın katılımıyla gerçekleştirildi. Devlet ku-
rumlarıyla beraber vatandaşlara da önemli
sorumluklar düştüğüne dikkat çeken İma-
moğlu, “İmar artışları ile İstanbul dönüşemez.
Ancak ve ancak İstanbul, yaşanmaz bir bina
yığınına döner” uyarısında bulundu. I SAYFA 8
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KİMSEDEN BİR ŞEY İSTEMEDİK

Bu müzede 50 
yılın emeği var

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

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na
bağlı Özelleştirme İdaresi 

Başkanlığı, Kadıköy Belediyesi’nin
Cumhurbaşkanı kararnamesi ile
özelleştirilen Kalamış Yat Limanı
için gerçekleştirilecek ihaleye 
alınmayacağını açıkladı. Karara

tepki gösteren
Kadıköy Bele-
diye Başkanı 
Av. Şerdil Dara
Odaşı, “Halka
rağmen, halkın
faydasını 
gözetmeyen bir
projeye izin 
vermeyeceğim”
dedi. I SAYFA 4
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HALKA RAĞMEN OLMAZ

Bu projeye izin 
vermeyeceğim!

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

Çatalca Çiftlikköy Mahalle-
si'nde yaşanan sel olaylarını

önlemek amacıyla tarlalar arasına
çeşitli noktalara su kanalları açıldı.
Gelen yağmur sularının tarlaları
basmadan dereye akması için açılan
2-3 metrelik kanallardan biri geçtiği-
miz hafta kimliği belirsiz kişilerce

hafriyatla dolduruldu. Dökülen 
hafriyatın altına ise çapı yaklaşık 
60 santimetre olan su borusu yerleş-
tirildi. Mevcut su kanalının bile
zaman zaman yetersiz kaldığını 
söyleyen tarla sahipleri su borusu-
nun yetersiz kalacağını ve tarlaların
suyla dolacağını düşünüyor.
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MEVCUT KANAL BiLE YETERSiZ KALACAK

Yıllar önce sel sularının bir
adam boyunu geçtiği dö-

nemler olduğunu anlatan 64 yaşın-
daki köy sakinlerinden Recep
Alyağız, “Eskiden buradan dereye
kadar giden bir kanal geçiyordu.
Suyla, ateşin önüne geçilmez. 
Yukarıdan su geldiği zaman, hafri-

yatı olduğu gibi götürecek. 
Duyduğumuza göre yukarıları da
dolduracakmış, o zaman tüm tarla-
lara zarar verecek” dedi. Belediye-
den yapılan açıklamada ise kaçak
döküm yapanların tespit edildiği ve
hafriyatı kaldırmak için bir hafta
süre tanındığı açıklandı. I SAYFA 5
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BELEDiYE BiR HAFTAYA SÜRE VERDi

Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, partisinin TBMM

Grup Toplantısı'nda yaptığı ko-
nuşmada CHP Genel Başkanı
Kılıçdaroğlu için “CHP Genel
Başkanı artık siyasetin değil
tıp ilminin, psikiyatrinin konu-
sudur” dedi. Kılıçdaroğlu'nun
Katarlı öğrencilere Türkiye'de
sınavsız tıp fakültesi iddiasına
da sert tepki gösteren Erdo-
ğan, “Bu ne densizliktir, terbi-

yesizliktir. Tepeden tırnağa
hepsi yalan. Türkiye CHP zihni-
yetinin yalan ve iftira zulmüne
maruz kalmaktadır. Adı da
yalan terörüdür” ifadelerini 
kullandı. Çok tartışılan erken
seçim konusuna da son nok-
tayı koyan Erdoğan, “6 ay
sonra erken seçim varmış. 
Bay Kemal öyle diyor. Haziran
2023 Türkiye'nin seçim takvi-
midir” diye konuştu. I SAYFA 7
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Şerdil D. Odaşı

Şile Alacalı sahilinde denizin
rengi çevredeki maden ocakla-

rından gelen çamur ile kahverengi
oldu. Sadıklı ve Doğancılı deresinden
akan çamurlu suyla rengi değişen sa-
hile denize girmek için gelenler du-
ruma tepki gösterdi. Alacalı Köyü
Muhtarı Ferhat Çağlayan, “Dereleri-
miz bitti, ormanlarımız bitti, sıra de-
nize geldi. Vaziyet ortada. Su iki renk
hatta üç renk. Anlatmaya gerek yok.
Üzülüyoruz. Yıllardır bu maden
ocaklarına bir önlem alınmadı” diye
konuştu. I SAYFA 4
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ŞİMDİ DE SIRA DENİZE GELDİ

Şile Sahili’nde 
çamur isyanı!

Sultangazi'de 
11 yaşındaki 5. sınıf

öğrencisi Ö.D.'ye 
cinsel istismarda

bulunduğu iddiasıyla
gözaltına alınan İ.B. 

(37) çıkarıldığı 
mahkemece serbest

bırakıldı. Karara tepki
gösteren anne Derya D.
“O kişinin ceza almasını

istiyorum. Adalet 
istiyorum” dedi

Olay, Sultangazi'de geçtiğimiz 
günlerde yaşandı. Anne Derya D.'nin 

şikayeti üzerine gözaltına alınan İ.B. Çağla-
yan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda
ifade verdi. İ.B., çıkarıldığı mahkemede
“Çocuk köpeği sevmek istedi. Ben de köpek
saldırgan olduğu için 'Gel bak' dedim. Köpek
çocuğa doğru gelince çocuğu elimle geriye
doğru ittim. Başka temasım olmadı” dediği

öğrenildi. Mahkeme, haftada bir gün kara-
kolda imza verme şeklindeki adli kontrol
tedbiriyle İ.B.'nin serbest bırakılmasına karar
verdi. Kararın ardından anne Derya D. ve
avukatları basın açıklaması yaptı. Derya D.,
“Ben adalet istiyorum. O kişinin ceza alma-
sını istiyorum. Bugün benim kızım evden 
dışarı çıkamıyor, ilaç kullanıyor. O şahıs ise
gezebiliyor” dedi.
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Çatalca'da olası sel baskınlarına karşı 
tarlalar arasına açılan su kanalı, hafriyatla
dolduruldu. Hafriyatın altına ise yaklaşık 
60 santimetre genişliğinde su borusu
konuldu. 2-3 metrelik su kanalının bile 
sellerde yetersiz kaldığını söyleyen tarla
sahipleri, yetkililerden yardım istedi. Çatalca
Belediyesi ise kaçak döküm yapanların tespit
edildiğini ve hafriyatı kaldırmaları için bir
hafta süre tanındığını açıkladı

ADALET 
iSTiYORUM!

TEPEDEN TIRNAĞA 
YALAN VE iFTiRA!
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İYİ Parti lideri Akşener, Cum-
hurbaşkanı Erdoğan'ın, “Kanal

İstanbul’un ihalesine girenlere ödeme
yapmayacağız” diyen muhalefete
“Söke söker alırlar” diye seslenme-
sine, “Sömürge valisi ağzıyla abuk
sabuk konuşarak millete ihanet edi-
yorsun” yanıtını verdi. Akşener, Er-
doğan'a “Sayın Erdoğan, tarafını seç.
Milletinin yanında mısın, beşli çete-
nin arkasında mısın? Milletin adamı
mısın, lobilerin adamı mı olacaksın,
karar ver” diye seslendi. I SAYFA 7
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Recep 
Tayyip 
Erdoğan

Silivri Belediyesi, Danaman-
dıra Mahallesi’nde faaliyet

gösteren dar gelirli 70 üreticiye, 
toplamda 3 bin 500 balya samanı
düzenlediği törenle ücretsiz teslim
etti. Törende ayrıca Danamandı-
ra’da barbunya üreten kadın çiftçiler
için üre gübresi dağıtımı da gerçek-
leştirildi. Belediye Başkanı Yılmaz,
“Silivri Belediyesi bugün Türk tarı-
mında örnek alınan, projeleri taklit
edilen ve faaliyetlerle ilgili fikir 
alınan bir belediye durumuna 
geldi” dedi. I SAYFA 9
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BEDAVA SAMAN DAĞITTI

Projelerimiz
taklit ediliyor

Sultanbeyli Kaymakamlığı'nın
koruyucu ailelik konusunda

farkındalık oluşturmak ve koruyucu
ailelerin sayısını arttırmak amacıyla
yürüttüğü çalışmalarla 5 olan koru-
yucu aile yanındaki çocuk sayısı
16'ya çıktı. Kaymakam Metin Kubi-
lay, “Yakın zamanda bir evladımıza
koruyucu aile olarak sıcak bir yuva
oluşturan koruyucu ailemize örnek
davranışlarından dolayı teşekkür
ediyor, koruyucu aile yanındaki
çocuk sayımızın artışını mutlulukla
izliyorum” dedi. I SAYFA 9
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FARKINDALIK OLUŞUYOR

Korunan çocuk  
sayısı 16’ya çıktı

Kentsel dönüşüm sisteminde
oluşan tıkanma sonucu, riskli

konutların boşaltılması veya yıkı-
mında sorunlar oluşuyor. Uzman-
larsa kentsel dönüşümdeki tıkanıklığın
nedenini yerel yönetimlerin süreci 
yeterince takip edememesine bağlıyor.
Kentsel Dönüşüm Uzmanı Nihat
Şen, “Yıkılmayan binaların çevreye,
insana ve çocuklara ciddi zararları
olabilir. Tahliyesi yapılmış ancak bina-
nın inşaatının başlatılamamasında en
büyük hata, 6306 sayılı yasanın 
uygulama esaslarına göre uygulan-
maması” dedi. I SAYFA 10
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ACABA SORUN NEREDE?

Kentsel dönüşüm
takip edilmiyor!

KANALA KAÇAK HAFRİYAT DÖKEREK RESMEN SELE DAVETİYE ÇIKARILDI
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Yerleştirilen su borusunun 
faydasız olacağını belirten 
Recep Alyağız, "Bu bir evin 

gideri falan değil doğadan gelen
suyun önüne geçilmez. Bir 

kaynak suyu olarak düşünmeyin
bunu sel bu. Bizim en büyük 
korkumuz bu kanal bu suyu 
taşıyamayacak ve buradan 

aşağı bu doğaya zarar verecek.
Bu herkesin malına zarar 

verecek" diye 
konuştu. 

BU KANAL SUYU TAŞIMAZ!SU KANALI
HAFRIYATLA 

Türkiye uzaya gidecek!
Sanayi ve Tekno-
loji Bakanı Varank,

Kırşehir’de kurduğu
medresede astronomi
eğitimi veren Cacabey’in
mirasının, aya gitme,
uzaya gitme misyonu
için büyük önem arz 
ettiğini belirtti.  I SAYFA 6
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Diş beyazlatırken
DiKKAT!
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Kumburgaz sahili
sil baştan temizlendi

Lağım sularının açıktan denize karıştığı  Kumburgaz
Sahili, İBB ekipleri tarafından temizlendi. Tıkanan

kanalizasyon nedeniyle kötü kokunun yayıldığı sahil, uzun
bir çalışmanın ardından kullanılabilir duruma geldi. Çevre
temizliği de yapan İBB ekipleri vatandaşın taktirini topladı.
Sahilin son durumundan memnun kalan çevre sakinleri,
sahilin denetlenmesini ve yeni bir kirliliğin önüne 
geçilmesini istedi. 
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KIZINI TACİZ 

EDEN ŞÜPHELİ

SERBEST 

BIRAKILDI

HABERİN
DEVAMI
SAYFA
2’DE

Mustafa
Varank



T emizliğin ve sağlığın işaretlerinden biri olan
beyaz dişler, özgüveni artırırken estetik bir gö-
rünümün de olmazsa olmazları arasında yer

alıyor. Günlük yaşamda tükettiğimiz besinler başta
olmak üzere kullanılan ilaçlar ya da yapısal nedenler
dişlerin sararmasına yol açabiliyor. Bu sararmalar ise
ev tipi, ofis tipi, kombine ya da tek diş beyazlatma iş-
lemi ile giderilebiliyor. Doğal ya da doğal olmayan yol-
larla yapılan bilinçsiz beyazlatmalar ise dişlerde geri
dönüşümsüz hasarlara neden olabiliyor. Memorial
Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü’nden Dr. Dt.
Janset Şengül, diş beyazlatma yöntemleri ve etkileri ile
ilgili bilgi verdi. 

Diş rengi farklılık gösterebilir

Diş beyazlatma işlemi, dişlerin yüzeyinde bulunan gö-
zenekli mine ve dentin yapısında oluşan renkli madde-
lerin diş beyazlatma jelleri ile giderilmesi tedavisi
olmaktadır. Diş rengi kişilere göre farklılık gösterebil-
mektedir. İç ve dış kaynaklı olan bu renklenmelerin;
fizyolojik renklenmeler, amalgam dolgu yapıldıktan
sonra oluşan renklenmeler, hamilelik ve bebeklik döne-
minde antibiyotik kullanımına bağlı renklenmeler,
kanal tedavisine bağlı olarak dişin içsel olarak renklen-
mesi, kahve, çay, sigara gibi ürünlerin sıklıkla kullanıl-
masına bağlı renklenmeler ve travma sonucu dişin
içindeki canlı dokunun canlılığını yitirmesiyle oluşan
renklenmeler gibi farklı sebepleri bulunmaktadır.

Farklı yöntemleri bulunuyor

Teknik ve uygulama alanlarına göre farklılık gösteren
diş beyazlatma yöntemleri arasında ev tipi diş beyaz-
latma, ofis tipi diş beyazlatma (klinik ortamda beyaz-
latma), kombine diş beyazlatma ve tek diş beyazlatma
yer almaktadır.  Evde diş beyazlatma olarak bilinen ev
tipi diş beyazlatma yönteminde öncelikle ağız içinden
ölçü alınarak kişiye özel beyazlatma plakları hazırlan-
maktadır. Bu plakların içine belirli miktarda diş be-
yazlatma jeli konularak uygulama yapılmaktadır. Bu
kişilerin plağı gün içinde en az 4-6 saat kullanacak
şekilde ortalama 1-15 gün süre ya da gece uykusu
boyunca 8-10 saat boyunca kullanması gerekmek-
tedir. Ev tipi diş beyazlatmalarında dikkat edilmesi
gereken husus, jeli tarif edilenden fazla uygula-
mamaktır. Aksi takdirde plak içinden taşan jel diş
etlerini tahriş eder. Böyle bir durumda diş etleri
hemen yıkanmalı ve diş hekimi ile iletişime ge-
çilmelidir. 

Lazer yöntemi kullanılıyor

Klinik ortamda gerçekleştirilen ve ofis tipi diş
beyazlatma olarak da bilinen “Lazerle diş
beyazlatma yöntemi, ise uzman hekim tara-
fından gerçekleştirilmektedir. Diş hekimi ta-
rafından dişlerin üzerine sürülen
beyazlatma jelinin UV ışını ya da lazer
yardımıyla aktif hale getirilmesi ile yapılan
bu işlem ortalama bir saat kadar sürmek-
tedir. Ev ve ofis tipi beyazlatma olan
kombine diş beyazlatma yönteminde ise
iki yöntem beraber uygulanmaktadır.
Klinikte yapılan işlemin ardından, be-
yazlatma işlemi 2-3 gün evde yapılan
uygulama ile desteklenmektedir.
Kanal tedavisi sonrası renk değişti-
ren dişlere uygulanan tek diş beyaz-
latma (İçten beyazlatma)
yönteminde ise dişteki dolgu sökü-
lerek, açılan boşluğa beyazlatma
jeli uygulanır ve diş geçici dolgu
ile kapatılır. 3 günde bir istenilen
renge ulaşıncaya kadar seanslar
tekrarlanmaktadır. 

Sigara, çay ve kahveye
sınır koyun

Her bireyin durumuna uygun
diş beyazlatma yöntemi fark-
lılık göstermektedir. Normal

şartlarda diş renginin çok koyu olmadığı ve birkaç ton
açılması istendiği durumlarda sadece lazer tipi veya ev
tipi beyazlatma yeterli olurken; sigara, kahve veya çay-
dan dolayı fazla renklenme olan dişlerin renginin açıl-
ması için kombine diş beyazlatma yönteminin
uygulanması daha etkili sonuçlar alınmasını sağlar.
Toplumda diş beyazlatmanın zararlı olup olmadığı
merak edilen konular arasında yer almaktadır.  Diş he-
kimi kontrolünde yapılan beyazlatmanın dişlere zararı
bulunmamaktadır. Ancak beyazlatma yöntemleri diş-
lerde az da olsa havaya, çok sıcak ya da soğuk yiyecek-
ler ve içeceklere karşı hassasiyete yol açabilmektedir.
Dişlerde oluşan bu hassasiyetin genellikle bir iki gün
içerisinde geçmesi beklenir. Bu normal ve beklenen bir
durumdur. 
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Günümüzde “doğal” 
diş beyazlatma yöntemi
adı altında birçok
ürünün tanıtımı ve satışı
yapılmaktadır. Zerdeçal,
Hindistan cevizi, çilek,
alüminyum folyo, limon
ve ceviz kabuğu gibi 
birbirinden farklı 
beyazlatma
uygulamaları 
denenmekte ve tavsiye
edilmektedir. Ancak 
bu tip maddelerin 
dişler üzerinde geri
dönüşümsüz 
hasarlar oluşturacağı
unutulmamalı ve 
kesinlikle
kullanılmamalıdır

DIKKAT!
DIS BEYAZLATIRKEN 

Beyazlatma işlemi kişiye göre farklılık göstermekte-
dir. Yapılan işlemin sonuca ulaşması yaklaşık iki
hafta olurken, antibiyotik kullanımına bağlı renklen-
melerin giderilmesi ise daha zor olur ve uzun süre
gerektirir. Beyazlatmanın kalıcılığı ise hastanın çay,
kahve, kola, şarap gibi renkli sıvılar ve sigara kulla-
nımına göre değişmektedir. Beyazlatma işlemi 6
ayda bir tekrarlanırsa diş beyazlatma kalıcı hale
gelir.  “Doğal” adı altında tavsiye edilen yöntemler
dişlerinize zarar verir

her söylenene
inanMayın

Güneşhasta
bırakabilir
Acıbadem Bakırköy Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr.
Evren Baca, güneş ışınlarının gözlerimizde oluşturduğu 6 göz
hastalığını anlattı; önemli öneriler ve uyarılarda bulundu

Güneş sağlığı-
mız üzerinde ya-
şamsal öneme

sahip çok sayıda fayda
sağlasa da, özellikle yaz
aylarında yeryüzüne daha
dik ve daha yoğun gelen
zararlı UV ışınları gözleri-
mizi de tehdit ediyor! Acı-
badem Bakırköy
Hastanesi Göz Hastalık-
ları Uzmanı Dr. Evren
Baca, gözümüzün pek çok
dokusunun ultraviyole
ışınlarından zarar görme
potansiyeline sahip oldu-
ğunu belirterek, “Özellikle
ozon tabakasındaki incel-
meye bağlı olarak maruz
kaldığımız ultraviyole ışın
miktarında artış, riski yük-
seltiyor. Dolayısıyla gözle-
rimizi güneşten
korumadığımızda kalıcı
görme kaybına kadar gide-
bilen sağlık problemleri ge-
lişebiliyor. Kaliteli güneş
gözlüğü kullanmak, şapka
takmak ve güneşe korun-
masız olarak bakmamak,
zararlı ultraviyole ışınların-
dan koruyan en önemli
önlemlerdir” diyor.

Kornea yanığı

Yoğun güneş ışınlarının, göz yüzeyini
kaplayan kornea adlı camsı tabakada
hasar oluşturması, ‘kornea yanığı’ olarak
adlandırılıyor. Güneş ışınlarına maruz
kaldıktan 6-12 saat sonra gözde şiddetli
ağrı, batma ve sulanma gelişiyor. Teda-
vide gecikilirse kalıcı görme kaybıyla so-
nuçlanabiliyor. Yapılan bir çalışmada;
kornea yanığının en sık sabah 08.00-
10.00 ve öğlen 14.00-16.00 saatleri ara-
sında oluştuğunu göstermiş. Kornea
yanığı hafif vakalarda ilaç tedavisi ve ileri
seviyede cerrahi olarak tedavi edilebiliyor.  

Katarakt

Gözün renkli kısmı olan iris dokusunun
arkasında yer alan doğal lensler de güneş
ışınlarından olumsuz etkileniyor. Kata-
rakt, gözün içinde yer alan doğal lensin
saydamlığını kaybederek opaklaşması
sonucu oluşan bir hastalık. Tedavi edile-
bilen görme kaybının en önemli nedeni
olan katarakt daha çok ileri yaşlarda ge-
lişse de, yoğun güneş ışınlarının etkisiyle
genç yaştaki kişilerde de oluşabiliyor. Ya-
pılan çalışmalara göre; katarakt uzun
süre güneş ışınına maruz kalan kişilerde
3.5 kat daha fazla görülüyor. Katarakt
oluştuktan sonra tek tedavi seçeneği ise
ameliyat oluyor. Ameliyat ile opaklaşmış
lens çıkarılıp yerine suni mercek takılıyor.  

Makula dejenerasyonu

Yaşa bağlı sarı nokta hastalığı olarak da
bilinen ‘makula dejenerasyonu’ güneş
ışınlarının gözlerde yol açtığı bir başka

önemli sorunu oluşturu-
yor. Gözün görme mer-
kezi makula, yani sarı
nokta alanı, zararlı UV
ışınlarından etkileniyor.
Güneşe korunmasız ola-
rak doğrudan bakıldı-
ğında, özellikle de güneş
tutulmalarında, ultravi-
yole ışınlarının keskin gör-
memizi sağlayan
makulada yarattığı hasar,
tedavisi mümkün olma-
yan, geri dönüşsüz görme
kaybına yol açabiliyor.

Pterjium (Göz
yüzeyinde et
yürümesi)

Göz yüzeyinin beyaz bö-
lümünü saran konjonk-
tiva zarı, UV ışınlarının
etkisiyle dejenerasyona
uğrayıp kalınlaşma ve
gözün dış merceği olan
kornea üzerine doğru bü-
yüme yapabiliyor. Bu tab-
loya ‘pterjium’,
toplumdaki bilinen adıyla
‘göz yüzeyinde et büyü-
mesi’ deniyor. Kızarıklık,
ağrı, batma ve ileri aşa-
malarında kalıcı kırma
kusuru ile yüksek astig-
mata neden olabiliyor.

Yapılan çeşitli çalışmalarda; bu hastalığın
güneşin bol olduğu bölgelerde, diğer böl-
gelere nazaran 4-10 kat daha fazla görül-
düğü ortaya konmuş. Erken dönemde
kızarıklık için kullanılan damlalar yeterli
gelirken, geç kalındığında ameliyata baş-
vurmak gerekebiliyor. Ameliyatlarda ol-
dukça başarılı sonuçlar elde edilebiliyor.

Göz kapağı kanserleri

Göz kapaklarımız da cildimizin diğer kı-
sımları gibi güneşin zararlı ışınlarından
kötü etkilenebiliyor. Güneş ışınları göz
kapağında sert, düzensiz şekilli ve bü-
yüme gösteren kitlelere veya kötü huylu
benlere (malign melanom) yol açabiliyor.
Kapakta gelişen kanserlerde tek tedavi
cerrahi olarak kitlenin çıkartılması oluyor.
Kapak dokusu sınırlı bir alan olduğu için
geç kalındığında cerrahi sonrası ciddi
kapak deformiteleri bırakabiliyor.  

Göz alerjisi

Göz alerjisi, tıbbi adıyla alerjik konjonkti-
vit; gözlerde yanma, batma, kaşıntı, su-
lanma ve kızarıklıkla kendini gösteriyor.
Göz alerjisi hafif yakınmalarla sınırlı da
kalabiliyor, yaşam kalitesini oldukça bo-
zabilen ve görme kaybına varabilen şid-
dete de ulaşabiliyor. Yaz mevsiminde göz
alerjisine neden olan polen, toz ile güneş
ışını gibi etkenlerden uzak durulması ve
koruyucu önlemler alınması, şikayetlerin
büyük ölçüde hafiflemesini sağlıyor. Ay-
rıca solüsyon ve damla tedavileri de belir-
tilerin hafiflemesinde yararlı oluyor.

Kalitesiz gözlükler gözlerin za-
rarlı ultraviyole ışınlarına nor-
malden daha fazla maruz
kalmalarına yol açıyor. Dolayı-
sıyla sertifikası olan, kaliteli
güneş gözlüklerini kullanın.
Gözlüğünüz göz çevresini tü-
müyle kapatmalı, yüzünüze tam
oturmalı.Güneşin zararlı ışınları
hava bulutluyken de yeryüzüne
ulaşıyor ve gölgelerden de yan-
sıyorlar. Güneş gözlüklerinizi
bulutlu havalarda ve gölgeli or-
tamlarda da kullanın.Göz ka-
paklarına uygun güneş
koruyucu kremlerden faydala-
nın.Siperlikli şapka takmayı
ihmal etmeyin.Göze doğrudan
gelen ışınların yanı sıra deniz ve
havuz suyundan da ışınlar yan-
sıyor. Deniz ve havuzda mut-
laka yüzücü gözlüğü
kullanın.Araç kullanırken gözle-
rinizi güneşten korumaya dikkat
edin. Araç camları UVB ışınları-
nın geçişini büyük oranda önle-
seler de UVA ışınlarına engel
olamıyor.  

6 adımda
gözlerinizi
güneşten
koruyun!

Yaz aylarının gelmesiyle içimizdeki yaşadığımız
heyecanı ve arınmayı yaşam alanımızda

hissettirmenin püf noktalarını anlatan Bodrum 
Mutfak Mobilya Tasarım Ekibi, mutfak 
dekorasyonuyla ilgili birbirinden farklı 

öneriler sunuyor

Sevdiklerinizle en çok özlediğiniz
kahve buluşmalarını yapabilmeniz için
mutfağınızda küçük bir alan ayırarak

muhteşem bir kahve köşesi yapabileceğimizi
söyleyen Bodrum Mutfak Mobilya Tasarım Ekibi,
“ Endişe duyup da gidemediğimiz kafeleri birkaç
dekorasyon fikirleri ile evimize taşımamız müm-
kün. Kahve fincanları ve ikramlık kurabiyeleri ko-
yabileceğiniz pratik bir ünite kurtarıcınız olabilir.
Tezgâhınızın küçük bir alanında farklı dekoratif
ürünler kullanarak da kahve alanı yaratabilirsiniz.
Aynı zamanda mutfağınıza hakim olan renklerde top-
rak tonları ve doğadan sürülmüş birkaç sakin tonu
tercih etmeniz sizi, yaza ve yaşama hazırlamak için
güzel bir başlangıç olacaktır” dedi. Bahçe, veranda,

teras ve havuzların açık havada yemek organi-
zasyonları için misafirlerinize farklı bir de-
neyim yaşatacağının altını
çizen tasarım ekibi, “Açık hava alan-
larınız için misafirleriniz ile aranıza
gönül mesafesi girmeden muhte-
şem bir yemek organize etme-
nize imkan yaratan, hareketli
mutfak modelleri ve pişirme
ünitelerini tercih edebilirsiniz.
Hem kesintisiz ve doyumsuz
ağırlamalar için eğlenceli bir
ortam sunacak, hem de gelen mi-
safirlerin yardımları ile daha az zah-
metli davetler olacaktır” dedi.

Mutfağınız yaza
hazır olsun Şimdi film zamanı

İstanbul Modern, dünyanın
farklı coğrafyalarından sanatçıların
video, animasyon ve kısa filmleri-

nin yer aldığı Artists’ Film International
(Uluslararası Sanatçı Filmleri)

programını çevrimiçi (online)
bir sergi olarak izleyiciyle bu-

luşturuyor. 14. yılında olan
program bu sene “Özen
Göstermek” üzerine
odaklanıyor. Program-
daki sanatçı filmleri İs-
tanbul Modern’in
internet sitesi üzerinden

1- 31 Temmuz 2021 tarih-
leri arasında görülebilir. İs-

tanbul Modern, her yıl
müzede gerçekleştirilen programı

alınan tedbirler kapsamında bu yıl da

müzenin web sitesi üzerinden çevrimiçi bir
sergi olarak sunuyor. 

Birçok film var

Programı ve içeriğini İstanbul Modern Şef
Küratör Öykü Özsoy ve Asistan Küratör
Nilay Dursun oluşturduğu Artists’ Film In-
ternational 2021 çevrimiçi sergisinde dokuz
film gösteriliyor Sena Başöz (İstanbul Mo-
dern, Türkiye); Thania Petersen (Bag Fac-
tory, Johannesburg, Güney Afrika); Clare
Langan (Crawford Sanat Galerisi, Cork, İr-
landa); Giulio Squillacciotti (GAMeC, Ber-
gamo, İtalya); Himali Singh Soin (Project
88, Mumbai, Hindistan); Agne Jokše (CAC,
Vilnius, Litvanya); filmleri 1-31 Temmuz ta-
rihleri arasında izlenebilecek. Program 2021
yılında, “özen göstermek” konusuna 
odaklanıyor. 
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OYUNCU Ayşegül Çınar’ın 
eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu 
Beyoğlu’nda bir mekanda çıkan 
olayda 7’si polis memuru toplam 
12 kişiyi bıçak ve darp sonucu 
yaraladı. Gözaltına alınan Furkan 
Çalıkoğlu ve Ayşegül Çınar, parmak 
izi tespiti için Beyoğlu İlçe Emniyet 

Müdürlüğü’ne götürüldüler. Furkan 
Çalıkoğlu ve Ayşegül Çınar’ın 
parmak izi tespitinin ardından 
ifadeleri alınacak. Bu arada olayla 
ilgili detaylar belli oldu. Edinilen 
bilgiye göre, Ayşegül Çınar ve Furkan 
Çalıkoğlu oturdukları restoranda 
tartıştı. Gürültü üzerine çalışanlar 

tarafından uyarıldılar. Tartışma 
devam edince çalışanlardan biri 
iddiaya göre Furkan Çalıkoğlu’nun 
kafasında şişe kırıp otelden kaçtı. 
Çalışanlar ve Furkan Çalıkoğlu 
arasındaki kavga devam etti. 
Çalıkoğlu ve Çınar, daha sonra 
gözaltına alındı.

12 kişiyi yaralamıştı, gözaltına alındı

i STANBUL İl Jandarma Komutanlığı 
ekipleri uyuşturucu madde kaçak-
çılığı ile mücadeleye yönelik yaptığı 
çalışmalar neticesinde; İstanbul Fatih 

bölgesinde yabancı uyruklu kişilerin iş-
letmiş olduğu ikinci el eşya dükkânından 
piyasaya uyuşturucu madde satışı yaptığı 
yönünde bilgiye ulaştı. Jandarma ekipleri 
Fatih bölgesinde ikinci el eşya satışı ya-
pan dükkânları ve şüphelileri mercek altı-
na aldı. Jandarma ekipleri yapmış olduk-
ları teknik ve fiziki takip ile Suriye uyruklu 
M.E.’yi tespit etti. M.E. üzerindeki çalış-
malarını yoğunlaştıran Jandarma ekipleri 

M.E.nin bağlantılı olduğu şüpheliler ile 
kullandıkları adresleri tek tek belirledi. 

Jandarmadan kaçamadı
Jandarma ekiplerince adli makam-

lardan alınan arama kararına istinaden 
şüpheliler ile suç unsurlarının ele geçiril-
mesi maksadıyla eş zamanlı operasyon 
için düğmeye basıldı. Şüpheliler evin 
camından bahçeye uyuşturucu dolu çan-
tayı attılar ancak bu durum Jandarmanın 
dikkatinden kaçmadı. Tamamı Suriye 
uyruklu olduğu anlaşılan şüphelinin ev ve 
ikinci el eşya satışı yapıldığı beyan edilen 

işyerlerinde yapılan aramalarda eşyaların 
arasına gizlenmiş 22 bin uyuşturucu hap, 
8 kilogram esrar, 2 kilogram metamfeta-
min ele geçirildi. Öte yandan hassas tera-
zi ve ruhsatsız bir tabanca ile çok sayıda 
tabanca fişeği ele geçirildi. M.E., B.N., 
M.H.N., M.A.B., ve O.B. gözaltına alındı. 
Gözaltına alınan şüpheliler jandarma-
daki işlemlerinin ardından sevk edildiği 
adli makamlarca tutuklanarak cezaevine 
gönderildi. Şüphelilerle bağlantısı olduğu 
değerlendirilen diğer şüphelilerin yaka-
lanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü 
öğrenildi.  - DHA

Jandarma ekipleri Suriye uyruklu M.E. liderliğindeki uyuşturucu çetesinin kullandığı iş 
yeri ve evlere eş zamanlı operasyon düzenledi. M.E.’nin de içinde olduğu 5 kişi gözaltına 
alınırken 22 bin uyuşturucu hap, 8 kilogram esrar, 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Suriyeli ceteye 
jandarma 
DARBESi

OLAY, önceki gün akşam saatlerinde 
Büyükçekmece’de meydana geldi. 
Edinilen bilgilere göre Ekrem Binak, 
kaldırımda yürürken bir köpeğin yanında 
havlamasıyla korkup yola atladı. Bu 
sırada yoldan geçen kamyon Binak’a 
çarptı. Binak ağır yaralandı. Çevredeki 
vatandaşların ihbarıyla ile gelen 
ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olay 
sonrası kamyon sürücüsü gözaltına 

alındı. Sürücü gözaltına alındı. İfadesinin 
ardından bırakıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasında
Yaşanan feci olay anı ise güvenlik ka-

merası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, 
Binak’ın yolda yürürken köpeğin havlayarak 
üstüne gelmesi ve sonrasında ise yola atla-
ması görülüyor. Görüntülerin devamında ise 
Binak’a kamyonun çarpması yer alıyor.

Büyükçekmece’de Ekrem Binak isimli genç, kaldırımda yürürken köpeğin 
havlamasından korkarak yola atladı. Bu sırada cadde hızla seyreden kamyon, 

Binak’a çarparak ağır yaraladı. Olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

Köpek korkusuyla
canından olacaktı

SARIYER’DE bir kişinin 
uyuşturucu sattığı bilgisi 
üzerine çalışma yapan polis, 
söz konusu kişinin Ali B. 
olduğunu tespit etti. Sarıyer 
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş 
Büro Amirliği ekipleri, dün saat 
16.00 sıralarında Daruşşafaka 
Caddesi üzerinde durdurduğu 
otomobilinnde Ali B.’yi 
gözaltına aldı. Narkotik köpeği 
‘Ceviz’ ile otomobilde yapılan 
aramada vites topuzunun altına 
saklanmış 22 parça halinde 
uyuşturucu ele geçirildi. Ali 
B.’nin üzerinde bulunan 5 bin 
300 liraya ise el konuldu. Daha 

sonra Ali B.’nin Çayırbaşı 
Mahallesi’nde bulunan evinde 
yapılan aramada ise 48 parça 
uyuşturucu ile tabanca ele 
geçirildi. Ali B.’nin yapılan 
sorgusunda birlikte hareket 
ettiğini söylediği Mustafa A. 
da Ümraniye’de yakalayarak 
gözaltına aldı. Mustafa A.’nın 
otomobilinde yapılan aramada 
özel olarak paketlenmiş satışa 
hazır 22 parça uyuşturucu 
ele geçirildi. Her iki şüpheli 
polisteki işlemlerinin ardından 
çıkarıldıkları mahkemede 
tutuklanarak cezaevine 
gönderildi. - DHA

Beşiktaş’ta 4 arkadaşıyla bir-
likte site havuzuna giren bir 

kişi, köpeğine tekme attığı için 
kavga ettiği yöneticiyi havu-
za attı. O anlar ise güvenlik 

kameralarına yansıdı

OLAY, Ulus Mahallesi’nde bir 
sitede cumartesi akşam saatlerin-
de meydana geldi. İddialara göre, 
site sakini 4 arkadaş havuz ke-
narında oturup sohbet ederken, 
yanlarına gruptan birine ait kö-
pek geldi. Site yönetiminden bir 
kişi de uyararak köpeği havuzun 
yanında uzaklaştırmasını istedi. 
O sırada köpek site yönetiminde 
olan kişinin ayağının yanına 
geldi. Site yöneticisi köpeği tek-
meleyerek uzaklaşırdı. Havuzun 
başında arkadaşlarıyla bulunan 
sahibi, köpeği tekmeleyen yöne-
ticiyle yumruk yumruğa kavgaya 
tutuştu. Köpeğin sahibi kavga 
ettiği site yöneticisini havuza attı. 

Araya site sakinlerin girmesiyle 
kavga sona erdi. Her iki tarafın 
da birbirinden şikayetçi olduğu 
öğrenildi. Parça uyuşturucu ile 
tabanca ele geçirildi. Ali B.’nin 
yapılan sorgusunda birlikte ha-
reket ettiğini söylediği Mustafa 
A. da Ümraniye’de yakalayarak 
gözaltına aldı. Mustafa A.’nın 
otomobilinde yapılan aramada 
özel olarak paketlenmiş satışa 
hazır 22 parça uyuşturucu ele 
geçirildi. Her iki şüpheli polisteki 
işlemlerinin ardından çıkarıldık-
ları mahkemede tutuklanarak 
cezaevine gönderildi.

Sarıyer’de, uyuşturucu satıcılığı yaptığı 
bilgisi üzerine takip edilen bir kişi 
durdurulan otomobilde gözaltına 

alınırken, aracında ve evinde yapılan 
aramada bir miktar uyuşturucu ile 

tabanca ele geçirildi. Birlikte hareket 
ettiği tespit edilen kişi de Ümraniye’de 
bir miktar uyuşrucu ile gözaltına alındı

Torbacılara 
baskın

Sitede kavga çıktı!

BAKIRKÖY’DE, çarpışan 
iki otomobilden biri 
savrularak, yolun karşısına 
geçmeye çalışan yayaya 
çarptı. Kaza anı güvenlik 
kamerasına yansıdı. Kazanın 
etkisiyle savrulan otomobil, 

yolun karşısına geçmeye 
çalışan 3 kişiden birine 
çarptı. Çarpmanın etkisiyle 
savrulan yaya düşerken, 
ihbar üzerine olay yerine 
polis ve sağlık ekipleri sevk 
edildi. Sağlık ekipleri, hafif 

şekilde yaralanan kişiyi 
yaptıkları ilk müdahalenin 
ardından hastaneye kaldırdı. 
Yaralının durumunun iyi 
olduğu öğrenilirken, polis 
ekipleri kaza hakkında 
inceleme başlattı. 

BAKIRKÖY’DE KAZA: 1 YARALI

KAĞITHANE’DE bulunan Sütlüce 
Kavşağı’nda meydana gelen kazada 
taksi ile otomobil çarpıştı. Kazada 
ölen yada yaralanan olmazken taksi 
ve otomobilde hasar meydana geldi. 
Olay saat 23.30 sıralarında Mehmet 
Akif Ersoy Mahallesi İmrahor Cad-
desi’nde meydana geldi. İddiaya göre 
Eyüpsultan istikametinden gelen 34 
CTA 223 plakalı otomobil, Kazım 
Karabekir Caddesi’nden İmrahor 
Caddesi’ne doğru seyir halindeyken 
Sütlüce Kavşağı’nda, İmrahor Cad-
desi üzerinden Beyoğlu istikametine 
doğru seyir halindeki 34 THR 21 
plakalı taksi ile çarpıştı. 34 CTA 223 
plakalı otomobilden inen bir kadın 
olay yerine gelen yakınları tarafından 
teselli edildi. Olay yerine gelen İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 
ekipler, yere dökülen akaryakıt nede-
niyle kumlama çalışması yaptı.

ESENYURT’TA 
bir düğünde kız 
tarafı ile erkek 
tarafı arasında takı 
kavgası yaşandı. 
Takılarını bırakan 
gelin, babası ile 
birlikte düğünden 
çıktı. Kapı önünde 
dünürler arasında 
yaşanan kavgada 
sinir krizi geçiren 
gelin, arabayı yum-

rukladı. Gelinin düğünden kaçışı ve 
kavga anları ise bir vatandaşın cep 
telefonuna yansıdı. Olay, dün akşam 
saatlerinde Esenyurt Fatih Mahal-
lesi’nde yaşandı. İddialara göre dü-
ğünde takı nedeniyle gelin ve damat 
tarafı arasında tartışma çıktı. Duru-
ma sinirlenen gelinin babası, kızını da 
alarak düğünü terk etti.

Takı kavgası çıktı

Allah kurtardı!



K adıköy Belediyesi'nin Kalamış Yat Li-
manı'nın özelleştirilmesiyle ilgili açı-
lan ihaleye katılmak için yaptığı

başvuru Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tara-
fından reddedildi. Başkanlık, özelleştirme uy-
gulamalarında kamu kurum ve kuruluşlarına
devir yapılamayacağını gerekçe göstererek
Kadıköy Belediyesi’nin ihaleye alınmayacağını
duyurdu.  Kadıköy Belediye Başkanı Av. Şer-
dil Dara Odabaşı ise söz konusu kararla ilgili
“Sahilimize çökmelerine izin vermeyeceğiz”
dedi. Odabaşı, Özelleştirme İdaresi Başkanlı-
ğı’nın kararının hukuki olmadığını belirterek
tüm yasal haklarını kullanacaklarını açıkladı. 

Kalamış sahil bizimdir 

Odabaşı yaptığı açıklamada sözlerini şöyle
sürdürdü: "Bildiğiniz gibi geçtiğimiz gün Ka-

lamış sahilinin özelleştirme projesine itiraz
ederek, Kalamış sahil bizimdir dedik, halkın-
dır dedik, Kalamış bizimle güzel dedik. Bele-
diye olarak Kadıköylülerin hakkını korumak
bizim görevimiz.  Üzerimize düşen her türlü
sorumluluğu almaya her zaman hazırız. Bu
nedenle ihaleye girmek istedik. Kadıköylülerin
desteği ile de bu kampanyamız hızla ses ge-
tirdi. Fakat, bugün öğrendik ki halkın hakkını
umursamayanlar, bizi ihale dışı bırakma ka-
rarı almış. Teklif vermemizi bile engelliyorlar!
Çünkü halkın sesinden korktular, çünkü bizle-
rin haklı mücadelesinden korktular. Kamu
faydası gözeten bir projede kamu neden isten-
mez? Halkın seçilmiş temsilcisi neden isten-
mez? Bu proje şimdiden niyetini gösterdi.
Ama bizim mücadelemiz elbette burada bit-
meyecek."

Kalamış bizimle güzel

İhaleye girecek firmalara seslenen Odabaşı,
"Halka rağmen, halkın faydasını gözetmeyen
bir projeye izin vermeyeceğim! Çevreye, ken-
tine, toprağına duyarlı herkesi hafta içi farklı
mahallelerde kuracağımız stantlarımızda diji-
tal imza vermeye davet ediyorum. Biz sonuna
kadar haklı mücadelemizi duyurmaya devam
edeceğiz. Sahilimize çökmelerine izin verme-
yeceğiz çünkü Kalamış bizimle güzel" açıkla-
masını yaptı. 
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Y azıya baba bir giriş yapmak istiyo-
rum. Geçtiğimiz hafta sonu Akalan
Mahallesi’nde Çatalca Belediyesi ta-

rafından “En Baba Festival“ ismiyle dü-
zenlenen Babalar Günü’ne özel hazırlanan
organizasyondan bahsetmek istiyorum. Ça-
banızı, emeğinizi ve bir şey yaptığınızı gös-
termek gayretinde olduğunuzu, tüm özel
günleri önemsiyoruz ve halk için unutul-
maz eğlenceler organize ederek farkınızı
ortaya koymaya çalışıyoruz bilinciyle bu
gibi faaliyetlerde bulunduğunuzun farkın-
dayım. Ancak bu tarz kalabalıklarla dü-
zenlenecek organizasyonların zamanı
olduğunu düşünmüyorum. Ülkemiz ve pek
çok ülke korona salgınıyla mücadele eder-
ken, bilim insanları hala maske, mesafe,
hijyen ve kalabalık ortamlardan uzak ol-
mamızı ısrarla tavsiye ederken onca insanı
bir araya toplayıp halay çekilmesi, çocuk-
ların şişme oyuncaklarda birlikte oynaması
ve daha pek çok kuralın çiğnenmesi bu

zorlu süreçte başta büyük özveri ile çalışan
sağlık çalışanlarının emeğine saygısızlık ol-
duğu görüşündeyim. Bir belediye kalabalık
insan topluluklarının bir arada bulunacağı
organizasyonlar düzenlemekte sakınca gör-
mezse nasıl halka düğünlerinizi az sayıda
kişiyle yapın sınırlamasında bulunulur?
Kim sizin bu uyarılarınızı dikkate alır?
Böyle bir zamanda insanların sağlığını teh-
likeye atacak etkinlikleri desteklemiyor ve
gereksiz buluyorum. Umarım bu etkinlik
sonrası hiç kimse korona illetiyle karşı kar-
şıya kalmaz ve hiçbir çocuk bir sonraki ba-
balar gününü babasız kutlamaz. Etkinliğin
içeriğinin Çatalca ile ne kadar özdeşleştiği
konusuna değinmeyeceğim. Tek tavsiyem
şudur ki fark yaratalım derken de gereksiz,
abartılı ve zamansız faaliyetlerinizi tekrar
gözden geçirin. Günün anlam ve önemine
yaraşır, gösterişli organizasyonlar yapalım
çabasıyla kaş yapayım derken göz 
çıkarmayın.

Çatalca yağmur suyunda boğulur

Ben her ne kadar Çatalca’nın bakir bir
ilçe olarak kalmasını isteyenlerden olsam
da, Çatalca şehirleşmeye doğru hızla ilerli-
yor. Ve bu plansızca büyüme beni endişe-
lendiriyor. Çünkü Çatalca en başta alt
yapısıyla bu büyümeyi kaldıracak dona-
nıma sahip değil. Çatalca’da yaşayanlar bi-
lirler ki her yağmur yağdığında yollar göle
dönüşür ve pek çok işyerini, evi su basar,
yayalar kaldırımda yürüyemez, araçlar yol-
larda kalır. Yağmur sonrası Çatalca’ya tam
anlamıyla kaos hakimdir. Çatalca büyüyor,
gelişiyor, büyük marketler Çatalca’ya geli-
yor yakında alışveriş merkezi de açılır diye
sevinç çığlıkları atanlar bilmiyor ki Ça-
talca bu büyümeye henüz hazır değil ve bir
yağmur suyunda boğulur. Öncelikli olarak

bu gelişime hazırlanılmalı ve buna yağmur
kanallarının yapımı ile başlanması gerek-
tiği görüşündeyim. Her yağmur sonrası Ça-
talca’daki felç durumu ilçedeki yaşamı
oldukça zorlaştırıyor. 

Belki bahsettiğim yağmur kanallarının
yapımı konusu İSKİ’yi ilgilendiren bir ça-
lışma olabilir, ancak ilçe adına söz sahibi
yetkili kişiler gerekli adımları atmaz ise
kimse de bu konuda bir çalışma yapacak
gibi görünmüyor. Belediye Meclis Üyeleri
yapılacak çalışmaların ilk sırasına bu ko-
nuyu almalı ve gerekli görüşmeleri bir an
önce gerçekleştirmelidirler. Çatalca’nın
uzun yıllardır çözülemeyen trafik soru-
nuysa gün geçtikçe daha da çekilmez bir
hal alıyor. Hele ki yaz aylarında doğanın
tüm renklerini barındırması, İstanbul’a
olan yakınlığı nedeniyle günü birlikçileri
cezbeden Çatalca’yı trafik açısından ol-
dukça yoğun günler bekliyor. İBB’nin ilçe
girişinden itibaren ana arterleri kale surla-
rına benzeyen, şehirlerarası yolların bölme-
sinde kullanılan tretuvarlar ile bölmesi
araçların geçişini engellemesini bir yana

bırakıyorum yayalar dahi karşıdan karşıya
geçemiyor. Görüntü kirliliğine ise hiç de-
ğinmiycem. Oysa ki burası ilçe merkezidir
ve hiçbir ilçe merkezinde bu tür yüksek tre-
tuvarlar kullanılmaz. 

Araçlar bu yoldan dönüş yapmak istiyor-
larsa ya Çatalca Devlet Hastanesi’nin ora-
dan dönecek ya da ilçe dışına çıkıp Çakıl
Kavşağı’ndan dönüş yapacak başka bir al-
ternatifi yok. Bu durumda ilçe merkezine
girişte gereksiz bir kargaşa ve trafik sıkı-
şıklığına yol açıyor. İlçe merkezinde kulla-
nılan şu anki güzergahlar ihtiyaca cevap
vermemekte ve acil olarak alternatif güzer-
gahlar belirlenerek trafik rahatlatılmalıdır.
Plansızca büyüyen Çatalca’yı önümüzdeki
yıllarda değil önümüzdeki haftalarda trafik
konusunda zor, yoğun ve çekilmez günler
bekliyor. Çatalca büyürken Çatalcalı evine
gidebilmek için saatlerce araç kuyruğunda
bekleyecek gibi görünüyor. Anahtar, prog-
ramınızdaki işleri önceliklerine göre sırala-
mak değil, öncelikli işleri
programlamaktır.

(Stephen R. Covey)

Kaş yapalım derken göz çıkarmayın

sarıyer, Bahçeköy Yenimahalle Doğan-
bey Caddesi ile Leylak Sokak arasındaki 9
katlı bina geçen cumartesi saat 00.20 sırala-

rında yıkılmıştı. Riskli olduğu gerekçesiyle 2 yıl önce
boşaltılan binada kimsenin olmaması büyük bir faciayı
önlemiş, binadan saçılan moloz parçaları çevrede otu-
ranların evlerinde ve araçlarında hasara yol açmıştı.
Olayda, evi ve araçları zarar görenler kimsenin kendile-
rine ulaşmadığını iddia ederek tepki gösterdi.

Benim bahçeme düştü

Yıkılan binanın karşısındaki tek katlı müstakil evde otu-
ran İbrahim Kaplan, "Cumartesi gününden beri kimse
bana cevap vermiyor. Şu an yağmur yağsa benim evi-
min içerisine her yer su dolacak. Doğalgaz elektrik tesi-
satları var. Bu binadan iki kapı basınçla patladı ve
benim bahçeme düştü. Bu zararın giderilmesini istiyo-
rum. Benim mağduriyetimin yetkililer tarafından gide-
rilmesini istiyorum. Bu konuya duyarlı olmalarını
istiyorum. Kimse de duyar göstermiyor bu konuda. En-
kazda herhangi bir çalışma yapılmadı. Enkaz olduğu
gibi yerinde duruyor" dedi. Yıkılan binanın otopark ka-
pılarının basınçla uçarak önce park halindeki araca
çarptığını daha sonra da evinin bahçesine düştüğünü
söyleyen Kaplan, "Eğer bahçe duvarımdaki demir kor-
kuluklar olmasaydı. Bu kapı parçası diğer evin pencere-
sinden girecekti. Ölümden döndüler" ifadelerini
kullandı. Sarıyer Belediyesi'nden edinilen bilgiye göre
ise, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yazışmaların sür-
düğü, yazışmalar sonucunda gerekli çalışmaların yapı-
lacağı öğrenildi. DHA

Zararımız
ne olacak?
Sarıyer'de, geçen hafta yıkılan 9 katlı binadan
saçılan molozlar yüzünden çevredeki diğer
evler ve araçlar zarar gördü. Oluşan hasar ne-
deniyle bazı mahalle sakinleri olay gününden
bu yana kendilerini kimsenin aramadığını
iddia ederek duruma tepki gösterdi

istanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB),
Erdek, Yalova, Mudanya, Gemlik, Gebze,
Gelibolu, Kocaeli, Tekirdağ, İstanbul ve

Adalar sahillerinin yanı sıra Ege ve Karadeniz’de de gö-
rülen müsilaj ile mücadelesini sürdürüyor. Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı’nın hazırladığı eylem planı
çerçevesinde tüm olanakları ile Marmara Denizi’nde te-
mizlik çalışmaları yürütüyor.  8 Haziran’da başlatılan
ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile koordineli yürütülen
çalışmalarda 4 bin 172 metreküp müsilaj toplandı. İBB
Deniz Hizmetleri Müdürlüğü, tek başına, 2 bin 516
metreküp müsilajı İstanbul sahillerinden temizledi. 20
gün içinde toplam kirliliğin yüzde 45’ini ortadan 
kaldırdı. İBB, Marmara Denizi’nin hem altını hem de
üstünü tehdit eden müsilaja karşı çok yönlü bir müda-
hale stratejisi izliyor. Müsilajı hem denizden hem de ka-
radan temizliyor. Müsilajı bertaraf etme çalışmalarına,
7 Deniz Yüzeyi Temizlik Teknesi (DYT) ve Dredger Ta-
rama Gemisi (DTG) ile katılıyor. Karada ise 70 perso-
nelden oluşan 13 kıyı temizlik ekibi, sahilleri müsilajdan
arındırmak için yoğun bir mesai yapıyor. Açık denizde
yapılan çalışmalarda toplanan müsilajı, en uygun nok-
tadan tahliye edilmesi işleminde kullanıldı. 

Müsilajın yüzde 
45'i temizlendi

BU PROJEYE IZIN 
VERMEYECEGIM!

Savaş Atak
savasatak@gmail.com

KAPSAMA ALANI

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Kadıköy
Belediyesi’nin Cumhurbaşkanı kararnamesi ile özelleştirilen Kalamış Yat Limanı için

gerçekleştirilecek ihaleye alınmayacağını açıkladı. Karara tepki gösteren Kadıköy
Belediye Başkanı Av. Şerdil Dara Odaşı, “Halka rağmen, halkın faydasını

gözetmeyen bir projeye izin vermeyeceğim" dedi.

Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı için 10
yıl önce alınan özelleştirme kararı süreci
devam ederken, 21 Mayıs 2021 tarihinde
resmi Gazete'de yayımlanan Cumhur-
başkanlığı Kararnamesi ile Kalamış Yel-
ken Kulübü için de özelleştirme kararı
alınmış ve tepki çekmişti. Kadıköy bele-
diye başkanı Şerdil Dara Odabaşı da bu
karara tepki göstermiş ve “Kimse buraya
‘çökmesin’ diye, Kadıköy belediyesi ola-

rak yeşil alanı korumak şartıyla biz tali-
biz” açıklamasında bulunmuştu. Kadıköy
belediyesi’nin 7 haziran tarihli meclis
toplantısında ise ihale teknik şartname-
sini almak, teminat ödemesi yapmak ve
ihaleye katılmak için oy birliğiyle başkan
Odabaşı’na yetki verilmiş; başvuru süreci
başlatılmıştı. Fenerbahçe-Kalamış Yat Li-
manı, 7 Temmuz 2021 tarihinde özelleşti-
rilme ihalesine çıkacak.

NE OLMUŞTU?

Şile Sahili’nde çamur isyanı!
Şile Alacalı sahilinde denizin rengi çevredeki maden ocaklarından gelen çamur ile kahverengi oldu. Sadıklı ve
Doğancılı deresinden akan çamurlu suyla rengi değişen sahile denize girmek için gelenler duruma tepki 
gösterdi. Alacalı Köyü Muhtarı Ferhat Çağlayan, "Derelerimiz bitti, ormanlarımız bitti, sıra denize geldi" dedi

Şile Alacalı Mahallesi, Sadıklı
ve Doğancılı deresinden karışan
çamur ve atıklarla denizin ren-

gini değiştirdi. İddialara göre, bölgeye yakın
olan bazı maden ocakları atık depolarında
biriken atıkları, yağmurlu havayı bahane
edip depo kapaklarını açarak derelere bıra-

kıyor. Bu atıklar ise derelerin kirlenmesi ile
birlikte denizin de kirlenmesine neden olu-
yor. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte
tatilciler denize girmeyi ihmal etmiyor. Ba-
zıları tedirgin olduğunu söyleyerek, denize
girmediğini, bazıları ise sıcak havadan ve
pandemiden bunaldığını söyleyerek, denize

gireceklerini belirtti. Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, bölgeden
numune alınarak, incelemeye gönderildi.
Bölgede çalışmalar devam ediyor.

Hiçbir önlem alınmadı

Yıllardır aynı sorunu yaşadıklarını ve bir an
önce çözüm bulunmasını istediğini söyle-
yen Alacalı Köyü Muhtarı Ferhat Çağla-
yan, "Köyümüzün üst kısımlarında
bulunan maden ocaklarından kaynaklanan,
dere yataklarında biriken çamurların yağ-
mur ve sel sularıyla denize kadar inmesi
bizim derdimiz. Yıllardır sorunumuz, bir
türlü çözüm bulunamadı. Derelerimiz bitti,
ormanlarımız bitti, sıra denize geldi. Vaziyet
ortada. Su iki renk hatta üç renk. Anlat-
maya gerek yok. Üzülüyoruz. Yıllardır bu
maden ocaklarına bir önlem alınmadı" diye
konuştu.

İki derenin arasındayız

Fabrika ve ocakların atıklarını bıraktığı Do-
ğancılı deresinde inceleme yapan Muhtar
Ferhat Çağlayan "Şu an burası Doğancılı
deresi. Diğer tarafta da dere var. İki derenin
arasındayız. Köyün üst kısımlarında bulu-
nan maden ocakları, silis kum fabrikaları-

nın biriktirdiği çamurlar bu dereyi bu vazi-
yete getirdi. Şu kenarda gördüğünüz ça-
murlar, yağmur sularıyla dere yükseldiği
zaman bu çamurlar olduğu gibi denize ini-
yor. Denizin rengi de bu sebepten iki renk.
Ufak bir yağmuru fırsat bilip, biriken sula-
rın önlerini açmalarından denizi bu hale ge-
tiriyorlar" şeklinde konuştu.

Bir şeyler yapılmalı

Ailesiyle Alacalı Sahile gelen Berkay Uğur,
"Buranın girişinde bir arkadaş var uyardı,
gelirken. 'Suyun rengi çok bulanık, buradaki
fabrikalardan kaynaklanıyor' diye. Çok
fazla giremedik, denize. Bir serinleyip çıktık.
Yüzemiyoruz. İnsanlar tedirgin oluyor tabi.
Çocuk çok fazla burada. Çok sağlıklı değil.
Artık buradaki fabrikaların filtreleme sis-
temleri mi kontrol edilmeli, suya atılan şey-
lerin ne olduğu mu öğrenilmeli bilmiyorum
ama bir şeyler yapılmadı" ifadelerini kul-
landı. Ahmet İbiş ise "Fark ettik denizi. Biz
de bir tedirgin olduk, ilk geldiğimizde.
Maden ocaklarının atıklarının karıştığı ile il-
gili bir duyum aldık ama ülke olarak zor bir
süreçten geçtik. Korona bizi çok bunalttı.
Girdik suya, ne yapalım. İnşallah, bir tehli-
kesi olmaz" dedi. DHA



Ç iftlikköy Mahallesi'nde yaşanan sel
olaylarını önlemek amacıyla tarlalar
arasına çeşitli noktalara su kanalları

açıldı. Gelen yağmur sularının tarlaları bas-
madan dereye akması için açılan 2-3 metre-
lik kanallardan biri geçtiğimiz hafta kimliği
belirsiz kişilerce hafriyatla dolduruldu. Dö-
külen hafriyatın altına ise çapı yaklaşık 60
santimetre olan su borusu yerleştirildi.
Mevcut su kanalının bile zaman zaman ye-
tersiz kaldığını söyleyen tarla sahipleri su
borusunun yetersiz kalacağını ve tarlaların

suyla dolacağını düşünüyor.

Doğaya zarar verecek

Yıllar önce sel sularının bir adam boyunu
geçtiği dönemler olduğunu anlatan 64 ya-
şındaki köy sakinlerinden Recep Alyağız,
"Tam ne zaman döküldü bilmiyoruz. Geçti-
ğimiz hafta içerisinde döküldü, yeni fark
ettik. Eskiden buradan dereye kadar giden
bir kanal geçiyordu. Suyla, ateşin önüne ge-
çilmez. Yukarıdan su geldiği zaman su, haf-
riyatı olduğu gibi zaten götürecek.

Duyduğumuza göre yukarıları da doldura-
cakmış, o zaman tüm tarlalara zarar vere-
cek" dedi.

Bir evin gideri falan değil 

Yerleştirilen su borusunun faydasız olaca-
ğını da belirten Alyağız, "Bu bir evin gideri
falan değil doğadan gelen suyun önüne ge-
çilmez. Bir kaynak suyu olarak düşünmeyin
bunu sel bu. Selin önüne geçilir mi? Geçil-
mez. Bizim en büyük korkumuz bu kanal
bu suyu taşıyamayacak ve buradan aşağı

bu doğaya zarar verecek. Bu herkesin ma-
lına zarar verecek" diye konuştu. Mahalle-
nin başka noktalarına da hafriyat
döküldüğü görülürken, zabıta ekiplerinin
olayla ilgili tutanak tuttuğu öğrenildi. Ma-
halle sakinleri ve tarla sahipleri yetkililerden
çözüm bekliyor. Belediyeden edinilen bil-
giye göre ise kaçak döküm yapanların tespit
edildiğini ve hafriyatı kaldırmaları için bir
hafta süre tanındığını açıkladı. Ayrıca kaçak
hafriyat dökenlere para cezası kesildiği be-
lirtildi. DHA

ÇEVRE ve HUKUKİ HAKLARIMIZ

Utku KIZILTAN

utkukiziltan@gmail.com 
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T üm dünyada fırtınalar, kasırgalar, seller bize bir
şeyler söylüyor. Ama dinleyen kim? 
Sevgili doğasever dostlarım, kardeşlerim, ço-

cuklarım hepimiz günlük sıkıntılarımız içinde bocalıyo-
ruz. Hiç düşündünüz mü, bir gölde balıksınız, gölün
suyunu büyük pompalarla çekiyorlar su gittikçe azalı-
yor ve sonunda göl kuruyor. Peki, balık ne olacak sizce.
Ölecek. Evet, bu misali ormana, toprağa, suya, havaya
da verebiliriz. Bir gün GDO’lu besinlerden bahsediyo-
ruz, bir gün hava kirliliğinde, bir gün su kirliliğinden
bunun sonu ne olur sizce. 

Balığa ne olduysa bize de o olacak. 8-9 yıl önce Tür-
kiye’nin 81 ilinden davet edilen STK temsilcileri, üni-
versite temsilcileri ile Bursa Nilüfer ilçesi ve Rize –
İkizdere’de üçer gün 90-100 kişi ile yaptığımız çalış-
malarda sorunlara çareler aradık. Sonucu hükümete
bildirdik. Ne değişti? Hala nehirlerimiz göllerimiz, de-
nizlerimiz hele ki marmara'da  bu yaşa kadar hiç duy-
madığım salya kirliliği.  Ön araştırma yapılmadan
yapılan HES’ler, barajlar, setler, dereyi boru içine alıp
bir başka yere götürmeler nedeniyle akmıyor akma-
yınca da deltalar denizler ölüyor. Akarsular, fabrika ve
evsel atıklar, kimyasal tarım ilaçları yüzünden lacivert
akan zehirli su olmuş. Yaz aylarında dolaştığım
Trakya’da, Istıranca derelerinin İSKİ tarafından boru-
larla İstanbul’a taşınması yanında şimdi sondajlarla çı-
karılan yer altı suları da taşınıyor. Ya denizlerimiz,
Marmara denizinde 3-5 tür balık kaldı. Bırak Mar-
mara ya ağını, Büyükçekmece koyunda bile troller, gır-
gırlar denizin dibini kazıyor. 

Martıları besleyecek büyüklükte balık çıkarıyorlar.
Hele bu denizleri bekleyen en büyük felaket asrın akıllı-
sından çıkan asrın projesi “Kanal İstanbul” bu felaketi
çok büyütecek. Biz de yaşayarak anlayacağız. Bu iki
denizin doğal dengesi bozulacak. Çünkü ne ısısı ne tuzu
uymaz birbirine. Ayrıca İstanbul’u besleyen su kaynak-
ları da darbe yiyecek. Tamam, bunları yok ediyoruz da,
diğer doğal kaynaklarımız ne durumda? Göllerimiz ku-
ruyor, Bu günlerde en çok Eğirdir, Beyşehir, Burdur
gibi göller bölgesinden E-posta geliyor bana. Bir taraf-
tan tüm pislikler göllere akıtılırken bir taraftan gölü
besleyen dereler kanallarla taşınıyor. Kuş cenneti diye
bildiğimiz Manyas bile ölüyor. Başka ne kaldı doğal
varlıklarımızdan ormanlarımız mı? Onlar şimdi satılık.
Haber Türk gazetesi çevre sahifesinde zaman zaman
okuduğum Süha Umar hep üstünde durduğum, tüm
Türkiye Çevre Gönüllüleri, Doğa Dostlarıyla haberleşti-
ğim bu konuları kaleme almış diyor ki; Kaz Dağları Or-
manları madencilere, Ege ve Ak Deniz Ormanları
turizmcilere, Bolu Ormanları villacılara satılıyor. Bütün
bu ormanlar ayrıca “üretim” adıyla ormancılar tara-
fından yok ediliyor. 

Daha geçtiğimiz Cumartesi toplantımızda bir misa-
fir, Avrupa’da ormanları gezerken kırılmış, çürümüş
ağaçları yerde yatarken gördüm gezdirene sordum,
bunlar çirkin bir manzara oluşturuyor neden toplanıp
götürülmüyor dedim. Onlar çürüyecek genç ağaçlara
besin olacak diye cevapladı dedi. Düşünce farkına
bakın. Bütün bu nehirlerde, göllerde, denizlerde, or-
manlarda yaşayan canlılar var. Onların yaşamına da set
koyuyoruz. Bir de bilgisiz, bilinçsiz eli tüfekliler. Bu
günlerde gazetelerde okuyorsunuzdur, bir Anadolu
parsı daha vurulmuş, sayısız tavşan avlanmış. Bunların
da yaşam hakkı var nesillerini sürdürmek zorundalar.
Ama biz bu günü düşünüp onları paraya çevirmek için
büyük, küçük, ana, yavru demeden avlıyoruz. Bir avcı-
lık yasası, balıkçılık yasası çıkmıştı. Şimdi hedef bu ya-
saları işler hale getirmek. Yine sonuç eğitim, eğitim,
eğitim. Bu konuda çalışan derneğimiz DEÇED 2 yıl ön-
cesine kadar her yıl 350 öğretmen ve okul aile birliği
üyesine seminer verir. Okullarda Çevre Eğitimi ve Uy-
gulaması Projesini uygulardık şimdi yapamıyoruz. Bu
projeyi yazıp o tarihteki gerçek çevre dostu valimiz
Erol Çakır’a kabul ettiren, sevgili dostlarım o zamanın
İl Çevre Müdürü Yavuz Çengel ve yardımcısı İslam Sa-
dıker’in de hakkını yememek lazım. Çevre eğitimi çok
önemli inşallah yine yapabiliriz. 

Sağlıklı kalmanız dileklerimle.

Doğamız bize ihtar 
üstüne ihtar gönderiyor

Çatalca'da olası sel baskınlarına karşı tarlalar arasına açılan su
kanalı, kimliği belirsiz kişilerce hafriyatla dolduruldu. Hafriyatın
altına ise yaklaşık 60 santimetre genişliğinde su borusu
konuldu. 2-3 metrelik su kanalının bile sellerde yetersiz
kaldığını söyleyen tarla sahipleri yetkililerden yardım istedi.
Çatalca Belediyesi ise kaçak döküm yapanların tespit edildiğini
ve hafriyatı kaldırmaları için bir hafta süre tanındığını açıkladı
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Gelen yağmur 
sularının tarlaları
basmadan dereye
akması için açılan 

2 metrelik kanallar-
dan biri geçtiğimiz

hafta kimliği belirsiz
kişilerce hafriyatla

dolduruldu. 

50 yılın emeği var
Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’nin yılıkmasına tepkisini sürdüren müzenin 
kurucusu Kenan Balcı, "Burada 50 yılın emeği, birikimi var. 50 yıldır hiç bir ücret
talep etmeden ücretsiz bir şekilde hizmet verdik. Bize mühlet bile vermeden
müzeyi yıktılar. Bu müze Kenan’ın değildir. Öğrencilerindir. Halkındır" dedi

Geçtiğimiz günlerde
Beylikdüzü Belediyesi
tarafından bir kısmı yı-

kılan Türkiye Deniz Canlıları Mü-
zesi'nin kurucusu Kenan Balcı,
"Burada 50 yılın emeği, birikimi
var. 50 yıldır hiç bir ücret talep et-
meden ücretsiz bir şekilde hizmet
verdik. Bize mühlet bile vermeden
müzeyi yıktılar. Bu müze Kenan’ın
değildir. Öğrencilerindir. Halkın-
dır. Kimseden bir talebimiz olma-
mıştır. Biz bu müzeyi vatandaşlara
armağan ettik. İmamoğlu müze-
mizi yıktırdı. Beylikdüzü Belediye
Başkanı olduğu dönem bize ver-
diği sözleri tutmadı" şeklinde 
konuştu.

Bizim arazimiz kullandılar

Kendilerine tahsis edilen yerin be-
lediye encümeni kararıyla verildi-
ğini dile getiren müze kurucusu
Balıkçı Kenan, "Anadolu Caddesi
ve tretuvar bizim tapulu mülkü-
müz. Biz yolu kapatma bahsi
olunca Ekrem İmamoğlu bize,
bizim belediyeden kiralamış oldu-
ğumuz alanla tapulu malımız
olan Anadolu Caddesi’ni takas
ederiz dedi. Biz sizden kira alma-
yız. Sende yolu kapatma. Sen
bizim yeri kullan bizde senin yerini
kullanalım dedi. 7 senedir bizim
arazimizi kullandılar. Ben bu alanı
belediyenin ısrarı üzerine 12 sene
önce kiraladım. Meclisten geçti.
Encümen kararıyla verildi. Bizde
Türkiye Deniz Canlıları Müze-
si’nin bulunduğu yeri kullandık.
Belediyede bizden kira almadı.

Bizde belediyeden kira almadık.
Bizim kiraladığımız yer zaten Tür-
kiye Deniz Canlıları Müzesi.
Ekrem İmamoğlu bugün, yarın
diyerek 7 yılı geçirdi. Yerimizi tes-
lim etmiyor. Anadolu Caddesi ve
tretuvarı Türkiye Deniz Canlıları
Balıkçı Kenan’ın tapulu yeridir.
Yolu tretuvarı alıp arka taraftan
yer verip takas yapacaktı. Yap-
madı, yaptırmadı. Söz verdi, sö-
zünde durmadı. Tapulu yerimizi
işgal etti, ettiriyor. Değişik senaryo
yazarak Türk halkının malı olan
dünyada ilk olan Türkiye Deniz
Canlıları Müzesi’ni yıktı, yıktırdı"
açıklamasında bulundu. 

Hiç bir ticari faaliyeti yoktu

Anadolu Caddesi ile tapulu arazi-
nin arka tarafından takas için yer
verildiğini belirten Balıkçı Kenan,
"Müzenin bulunduğu alanda hiç
bir ticari faaliyetimiz yok. Vatan-
daş için sunduğumuz hiçbir ücret
almadığımız, Türk halkına adadı-
ğımız mumya balıklar vardı. 50
senedir öğrenciler denizi, balığı
sevsinler diye onlara tahsis ettik.
Üniversite öğrencileri gelip Tür-
kiye Deniz Canlıları Müzesi’nde
derslerini çalışıp, hatıra fotoğraf-
ları çektirdi. 7 senedir bizim yeri-
mizi kullanan Beylikdüzü
Belediyesi sözünde durmadı. 50
senedir ücretsiz olarak sunduğu-
muz balıklar şu anda yerlerde.
Çok üzgünüm. Halkımız için üz-
günüm. Öğrencilerimiz için üzgü-
nüm. Bu değerli balıklar yerlerdi"
ifadelerini kullandı.  BARIŞ KIŞ

Bu müzede 

Bu bahçeler
çoğaltılmalı 
Japon Botanikçi Akira Miyawaki’nin
‘Miyawaki Tekniği’ kullanılarak oluşturulan
‘Beyoğlu Miyawaki Mahalle Bahçesi’ hizmete
açıldı. Beyoğlu Kaymakamı Mustafa
Demirelli, "Deprem nedeniyle de bu
alanların çoğaltılması önemlidir diye
düşünüyorum” diye konuştu

Japon Botanikçi Akira Miyawaki’nin
adını taşıyan yöntemle, dar alanlarda
farklı bitki türleri, birbirine yakın şekilde

dikiliyor ve bitkilerin sadece üstten güneş almaları
sağlanıyor. ‘Beyoğlu Miyawaki Mahalle Bah-
çesi’nde çevreyle uyumlu bir yaşam alanı tasar-
landı. Miyawaki Bitkilendirme Alanına ağaç,
ağaççık, çalı ve muhtelif bitkilerden oluşan bin
740 adet bitkinin dikildiği bahçede; yeşil alan,
çocuk oyun alanı ve dinlenme mekanları da yer
alıyor.

Bu parklar çok önemli

Mahalle Bahçesinin açılışına katılan Beyoğlu
Kaymakamı Mustafa Demirelli, "Bu küçük alanın
bu şekilde değerlendirilmiş olması çok değerli. Be-
yoğlu kentleşmesini yıllar önce tamamladığı için
büyük alanlar yok ama küçük alanların değerlen-
dirilmesi çocukların neşe ile parkları doldurması
bizler için çok önemli. Büyükler için de bu parklar
çok önemli. Deprem nedeniyle de bu alanların
çoğaltılması önemlidir diye düşünüyorum. Yapı-
mında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum”
diye konuştu.

İnşallah sayıları 100 olur

Bahçenin açılışını çocuklar ve mahalle sakinleri
eşliğinde yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Hay-
dar Ali Yıldız, "Yola çıkarken, daha yeşil daha hu-
zurlu ve daha güvenli bir Beyoğlu hayaliyle yola
çıkmıştık. Şu ana kadar mahallelerimizin uygun
noktalarında bu bahçelerimizi yapıyoruz. Uygun
olan yerlerde oyun grupları da var. Çocuklarımız
sporlarını yapabilsin, aileleri onlara refakat edebil-
sin istiyoruz. Huzurlu bir Beyoğlu’nu bu şekilde
inşa etme gayretimiz var. Bu 19’uncusu. 60-70
noktada mahalle bahçesi yapmayı planlıyoruz in-
şallah sayıları 100 olur” dedi. Yıldız, çocuklara
bahçe hakkındaki düşüncelerini sorduğunda "iyi
ki yaptınız" cevabını aldı.

Çocukların ismiyle büyüyor

Yıldız, "Bu mahallelerde doğan çocuklar adına
barışın, kardeşliğin simgesi zeytin ağaçlarını di-
kiyoruz. Böylece çocuklarımız adlarıyla birlikte
zeytin ağaçlarıyla birlikte büyüyor. Bu ağaçların
büyümesiyle ortaya bambaşka bir mahalle bah-
çesi çıkmış olacak. Çocuklarımız okuldan
sonra, tatillerde bu bahçelerde oynayacak. Aile-
leri bu bahçede vakit geçirirken çocuklar da yeni
yapılacak olan okulda okuyacaklar” ifadelerini
kullandı. DHA

Yerinde aşı 
uygulaması
Üsküdar'daki Harem Otogarı'nda
yerinde aşı uygulaması
kapsamında yolcular ve 
çalışanlara koronavirüs 
aşısı yapıldı. Aşı yaptıranlar 
uygulamadan 
memnun 
olduklarını 
söyledi

Koronavirüsle mücadelede aşılama
çalışmaları hız kesmeden devam eder-
ken, yerinde aşılama uygulamaları da

mobil ekipler aracılığıyla sürüyor. Çalışmalar kap-
samında sağlık ekipleri bugün, Harem Otoga-
rı'nda aşı yaptı. Otogar işletme noktasında hazırlık
yapan ekipler, otogarı kullanan yolcu ve çalışan-
lara anonsla duyuru yaptı. Anonsun ardından ge-
lenler tek tek aşılarını oldu. Aşı olan Mesut Çakır,
"İkinci doz aşımı oldum. Çok güzel bir uygulama.
Herkese tavsiye ediyorum. Tesadüfen gördüm.
Zaten ikinci aşımı olacaktım. Böyle bir uygulama
için de teşekkür ederim" dedi. Otogarda aşı olan
Alparslan Kılıç, "Anons geçtiler. Vakit bulamamış-

tım gitmeye. Güzel bir çalışma. Uygulamadan
memnun oldum" şeklinde konuştu. Harem Oto-
garı'ndaki aşı uygulamasının önümüzdeki gün-
lerde de süreceği öğrenildi. DHA



Y apı Kredi Genel Müdür Yardımcısı
Yakup Doğan, halihazırda nakitsiz
topluma geçme çabaları olduğunu,

fiziksel paraya ihtiyacın artık daha da aza-
lacağını belirterek, "Merkeze bağlı kripto
para olan dijital para fikri güçlenmeye baş-
lamıştı ancak daha zamanı olduğu söyle-
niyordu. Ülkemiz, dünyadaki bu akımda
dijital sistemin bir parçası olabilir. İstanbul,
dijital finans merkezi olabilir." dedi.
Doğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19)
salgınının bankacılık sektörü teknolojilerine
etkisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Salgının etkisiyle dijitalleşmenin, hayatın her
alanında vazgeçilmez bir unsur haline geldi-
ğini ve fiziksel dünyadaki işlemlerin her
alanda hızla dijital dünyaya taşındığını ak-
taran Doğan, bununla birlikte her anlamda
en dikkat çekici değişimlerin yaşandığı sek-
törlerin başında bankacılığın geldiğini vur-
guladı. Doğan, Yapı Kredi olarak uzun
yıllar önce dijital bankacılık alanında sınır-
ları kaldırmak için yola çıktıklarını, bu yolda,
sınırları kaldıran teknolojileri üretme hedefi
ile dijital stratejilerini oluşturduklarını an-
lattı. Sektördeki güçlü konumları ve kurum
kimliğinin önemli bir parçası olan yenilikçi
ruhla sayısız inovasyonu sektörle tanıştır-
dıklarını ve standartları belirleyen çalışma-
lara imza attıklarını bildiren Doğan, şunları
kaydetti: "Tüm bunlar neticesinde müşteri-
lerimiz, şubelerimizden sunulan hemen
hemen tüm işlemleri Yapı Kredi dijital ka-
nallarından tamamlayabiliyor. Bireysel ve
kurumsal müşterilerimiz, 800'ün üzerinde
bankacılık işlemini kolaylıkla gerçekleştirile-
biliyor. 2020 yılında mobil aktif müşteri ade-
dimiz bir önceki yıla kıyasla yüzde 20 artış
gösterdi. Aynı şekilde, salgın öncesinde diji-

talle tanışmamış müşterilerimizin yüzde
12'si bu dönemde dijital bankacılık kanalla-
rımızı kullanmaya başladı. Salgın öncesinde
yaş ortalaması 30 ila 33 arasında değişen
mobil bankacılık müşterilerimize artık yeni
bir kullanıcı kitlesi daha eklendi. Artık 65 yaş
ve üzeri müşterilerimizi de Yapı Kredi Mo-
bil'i sıkça kullananlar arasında görüyoruz.
Temassız işlemlerin hayati önem kazandığı
salgın döneminde şubeye gitmeden Yapı
Kredi müşterisi olmak isteyen kullanıcılara
sunduğumuz 'Görüntülü İşlem Asistanları'
yoğun ilgi gördü. 'Görüntülü İşlem Asistan-
ları' aracılığıyla 2020 yılında yeni müşteri ka-
zanımımız yüzde 212 artış gösterdi."

Önemli teknolojiler var

Doğan, bu dönemde müşterilerin kolayca
benimsediği hizmetlerden birisinin de
ödeme deneyimini kolaylaştıran teknolojiler
olduğunu söyledi. Yapı Kredi Mobil ve
World Mobil uygulamalarında yer alan
World Pay menüsüyle müşterilerin alışveriş-
lerini "QR Kod ile Ödeme" özelliği saye-
sinde hızlı bir şekilde tamamlayabildiğini
aktaran Doğan, "Ayrıca, Mobil Ödeme ile
NFC destekli Android cihazlar ile telefonu
POS'a yaklaştırarak doğrudan ödeme yapı-
labiliyor. World Pay çözümlerinden bir di-

ğeri olan 'Araçta Ödeme' fonksiyonuyla ise
müşterilerimiz, Opet istasyonlarında yapa-
cakları akaryakıt alışverişlerini araçlarından
inmeden kolayca tamamlayabiliyor. Fiziksel
temastan uzak durmanın büyük önem ka-
zandığı salgın döneminde temassız ödeme-
lerde de ciddi bir artış oldu. 2020 yılında
Yapı Kredi kredi kartı ile yapılan temassız
ödeme hacmi 4 kat yükseldi. Kredi kartı
müşterilerimiz her 3 fiziki satın alma işle-
minden 2'sini temassız olarak gerçekleş-
tirdi." şeklinde konuştu. "Yeni dönemin,
fiziksel dünyadaki işlemlerin dijitale taşına-
cağı bir dönem olacağını öngörüyoruz"
Yakup Doğan, salgın süreci ve yeni normale
geçişle beraber alışkanlıklar ile rutinlerin de
bu doğrultuda değiştiğini, yenilendiğini söy-
ledi. Mobilden, internetten veya çağrı mer-
kezinden halledebilecek işlemleri, şubeye
gelerek yapmak isteyen herkesin artık bu iş-
lemleri şube dışı kanallardan daha hızlı ve
daha kolay bir şekilde yapabildiklerine ikna
olduğunu aktaran Doğan, dolayısıyla bazı-
ları için yeni olan dijital dünyanın, hayatın
parçası haline geldiğini belirtti. Salgının, bu
anlamda toplumun uzun vadede yapacağı
şeyleri hızlandıracak bir çarpan faktörü kat-
tığını vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:
"Yeni dönemin, fiziksel dünyadaki işlemlerin

dijitale taşınacağı bir dönem olacağını ön-
görüyoruz. Salgın sürecinin yaşattığı tec-
rübe ile yeni dönemde artık daha fazla ıslak
imza gerektiren işlemlerin de dijitale taşındı-
ğına şahit olacağız. Bu kapsamda senetler,
çekler, poliçeler, taşıt rehinleri, konut kredisi
tapu işlemleri, ipotek işlemleri gibi ticari se-
netlere dayalı bankacılık hizmetlerinin mev-
zuat ve teknolojiyle dijitale dönüşeceğini
söyleyebiliriz. Ülkemiz, ödeme sistemleri
açısından iyi bir noktada ama ödeme yön-
temleri açısından tam anlamıyla dijitalleş-
miş değil. Yani ödemenin yöntemleri
dijitalleşmiş durumda, bir teknoloji ya da
yazılımla çalışıyor. Ancak ödemenin dene-
yimi hem müşteri hem de iş yeri tarafında
dijital değil. Arkada takas sistemi olan bir
teknolojik altyapı var fakat deneyim halen
çok fiziksel. Kart fiziksel, POS fiziksel, do-
kunduğumuz şey fiziksel... Ancak bireyden
bireye para gönderilebilmesi için NFC kul-
lanımı, QR Kod ile işlem yapılabilmesi git-
gide yaygınlaşıyor. Bu da nakit kullanımını
azaltacak bir faktör olacaktır." Doğan, te-
massız bankacılığın,  finansal sistemlerin
standardı olduğunu söyledi.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin
saat 10.00'daki verilerine göre,
salı günü en yüksek elektrik tüke-

timi 49 bin 316 megavatsaatle saat 15.00'te,
en düşük tüketim ise 33 bin 214 megavatsa-
atle 07.00'de gerçekleşti. Türkiye'de dün

günlük bazda 1 milyon 26 bin 134 megavat-
saat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 19
bin 748 megavatsaat oldu. Böylece sıcaklık-
ların artmaya devam etmesi ve elektrik tale-
binin artmasıyla tüketimde tüm zamanların
rekoru kırıldı. Üretimde ilk sırada yüzde 34

payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu
yüzde 16,1 ile barajlı hidroelektrik santralleri
ve yüzde 14,8 ile ithal kömür santralleri iz-
ledi. Öte yandan dün 6 bin 39 megavatsaat
elektrik ithalatı, 12 bin 167 megavatsaat
elektrik ihracatı yapıldı.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1404767)

T.C. BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ HASTANESİ
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Türkiye uzaya
gidecek!
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Kırşehir’de
kurduğu medresede astronomi eğitimi veren 
Cacabey’in mirasının, aya gitme, uzaya gitme 
misyonu için büyük önem arz ettiğini belirtti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,
Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde iş in-
sanlarıyla gerçekleştirdiği İstişare ve Değerlen-

dirme Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, Ahiliğin merkezi
şehrin kendileri için önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2021 yılını Ahi
Evran Yılı olarak ilan ettiğini anımsatan Varank, yüzlerce
yıldır Ahilik geleneğini yaşatmış tüm esnaf ve sanatkarları
rahmetle andığını belirtti. Varank, Kovid-19 salgınının tüm
dünyada ekonomik ve sosyal hayatı derinden etkilediğine
işaret ederek, Türkiye’nin sağlık ve ekonomi arasında den-
geli politikalar uyguladığını vurguladı. Kırşehir’in kendi öl-
çeğinde ülke ekonomisine azami seviyede katkı verdiğine
dikkati çeken Varank, ilin sanayi performansının düzenli bir
şekilde arttığını ve il ekonomisinde tarımın da önemli bir
yeri olduğunu dile getirdi. Varank, sanayinin şehrin milli ge-
liri içindeki payındaki artıştan bahsederek, bunun ilin ihra-
cat performansına da yansıdığını kaydetti. Tarım
sektörünün Kırşehir’in ekonomisinde yüzde 25’ler civarında
bir paya sahip olduğunu ifade eden Varank, "Bu durum, ta-
rıma dayalı sanayi sektörlerini hem üretim hem de istihdam
anlamında önemli bir konuma taşıyor." değerlendirmesinde
bulundu. Varank, ilde Petlas gibi ihracat ve istihdamda
başat sanayi firmalarının bulunduğuna işaret ederek, gıda,
metal eşya, bitkisel ve hayvansal üretim, makine gibi sektör-
lerde de kayda değer firmaların bulunduğunu anlattı.

Gelişmeye açık alanları tespit edeceğiz

Şehrin ekonomisinin son 19 yılda kaydettiği gelişmeye Ba-
kanlık olarak destek olduklarını aktaran Varank, “Sanayi
altyapısını geliştirmek üzere hem mevcut OSB ve küçük sa-
nayi sitelerini geliştirdik hem de yenilerini kurduk. Şehri-
mizde sadece OSB var iken bugün ikisi tamamlandı,
üçüncüsünün altyapı çalışmaları devam ediyor. Bu
OSB’lere bugüne kadar yaptığımız yatırım tutarı 120 mil-
yon lirayı aştı.” diye konuştu. Varank, işletmelerin üretim ve
ihracatını sağlayacak destekler de verdiklerine değinerek,
“KOSGEB aracılığıyla 26 milyon, TÜBİTAK ile 20 milyon,
Ahiler Kalkınma Ajansı ile 47 milyon, KOP İdaremiz ile 83
milyon liraya yakın kaynağı Kırşehir’in hizmetine sunduk.”
bilgilerini paylaştı. Şehirdeki özel sektör yatırımlarını artır-
mak üzere 2012’den bu yana 3 milyar lira yatırım öngörüsü
olan 155 projeye yatırım teşvik belgesi düzenlediklerini be-
lirten Varank, bu yatırımların 66’sının hayata geçirildiğini ve
bu sayede 2 binden fazla istihdam oluşturulduğunu bil-
dirdi. Varank, Kırşehir’in daha büyük bir potansiyele sahip
olduğunun farkında olduklarını vurgulayarak, gelişmeye
açık alanları tespit ederek yenilikçi projelerle bunları ekono-
miye kazandıracaklarına dikkati çekti.

Elektrik tüketiminde rekor kırıldıSıcaklıkların yükselmesi ve
talebinin artmasıyla birlikte
elektrik tüketiminde önceki
gün 1 milyon 19 bin 748

megavatsaatle tüm
zamanların rekoru kırıldı

Yapı Kredi Genel Müdür
Yardımcısı Yakup Doğan,
halihazırda nakitsiz
topluma geçme çabaları
olduğunu, fiziksel paraya
ihtiyacın artık daha da
azalacağını belirterek,
"İstanbul, dijital finans
merkezi olabilir" dedi

ISTANBUL FINANS
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Doğan, içinde bulundukları dönemde yeniliğe
açık olan fintech ve bankaların halihazırda uygu-
lama arayüzlerini geliştirerek pazardaki yerlerini
almak için konumlanmaya başladığını söyledi.Bu
gelişmelerle birlikte başta Avrupa olmak üzere
pek çok ülkede geleneksel bankacılığı büyük öl-
çüde bir değişimin beklediğine işaret eden
Doğan, şu değerlendirmelerde bulundu: "Hem
Türkiye'de hem de dünyada yenilikçi kuruluşlara
baktığımızda, rekabete ve teknolojik gelişmelere
ayak uydurarak pazar pa-
yını artırmayı hedefledikle-
rini görüyoruz. Bu sebeple
de pek çok yenilikçi ürünü
geliştirmek ve mevcut
ürünleri farklılaştırmak ko-
nusunda önemli yatırımlar
yapılıyor. Odak noktalarında
ise geleneksel bankacılığın
yanında kişisel finans yöne-
timi ve hatta yapay zeka ile
kişiselleştirilmiş finansal
tavsiyeler vermek gibi ko-
nular yer alıyor. Fintech'ler başta olmak üzere
tüm finans kuruluşları, yapacakları iş birliği doğ-
rultusunda müşterilerine büyük ölçüde kişiselleş-
tirilmiş ürün ve hizmetler sunmaya başlayacak.
Bunun ilk örneklerini şu anda Avrupa, Amerika ve
pek çok ülkede gözlemliyoruz. Başta para olmak
üzere bankacılıkta fiziksel enstrümanların dijitale
dönüşeceği bambaşka bir döneme giriyoruz. Diji-
tal uygarlık dönemi başlıyor diyebiliriz. A'dan Z'ye
her şeyi dijital dünyaya taşıyacağımız bir dönem
olacak. Fiziksel parayla vedalaşmaya yakın bulu-
nuyoruz. Zaten halihazırda nakitsiz topluma
geçme çabaları vardı. Fiziksel paraya ihtiyaç artık
daha da azalacak. Merkeze bağlı kripto para olan
dijital para fikri güçlenmeye başlamıştı ancak
daha zamanı olduğu söyleniyordu.”

Geleneksel 
bankacılık bitiyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup
Toplantısı'nda yaptığı konuşmada CHP Genel
Başkanı Kılıçdaroğlu için "CHP Genel Başkanı

artık siyasetin değil tıp ilminin, psikiyatrinin
konusudur" dedi. Kılıçdaroğlu'nun Katarlı

öğrencilere Türkiye'de sınavsız tıp fakültesi
iddiasına da sert tepki gösteren Erdoğan, "Bu ne

densizliktir, terbiyesizliktir. Tepeden tırnağa hepsi
yalan. Türkiye CHP zihniyetinin yalan ve iftira 

zulmüne maruz kalmaktadır. Adı da yalan
terörüdür" ifadelerini kullandı

C umhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında ko-
nuştu. Konuşmasında CHP'ye sert eleştiriler yö-
nelten Erdoğan, "CHP giderek daha yıkıcı şekilde

bizi hedef alıyor. Siyaseyi kirleten bir müsilajla karşı karşı-
yayız. CHP'nin başını çektiği bu siyasi müsilaj her türlü
yalanı sosyal medya ağı ile milletimizin üzerine yağmur
gibi yağdırmaktadır. Sehven yanlış bilgi verme değil bilin-
çli bir yalan ve çarpıtma hali hatta stratejisi yürütülmekte-
dir. Böyle değilse durum daha vahim demektir. Türkiye
CHP zihniyetinin yalan ve iftira zulmüne maruz kalmak-

tadır. Adı da yalan terörüdür" dedi. 

Psikiyatrinin konusudur!

"Herkes yolsuzluk yapmaktadır, herkes hırsızdır. Herkes
banka soyguncusudur. Herkes yanlıştır, herkes kötüdür.
Kendini kaybetmiş bir ruh hali ile karşı karşıyayız" diyen
Erdoğan, "Bizim bunca yalanı büyük bir keyifle ardı ar-
dına sıralayan siyasetçi sıfatlı bu ruh hastasına ayıracak
tek saniyemiz yoktur. Hukuk önünde hesap sorulacak hu-
susların avukatlarımız vasıtasıyla elbette takipçisiyiz.
CHP Genel Başkanı artık siyasetin değil tıp ilminin, psiki-
yatrinin konusudur. Hakikate bağını bu denli bağını ko-
parmış insana doktorlar teşhis koyacaktır, inşallah tesavisi
de mümkündür. Yalan ve ifitra meselesinde tek sorun
CHP'nin başındaki zat olsa mazurdur der geçeriz. Ama
bu mesele sosyal medyada giderek büyüyen bir sorun ha-
lini almıştır. Avrupa'dan Amerika'ya kadar demokrasi ile
yönetilen her yerde bu sorun tartışılmaktadır. Bir çok ülke
çeşitli kanuni düzenlemelere gitmelktedir. Bu hukuki
adımların benzerlerini bizim de acilen gündemimize al-
mamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. 

Bunlar devlet değil zillet

Kanal İstanbul konusunda muhalefetin açıklamalarını
eleştiren Erdoğan, "Son olarak Kanal İstanbul için aynı
takozluğu yapmaya çalışıyorlar. İş insanlarından bankacı-
lara kadar herkesi tehdit ettikleri yetmezmiş gibi yatırımla-
rını Türkiye'ye çekmek için çalıştığımız ülkelere parmak
sallayacak kadar muvazeneyi yitirdiler. 'Kredi verecek
olursanız bunları ödemeyiz' diyorlar. Bunlar daha şimdi-
den devlet nedir, devlet yönetmek nedir? Bunlardan ha-
berleri bile yok. Uluslararası tahkim mekanizması var.

Bundan da haberleri yok. İktidar olduk, bizden ön-
ceki borçlanmaları ödemedik mi? Ödedik,

ödüyoruz. Ama bunlar devlet değil zillet.
Lafa gelince bizi tek adamlıkla itham

edenler ama kendileri millete zerre
kadar saygılarının olmadığını açıkça
ortaya koymaktalar" açıklamasında
bulundu.  

Yaptırmayız da yaptırmayız

Kanal İstanbul açıklamasını sürdüren
Erdoğan, "Biz muhalefetle ülkenin

önüne çıkardığı engellerin değil millete ka-
zandıracağımız eserlerin kavgasını yapmak is-

terdik. Mesela biz Kanal İstanbul dedik, onların daha
cazip bir poje önermesini beklerdik. Biz şehir hastaneleri
dedik, sağlık hzimetleri ücretsiz olacak dedik, onlardan
çok daha ilerisini duymak isterdik. Karşımızda mızıkçı ço-
cuklar gibi 'yaptırmayız da yaptırmayız' diyen, proje ürete-
meyen CHP var. Onun için diyoruz ki biz 19 yıldır kendi
kendimizle yarışıyoruz. Türkiye bunca esere nasıl CHP'ye
rağmen sahip olmuşsa Kanal İstanbul'a da sahip olacak-
tır. Bu projeyi şehrin geleceğini kurtaracak bir  eser olarak
görüyoruz" dedi.  

Bunun hesabını sorarlar

Katarlılara sınavsız tıp iddiasına da değinen Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, "Katarlı öğrencilerin sınavsız tıp fakültesine
gireceği yalanını utanmadan 2 milyon 600 bin öğrenciye
saygı duymadan tekrarlayacak kadar alçalabilen bir kafa
bulunuyor. Bu ne densizliktir, terbiyesizliktir. Bu ülkenin
bizimle olan bu ilişkilerini bir kenara koyup Katarlı öğren-
ciler sınavsız üniversiteye gireceksiniz diyor. Tepeden tır-
nağa hepsi yalan. Yalan ve iftira bataklığına öylesine
gömülmüş durumdalar ki önlerine gelen bilginin doğru-
luğu bunları zerre kadar ilgilendirmiyor. 1994 yılından
beri var olan askeri işbirliği protokolünün Katar'la da im-
zalanmasından ibarettir. Sınava giren öğrencilerin ve aile-
lerin moralini bozmanın kime ne yararı olmuştur. Aynı
yalanı paylaşan sosyal medya mecraları en küçük bir
hicap duymuşlar mıdır? Böyle bir kepazeliği aklımıza, vic-
danınımıza sığdırabilmemiz mümkün değildir. Aynı yalanı
inatla sürdüren bir partiye ülkenin hangi kritik meselesi bı-
rakılabilir. Ülkemizin tüm gençlerinin, Kılıçdaroğlu'nun ve
CHP yöneticilerinin yakalarına yapışıp, bu rezilliğin hesa-
bını soracaklarına inanıyorum" diye konuştu. 

TEPEDEN TIRNAĞA 
YALAN VE 

İFTİRA!

Cumurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
"Cumhur İttifakı ile çıktığımız bu yolda 
neden rahatsız oluyorsunuz? AB'den parasal
yardım almadığımız için. ABD'de bir Dalton
var, onunla dost olmadığımız için mi? Biz bu
milletin evlatlarıyla beraberiz. Bu milletin 
evlatları John'lara, George'lara yeter de 
artar bile. İnşallah ülkemizi 2023 
hedeflerine de biz ulaştıracağız" diye 
konuştu. 

NEDEN RAHATSIZ OLUYORSUNUZ?

Çok tartışılan erken seçim konusuna da son noktayı
koyan Erdoğan, "6 ay sonra erken seçim varmış. Bay
Kemal öyle diyor. Bunlar yalan makinesidir.  Ama bir
şeyi bilmeleri gerekiyor, Haziran 2023 Türkiye'nin
seçim takvimidir. Cumhur İttifakı olarak kararımız
budur. Rabbim, kendileri ayrımcılığa maruz kalma-
dıkları halde müphem CHP iktidarından ülkeyi mu-
hafaze eylesin diyorum. 'Kimse belediyelerden
çıkarılmayacak' demedi mi? Dedi. O günden bu yana
belediyelerden personel atılıyor mu? Atılıyor. AK Par-
tili oldu mu dayanması mümkün değil hemen kapıya
koyuyorlar. Ülkemizi bu hastalıklı zihniyetin eline bı-
rakmamak için çok daha fazla çalışacağız. Girmedik
ev, dokunmadık gönül bırakmayacağız.Yıkım siyaseti
CHP zihniyetinin genlerinde var. Bu ülkede Os-
manlı'dan miras demiryolu projelerinin hep-
sini de Gazi Mustafa Kemal'den sonra
CHP rafa kaldırmıştır. Keban Barajı'na
bile bunlar karşı çıkmıştır. Kabiliyetl,
mühendislerimiz tarafından üretilen
motorların hepsi CHP tarafından
sabote edilmiştir. Vurulan her fab-
rika kazmasının önüne CHP dikil-
miştir. İstanbul Boğazı'nın üzerine
gerdanlık gibi dizilen 3 köprünün her
birine CHP karşı çıkmış, engellemek
için elinden geleni yapmıştır" dedi. 
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İYİ Parti lideri Akşener, Cumhurbaşkanı
Erdoğan'ın, "Kanal İstanbul’un ihalesine 
girenlere ödeme yapmayacağız” diyen 
muhalefete "Söke söker alırlar" diye seslenmesine,
"Sömürge valisi ağzıyla abuk sabuk konuşarak
millete ihanet ediyorsun" yanıtını verdi. Akşener,
Erdoğan'a "Sayın Erdoğan, tarafını seç. Milletinin
yanında mısın, beşli çetenin arkasında mısın? 
Milletin adamı mısın, lobilerin adamı mı olacaksın,
karar ver" diye seslendi

İYİ Partİ Genel Başkanı Meral Akşener, partisi-
nin TBMM’deki grup toplantısında konuştu. Ka-
muoyunjda çok tartışılan Elmalı Davası'na

değinen Akşener, "Elmalı Davası adı verilen hukuk rezaletin-
den bahsetmek istiyorum. İki küçük yavrumuzun yaşadığı
korkunç olayları biliyorsunuz. Sanıkları adli tıp raporuna
rağmen aylar önce tahliye edilmişler. Tutuklu yargılamayı
olağanlaştıranlar konu iki küçük çocuğumuza yapılan cinsel
istismar olunca tutuksuz yargılamayı tercih etmişler. Suçun
faillerinin aramızda dolaşıyor olması kabul edilemez. Ço-
cuklarımız çizerek anlatmışlar. Anlaması gereken vicdansız-
lar anlayamamış. Buradan başta Adalet Bakanı olmak üzere
uyarıyorum. Empati yoksunu kararlarla milletimizi tahrik et-
meyin. Açıklan HSK soruşturması doğru yönde atılmış bir
adımdır. Adaletin tecelli etmesi için süratle devamı gerekir"
eleştirisinde bulundu. 

Danıştay'a sert eleştiri

Danıştay’ın İstanbul Sözleşmesi kararını da eleştiren Akşe-
ner, "Biliyorsunuz Sayın Erdoğan bir gece ansızın İstanbul
Sözleşmesi’ni yürürlükten kaldırmaya kalkması üzerine bir
hukuk süreci başlattık. Sürecin gerekçesini bizzat Danıştay
tarafından ortaya konulan ve istisnasız bir şekilde uygulanan
bir ilkeye dayandırdık. Bu ilke, bir işlemi sona erdirme hakkı.
Danıştay, karara muhalif üyeler olduğu halde başvurumuzu
reddetti. Danıştay göz göre göre sayın Erdoğan’ın Mec-
lis’imiz uygundur demeden onaylayamayacağı bir anlaş-
mayı tek başına ortadan kaldırmasına cevaz vermiş oldu.
Gider ayak sırf senin gönlün olacak diye Türk milletine zarar
vermeye hakkın yok. Adalete, hukuka ülkede yaşayan tek bir
ferdin güveni kalmadı. Kadınların mücadelesi, benim müca-
delemdir. Kadınların mücadelesi, İYİ Parti’nin mücadelesi-
dir. Asla vazgeçmeyeceğiz. Sonuna kadar, ‘İstanbul
Sözleşmesi Yaşatır’ demeye devam edeceğiz. Sayın Erdo-
ğan’a ve eğitim gurusu ambalajı ile göreve getirdiği Milli
Eğitim Bakanı’na sormak istiyorum. Siz bu öğrencilere
neden gıcık oluyorsunuz? Sınavın bu kadar zor, soru form-
larının bu kadar farklı olmasının sebebi nedir? Bu çocuklar-
dan ne intikamı alıyorsunuz, ne yaptılar size?" diye sordu. 

Küçük ortak da durmadı

Kanal İstanbul üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleşti-
ren Meral Akşener, "Biz de millet olarak hakkımızı, hukuku-
muzu ‘söke söke’ almasını biliriz. Ancak maalesef geçen
hafta devlet geleneğimizden bir türlü nasiplenemeyen, şanlı
tarihimizi bilmeyen sayın Erdoğan Kanal İstanbul’a karşı
durduğumuz için uyarı yaptığımız, ‘İktidara geldiğimizde
size tek kuruş ödemeyeceğiz’ dediğimiz için çok sinirlendi ve
‘Boş konuşuyorlar. O parayı sizden söke söke alırlar’ dedi.
Milletin adamı diyorlardı ya meğersem tahkimin avukatıy-
mış. Seçimden kazanamayacağını anlamış diyor ki ‘sizden’.
Sayın Erdoğan’dan sinyali alan küçük ortak da durmadı.
Hiç utanmadan Türk milletinin parasına çökecek firmaları
hukuki güvence altına alalım” dedi.

SAYIN
ERDOĞAN
TARAFINI
SEÇ!
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Elektrik Enerjisi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale
edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2021/313486
1-İdarenin
a) Adresi : İstanbul Dünya Ticaret Merkezi(İDTM) Blokları 

No:10 A2 Blok Kat:17 Ofis:467 
34367 Yeşilköy BAKIRKÖY/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası : 4446234 - 2123435501
c) Elektronik Posta Adresi : info@enerji.istanbul
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 11 lokasyon için toplam 645.560 kWh Elektrik Enerjisi 

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

b) Teslim yerleri : Açık adresleri Teknik Şartnamede belirtilen İdaremiz 
bünyesinde bulunan Çorlu Atık Geri Kazanım Tesisi İçin 
96.000 kWh, Selimiye Akaryakıt İstasyonu için 140.400 
kWh, Yenikapı Akaryakıt İstasyonu için 166.500 
kWh, Gürpınar Akaryakıt İstasyonu için 76.200 kWh, 
İstanbul Dünya Ticaret Merkezi 17. Kat için 
42.600 kWh, İstanbul Dünya Ticaret 
Merkezi 14. Kat için 49.560 kWh, Bostancı Aydınlatma 
Şantiyesi için 50.800 kWh ve Edirnekapı Yol Bakım 
Müdürlüğü için 23.500 kWh olmak üzere toplamda
645.560 kWh Elektrik Enerjisi alınacaktır.

c) Teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 12 ay süresince 
elektrik enerjisi alınacaktır. Elektrik bağlanmaması 
veya kesilmesi, sayaçların okunmaması, 
arızalanması ve her türlü elektrik kesintilerinde 
İdare bilgi almak ve gereğinin yapılması için; 
a) Tedarikçi Şirkete b) EPDK?ya c) İlgili Elektrik Dağıtım 
Şirketi veya Görevli Şirket İşletme Baş Mühendisliğine 
başvurabilir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM) Blokları A2 

Blok Kat: 17 Ofis No: 467 Yeşilköy-Bakırköy/İstanbul
b) Tarihi ve saati : 27.07.2021 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması
zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekliler, EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu)’dan aldıkları ve geçerlilik süresi dolmamış 
yürürlükte olan; Üretim veya Tedarik lisanslarından herhangi birini teklif dosyasında sunacaklardır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve 
Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
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. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve
açıklamaları içeren doküman:
İstekliler her türlü vergi, fon, diğer yasal giderler ayrıştırılarak gösterilmiş bir örnek faturasını, teklifi
ile birlikte İdareye sunacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM) Blokları A2 Blok Kat: 
17 Ofis No: 467 Yeşilköy-Bakırköy/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli 
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de     Basın: (1404860)

ELEKTRİK ENERJİSİ
İSTANBUL ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İBB iştiraki KİPTAŞ; 2017 yılında “riskli alan” ilan edilen Bağcılar “As Fatih Kent Sitesi”nin
“Bağcılar Kiraz Evler” adıyla dönüşümü için ilk temeli attı. Temel atma töreni, İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu ve Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın katılımıyla
gerçekleştirildi. Devlet kurumlarıyla beraber vatandaşlara da önemli sorumluklar
düştüğüne dikkat çeken İmamoğlu, "İmar artışları ile İstanbul dönüşemez. Ancak ve ancak
İstanbul, yaşanmaz bir bina yığınına döner" uyarısında bulundu

B ağcılar Kirazlı Mahallesi’ndeki 7 blok, 190 konut-
tan oluşan “As Fatih Kent Sitesi”, 2017 yılında
riskli bölge ilan edildi. Yaklaşık 4 yıldır aynı kabusu

yaşayan site sakinleri, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB)
iştiraki KİPTAŞ ile birlikte yürüttükleri çalışmalarda ortak
bir masada bir araya geldi. 31 Ocak 2020’de 3’te 2 çoğun-
luğu sağlayan site sakinleri, KİPTAŞ’ın kentsel dönüşüm
kapsamında kendilerine sunduğu, “Örnek Yerinde Dönü-
şüm Modeli”nde karar kıldı. Süreci hızlıca harekete geçiren
KİPTAŞ, Şubat 2020’de, taslak proje ve ön fizibilite çalış-
malarını tamamlayarak site sakinlerini temsil eden heyeti
bilgilendirdi. Şubat 2020 itibariyle hızlanan görüşmelere ve
çalışmalara, 2020 Mart’ında pandemi nedeniyle 3 aylık bir
ara verildi. 19 Haziran 2020’de yeniden başlayan çalışma-
larla birlikte, “avan mimari proje” ve proje görselleri hazır-
latıldı.

8 saatte yerle bir oldu

Siteyi temsil eden heyet, KİPTAŞ’tan ilk sunumu Eylül
2020’de aldı. Sitede ikamet eden 190 bağımsız birimden
170’i, konutlarının kentsel dönüşümün KİPTAŞ tarafından
yapılması için kuruma, 22 Eylül 2020’de muvafakatname
(izin belgesi) verdi. Daire seçimleri, Ocak 2021 itibarıyla ta-
mamlandı. İlk sözleşme, 22 Ocak 2021’de, İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu’nun tanıklığında, KİPTAŞ Genel Mü-
dürü Ali Kurt ile site sakinlerini temsil eden heyet arasın-
daki görüşmelerde etkin rol oynayan Hatice Döğer
arasında imzalandı. İmzaların atılmasının ardından; İBB,
KİPTAŞ ve Bağcılar Belediyesi’nin ortak çalışmaları sonu-
cunda, sitenin yıkımı gerçekleştirildi. Her blok için 3 gün
olarak belirlenen yıkımın, tek bir binada 8 saatte bitirilmesi,
tehlikenin büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Bir bina yığınına döner

İBB Başkanı İmamoğlu da konuşmasında, deprem gerçe-
ğinin tüm yöneticilerin uykusunu kaçırması gerektiğine

vurgu yaptı. “Allah muhafaza; bunun trajedisi, acısı, hepi-
mizin ciğerini yakar” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:
“Bakın sorumluluk almaktan bahsedildi. Ne güzel. Uyum
içerisinde İBB, KİPTAŞ kurumumuz, Bağcılar Belediye
Başkanlığımız, bir arada iş üretti. Zor mu? Değil. Bu ku-
rumlar uyum içerisinde çalışsa bile, bir husus olmadı mı
gene yürümüyor. Nedir o? Vatandaşlarımız. Bakın İstan-
bul'da bu tür evlerde yaşayan her vatandaşımızın çözüm
bulmakta, çare aramakta önceliği bu kapsama taşıma zo-
runluluğu var. Nedir o? Bunun kötü örnekleri var. ‘Bir dai-
reme üç isterim, beş isterim. Öbürü iki verdi, sen üç ver’ Bu
pazarlıkların daha öncesinde, vatandaşlarımızın can gü-
venliği var. Vatandaşımız, fedakarlığını ortaya koyacak. Va-
tandaşlarımız önceliğini buraya taşıyacak. İmar artışları ile
İstanbul dönüşemez. Ancak ve ancak İstanbul, yaşanmaz
bir bina yığınına döner."

Belki daha da yukarıda

İstanbul'un dönüşümünün topyekun mücadele, bir arada
çözüm üretmek ve devlet kaynaklarının aktarımından geçti-
ğini vurgulayan İmamoğlu, “Bunun İstanbul'a maliyeti,
500-600 milyar liradan aşağı değil. Artan maliyetlere belki
daha da yukarıda. Bunu rutin hızla, süratle yaptığımız tak-
dirde, 80-100 sene lazım. Bitmez; olmaz. Bu seferberliği
yapıp, dayanıklı bir kent olduğumuz zaman başka sorun-
ları da daha hızlı çözeriz; yaşam kalitesini arttırırız, daha
keyifli bir yaşamı süreriz. Çocuklarımız, gençlerimiz umutlu
olur. Ondan sonra sosyal sorunlar, eğitimle ilgili sorular
daha hızlı çözülür. O bakımdan her kurumun ve her kişinin
maksimum fedakarlıkla süreci sürdürmesi ve yönetmesi ge-
rekir. Farklı davranışlarla karşılaştık. Bazen kurumsal uyuş-
mazlıklarla karşılaştık. Kimi zaman, vatandaşın,
birçoğunun kabul etmesine rağmen farklı duygularla süreci
manipüle etmeye çalışan gruplarla karşılaştık. Bunun B
partisi C partisi, A partisi yok. Benim için hiç yok. O ba-
kımdan, her kim olursa olsun mücadelemizi en üst safhada
verip insanlarımızın sıcak yuvalarına kavuşmalarını istiyo-
ruz” ifadelerini kullandı.

BAĞCILAR KİRAZ EVLER’İN TEMELİNİ ATAN İMAMOĞLU UYARDI

IMAR ARTISI ILE 
DONUSUM OLMAZ

HEPİNİZE KAHVE  
İÇMEYE GELECEĞİM
Süreçte emeği geçen tüm kişi, kurum ve kuruluşları teşekkür
eden İmamoğlu, konuşma yaptığı platforma, KİPTAŞ’la ilk söz-
leşmeyi imzalayan hak sahibi Hatice Döğer’i davet etti. “Bugün
bizim bayramımızdır” diyen Döğer, duygularını, “Çok büyük zor-
luklarla karşılaşmadan bu güzel evleri bize yapıyorsunuz. Sizin
emeğiniz çok. KİPTAŞ’ın emeği çok. KİPTAŞ, bize fazlasıyla ilgi
gösterdi. Yapılması gereken ne varsa, yaptı. Onlardan Allah razı
olsun. Başkanım, sizden de Allah razı olsun. Şu anki heyeca-
nımı, mutluluğumu anlatacak şey bulamıyorum. Hepiniz çok sağ

olun” sözleriyle dile getirdi. İmamoğlu’nun Dö-
ğer’e yanıtı, “Kahve içmeye geleceğim size”
oldu. Bunun üzerine diğer hak sahiplerinden,
“Bize de gelin” sözleri yükselince, İmamoğlu,
yanıtını, “Hepinize geleceğim” şeklinde değiş-
tirdi. Konuşmaların ardından; hak sahipleri
Döğer, Raif Koyuncu ve Özcan Aydın’ın katılı-
mıyla butonlara basıldı ve Kiraz Evler Sitesi’nin
temeline ilk beton atılmış oldu.

NETİCE ALMANIN 
HUZURU İÇİNDEYİM
Türkiye ve İstanbul’un, deprem gerçeğinin farkına, 17 Ağus-
tos 1999 İzmit Depremi ile birlikte vardığını belirten Bağcılar
Belediye Başkanı Çağırıcı ise, ilçeleri özelinde yaptıkları ça-
lışmalarla ilgili bilgiler verdi. Söz konusu sitenin 2017’de
“riskli yapı” kategorisine alındığını aktaran Çağırıcı, “O dö-
nemde de yine KİPTAŞ’la görüşmeler devam ederken, bugün

de Allah’a çok şükür bir netice almanın huzuru
ve mutluluğu içerisinde olduğumu özellikle
ifade etmek istiyorum. Bu tür çalışmaların
mutlaka hızlı bir süreçte İstanbul’da el birliği
içerisinde devam etmesi gerekiyor. Toplum
hep birlikte hareket ederse daha hızlı bir so-
nuca ulaşılır diye ümit ediyorum. Bu vesileyle
emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hayırlı,
uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

BiZDE SiZiN GiBiYiZ
Yapımcılığını Filika Medya kurucusu Dilek Çakır’ın, yönetmenliğini Onur Öğden’in
üstlendiği ve senaryosunu Sevtap Öcal Aşkın’ın yazdığı “Biz de sizin gibiyiz” kısa
filminin galası Büyükkarıştıran Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleşti

Kaynaştırma öğrenci-
lerinin okula alışma süre-
cinde diğer çocukları

bilinçlendirmek için hazırlanan fil-
min galasına CHP Kırklareli Millet-
vekili Turabi Kayan, Ak Parti
Milletvekili Selahattin Minsolmaz,
Kırklareli Belediye Baş-
kanı Mehmet Siyam Kesi-
moğlu, Büyükkarıştıran
Belediye Başkanı Ertuğrul
Çamlıca, Kırklareli ilçe
belediye başkanları, ünlü
oyuncu Wilma Elles,
Samyeli Engelsiz Yaşam
ve Eğitim Derneği Baş-
kanı Bahattin Demir, Baş-
kan Yardımcısı Ali Atlı ve
çok sayıda özel gereksi-
nimli öğrencinin ailesi 
katıldı.  

Ünlü isimler rol aldı

Down sendromlu ve

otizmli çocukların rol  aldığı film En-
gelsiz bir hayatın mümkün oldu-
ğunu ve onlarında her şeyi
başarabileceklerini göstererek farkın-
dalık oluşturmayı amaçlıyor.
Okullarda da yayınlanması amaçla-
nan filmde Sinan Benger, Mehmet

Çepiç, Ece Pirim, Şenol İpek gibi
bütün oyuncular gönüllü olarak rol
aldı. Tüm Türkiye’de yayınlanacak
olan projenin galasında plaket alan
Samyeli Engelsiz Yaşam ve Eğitim
Derneği Başkanı Bahattin Demir,
"Özel çocuklar günlük yaşamda ol-

duğu gibi eğitim haya-
tında da bazı sıkıntılar
yaşıyor. Çünkü gerekli
farkındalık diğer ço-
cuklarda ve ailelerin de
tam anlamıyla oluştu-
rulmuş değil. Daha
fazla farkındalık için
hepimize bazı görevler
düşüyor. Bu yüzden
hazırlanan bu projeyi
çok değerli buluyorum
ve emeği geçen herkese
tüm özel çocuklar ve
aileleri adına teşekkür-
lerimi sunuyorum"
diye konuştu.
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Silivri Belediyesi, Danamandıra
Mahallesi’nde faaliyet gösteren
dar gelirli 70 üreticiye,
toplamda 3 bin 500 balya
samanı düzenlediği törenle
ücretsiz teslim etti. Törende
ayrıca Danamandıra’da 
barbunya üreten kadın çiftçiler
için üre gübresi dağıtımı da
gerçekleştirildi. Belediye
Başkanı Yılmaz, "Silivri
Belediyesi bugün Türk
tarımında örnek alınan, 
projeleri taklit edilen ve
faaliyetlerle ilgili fikir alınan bir
belediye durumuna geldi" dedi

Ç iftçiye Tohum Desteği Projesi kap-
samında bu yıl belediye arazilerinin
1000 dönümüne arpa, 500 dönü-

müne de buğday eken Silivri Belediyesi,
ekimden elde ettiği samanları ilçenin küçük
ve orta ölçekli üreticilerine dağıtmaya
devam ediyor. Hasattan toplamda 40 bin
balya saman elde edecek olan Silivri Bele-
diyesi, bu samanlardan 3 bin 500 adedini
ilçede hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı
Danamandıra Mahallesi’nde faaliyet gös-
teren dar gelirli 70 üreticiye düzenlenen tö-
renle ücretsiz teslim etti. Törende ayrıca
barbunya üretimi yapan kadın çiftçiler için
üre gübresi dağıtımı da gerçekleştirildi.
Davul ve klarnet eşliğinde samanları trak-
törlere yüklenen çiftçiler, kurban bayramı
öncesi yapılan çalışmayı büyük bir mem-
nuniyetle karşılayarak Silivri Belediye Baş-
kanı Volkan Yılmaz’a teşekkür etti.

Dar gelirliye hediye

Danamandıra Mahallesi’nde yapılan
saman ve üre gübresi dağıtımı hakkında

konuşan Başkan Yılmaz, “Geçtiğimiz

yıl belediyemize ait arazilere yaptığımız
ekimden hasat ettiğimiz 120 ton arpayı 600
üreticimize dağıtmış, elde ettiğimiz 5 bin
500 balya samanı da dar gelirli hayvancıla-
rımıza ücretsiz dağıtmıştık. Bu yıl çıtayı
daha yükseğe koyarak, kendi arazilerimizde
ürettiğimiz 500 ton yerli ve milli tohumluk
arpa ve buğdayı dar gelirli çiftçiye ve hay-
vancıya dağıtacağız. Bu 500 ton arpadan
geriye kalan yaklaşık 50 bin balya samanı
da yine dar gelirli hayvancılarımıza hediye
edeceğiz. Bugün de Danamadıra köyü-
müzde 70 tane hayvancımıza 50’şer balya-
dan 3 bin 500 adet samanın dağıtımını
yapacağız. Belki birileri için bunlar çok
önemli şeyler değildir. Birilerinin kafalarının
arkasında başka şeyler olabilir. Ama ben
şunu söylüyorum: Bu kardeşiniz hep sizin
yanınızda, hep sizin aranızda olmaya, hep
sizin için çalışmaya devam edecek" dedi. 

Bütün desteği vereceğiz

"Ben Silivri Kamiloba’da dünyaya geldim.
Hatırlıyorum çocukluğumda İstanbul
Hali’ne her gün Celaliye’den, Kamilo-
ba’dan en az 3-4 kamyon yaş sebze gi-
derdi" diyen Yılmaz, "Danamandıra’dan
kamyon kamyon İzmir Hali’ne bile bar-
bunya gittiğini biliyoruz. Ne oldu da bize
üretmekten vazgeçtik? Niye üretmiyoruz?
İşte biz bunu da düşündük ve dedik ki
hanım üreticileri tekrar Danamandıra’da
barbunya üretimine teşvik edelim. 14
Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nde burada
yaptığımız programda hanım üreticilere
toprak altı gübrelerini hediye ettik. O gün
hanımefendiler bizden toprak üstü gübre-
sini de vermemizi istemişlerdi. Bugün de
gelirken yanımızda bu gübreleri getirdik ve
dağıtacağız. Yine hanımefendilere ‘Bar-
bunyayı ekin satamazsanız Silivri Beledi-
yesi olarak biz alacağız.’ diyerek alım
garantisi verdik. Ama ben buna gerek kal-
mayacağını, bu barbunyaların çok rahat
bir şekilde satılacağını düşünüyorum. İn-
şallah bu yıl ekilen barbunyanın 5 katını
önümüzdeki yıl burada ekebileceksiniz. Biz
belediye olarak bütün desteği vereceğiz. Siz
üretmeye devam edin biz de destek olmaya
devam edeceğiz. Biz tekrar Silivri’nin köy-
leri olarak tarıma, toprağa, hayvancılığa
dönmek zorundayız. Köylerdeki çocukları-
mızın ve gençlerimizin göç etmesinin
önüne geçmeliyiz. Büyük Atatürk’ün dediği
gibi çiftçinin milletin efendisi olduğu gün-
leri tekrar geri getirmeliyiz. Onun için biz
çalışmayı ve üretmeyi sürdüreceğiz" ifade-
lerini kullandı.

Silivri’ye hizmet ediyoruz

Danamandıra Mahallesi’ne yapılan yatı-
rımlar hakkında da açıklamalarda bulunan
Başkan Volkan Yılmaz, şöyle konuştu: "Biz
ilk günden beri Silivri’nin çarşı meydanı ve
sahilden ibaret olmadığını söyledik. Eğer
Silivri’yi çarşı meydanı ve sahilden ibaret
olarak görür ve bu şekilde yönetirseniz Si-
livri’nin köylerine, tarımına, hayvancısına
ihanet edersiniz dedik. Seçimlerden önce
Danamandıra’daki kahve toplantılarımızda
da hep ama hep Silivri’yi merkeziyle, kö-
yüyle, kırsalıyla, dağıyla, bayırıyla, denizi ve
kumsalıyla bütüncül bir anlayışla yönet-
meye çalışacağımı söyledim. Özellikle de
hanımefendilere hep sizin yanınızda olaca-
ğım diyerek söz verdim. Göreve geldiği-
mizde ise köylerimizde, köy okullarımızda,
mahalle evlerimizde yaptığımız inceleme-
lerde hep bir ihmal edilmişliğin olduğunu
fark ettik. Kütüphanesi, bilgisayar odası, ti-

yatro salonu olmayan köy okulu kalmaya-
cak diyerek bir proje başlattık. Bunun ya-
nında tüm köy okullarımızın tuvaletlerini
de İstanbul’un en lüks semtlerindeki kolej-
ler gibi tertemiz, pırıl pırıl yapacağız dedik.
Danamandıra’daki okulumuzun kütüpha-
nesi, bilgisayar odası ve tiyatro salonu ya-
pıldı. Tuvaletleri yenilendi. Tüm boya
badanası yapıldı ve bütün eksiklikleri 
giderildi."

Bizi örnek alıyorlar

Silivri’ye yapılan tarımsal hizmetler hak-
kında bilgi veren Başkan Yılmaz, "Silivri,
Türk tarımı için çok önemli bir ilçe. 500 ki-
lometrekare ekilebilir, dikilebilir arazisi ve
çok verimli toprakları var. Biz bu potansi-
yelin farkındayız ve çalışmalarımıza bu
kapsamda devam ediyoruz. Silivri Beledi-
yesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü olarak

bu yıl belediyemize ait arazilerin 1000 dö-
nümüne arpa ektik. Buradan çıkan arpanın
tamamını tohumluk olarak sizlere dağıta-
cağız. Elde ettiğimiz yaklaşık 50 bin balya
samanı da dar gelirli üreticilerimize hediye
edeceğiz. Yaklaşık 500 dönüm araziye ayçi-
çek ektik. Bu ekimden elde edeceğimiz yak-
laşık 50 ton ayçiçek yağını da 5’er kiloluk
dilimlerle 10 bin ihtiyaç sahibi aileye dağı-
tacağız. Ektiğimiz fasulyeler ve nohutları
da Bizden Size Sosyal Market aracılığıyla
dar gelirli vatandaşlarımıza dağıttık, dağıt-
maya devam edeceğiz. 75 dönüm araziye
yaptığımız mısır ekiminden 500 ton silajlık
mısır hasat etmeyi planlıyoruz. Bu ürünleri
500’er kiloluk torbalanmış, silajlanmış di-
limler halinde kaba yem ihtiyacı olarak
küçük ve orta ölçekli hayvancılarımıza da-
ğıtacağız. Tıbbi ve aromatik bitkiler yetiştir-
meye devam ediyoruz" dedi. 

PROJELERIMIZ
TAKLIT EDILIYOR

Saman dağıtım töreninin açılış konuşma-
sını yapan Silivri Muhtarlar Derneği Baş-
kanı ve Fenerköy Mahalle Muhtarı
Muharrem Eren, "Bugün Silivri Belediye-
miz, merkeze uzak köylerimizden biri olan
Danamandıra’da 3 bin 500 balya samanı
dağıtacak. Bu yıl toplamda 40 bin balya
samanı dar gelirli üreticilerimize hediye
edecek olan Silivri Belediyesi bu saman-
ları satın alarak değil, kendi arazilerine
ektiği arpa ve buğdaylardan elde ediyor.
Yine Danamandıra’mızın meşhur barbun-
yasını ekenlere de üre gübresi yani toprak
altı gübresini ücretsiz verecek. Çıkan bar-
bunyalar için de alım sözü veriyor. Kendi-
sine oy verip vermediğine bakmayan,
kimseyi ayırmayan, yaptığı hizmetlerde
muhtarlarla hareket eden, her zaman hal-
kın içinde olan, ayçiçek yağı ve barbunya
ile vatandaşlarının mutfağına giren, arpa
tohumu, saman, silajlık mısırı ücretsiz da-
ğıtarak üreticilerinin tarlasına ve yüreğine
giren bir Belediye Başkanımız var. Üreti-
ciye desteğini her gün artırarak köy okul-
larımızı baştan aşağı yenileyen, sağlık
hizmetlerine destek veren, tohumdan fi-
deye, fideye sofraya ‘Silivri’nin geleceği
için el ele üretiyoruz.’ sloganı ile yola
çıkan Silivri Belediye Başkanımız Volkan
Yılmaz’a şahsım, tüm muhtarlarımız ve
mahalle sakinlerimiz adına yürekten te-
şekkür ediyorum" dedi.

HALKIN İÇİNDE OLAN 
BİR BAŞKANIMIZ VAR

İlaçlama devam ediyor
beylikdüzü Bele-
diyesi, sinek türle-
rine karşı

mahallelerde gerçekleştirdiği
ilaçlama çalışmasına aralıksız
devam ediyor. Veteriner İşleri
Müdürlüğü’ne bağlı ekipler,
İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi ile koordineli olarak yaz
aylarında artan sıcaklıkla bir-
likte ortaya çıkan sinek, sivrisi-
nek ve haşerelere karşı cadde,
sokak, park ve yeşil alanlarda
belirli periyotlarla etkin ilaç-
lama çalışması gerçekleştiri-
yor. Yaz aylarında artan sinek
ile insan sağlığını tehdit eden ve bulaşıcı hastalık
taşıyan her türlü kemirgen ve uçan haşereye yö-
nelik ilaçlama hizmetleri teknik donanımlı araç-
lar ve deneyimli personelle yürütülüyor. İlaçlama
sırasında, insan sağlığına zarar vermeyen mad-
deler kullanan ekipler, günlük ilaçlama hizmeti-
nin yanı sıra ilçede yaşayan vatandaşlardan
gelen talepleri de değerlendirmeye alıyor.

Kışın da mücadele şart

Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü
Ertuğrul Tunçel, konuyla ilgili yaptığı açıkla-
mada “Program dahilinde, bütün mahallelerde
ilaçlama çalışmalarını gerçekleştiriyoruz" dedi.
İlaçlama çalışmalarını, yıl boyunca belirli peri-
yotlarla sürdürmenin uçkunla mücadelede çok
önemli olduğuna da dikkat çeken Tunçel, “İlaç-

lamalarımız belli bir programa
oturmuş durumda biz ilaçla-
maları sadece yaz aylarında
yapmıyoruz. Bizim uçkunla
mücadelemiz kışın başlıyor.
Kışlak mücadelede rögarlar ve
kanalizasyonlar ilaçlanıyor. 1
Nisan itibariyle de larva müca-
delemiz başlıyor. Bu amaçla
İBB’nin ilaçlama birimiyle yıl
boyunca devamlı olarak koor-
dineli bir şekilde çalışmaya
devam ediyoruz. Haziran
ayında da bizim ULV cihazları
dediğimiz vatandaşların sokak-
larda gördüğü araçlar devreye

giriyor. Eylül ayının sonuna kadar bu ilaçlamala-
rımız yoğun bir şekilde devam edecek. İBB ile
birlikte yaptığımız ortak programda cihazlarımı-
zın her biri farklı mahallelere giderek aynı anda
birden fazla mahalleye ilaçlama hizmeti vermeye
çalışıyor. Yapılan çalışmalarla vatandaşların
rahat bir yaz geçirmelerini hedefliyoruz. ” diye
konuştu.

Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü İlaçlama ekipleri, her sene yaptığı ilaçlama çalışmalarını
sürdürüyor. İlçede bulunan tüm mahallelerde çalışmalarına ara vermeden devam eden ekipler, ilçe genelinde her
gün düzenli olarak sivrisinek, karasinek, uçkun ve haşerelere karşı ilaçlama uygulaması yapıyor

Çocuk sayısı 
16’ya çıktı
Sultanbeyli Kaymakamlığı'nın koruyucu 
ailelik konusunda farkındalık oluşturmak ve
koruyucu ailelerin sayısını arttırmak amacıyla
yürüttüğü çalışmalarla 5 olan koruyucu aile
yanındaki çocuk sayısı 16'ya çıktı

Sultanbeyli'de Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan hi-
mayelerinde yürütülen "Gönül Elçileri Pro-

jesi" ile koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı 5'ten 16'ya
çıktı. Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay açıklama-
sında; koruyucu aile konusunda farkındalık oluştur-
mak amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarında
bilgilendirme toplantıları düzenlediklerini, koruyucu ai-
lelerle, koruyucu aile olmak isteyenleri bir araya getir-
diklerini, iftar ve kahvaltı programlarında bir araya
geldiklerini belirtti. 

Mutlulukla izliyorum
Amaçlarının daha fazla çocuğun koruyucu aile yanına
yerleştirilmesi olduğunu söyleyen Kubilay, "Sultanbey-
li'de 2019 yılında başlattığımız Koruyucu Aile farkın-
dalık oluşturma çalışmaları sonucunda ilçemizde 5
olan koruyucu aile yanındaki çocuk sayısını 16'ya yük-
selttik. Koronavirüs salgını sürecinde de koruyucu aile-
lerimizin her zamankinden daha çok yanında olduk,
olmaya da devam ediyoruz. Yakın zamanda bir evladı-
mıza koruyucu aile olarak sıcak bir yuva oluşturan ko-
ruyucu ailemize örnek davranışlarından dolayı
teşekkür ediyor, koruyucu aile yanındaki çocuk sayımı-
zın artışını mutlulukla izliyorum. Bu amaçla çalışmala-
rımıza ara vermeden devam ediyoruz. Bu vesileyle 30
Haziran Koruyucu Aile Günü'nüzü en içten dilekle-
rimle kutluyor ve geleceğimize sahip çıkmasını önemle
rica ediyorum" İfadelerini kullandı. DHA

İlkokulun çatısı yandı
Bağcılar'da bir okulun çatısında yangın çıktı. Yangın sırasında
okulda öğrencilerin olmadığı ve tadilat çalışması yapıldığı öğrenildi

Güneşli Mahallesi 1300. Sokak'ta
bulunan Koca Yusuf İlkokulu'nun
çatısında, saat 13.30 sıralarında,

henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler
kısa sürede çatının tamamını sardı. İhbar veril-
mesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk
edildi. Ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ar-
dından yangını kontrol altına alındı. Yangında
can kaybı yaşanmazken, okulda maddi hasar
oluştu. Çevredeki vatandaşlar da o anları cep
telefonu kameraları ile görüntüledi. Öte yan-

dan yangının çıktığı okulda öğrenci olmadığı,
tadilat çalışmaları yapıldığı öğrenildi. Yangını
gören vatandaşlardan Ömer Gökhan, "Okulda
çalışma varken, çatının sağ tarafı alev almış. İt-
faiye geldi. Ölü ya da yaralı yok. Okul boştu"
dedi. Öte yandan yangın havadan da görüntü-
lendi.

Yangın kontrol altında

Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan ve
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı,

yangının çıktığı Koca Yusuf İlkokulu'na gelerek
incelemede bulundu. Kaymakam Eldivan, bu-
rada yaptığı açıklamada, "Herhangi bir ölü ya
da yaralımız yok. Pandemi yönetmeliğine
göre, bugün okullarda temizlik ve tadilat çalış-
maları yapılıyordu. Yangın kontrol altına
alındı. Maddi hasarın dışında olumsuz bir
durum kalmadı. Şükrediyoruz, öğrencilerimiz
yoktu. Çatıda, membran çalışmasından kay-
naklandığını düşünüyoruz. İtfaiye raporundan
sonra net bir açıklama yapacağız" dedi. DHA
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Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Büyük Atatürk’ün dediği gibi çiftçinin milletin efendisi olduğu gün-
leri tekrar geri getirmeliyiz. Onun için biz çalışmayı ve üretmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
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T ÜRKIYE’DE 2012 yılında 
yasalaşan kentsel dönüşüm 
sisteminde şu ana kadar 
riskli konutların sadece 663 

bini yıkıldı. Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Murat Kurum, Türkiye 
genelinde acilen 1 buçuk milyon 
konutun yıkılması gerektiğini ve 
İstanbul’da 300 bin yıkılması 
gereken riskli konut bulunduğunu 
açıkladı. Kentsel dönüşüm 
yapılacak olan bina sahipleri ile 
oluşan anlaşmazlıklar ve iddiaya 
göre bazı yerel yönetimlerin süreci 
yeterince takip etmemesi sonucu, 
riskli konutların boşaltılması ve 
yıkımı gerçekleştirilemiyor.

Takip etmek zorundalar
Çözümü 6306 sayılı yasanın 

uygulanmasında bulan Kentsel 
Dönüşüm Uzmanı Nihat Şen, 
“Bir binanın kentsel dönüşüm 
kapsamında yıkılabilmesi için 
öncelikle o binayla ilgili risk 
analiz raporu yapılması lazım. 
Risk analiz raporu hazırlandıktan 
ve kesinleştikten sonra artık 
o binada bir yaşam riski var 
demektir. Raporun hazırlandığı 
tarihten itibaren 60 gün içinde 
bina tahliye edilmelidir. Belediye 
ise 60 gün sonra o binayı takip 
etmek zorundadır. Ancak 
vatandaşların 60 gün içinde o 
binayı tahliye etmemesi halinde 
konut maliklerine ekstra 30 gün 
ek süre verilir. Bütün sürelere 
rağmen vatandaşlar binaları 
tahliye etmezse 6306 sayılı 
yasanın uygulanması gerekir. 
Yasa gereği, 90 gün içinde tahliye 
edilmediği takdirde binanın tüm 
elektrik, su ve doğal gaz abonelik 
hizmetleri iptal edilir, bina kolluk 
güçleri tarafından tahliye edilir 
ve yıkılır. Kentsel dönüşümdeki 
tıkanmada işte tam da bu noktada 
gerçekleşiyor. Bu binaların 
yıkımlarını hangi ilçeler takip 
ediyor derseniz orada büyük bir 
soru işareti var” dedi. 

Yasalar çok açık net
Türkiye’de risk analizi 

raporu yapılmış ve yıkımı 
kesinleşmiş binlerce binanın 
olduğunu belirten Şen, “Ancak 
vatandaşlarımız hala bu binaların 
içinde oturmaya devam ediyor. 
Bu binaların boşaltılıyor 
olması o bina için riski ortadan 

kaldırmıyor. Yıkılmayan binaların 
çevreye, insana ve çocuklara 
ciddi zararları olabilir. Tahliyesi 
yapılmış ancak binanın inşaatının 
başlatılamamasında en büyük 
hata, 6306 sayılı yasanın 
uygulama esaslarına göre 
uygulanmaması. Burada süreç 
yönetimi çok önemli. Bir bina 
tahliye edildikten sonra 6306 
yasa şunları söyler, binadaki kat 
maliklerinin 3’te 2 çoğunluğu ile 
binanın yeniden yapımı için karar 
alınır. Karara katılmayanlara 15 
gün süre verilir. 15 gün içinde 
itiraz edenler alınan kararı 
onaylamadığı takdirde satışa 
gider. Yasalar, bu kadar açık ve 
nettir” ifadelerini kullandı. 

Yaratmak Allah’a ait
Binanın boşalttığı tarihten 

itibaren bir yıl içerisinde kentsel 
dönüşüm uygulamasına başla-
maması durumunda, konut sa-
hiplerinin kentsel dönüşüm avan-
tajlarından faydalanamayacağını 
vurgulayan Şen, “Kentsel dönü-
şümün hızlanması için bakanlık, 
belediyeler ve mülkiyet sahibi olan 
vatandaşlar sürece kesinlikle dahil 
olmalı. Kanun ve yönetmelik hari-
cinde vatandaşlarımızın bir talep-
te bulunmaması lazım. Olmayan 
bir şeyi yaratmak Allah’a mahsus-
tur. Vatandaşların ‘ben, 5 daire ya 
da 10 daire isterim’ dediği zaman 
kişi, en çok kendine zarar vermeye 
başlar” diye konuştu. 

Meclis kararı ile yıkılacak
Öte yandan, Avcılar’da 

sahiplerine ulaşılamayan 
veya sahiplerinin aralarında 
uzlaşamaması nedeniyle 
yıkılamayan binaların sayısının 
hızla arttığı belirtildi. Bunlar 
arasında bulunan Merkez 
Mahallesi Şamlı Sokak’taki 
5 daireli, 5 katlı binanın 
bodrum, zemin ve katlarında 
Avcılar Belediyesi İmar ve 
Şehircilik Müdürlüğü ekipleri 
tarafından yapılan incelemelerde 
kolonlarda beton dökülmeleri 
ve yarıklar oluştuğu, kolon ile 
demir arasındaki bağlantıların 
zayıfladığı belirlendi. Bina 
riskli bulunarak, mühürlendi. 
Binanın önümüzdeki günlerde 
yıkılabilmesi için çalışmalar 
sürdürülüyor.

KENTSEL DÖNÜSÜM
TAKiP EDiLMiYOR!

Kentsel dönüşüm sisteminde oluşan tıkanma 
sonucu, riskli konutların boşaltılması veya 
yıkımında sorunlar oluşuyor. Uzmanlarsa 

kentsel dönüşümdeki tıkanıklığın nedenini 
yerel yönetimlerin süreci yeterince takip 

edememesine bağlıyor

AVCILAR Merkez 
Mahallesi Rüzgarlı So-
kak’taki 5 katlı bina da 
4 ay önce riskli olduğu 
gerekçesiyle boşaltılma-
sına rağmen bir türlü 
yıkılamadı. Boşaltıldıktan 
sonra hurdacıların kapı, 
pencere, elektrik, boru 
gibi para edebilecek tüm 
parçalarını söktüğü bina, 
daire sahiplerinin anla-
şamaması nedeniyle bir 
türlü yıkılamadı. Bitişik 
binada oturan Murat Oda-
baş, hayalet binanın 4 aydan 
bu yana aynı durumda oldu-
ğunu, bu durumdan şikayetçi 
olduklarını belirterek, şöyle 
konuştu: “Şu anda metruk 
halde. Kimsesizler, sokakta 
kalanlar mesken tutmuş du-
rumda. Halen 3-4 kişi kalıyor. 
Daha önce soğuk havada 
ısınmak için ateş yakıyorlardı, 
defalarca yangın çıktı. Çok 
kötü bir görüntü oluşturuyor. 
Pis koku yayıyor. Götürül-

meyen kullanılmayan eşyaları 
kullandıkları için burası çok 
kötü kokuyor. Rezil bir halde. 
Yan binada oturduğum için 
muzdaribim. Belediyeye de 
defalarca şikayet ettik. Yan-
gınlar çıktı. Yangın çıkaran-
ları aldılar bir iki saat sonra 
serbest bıraktılar. Akıbeti belli 
değil. Sahip çıkan yok. İhtilaf 
varmış daire sahipleri arasın-
da. O nedenle yıkılamıyor. 
Hissedarlı daireler olduğu 
için sahiplerini bir araya geti-
rip anlaşamıyorlar.” - DHA

Evsizlere mesken oldu

HACETTEPE Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Halk Sağlığı 
Uzmanı ve Bilim Kurulu 
üyesi Prof. Dr. Akın, Bion-
tech aşısında 1’inci ve 2’nci 
doz arasının 3 hafta ile 12 
hafta arasında değişebi-
leceğini belirtti. Akın, son 
dönemlerde Hindistan’dan 
çıkan delta varyantının 
özellikle İngiltere, Almanya 
ve Rusya’da çok yayılım 
gösterdiğine dikkat çekerek, 
“Türkiye’nin uluslararası 
ilişkileri ve insan hareketlili-
ğin özellikle Rusya kaynaklı 
olması nedeniyle Türkiye 
de bir risk değerlendirmesi 
yaptı. Buna bağlı olarak 
elindeki aşı tedariki de 
yeterli olduğu için aşılama 
süresini 6 hafta yerine 4 
haftaya çekti. Böylece daha 
kısa sürede 2’nci dozu ala-
rak, koruma sağlayacak” 
diye konuştu.

Ağır vakalar 
engelleniyor

Prof. Dr. Akın, 2 doz 
Biontech aşısının İngiliz 
varyantı alfa ve Hindistan 
varyantı deltaya karşı et-
kisine dikkat çekerek, “Bu 
konuda yayımlanmış bir 
bilgi var; 2 doz Biontech 
aşısı olanların ister İngiliz 
varyantı alfa ister Hindis-
tan varyantı delta ile ilgili 
hastaneye yatma, ağır vaka 
oluşmasıyla ilgili etkileri 
aynı. Hastaneye yatmayı da 
ağır vakaları da engelliyor. 
Sadece semptomlu vaka-
larda delta varyantına karşı 
aşının etkisi biraz daha dü-
şük gibi geliyor; ama düşük 
dediğimiz rakam yüzde 82 
falan. İngiltere’de yapılan 
çalışmalar şunu gösterdi; 
delta varyantın esas yayıldı-
ğı grup aşı olmayanlar çün-
kü dünyanın hiçbir ülkesin-
de şu an yüzde 100 aşılama 
yok. Yüzde 100 herkes aşı-
lanmadı. İngiltere’de yüzde 
60’larda; ama yüzde 30-35 
civarında aşısız grup var. 
Delta varyantı bu grupta 
hızla yayılıyor. Aşı olanlar-
da yok mu delta varyantı? 
O da var; ama esas ağırlık 
aşı olmayanlarda karşısına 
çıktı. Bunun üzerine İngil-

tere tekrar aşı programını 
hızlandırmak için bir çaba 
gösteriyor ayrıca önlemleri-
ni de alıyor” dedi.

2 doz arası süre 
kısalabilir

Prof. Dr. Akın, alınan 
önlemlerin bir süre korudu-
ğunu belirterek, “İngiltere 
bu işin kesin çözümünü 
aşıyla çözmeye çalışıyor. 
Aynı şekilde Türkiye de 
aşıyla çözmeye çalışıyor. 
Sözün özü, Türkiye’de 
6 hafta da iyi bağışıklık, 
4 hafta da iyi bağışıklık 
sağlıyor. Olabildiği kadar 
2’nci dozu 15 gün daha öne 
çekerek, 2’nci dozu olan 
sayısını daha fazla artırma-
ya çalışıyor. Kısa sürede 2 
dozu olan insan sayısı arttı-
ğı zaman delta varyantının 
etkisi, görülme ve yayılma 
hızı azalır. Şu anda delta 
varyantının Türkiye’de çok 
yaygın olmadığını biliyoruz; 
ama yayılma potansiyeli 
çok yüksek. Delta varyantı 
çok hızlı yayıldığı için 2 doz 
arasındaki süre kısaltılabi-
lir” diye konuştu.

Tehlike boyutuna 
gelebilir

Rutin aşı takviminde 
doğrudan aşı aralıklarına 
sadık kalındığına vurgu ya-
pan Prof. Dr. Akın, “Ancak 
salgın aşılamasında yapma-
ya çalıştığımız şey; olabile-
cek en iyi bağışıklığı en kısa 
sürede nasıl temin ederiz? 
Bu da sadece araştırmalarla 
ortaya çıkıyor. Bu yüzden 
de salgınlar sırasında aşı 
aralıklarını daraltmaya ça-
lışırsınız ama hastalık yükü 
düşerse yani hastalık daha 
az görülmeye başlarsa bu 
sefer ideal aralıkta yapmaya 
çalışırsınız. Bu bir bakıma 
stratejik mücadeledir. Tür-
kiye’de delta varyantının 
yarattığı bir tehdit var. Bu 
tehdit şu anda bir tehlike 
boyutuna gelmemiş durum-
da gibi gözüküyor; ama her 
an gelebilir. Bunu İngiltere, 
Almanya, Rusya deneyim-
lerinden bakarsak Türkiye 
önlemlerini biraz daha er-
kene almaya çalışıyor” dedi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu 
üyesi Prof. Dr. Levent Akın, İngiltere’de yapılan 

araştırmaya göre, delta varyantının yayıldığı 
grubun aşı olmayanlar olduğunu söyledi

Aşı olmayanlara 
KÖTÜ HABER!

DENIZLERDE azalan 
canlı balık stoklarının 
desteklenmesi için ‘aqua’ 
kültürün kullanılabileceğini 
göstermek amacıyla hazırlanan 
sosyal farkındalık projesinde, 
balıkhaneden alınan dişi anaç 
ıstakoz, Dardanos Yerleşkesi 
Deniz Canlıları Araştırma ve 
Uygulama Merkezi’ne getirildi. 
Burada içi deniz suyu dolu tanka 
konulan ıstakozun bıraktığı 4 
bin yumurtadan 150 yavru elde 
edildi. Yetiştiricilik Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Umur 
Önal ve yüksek mühendis 
Hakan Baki, dünyaya geldiğinde 
yaklaşık 1 santim boyutunda 
olan yavru ıstakozlara, tankların 
içinde haftalarca baktı. Bilimsel 
yöntemlerle büyütülen ve 9 
hafta sonunda boyları yaklaşık 
5 santime ulaşan ıstakoz ve 
yavrular, dalış gerçekleştiren 
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi 
Fakültesi öğretim üyeleri Prof. 
Dr. Adnan Ayaz ve Prof. Dr. 
Uğur Altınağaç tarafından 
Çanakkale Boğazı’nda 4 
metre derinlikteki resif alanına 
bırakıldı.

Türkiye’de bir ilk
Deniz Bilimleri ve 

Teknolojisi Fakültesi’ne ait 
‘Bilim1’ teknesiyle denize 
açılan ÇOMÜ Rektörü Prof. 
Dr. Sedat Murat, İl Tarım 
ve Orman Müdürü Erdem 
Karadağ, Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Bünyamin Bacak 
ve akademisyenler, bilimsel 
yavruların denize bırakıldığı 
etkinliğe katıldı. ÇOMÜ 
Rektörü Prof. Dr. Sedat 
Murat, yavru ıstakozların 
denize salınımını yaptıklarını 
belirterek, “Dünyada var 
olan bu olay Türkiye’de ilk 
defa gerçekleşiyor. Istakoz, 
Türkiye’de az üretilen ve 
pahalı bir deniz ürünü. Bugün 
önemli bir adım attık, bereketli 
olacağına inanıyoruz. Umarız 
ki bu müsilajın olumsuz 
etkisi olmaz. Balıklarımızın 
en kısa zamanda Çanakkale 
Boğazı’nda çoğalarak 
insanlarımızın hizmetine 
sunulmasını umuyoruz. Bu 
bir adımdır, sonucunu Allah 
nasip ederse göreceğiz” dedi.

Istakozların 
farkına varın

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
(ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi 
Fakültesi’nce avcılık baskısına maruz 

kalan ıstakozların popülasyonunu 
artırmak ve farkındalık oluşturmak 
için balıkhaneden alınan dişi anaç 

ıstakozun yumurtalarından elde edilen 
150 yavru, Çanakkale Boğazı’nda resif 

alanına salındı

MUĞLA’NIN Bodrum 
ilçesindeki bir marinada 
gerçekleştirilen ‘yerinde aşı 
uygulaması’, halktan yoğun 
ilgi gördü. Marinada kurulan 
aşı uygulama noktasına gelip 
aşılarını yaptıranlar, sunulan 
hizmetten dolayı memnuni-
yetlerini dile getirdi

Bodrum Sağlık Müdür-
lüğü’nce, ilçede belirlenen 
noktalarda ‘yerinde aşı uy-
gulaması’ yapılıyor. Halkın 
yoğun olduğu bazı mahalle-
lerde, AVM’lerde ve marina-
larda sürdürülen uygulama, 
nüfusa göre en fazla aşıla-
ma oranına sahip yerleşim 
yerlerinden biri olan Muğ-
la’nın ilçesi Bodrum’da da 
vatandaşlardan ilgi görüyor. 
Neyzen Tevfik Caddesi’nde 
ünlü işletmelerin yer aldığı 

marinada oluşturulan aşı 
uygulama noktası da bura-
daki işletme çalışanlarının 
yanı sıra tatile gelenlerin aşı 
yaptırdığı yer oldu. Aşılama 
noktasına gelen vatandaşla-
ra, form doldurup isimleri 
sisteme işletildikten sonra 
hemen aşıları vuruldu. 

MARiNADA BiLE 
ÖNCELiK SAĞLIK



E ski Başbakan Refik el-Hariri'ye yakınlığıyla
bilinen ve 2005-2009 yıllarında Lübnan'da
başbakanlık görevinde bulunan Eski Lüb-

nan Başbakan Fuad Sinyora, verdiği röportajda,
ülkedeki kriz durumunu değerlendirdi. Sinyora,
mevcut krize rağmen Cumhurbaşkanı Mişel
Avn'ın damadı Cibran Basil'i gelecek cumhurbaş-
kanlığı seçimlerinde aday gösterme çabasında ol-
duğunu ve Hizbullah'ın da ülkeyi İran'ın çıkarına
kullanmak üzerine elinde bir kart olarak tuttuğunu
savundu. Ülkeyi mevcut durumdan kurtarmak
için bağımsız teknokratlardan oluşacak bir hükü-
metin kurulması gerektiğini dile getiren Sinyora,
bölgesel gelişmelere dair ise Arap bölgesindeki
stratejik dengedeki boşluğun Türkiye tarafından
doldurabileceğine inandığını vurguladı.

ÜLübnan iç savaştan sonraki en derin ekonomik
ve siyasi krizini yaşıyor, bazıları da bundan sizleri
sorumlu tutuyor. Bu tür suçlamalara karşı ve Lüb-
nan'ı bu hale getiren sebeplere ilişkin neler söyle-
mek istersiniz?
Doğru, Lübnan hem ekonomik hem de siyasi ola-
rak büyük krizler yaşıyor. Lübnan daha önce bu
büyüklükte yansımaları olan bir kriz yaşamamıştır.
Ülkedeki mevcut krizin sorumluluğunu paylaşan
birçok iç ve dış taraf olduğunu düşünüyorum,
ancak cezasını tüm Lübnanlılar çekiyor. Bu kriz,
bir taraftan Lübnanlıların hükümetin yanı sıra
Cumhurbaşkanı Mişel Avn ve tüm siyasi sisteme
güvenlerinin çökmesine yol açarken diğer taraftan
Arapların ve uluslararası toplumun da Lübnan'a
ve geleceğine olan güvenlerinin sarsılmasına sebep
oldu. Doğrusu işin aslına baktığımızda dış etken-
lerin büyük etkisini görüyoruz. Nitekim ülke, Lüb-
nan devletinin dışındaki güçlerin hakimiyeti
gölgesinde çeşitli acılar çektiği son 35 yılda 5 kez
İsrail'in yıkıcı istilasına maruz kaldı. İlk başta Filis-
tinli grupların bir etkisi vardı, ondan sonra Suriye
rejiminin varlığı oldu. Her ne kadar güvenlik ola-
rak çekilmiş olmasa da ülkeden çıkan Suriye'nin
yerini Hizbullah üzerinden İran'ın nüfuzu almış
oldu. Bahsi geçen etkenlerin yanı sıra dış baskıla-
rın etkisinde kalan yerel unsurlar da var. Bunlar da
1975-1990 yıllarındaki iç savaştan sonra sisteme
entegre olma temelinden devlete sızan partilerdir.
Bu partiler, devlet içinde sorumlulukla hareket
etmek yerine iç savaş dönemindeki militan zihni-
yetle tasarruf ettiler. Dolayısıyla işlerin karışık hale
gelmesiyle birlikte partiler arasında "kimlerin Lüb-
nan'ı ele geçireceği", "kimlerin devlette daha etkin
olacağı" ve "ülkedeki gelişmeler üzerinden kimlerin
daha etkili olacağı" yönünde çekişmeler başladı.
Lübnan'ın ihtiyaç duyduğu reformların hayata ge-
çirilmesi için yıllardır birçok girişim oldu ancak her
seferinde karşı çıkan muhalif görüşler, istenilen re-
formların gerçekleşmesine engel oldu. Reformlar
açısından Lübnan'da atılan temel adım parla-
mento tarafından onaylanarak Anayasa'ya ekle-
nen ulusal mutabakat paktıdır (iç savaşı
sonlandıran Taif Antlaşması). Suriye rejimi, Taif
Antlaşması'nın tamamıyla uygulanma sürecini ko-
laylaştırma yönünde üzerine düşen rolü üstlen-
mek yerine Lübnan'daki nüfuzunu ve hakimiyetini
sürdürme çabalarına girdi. Suriye rejimi bu ro-
lüyle Lübnan'ı İsrail'e karşı kullanmak için Lüb-
nanlı grupları konumlandırma ve aralarındaki
çekişme gerginliklerini sürdürmeye çalıştı. O dö-
nemde Suriye cephesi olan Golan Tepeleri'nde sü-
kunet hakim olurken, Lübnan'ın güneyi
yanıyordu. Ayrıca Suriye rejiminin rolü sayesinde
Lübnan ordusu güneyindeki bölgeye giremiyordu.
Öte yandan 1990'lı yıllarda Emil Lahud'un cum-
hurbaşkanlığı makamına geldiği dönemde siyasi
düzeyin dışında ekonomik ve yönetim alanlarında
da reformların hayata geçirilmesi için çeşitli çaba-
larda bulunuldu ancak bir sonuç elde edilemedi.
Daha sonra merhum Refik el-Hariri'nin başba-
kanlığındaki 2001-2004 yıllarında da "Paris konfe-
ransları" adı altında siyasi girişimler oldu, bunlarla

gerekli reformların gerçekleştirilmesi hedefleni-
yordu. Ama bunlar, her seferinde siyasi partiler ve
arkalarında duran güçlerin engelleriyle karşılaştı.
Yani Suriye rejimi veya sonrasında gelen Hizbul-
lah. Lübnan'da 2011'de Saad el-Hariri başbakan-
lığındaki hükümete yapılan darbeden sonra ise
bölgede, Hizbullah'ın bölgesel çekişmelere dahil
olmasına yol açan değişimler oldu. Bu da Lüb-
nan'a çok sorunlar getirdi. Hizbullah'ın kendini ve
Lübnan'ı bunlara sürüklememesi gerekirdi. Lüb-
nan'da 2011'den beri ekonomik, mali ve parasal
durumunun kötüye gittiğini gösteren tüm para-
metrelerin dikkate alınması gerekiyordu. 2011'den
itibaren Hizbullah'ı Lübnan'a baskıcı ve hakim bir
etken olarak getiren yeni bakış açısı da ekonomiyi
olumsuz etkiledi. Ekonomideki büyüme en düşük
seviyelere indi ve daha sonra bütçelerde oluşan
açıklar da 10 yıldır devam ediyor. Dolayısıyla ülke-
deki bu durumun, siyasi partiler arasındaki anlaş-
mazlıklar üzerinden etkili olan çok sayıdaki iç ve
dış etkenin yanı sıra İran'ın yeni bakış açısı olan
Velayeti Fakih düşüncesine dayalı bölgeye nüfuzu-
nun sonucu olduğu görülüyor.

ÜSiyasi güçlerin yeni hükümeti kurma konu-
sunda sergilediği tutumdan geri adım atmadığı bu
süreçte Lübnan nereye doğru gidiyor?
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un
sunduğu girişimin Lübnanlı tüm taraflarca kabul
edildiği ancak uygulamaya gelince herkesin eski
kabinelerden farklı olmayacak bir hükümet istedi-
ğini gördük, dolayısıyla yeni hükümeti kurmaya
karşı çıkıldı. Lübnan'da yeni hükümetin kurulma-
sına karşı çıkanların başında Cumhurbaşkanı
Mişel Avn ve damadı Cibran Basil geliyor. Çünkü
Cumhurbaşkanı Avn'ın mirasçısı olarak Basil'e
avantaj sağlamak için 2022'deki cumhurbaşkanlığı
seçimlerini dikkate alarak hükümete çökmek isti-
yorlar. Yeni hükümeti kurmaya karşı inatlaşma sa-
dece Cumhurbaşkanı Avn ve damadı Basil'den
kaynaklanmıyor. Hizbullah da Lübnan kartını, Vi-
yana'daki nükleer anlaşmayla ilgili müzakerelerde
İran'ın çıkarına kullanmak üzere elinde tutmak is-
tiyor. Bizler halihazırda durgunluk halindeyiz.
Yani ekonomik, mali ve parasal olarak etkileri olan
güvendeki büyük çöküş nedeniyle hiçbir ilerleme
katedilemiyor. Aslında çöküş sadece Lübnanlıların
devlete güvenlerinde değil, Arapların ve uluslar-
arası toplumun Lübnan'a güvenlerinde de çöküş
var. Macron'un sun-
duğu girişim ve
bunu benimseyen
dünyadaki tüm kar-
deş ve dostlar, "Lüb-
nan'ın artık
reformları hayata
geçirecek yola gir-
mesinin zamanı gel-
miştir" diyor. Şu
anda Lübnan, hem
Cumhurbaşkanı
Avn hem de Hizbul-
lah'tan dolayı buna
karşı çıkıyor ve
sonuç itibarıyla re-
formları gerçekleşti-
recek adımları
atamıyor. Bu du-
rumda insani yar-
dımların dışında hiç
kimse yardım et-
meye yanaşmıyor.
Tabii bu yetersiz.
Lübnan'ın güvenini
geri kazanması ve
devlet makamların-
daki itibarını yeniden
elde etmesi için ya-
pılması gereken çok
işler var. Aynı za-
manda Lübnan

Anayasası'nın itibarının da geri kazanılması ve
ulusal mutabakat paktının tamamlanması gereki-
yor. Bu arada Arap ve uluslararası meşruiyet ile
Lübnan'ın yargı bağımsızlığına da saygı duyul-
ması gerekiyor. İşte tüm bunlar mevcut durumun
kötüleşmesinin sebepleridir. Şu zorlu dönemde
sorumluluğu üstlenmesinin yanı sıra gerekli re-
formları hayata geçirmek ve Lübnanlılar ile Arap
ve uluslararası topumun güvenini geri kazanmak
için Saad el- Hariri'nin başbakanlığında mevcut
siyasi partilerin yer almadığı bir bağımsız hükü-
metin kurulması bekleniyordu ancak bu henüz
gerçekleşmedi. Lübnanlılar 17 Ekim 2019'de so-
kağa döküldüklerinde yeni hükümetin ne şekilde
kurulacağını dillendirdiler. O gösterilerin ikinci
haftasında bir üniversite öğrencisinin "Ben bir
Hristiyan veya Müslüman olarak değil, bir vatan-
daş olarak haklarımı talep ediyorum" şeklindeki
ifadeleri, duyduğum en güzel sözler olmuştu. As-
lında Lübnan'ın sivil bir devlet olduğunu teyit
eden Lübnan Anayasası ve ulusal mutabakat
paktı da bunu belirtiyor. 17 Ekim 2019'da sokağa
dökülen insanlar, Beyrut Limanı'ndaki patlama-
dan sonra ülkeyi ziyaret eden Fransa Cumhurbaş-
kanı Macron ile bir araya gelerek, Lübnan'da
bağımsız teknokratlardan oluşan ve siyasi sorun-
ları aşacak yeni yaklaşıma sahip bir hükümetin
kurulması yönündeki taleplerini dillendirdiler.
Macron'un girişimi de Lübnanlıların söz konusu
taleplerini yansıtıyor. Aslında Lübnan'da 2008'den
beri hükümetler ulusal birlik adı altında kuruluyor
ancak bu, Hizbullah ve İran'ın Lübnan devletine
çökmesi için kullanılan bir araçtır. İşte bizi bu aşa-
maya getiren bunlar oldu. Ulusal birlik adı altında
kurulan kabineler, parlamentodaki tüm partileri
temsil ediyor. Dolayısıyla parlamentonun hükü-
metten hesap sorması veya çoğunluğun azınlık ta-
rafından denetlendiği mekanizma olmadı. Mevcut
durum sürdürülmeye elverişli değil. Şu anda Lüb-
nan'da olanlar büyük bir patlamanın faktörünü
oluştururken, reformlara karşı inatlaşma devam
ediyor.
Lübnanlılar, 2016'daki siyasi anlaşmayla (Mişel
Avn'ın cumhurbaşkanı seçilmesini sağlayan an-
laşma) yeni bir vizyonun oluşmasını temenni edi-
yordu. Tabii bunun olmayacağını bildiğimden o
zaman Mişel Avn'ın cumhurbaşkanı seçilmesine
oy vermemiştim. Çünkü kendisinin (Avn), 1989'da
hükümetin ve parlamentonun kararıyla onaylanan

Taif Antlaşması'na karşı isyan çıkaran düşünceyi
hala benimsediği görüşündeydim. Lübnan'da
2016'dan itibaren kötüleşmeye başlayan durum
17 Ekim 2019'da patlak verdi, 4 Ağustos 2020'de
Beyrut Limanı'nda meydana gelen korkunç patla-
mayla daha da kötüleşti ve sonrasında da yeni tip
koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkileri baş gös-
terdi. İç ve dış faktörlerin etkileri ile reformlara
karşı direnen siyasilerin tutumu gölgesinde Lüb-
nan devleti, maruz kaldığı şoklara karşı koyma ro-
lünde yetersiz kaldı.

ÜLübnan'da yeni hükümeti kurmakla görevlendi-
rilen Hariri, kabineyi oluşturma çabaları kapsa-
mında Rusya'dan Vatikan'a kadar birçok ülkeyi
ziyaret etti. Bazıları da Hariri'nin bu çabalarını dı-
şarıda değil, ülke içindeki taraflarla sürdürmesi ge-
rektiğini söylüyor. Bununla ilgili neler söylemek
istersiniz?
Lübnan'ın dünya ile ilişkilerinde uğradığı kayıpla-
rın yanı sıra Arap ve uluslararası toplumun Lüb-
nan'a olan güvenindeki çöküşten sonra Hariri'nin
içerde devam eden siyasi inatlaşmanın gölgesinde
dış ülkelerin görüşlerine başvurması kaçınılmazdı.
Nitekim çok sayıdaki Arap ve yabancı ülkenin
Lübnan'a verdikleri önem de yeni hükümetin ku-
rulmasıyla doğrudan reformlara başlanması ge-
rektiğini gösteriyor. Şüphesiz yeni hükümeti
kurmakla görevli Hariri'nin gerçekleştirdiği ziya-
retler sonuç veriyor. Bu ziyaretler kapsamında
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile
görüşen Hariri, Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE)
ve ondan önce Fransa'yı ziyaret ettiği gibi dünya-
nın diğer ülkeleriyle de iletişim halindedir. Hariri
son olarak Vatikan'ı ziyaret etti ve özellikle içeride
birilerin yeni hükümeti kurma konusundaki anlaş-
mazlıkları mezhepsel sorunlar gibi göstermeye ça-
lıştığı bu dönemde çok önemliydi. Nitekim işin
gerçeğinde insanlar şeffaf, adil ve akılcı bir yöne-
tim istiyor. Ancak şu ana kadar hala bu gerçekleş-
mediği gibi içerideki inatlaşma da sürüyor.
Cumhurbaşkanı Avn ve Hizbullah'ın benimsediği
zihniyet değişmediği sürece bir gelişmenin olması
mümkün değil.

ÜKatar, Mısır ve Arap Birliği yetkilileri bu süreçte
Lübnan'a ziyaretlerde bulundu. Arap yetkililerin
ziyaretleri bir sonuç verdi mi, neler söylemek ister-
siniz?
Arap yetkililerin Beyrut'a gerçekleştirdiği son ziya-
retler de Arap ülkelerinin, Lübnan'a verdikleri
önemi gösteriyor. Çünkü gerçekten Lübnan
büyük çöküşün gerçekleşeceği ana yaklaşmış du-
rumda, bu çöküşün etkileri de hem Lübnan hem
de Lübnanlılar için tehlikeli olacaktır. Ayrıca bu
çöküşün arkasında bırakacağı tehlikeleri dikkate
almamanın da içeride büyük etkileri olacaktır.
Bunların bir de bölgesel yansımaları olacak. Bu
nedenle hem Araplar hem de dünyadaki dostları-
mız bu sorunları aşmamızı ve Lübnan'a yardım
etmek istiyorlar.

Üİran, ABD ile nükleer anlaşma konusuyla ilgili
müzakerelerde istediği sonucu elde edemezse Hiz-
bullah'ı İsrail'le gerginlik çıkarmaya sürükler mi?
Nükleer anlaşma konusunda ABD ile müzakerele-
rin ne yönde evrileceğini tahmin etmek biraz zor.
Ancak şu ana kadar edindiğimiz tecrübeye göre
İran, bölgeye yönelik ajandası için Hizbullah'ı kul-
lanıyor ve bu çok normal bir durum. Nitekim İran,
Hizbullah'ı Suriye, Irak ve Yemen'e müdahale için
kullandı. Aynı zamanda Irak, Suriye ve Yemen'de
Hizbullah'a benzer örgütler de oluşturdu. İran,
bunlarla baskılara karşı kendisini koruduğunu dü-
şünüyor. Ama kendisine yönelik baskıların sebebi
de İran'ın bölgeye yönelik müdahaleleridir. Nite-
kim İran'ın bölgeye yönelik müdahaleleri, uluslar-
arası anlaşmalara aykırı siyasi sınırların ötesine
uzanan Velayeti Fakih denilen düşüncenin bir so-
nucudur. Halihazırda içinde bulunduğumuz ko-
şullar son derece zor ve tehlikelidir. İran'ın ülkeler
üzerine uyguladığı bu politikanın sürdürülmesi
mümkün değil. Bu durum daha çok istikrarsızlık-
lara ve gerilime yol açıyor. Dolayısıyla bu duru-

mun devam etmesinin
imkanı yok. Bu nedenle
İran'ın, komşuları ile saygı
ve dostluk çerçevesinde
ilişkiler kurma konusuna
yeni bir bakış açısıyla yak-
laşması gerektiğine inanı-
yorum. İran'ın bağımsız
saygın bir devlet olması,
Arap ülkeleri ile doğru ve
güçlü ilişkiler kurulma-
sına hiç kimse karşı çıkmı-
yor. Ancak bu, Lübnan'ın
iç işlerine veya Arapların
iç işlerine müdahale te-
meline dayalı olmamalı.
İşte Lübnan ile İran ara-
sındaki veya Arap ülkeleri
ile İran arasındaki ilişkile-
rin üzerine inşa edileceği
kural budur. Ancak
İran'ın bölgede polis ro-
lüne devam ederek diğer
ülkelere nüfuz etmesinin
sürdürülemeyeceğine ina-
nıyorum. Nitekim tarih,
bu bölgeden birçok insan-
lar ve devletlerin geçtiğini
ancak hepsinin sonunun
belli olduğunu bize göste-
riyor. HABER 
MERKEZİ
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Eski Lübnan
Başbakanı Fuad

Sinyora, ekonomik
ve siyasi krizle

boğuşan
Lübnan'ın büyük
çöküşün eşiğine
geldiğini ve bu 

durumun bölge
için de ciddi
yansımaları

olacağını söyledi

Türkiye ile Arap bölgesini birleşti-
ren birçok şey olduğuna inanıyo-
rum. Bu ilişkiler (Türkiye ile Arap
bölgesi arasındaki ilişkiler) sa-
mimi dostluk ve ortak çıkarlar üze-
rine inşa edilmelidir. İş birliğinin
sağlanabileceği çok alanlar söz
konusu. Türkiye de Arap bölge-
siyle ortak çıkarlar üzerine bağla-
rını güçlendirecek samimi dostluk
elini uzatma imkanlarına sahiptir.
Türkiye ayrıca Arap bölgesine yeni
yaklaşımıyla bölgede daha iyi,
yeni bir stratejik dengenin sağlan-
masına katkı sunabilir. Ki bölgede
varlık gösteren düşman İsrail, hala
bir taraftan bölgeye yönelik diğer
taraftan da Filistin davasına yöne-
lik durdurulamayan saldırganlığını
sürdürüyor ve Arap Barış Girişimi
ile Filistin meselesiyle ilgili ulus-
lararası kararları göz ardı ediyor.
İsrail'in devam eden saldırıları var.
Ayrıca İran ile Arap ülkeleri ara-
sında büyük bir ihtilaf var. Bu ihti-
laf ve İran'ın Arap ülkeleri ile
muamelesi, Arap bölgesindeki
stratejik dengede bir boşluk oluş-
turdu. Türkiye'nin bölgedeki bu
stratejik boşluğu dolduracağı ve
kendisinin iyiliğine olacak büyük
bir rol üstlenebileceği kanaatinde-
yim. Türkiye, son 20 yılda siyasi,
ekonomik ve üretim gibi birçok
alanda büyük ilerlemeler katetti.
Akdeniz de bizleri Türkiye ile bir-
leştiriyor. Dolayısıyla herkesin çı-
karına olacak çok büyük iş birliği
alanları söz konusu. Tabii bunlar
karşılıklı saygı duyma ve birbirleri-
nin iç işlerine karışmama ile olur.
Bu nedenle Türkiye'ye büyük bir
rol düşüyor. Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan da liderli-
ğini, üstleneceği bu rol ile taçlan-
dırabilir. Bu rol, ekonomik ve
politik ilişkileri güçlendirmek için
tüm Arap bölgesindeki ülkelerle
samimi ilişkileri inşa etmenin
dönüm noktası olabilir. Türkiye ile
Mısır arasındaki olumlu gelişmeler
ile Libya'da sorunun çözülmesi
için atılan adım çok önemli. Bu ne-
denle o adım, hem Türkiye hem de
Arap bölgesinin iyiliğine olacak,
istikrarı güçlendirecek ve İsrail'in
bölgede dizginlenmeyen tasarruf-
larını düşürecek şekilde önemsen-
meli ve doğru bir yatırıma
dönüştürülmelidir.
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İzmir'de önceki gün hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı Uğurtan Sayıner'in (77) cenazesi toprağa verildi
SAYıNER için Karşıyaka Ahmet Piriş-
tina Kültür Merkezi'nde tören düzen-
lendi. Törene, Karşıyaka Belediye

Başkanı Cemil Tugay, Uğurtan Sayıner'in yakın-
ları, Bizimkiler dizisinde "Sevim" rolünü üstlenen
sanatçı Sabriye Kara, tiyatrocular Osman Cavcı,
Şehmus Yığın, Hasan Kızılaslan, Mehmet Güler-
başlı ile sevenleri katıldı. Uğurtan Sayıner'in bir
süre tiyatro eğitimi verdiği bir çocuk, tören bo-
yunca sanatçının Türk bayrağı sarılı tabutunun

başında bekledi. Törene katılanlar sahnedeki anı
defterini imzaladı. Tiyatrocu Sabriye Kara, bura-
daki konuşmasında, 15 yıl rol arkadaşlığı yaptığı
Uğurtan Sayıner'in mütevazı bir insan olduğunu
belirtti. Kendisini her yere "Sevim koş" diyerek
çağırdığını dile getiren Kara, "Şimdi de buraya
çağırdı ama bu çok kötü oldu. Bir gazeteci bana
'Uğurtan Sayıner'i nasıl hatırlarsınız?' diye sordu.
Hatırlamak için unutmak gerekir." dedi. Şehmuz
Yığın, Uğurtan Sayıner'in adını ve tiyatrosunu ya-

şatacaklarını belirterek, Sayıner ile iyi ve kötü çok
şey paylaştıklarını ancak birbirlerini hiç üzmedik-
lerini ifade etti. Mehmet Gülerbaşlı da Uğurtan
Sayıner ile 1968'den bu yana tanıştıklarını ve ölü-
müne kadar hiç kopmadıklarını söyledi. Osman
Cavcı da Sayıner'in son nefesine kadar tiyatro
için çalıştığını dile getirdi. Sayıner'in yaşam öykü-
sünü anlatan Hasan Kızılaslan da "Benim adım
Cemil" repliğiyle ünlenen tiyatrocunun anılarını
kitap haline getireceğini ifade etti. Törenin ardın-

dan katılımcılar Uğurtan Sayıner'in tabutunun
üzerine karanfil bıraktı. Sayıner'in naaşı daha
sonra cenaze namazının kılınacağı Bostanlı Be-
şikçioğlu Camisine götürüldü. Camide ikindi na-
mazını müteakip kılınan cenaze namazının
ardından Sayıner'in cenazesi Doğançay Mezarlı-
ğında defnedildi. İzmir'de yaşayan ve yaşına bağlı
sağlık sorunları bulunan Uğurtan Sayıner, 27 Ha-
ziran'da Karşıyaka ilçesindeki evinde hayatını
kaybetmişti.

“Benim adım Cemil” için son görev

www.gazetedamga.com.trKÜLTÜR SANAT

A vrupa Sineması’ndan, Ortadoğu Si-
neması’na, Uzakdoğu Sinema-
sı’ndan Latin Sineması’na kadar

farklı coğrafyalarda üretilen filmleri hem
derleyen hem de eleştiren Dorsay sinema
sektöründeki değişimleri, Türkiye sinema-
sındaki yeni kuşak yönetmenleri, Parazit fil-
mini neden son 5 yılın en iyi filmi seçtiğini
aktardı. T24'ün yaptığı söyleşide konuşan
Dorsay'ın mutlaka izleyin dediği filmlerden
biri de Roma... 

nSon beş yılın dünya sinemasını 
nasıl değerlendirirsiniz? 
Sektörde nasıl bir değişim yaşandı?Son de-
rece parlak bir beş yıldı. Nasıl bu kadar çok
iyi film bu beş yıla sığdı, ben de bilmiyorum!
En önemlisi hiçbir filme benzemeyen, çok
farklı ülkelerden ve kıtalardan gelen filmlerin
de genel bir ilgiye kavuşması, örneğin
Oscar’larda aday olması, hatta kazanması
olayıydı. Parazit gibi bir Güney Kore filmi-
nin 2019  yılında genelde sadece İngilizce
konuşulan filmlere verdiği en iyi film ödü-
lünü alması tam bir sürprizdi. Üstelik daha
önce Cannes’da Altın Palmiye’yi de almıştı.
Böylece sinema  sanatını yenileyen ve belli
bir sinema kültürü isteyen filmler de daha
popüler medya alanlarında kendilerine yer
buldular. Bunu doğrusu çok önemsiyorum.  

nAynı süreçte Türkiye’de film endüstrisinde
gelişmeler yaşandı mı?
Evet, bizde de önemli gelişmeler oldu. Son
on yılı ele aldığım Dünyaya Açılan Sinema-
mız ve Yeni Bir Kuşak- Türk Sineması 2010-
2020 kitabımda belirdiği gibi....Çok eski bir
kuşak veda etti. Bir orta kuşak sayılabilecek
olan ve benim  Altı Büyükler dediğim (ki Altı
Silahşörler de diyebiliriz) Nuri Bilge Ceylan,
Zeki Demirkubuz, Semih Kaplanoğlu,
Yeşim Ustaoğlu, Reha Erdem ve Derviş
Zaim harika işler yaptılar. Özellikle  hemen
her filmi Cannes da çok beğenilip bir şekilde
ödül alan Ceylan, tam da sinemamızın 100.
yılında Kış Uykusu ile dünyanın en saygın
bir-iki ödülünden biri olan Altın Palmiye’ye
kavuştu.  Evet, Altı Silahşörler harikaydı.
Ayrıca son derece verimli bir diğer orta
kuşak da anılmalı: Tayfun Pirselimoğlu,
Çağan Irmak, Onur Ünlü, Ümit Ünal gibi.
Ve de komedinin ustaları: Yılmaz Erdoğan,

Cem Yılmaz, Hakan Algül vb.  Ama bir
sanat dalı mutlaka yeni kuşaklara ihtiyaç
duyar. Yoksa kendini yenileyemez. O kuşak
da geldi: hem de hayli görkemli biçimde...Ve
böylece Emin Alper, Pelin Esmer, Tolga Ka-
raçelik, Özcan Alper, Nihat Durak, Ramin
Matin, Mehmet Ata Öztekin, Mahmut Fazıl
Coşkun, Raşit Çelikezer, Ali Atay, Kıvanç
Sezer, Emre Yeksan gibi isimler geldi. Ya da
bir filmle de olsa bizi mest edenler: Onur
Saylak, Kaan Müjdeci, Abdurrahman Öner,
Nesimi Yetik, Mehmet Ali Konar gibi. Tüm
bunlar ve başka şeyler bizi gelecek için çok
umutlandırıyor elbette...

nEn iyi filmler listesini hazırlarken hangi
kriterleri göz önünde bulundurdunuz?
Üst üste çıkan iki kitabımda da aynı yöntem
var: Önce birinde (Türk filmleri için) son on
yıl, öbüründe (yabancı filmler için) son beş
yılın benim seçtiğim onar (yabancı filmler
için yirmişer) en iyi filmini verdim. Sonun-
daysa “Bugünden Bakılınca” başlığı altında
yeniden bir “en iyiler” sıralaması yaptım.
Çünkü gerçekten de bir süre sonra geriye
bakılınca değer ölçüleri değişebiliyor; daha
kapsamlı, daha kavrayıcı bir bakış atabili-
yorsunuz. Bu son seçimlerin daha doğru ol-
duğun inanıyorum. Bu arada iki en iyi
filmler listemi de vereyim. Ayrıntılar için ki-
taplara müracaat lütfen!

n2010-2020- En iyi 10 Türk filmi: 
Kış Uykusu/ Kelebekler/ Ahlat Ağacı/ Daha/
Küçük Şeyler/ Bulantı/ Sen Aydınlatırsın
Geceyi/ Kız Kardeşler/ Kar/ Ayla

n2015-2020 En iyi 10 Yabancı Film:
Parazit/ Roma/ Birdman ya da Cahilliğin
Umulmayan Erdemi/ Yüzündeki Sır/  İda/
Joker/ Carol/ Diriliş/ Aşıklar Şehri/ Ay Işığı. 

nGüney Koreli yönetmen Bong Joon-
ho’nun Parazit’ini son beş yılın en iyi filmi
olarak seçmişsiniz. Parazit hakkında neler
söyleyebilirsiniz?
Ben eleştirimde  ‘Garip, tuhaf, yer yer
komik, yer yer de tüyler ürpertici bir film’ de-
miştim. Gerçekten  de filmde devasa bir ma-
likanede oturan zengin bir aile ile onların
kalalalık hizmetkar  kadrosu arasında başla-
yan sınıfsal çatışma, evin mahzenlerinde
gizlenen sırların katkısıyla kendine özgü bir

korku filmine de dönüşüyor. Çok katmanlı,
bol sürprizli, gerçekten usta işi ve özgün 
bir film.

n Dünyanın her yerinde artan LGBTQ+
duyarlılığı ve kadın sömürüsüne karşı hare-
ketlenme sinema endüstrisine nasıl yansıdı?
Bu son dönemde ‘MeToo’ deyiminin simge-
lediği kadına karşı sömürü ve istismarı anla-
tan filmler de birden arttı. Koşut olarak, bu
işlere bizzat karışmış Roman Polanski’den
Woody Allen’e veya Kevin Spacey’e çok ün-
lülerin bile kariyerlerini karartacak kadar!
Aynı biçimde bir eşcinsel duyarlılığı taşıyan
filmler de yapıldı; hem de alışılmıştan daha
çok farklı ve iddialı: Acı ve Zafer, Carol,
Beni Adınla Çağır, Gece Hayvanları...Alev
Almış Bir Genç Kızın Portresi, Aşkın Ritmi,
Beyaz Karga...Kalp Atışı Dakikada 120,
Karda Beyaz Bir Kuş, Muhteşem
Kadın...Onur, Kız, Sınırsızlar Kulübü...Yeşil
Rehber, Yuli, Yüzleşme...Üstelik hepsi de
çok kaliteli filmlerdi. Sanki yıllar sürmüş
açık veya gizli yasakların bir tür rövanşı gibi!
Ama, benzer biçimde Nazi soykırımı, ırkçı-
lık, göçmen sorunu gibi temalar ya da müzi-
kal, fantastik, bilim-kurgu, biyografi,
kara-film, savaş filmi gibi türlerde de çok iyi
işler çıktı. 

n2015’ten beri izlediğiniz en yenilikçi film
hangisi oldu?
Sanırım Parazit’ten sonra ikinci olan
Roma’yı seçebilirim. Meksikalı usta Alfonso
Cuaron’un filmi, gösterildiği Venedik şenli-
ğinden sonra tüm eleştirmenlerce övüldü ve
yıl sonu seçmelerinde ön sıraya oturdu. Bir
başka özelliği de bir Netflix yapımı olması.
Aslında renkli çekilmiş, ama karşımıza
siyah-beyaz olarak gelen film, sakin  bir baş-
langıçtan sonra giderek yaprak yaprak açılı-
yor. Ve beklenebilecek tüm tuzakları
(melodram, aile faciası, politik film, Latin
Amerika kalıpları, vs.) aşarak, kendine özgü
bir yapıya kavuşuyor. Gitgide şaşırtıcı bi-
çimde unutulmazlaşarak... Sanki saklı bir
mücevher; kıymeti bilinmesi gereken bir si-
nema zirvesi. Mutlaka izlemeye çalışın. 

nSon beş yılda çok fazla başyapıt verildiğini
söylemiştiniz. Pandemi dönemini sizce sine-
maya nasıl etkileyecek?
Pandemi sonrasında ne olacağını keşfetmek

zor. Kahin değiliz ki...Hele baş kaygımız her
gün değişen ve kimi zaman en iyiden en kö-
tüye sıçrayan olasılıklarla birlikte ne yapıp
edip hayatta kalmak olursa...Ve hele benim
yaşımdaysanız...Ama direneceğiz elbette...Ve
ufukta gözüken, kimileri çok şey vaat eden,
ama çokluk gösterimi çok ileri tarihlere erte-
lenen yeni ve parlak  projeleri  umutla bekle-
yeceğiz. Ama bir şey kesin. Daha şimdiden
en popüler TV dizilerinde  görüldüğü gibi,
filmlerde de pandemi olayı yer alacak. Ve
yaşanan bu korkunç dönem hem  olay ola-
rak, hem de filmlerin duyarlılığına sızmış
olarak, perdede karşımıza gelecek. 
HABER MERKEZİ

Sinema eleştirmeni,
T24 yazarı Atilla 

Dorsay son 5 yılda
hayatımıza giren 
filmleri geniş bir 

yelpazede
değerlendirdiği

'Hayatımızı 
Değiştiren Filmler''

kitabını anlattı

SInemA UzerIne
BIr SohBet

Atilla Dorsay, 17 Mart 1939 tarihinde İzmir, Karşıyaka’da
doğmuştur. Annesi Rahime Hanımdır. Babası Avni Bey Yu-
nanistan‘ın Yanya şehrindendir. Babası ailesiyle 1910 yı-
lında Türkiye’ye göç etmiştir. Ayla ve Ayşe adlarında kız
kardeşleri vardır. İlkokulun ilk üç senesini İzmir Karşı-
yaka’daki Ankara İlkokulu’nda okudu. Ardından aile İstan-
bul‘a taşındı. İlkokul 4. Sınıftan itibaren Galatasaray‘da
okumaya başlar. Galatasaray Lisesinden 1957 yılında
mezun olduktan sonra,
1964 yılında Devlet Güzel
Sanatlar Akademisi
(Mimar Sinan Üniversi-
tesi) Yüksek Mimarlık bö-
lümünden mezun oldu.
Henüz okulunu bitirmeden
1960 yılında Karaköy’e
yanaşan yabancı gemi-
lerle gelen turistlere Fran-
sızca İngilizce tercüman
rehberlik yaptı. Bu iş sıra-
sında, okuldan ayrılarak
bir yıllık bir Fransa mace-
rası bile yaşadı. Gittiği
Paris‘te bir yıl boyunca
haftada 5-6 film izledi.
Türkiye’ye döner ve
1962’de mezun olması
gerekirken iki yıl gecikme
ile bitirebilir Mimar Sinan
Üniversitesi Mimarlık Bö-
lümünü. Okul bitince
yedek subay olarak asker-
liğini yaptı. Sonra da 1966
yılında İstanbul Belediyesi
İmar ve Planlama Müdür-
lüğü’nde çalışmaya başladı. Ali Sami Yen Stadı’nın, yol ta-
rafında kalan kısmındaki binaların sahipleri ile o zamanlar
dişe diş bir mücadele vererek, binaların staddan oldukça
geriye yapılmasını sağladı. Bu görevde 2,5 yıl çalıştı. 1966
yılında Cumhuriyet Gazetesinde sinema üzerine yazılar
yazmaya başladı. Cumhuriyet gazetesinde 1993 yılına
kadar 27 yıl sürekli yazdıktan sonra Milliyet ve Yeni Yüz-
yıl’da yazdı. En son olarak Sabah‘ta yazmaya başladı. 8
Nisan 2013 tarihinde sabahtan da ayrıldı. 1985 yılından iti-
baren TRT 2‘de film programları yaptı. Sinema 100 Ya-
şında kuşağında önemli klasikler sundu. Sinema Büyüsü
kuşağını hazırlayıp sundu. 1986 yılından 1995 yılına kadar
TRT Radyo 3’te müzik programları yaptı. Atv’de yayınlanan
Yaşamdan Dakikalar adlı programda yer aldı.

Atilla Dorsay kimdir?

Atilla Dorsay, sinema yazıların yanı sıra birçok festival ve
yarışmalarda juri üyeliği de yaptı. Uluslararası Sinema Ya-
zarları Federasyonu Türkiye temsilcisidir. 1993 yılında ku-
rulan Sinema Yazarları Derneği’nin (SİYAD) kurucu üyeleri
arasında bulunan Dorsay, müziğe olan ilgisi ile 1995 yılına
kadar 9 yıl boyunca TRT Radyo 3’te müzik programı hazır-
ladı. Sinema dışında yemek kültürü, şehircilik ve yaşam
kültürü üzerine yazılar yazarak kitaplaştırdı. 1979 yılında
çevrilen yönetmenliğini Cüneyt Arkın‘ın yaptığı “Vatandaş
Rıza” adlı filmin se-
naryo ekibinde olmuş-
tur. Oyuncular ise
Cüneyt Arkın, Betül
Arkın, Murat Arkın,
Sümer Tilmaç, Osman
Seden, Gürol Ünlüsoy
olmuştur. Atilla Dorsay,
1973 yılında Leman
Karaca ile evlendi. Gök-
han ve Ece adında iki
çocuğu vardır.

Birçok yarışmada juri olduKEYİFLE 
İZLENECEK FİLM
TAVSİYELERİ VAR

Göbeklitepe müjdesi
Bakan Ersoy, "Göbeklitepe çevresindeki 100 kilometrelik bir hat üzerinde 11 tane daha
tepemiz var. Buradan detayını ilk kez vermiş olacağız ve artık 12 tepe diyeceğiz.
Bununla ilgili büyük bir çalışma var, eylül ayında tanıtımını yapacağız." dedi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy,
beraberinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank ile GAP Bölgesi Turizm Tanı-

tım ve Markalaşma Projesi kapsamındaki "Mezopo-
tamya" markasının tanıtımı için geldiği Şanlıurfa'da,
gazetecilere açıklamada bulundu. Kentte bulunmaktan
duyduğu memnuniyeti dile getiren Ersoy, Türkiye'nin tu-
rizm değerinin ve potansiyelinin daha iyi anlaşılabilmesi
için gayret gösterdiklerini belirtti. Türkiye Turizmini Ta-
nıtma ve Geliştirme Ajansını 2019 yılında kurduklarını
hatırlatan Ersoy, "Ajansın asıl işi, Türkiye'nin tüm turizm
değerlerini dünyaya tanıtmaktır. Ajans ile ana hedefimiz
2023 yılına kadar Türkiye'de turizmi 81 vilayetimize yay-
mak istiyoruz. Türkiye'nin her noktasında turizm potansi-
yeli var. Doğru bir tanıtım ile bu potansiyeli ortaya
çıkarıp farkındalığını da sağlayarak yaymamız gerekiyor.
" diye konuştu.Dünya çapında bir yerUNESCO Dünya
Miras Listesi'nde bulunan Göbeklitepe'nin civarında bir-
takım önemli merkezleri daha keşfettiklerini aktaran
Ersoy, şöyle devam etti: "Aslında artık Göbeklitepe, Gö-
beklitepe ile sınırlı değil. Göbeklitepe çevresindeki 100
kilometrelik bir hat üzerinde 11 tane daha nokta tepemiz
var. Buradan detayını ilk kez vermiş olacağız ve artık 12
tepe diyeceğiz. 12 tepe ile ilgili büyük bir çalışma var, ta-
mamlanmak üzere, eylül ayında tanıtımını yapacağız.
Dünyanın bir çok üniversitesiyle, arkeoloji konusunda

uzmanlaşmış kazı başkanlarıyla da iş birliği yaparak 12
tepeyi dünya lansmanı şeklinde sunacağız. Dünyada çok
popüler bir yer haline gelecek, hatta Güneydoğu'nun Pi-
ramitleri diyebiliriz buna. Lansman yapıldıktan sonra çok
fazla ses getirecek, Türkiye'nin eşi benzeri olmayan bir
hazinesi olarak düşünüyoruz. Mezopotamya diye baktığı-
nız zaman bu bölgenin kendine has bir kültürü var. Ken-
dine has tescilli gastronomisi var. Birçok ürünü var. Bunu
da eşsiz olan arkeolojik değeriyle birleştirdiğiniz zaman
ortaya harika bir şey çıkıyor."
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Olimpik Judo Takımı 
Hırvatistan’a gitti

2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları’na 
sayılı günler kala Olimpik Judo Milli 
Takımı, son hazırlıklarını yapmak 
üzere Hırvatistan’a gitti. Hırvatis-
tan’ın Porec kentinde yapılacak or-
tak çalışma kampında Olimpik Judo 
Milli Takımı, Tokyo Yaz Olimpiyat 
Oyunları öncesi son hazırlıklarını 
gerçekleştirecek. Porec’de 8 Tem-

muz’a kadar sürecek ortak çalışma 
kampında milli judocular, genel 
durumlarını görme, kondisyonlarını 
değerlendirme ve eksiklerini tamam-
lama şansı bulacak. Dünya Şampiyo-
nası’nın ardından olimpiyat hazırlık-
larına yoğunlaşan milliler son olarak 
Antalya’da 8 ülkenin katıldığı çalış-
ma kampında antrenman yapmıştı.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe’nin teknik direktörü Ünal Karaman, yeni sezon öncesi 
değerlendirmelerde bulundu. EURO 2020’deki sonuçlara bakıp milli takımı sert bir şekilde 

eleştirmenin doğru olmadığını söyleyen Karaman, “Çocuklarımıza sahip çıkalım” dedi

URLA Adnan Süvari Tesisleri’nde 
basın mensuplarına açıklamalar 
yapan Ünal Karaman, yeni 
sezonun sağlık, huzur ve 

mutluluğun konuşulduğu bir sezon 
olmasını diledi. Sporcuların da Kovid-19 
salgınından çok etkilendiğini ifade eden 
Karaman, şöyle konuştu: “Şartlara uyum 
göstermek gibi bir zorunluluğumuz 
var. Bizden daha özverili çalışan sağlık 
sektöründeki insanlar var ve çalışmaya 
devam ediyorlar. Canlarını kaybedenler 
var. Onların bu sıkıntıları yaşadığı yerde 
biz burada açık havada karınca kararınca 
bir şeylerin mücadelesini vermeye gayret 
gösteriyoruz. En azından halkın bozulan 
moraline katkı sağlayabileceğimiz en 
ufak destek yapabilmişsek ne mutlu bize. 
İnşallah güzel şeylerin konuşulduğu, 
sakatlığın olmadığı, bütün takımların 
sporun ruhuna uygun bir şekilde hareket 
edebildiği ve yaşayabildiği bir futbol 
sezonu olsun.”

Mutlu olacağımız bir sezon
Ünal Karaman, transfer çalışmaları 

hakkında bir soru üzerine, kulüp bünyesinde 
takıma oyuncu kazandıran profesyonellerin 
bulunduğunu belirterek, “Biz onların 
yeteneğine inanıyoruz. Biz kendi istediğimiz 
bazdaki oyuncu yetenekleri, pozisyon ve 
mevki tarifini yaptık arkadaşlarımızın. 
Onların yeteneklerine ve özverisine ihtiyaç 
duyuyoruz. İnşallah hem bizlerin hem 
taraftarlarımızın mutlu olacağı, camiamıza 
güç katacak oyuncuları bünyemize katarlar” 
dedi. A Milli Takım’ın 2020 Avrupa 
Futbol Şampiyonası’ndaki performansını 
değerlendiren deneyimli teknik adam, 
“Biz spor kültürü olarak bir orta yolu 
bulamıyoruz. Ya övgülerle çok üst seviyeye 
getiriyoruz ya da yergilerle ayaklar altına 
alıyoruz. Daha önce elde edilen başarıları, 
verilen hizmeti yok sayıyoruz. Bunlar çok 
doğru değil. Şenol hocayı turnuva öncesine 
kadar yere göğe sığdıramıyorduk. Şenol 

hoca mükemmeldi, doğru şeyler 
yapıyordu, ne oldu turnuvada 
istenilen sonuç olmadı diye. 
Bu turnuvalar basit turnuvalar 
değildir. Gönlümüz elbette 
çok büyük başarılar elde 
edip, gençlerimizin Avrupa 
sahnesinde çok farklı başarıyla 
alkış almasından yanaydı” 
yorumunu yaptı.

Milli takım henüz genç
Karaman, A Milli Takım’ın genç 

bir kadroya sahip olduğuna dikkat 
çekerek, “Genç yaşta tecrübeli oyuncu 
safına koyduk bu oyuncularımızı. Biraz 
sabretmemiz gerekiyor. Ne onların 
beklentisine cevap verebildi kendileri, ne 
de biz o beklentiye cevap bulabildik ama 
sporun içinde bu tarz şeyler var ve bunu 
anlayışla karşılamamız lazım. Ne olursa 
olsun bunlar bizim çocuklarımız, bizim 
evlatlarımız, bizim takımımız” dedi.

MiLLi TAKIMA
SAHiP ÇIKALIM

YA ÖVGÜLERLE ÇOK ÜST SEVİYEYE GETİRİYORUZ
YA DA YERGİLERLE AYAKLAR ALTINA ALIYORUZ

ÇAYKUR Rizespor’un hafta sonu 
yapılan genel kurulu sonrası Tahir 
Kıran başkanlığında oluşan yönetimde 
kulübün basın sözcüsü olarak görev-
lendirilen Selim Selimoğlu, yeşil mavili 
takımın hedeflerini anlattı. Çocuklu-
ğunun tesislerde geçtiğini söyleyen Se-
limoğlu, “Rizespor maçlarının olduğu 
günler insanlar dükkanlarını kapatıp 
statlara koşardı. Başarısız olduğumuz 
maçlarda bile insanlar bir sonraki 
maçın tarihini iple çekerdi. Bu sene 
itibari ile taraftarın heyecanının yeniden geri 
geleceğine inanıyorum” dedi. Selim Selimoğ-
lu, Çaykur Rizespor’u zamana taşıyacakları 
vurgusunu yaparak, “Hepimize yönetimde, 
sahada, tribünde görevler düşüyor. Fede-
rasyonla barışık, kulüplerle daha iyi ilişkiler 
kurarak kardeşlik anlayışı içerisinde yönetim 
anlayışı benimseyeceğiz. Aynı şekilde taraf-
tarın da bu noktada hassasiyet göstereceğini 
inanıyorum. Tahir Kıran kulübümüzün baş-
kanı ama aynı zamanda abisi. Bu dönem için 
şöyle bir şansımız var: Tahir başkan büyük bir 

futbol adamıdır. Rizespor bu zamana kadarki 
en şanslı döneminde. Rizespor’un asla hakkını 
yedirmeyecek, çöpü için bile mücadele verecek 
bir başkanımız var” ifadelerini kullandı.

İnce eleyip sık dokuyoruz
Transfer çalışmaları için ise Selimoğlu, 

“Transferler konusunda ince eleyip sık doku-
yoruz, kulübümüzün menfaatini düşünüyo-
ruz. Taraftarı çok mutlu edecek, uzun yıllar 
hatıralarını da sürdüreceğimiz iyi oyuncularla, 
bu sezonda büyük başarılara imza atacağımı-
za inanıyorum” diye konuştu.

Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü 
Selim Selimoğlu, “Bu sene 
taraftarın heyecanının yeniden 
geri geleceğine inanıyorum. 
Taraftarı çok mutlu edecek, 
uzun yıllar hatıralarını da 
sürdüreceğimiz iyi oyuncularla 
büyük başarılara imza ata-
cağımıza inanıyorum” dedi

Hedef büyük 
başarılar

ALMANYA’DA doğup 
büyüyen U17 Milli Takımı’na 
kadar da Almanya’da görev 
yapan Hikmet Çiftçi, U19’dan 
sonra Türkiye’yi tercih etti. 
Futbola Köln’de başlayan 
ve orta sahanın forvet 
arkası, oyun kurucu ve ön 
libero mevkiinde gösterdiği 
performansla Almanya alt 
yaş milli takımlarında da boy 
göstererek ya en iyi oyuncu 
seçildi ya da gol kralı oldu. 
Hikmet Çiftci, Türkiye’yi 
seçmesinin ardından sıkıntılar 
yaşamaya başladı. Ümit Milli 
takım seviyesine geldikten 
sonra Almanların tekrardan 
milli takıma kazandırmak 
istediği Hikmet Çiftci, Vedat 
İnceefe döneminde Türkiye 
U19 ve Ümit Milli takımında 
oynamaya başladıktan 
sonra Almanya’daki 
takımında yedek kaldı. 
Yedek kalmasının ardından 
yılmayan Hikmet Çiftci, 
Bundesliga 2 ekiplerinden 
Erzgebirge Aue’ye transfer 

oldu. Aue’de de istediği fırsatı 
yakalayamayan gurbetçi orta 
saha, 3’üncü Lig ekiplerinden 
Kaiserslautern’e gitti. 
Kaiserslautern’de 1.5 sezonda 
39 maça çıkan 23 yaşındaki 
orta saha oyuncusu, 1 gol 
atma başarısı gösterdi. Orta 
sahada 6 ve 8 numara görev 
yapabilen Hikmet Çiftci, 10 
numara olarak da forma 
giyiyor. Hikmet’in takımıyla 
1 yıllık daha sözleşmesi 
bulunuyor.

Süper Lig’ten talipleri var

Gurbetçi oyuncu gös-
terdiği performansla Süper 
Lig takımlarının da dikkatini 
çekmeyi başardı. Yaptığı 
başarılı transferlerle dikkat 
çeken Hatayspor’da teknik 
direktör Ömer Erdoğan’ın 
gurbetçi oyuncuyu kadrosu-
na katmak istediği öğrenildi. 
Hatayspor’un yanı sıra Gi-
resunspor ve Kayserispor’un 
da Hikmet Çiftci için nabız 
yokladı.

Almanya 3’üncü Lig ekibi Kaiserslautern’de forma giyen 
Türk futbolcu Hikmet Çiftci’ye Türkiye’den teklifler var

Hikmet’e 
Türk

takımları 
talip

FENERBAHÇE’DE geçtiğimiz sezon 
A Takım kadrosunda yer alan genç 
futbolcu Fatih Yiğit Şanlıtürk’ü Avrupa 
ekipleri takibe aldı. Menajeri Cihan Er-
cüment’ten açıklama geldi. Fenerbah-
çe’de geçtiğimiz sezon A takım kadro-
sunda da yer alan Fatih Yiğit Şanlıtürk, 
antrenmanlardaki gayretli performansı 
ile öne çıktı ve Süper Lig’de 7 kez kad-
roya girerken iki maçta da süre aldı. 
Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve 
Ankaragücü maçlarındaki performan-
sıyla U19 Milli Takım aday kadrosuna 
da çağrıldı. Fenerbahçe’de orta sahanın 
geleceği olarak görülen 18 yaşındaki 
futbolcuyu Avrupa’dan takımlar da ta-
kibe aldı. Konuyla ilgili Fatih Yiğit Şan-
lıtürk’ün menajeri Cihan Ercüment’ten 
açıklama geldi. Cihan Ercüment, “Fatih 
Yiğit Şanlıtürk’ün Avrupa takımları 
tarafından takip edildiğini biliyoruz. 
Fatih’in hedefi uzun yıllar Fenerbah-
çe’ye hizmet etmek ve A Milli Takım’da 
formasını giymek” dedi.

Fenerbahçe’den
Avrupa’ya mı?
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BURAK ELMAS’IN başkanlığa 
seçilmesi sonrasında önce 
Fatih Terim’i görevinin başına 
getiren ve ardından da iki 

yerli transferini çözen Galatasaray’da 
yabancı oyuncular için de görüşmeler 
sürüyor. Sarı kırmızılılar son olarak 
orta sahadaki dinamizmi ve aynı 
zamanda hücuma verdiği katkısıyla 
da bilinen Sparta Rotterdam’ın Fas 
asıllı Hollandalı futbolcusu Abdou 
Harrroui’yi listesine ekledi.

Sözleşmesi bitiyor
Alt yapısından yetiştiği Sparta 

Rotterdam ile kontratının son 

senesine giren Abdou Harroui’yi kadrosuna 
katmak isteyen Galatasaray, genç orta saha 
oyuncusu için çalışmalara başladı. Öncelik 
olarak fiyat araştırması yapacak olan Aslan, 
oyuncunun genel durumu hakkında bilgiler 
de edinmeye başladı. Sezon sonunda 
bitecek sözleşmesi nedeniyle devre arasında 
istediği kulübe imza atma hakkı bulunan 23 
yaşındaki oyuncu ocak ayında Feyenoord 
ve Groningen tarafından da istenmişti. 
Harroui için  Sparta Rotterdam’ın kapıyı 
3.5-4 milyon eurodan açması bekleniyor. 
Transfer görüşmelerini Fortuna Sittard’ın 
da başkanlığını yapan Işıtan Gün yürütecek. 
Önümüzdeki gümlerde resmi teklifin 
yapılacağı öğrenildi.

Abdou Harroui kimdir?
Tam adı Abderrahman Harroui olan 

Abdou Harroui, 13 Ocak 1998 tarihinde 
Hollanda’nın Leiden kentinde doğmuştur. 
23 yaşındadır. Fas asıllı Hollandalı 
futbolcu LV Roodenburg, UVS Leiden 
ve Alphense Boys’ta oynadıktan sonra 
Sparta Rotterdam alt yapısına transfer 
oldu. Burada profesyonel sözleşmeye imza 
attı ve tüm alt yaş kategorilerinde oynadı. 
Rotterdam ekibiyle 102 maça çıkan genç 
futbolcu 18 gol atıp 13 de asist yaptı. Aynı 
zamanda Hollanda’nın U20 ve U21 yaş 
kategorilerinde görev aldı. Ön libero, orta 
saha ve sağ kanatta oynayabiliyor.

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim’in raporu 
doğrultusunda birçok isimle görüşmeler gerçekleştiriliyor. Sarı kırmızılıların gündemindeki son isim ise 

Abdou Harroui oldu. Peki, Abdou Harroui kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberimizde yer alıyor

ABDOU 
ASLAN GiBi!

GALATASARAY, GENÇ 
ORTA SAHA OYUNCUSU 

İÇİN ÇALIŞMALARA 
BAŞLADI

ÖZEL 
HABER:

BURAK ZİHNİ

Beşiktaş ile 3 yıllık anlaşma sağlayan Salih Uçan, “Bana 
Galatasaray ve Trabzonspor’un da ilgisi oldu. Ama ben Beşiktaş 
ile anlaştım. Gururluyum. Beni en çok Beşiktaş transfer etmek 
istedi. Sergen Yalçın hoca ile çalışmak ve Şampiyonlar Ligi’nde 

forma giymek transferimde büyük etken oldu” açıklamasını yaptı

ALANYASPOR’DA geçirdiği 
başarılı sezonun ardından boşa 
çıkan ve Beşiktaş ’la anlaşan 
Salih Uçan, transfer süreciyle 
ilgili olarak Tivibu Spor’a 
açıklamalarda bulundu. Çiğdem 
Günal’ın sorularını yanıtlayan 
başarılı ön libero, “Bana 
Galatasaray ve Trabzonspor ’un 
da ilgisi oldu. Ama ben Beşiktaş 
ile prensip anlaşmasına vardım. 
Gururluyum. Beni en çok 
Beşiktaş transfer etmek istedi. 
Sergen Yalçın hoca ile çalışmak 
ve Şampiyonlar Ligi’nde forma 
giymek transferimde büyük 
etken oldu” ifadelerini kullandı.

Yabancı kuralı olmalı
Siyah-Beyazlılar’ın 5 

Temmuz’da başlayacak yeni 
sezon çalışmalarına katılacak olan 
yıldız ön libero, Türkiye’de yeni 
sezondan itibaren uygulanacak 
8+6’lık yabancı futbolcu kuralını 
da yorumladı. Salih, “Yabancı 
oyuncuya biraz da olsa karşıyım. 
Yabancı kuralının olması 
gerektiğini düşünüyorum. Kaliteli 
yabancı oyuncular, benim çok 
hoşuma gidiyor. Ama Anadolu 
kulüplerinde kazandıkları parayı 
hak etmeyen birçok yabancı 
oyuncu var. Bu tarz oyuncular çok 
fazla” sözlerini sarf etti.

Beşiktaş 
gururlandırdı!

ŞAMPIYONLAR Ligi 
2. ön eleme turunda 
PSV Eindhoven ile 
karşılaşacak olan ve 
transferde atağa kalkan 
Galatasaray , Gedson 
Fernandes’i takımda 
tutmayı başardı. Benfica 
ile görüşmelerini sürdüren 
Galatasaray, Portekizli 
yıldızı 15 milyon Euro’luk 
satın alma opsiyonuyla 
1 yıl daha kiraladı. 
Son yaptığı tüm sosyal 
medya paylaşımlarında 
Galatasaray ‘a dair 
göndermelerde bulunan 

22 yaşındaki yıldız orta 
sahanın Sarı Kırmızılı 
formayı yeniden giymek 
için sabırsızlandığı gelen 
haberler arasında.

18 resmi maçta 
1 gol, 3 asist

Geçtiğimiz sezonun 
devre arasında 
Galatasaray’a gelen ve 
sergilediği performansla 
dikkatleri üzerine çeken 
Gedson, Sarı Kırmızılı 
ekipte çıktığı 18 resmi 
maçta 1 gol, 3 asistle 
skora katkı sağladı.

Kiralık sözleşmesinin bitişiyle takımı Benfica’ya 
dönen Gedson Fernandes, önümüzdeki sezon da 

Galatasaray forması giyecek. Portekizli yıldızı 1 yıl 
daha kiralamak için Benfica ile anlaşmaya varan 

Galatasaray, transferi kısa süre içerisinde duyuracak

GEDSON 
GELiYOR

CRYSTAL Palace’tan kiraladığı 
Sörloth’u sezon sonunda rekor 
bir ücretle RB Leipzig’e yollayan 
Trabzonspor, eski golcüsünü 
yeniden istiyor. Alman kulbüünün 
önce kampa götürme kararı aldığı 
Norveçli için kötü bir gelişmeye 
imza atarak Andre Silva’Yo 
kadrosuna kattı. Bu durum 
Trabzonspor’un işine yaradı. 
Ahmet Ağaoğlu’nun sürekli 
irtibatta olduğu golcü oyuncu 

için tüm şartlar zorlanacak. Bu 
seon yaptığı transferle gündeme 
oturan Trabzonspor daha önce 
Bruno Peres, Gervinho, Koita ve 
Hamsik’i renklerine bağlamıştı. 
Djaninu ve Ekuban’ın takımdan 
ayrılmasının ardından Sörloth’un 
da açıklanması bekleniyor. Golcü 
yıldız için işleyen süreç taraftarları 
da heyecanlandırıyor. Şimdiden 
sosyal medyada milyonlarca 
mesaj ve beğeni atılmış durumda.

TÜRKIYE U16 
Kız Voleybol Milli 
Takımı, Sırbistan’ın 
başkenti Belgrad’da 
düzenlenen U19 Genç 
Kızlar Balkan Voleybol 
Şampiyonası’ndaki ilk 
maçında Arnavutluk’u 
3-0 mağlup etti. 

Millilerde, Safronova 
19 sayıyla maçın en 
skorer ismi olurken; 
ona Eslem ve Eylül 
10’ar, Bianka Ilayda 
9, Defne Başyolcu 7, 
Defne Devrim, Ceyda 
ve Nisan 3’er sayıyla 
eşlik etti.

Kızlar tarih yazdı

Sörloth 
her an 

gelebilir
Son olarak dün Hamsik’e imza attıran Trabzonspor’da transfer 

çalışmaları devam ediyor. Bordo mavililerin eski golcüsü Sörloth için 
verdiği mücadelede mutlu son yakın. Eğer anlaşma sağlanırsa Norveçli 
yıldız ikinci Karadeniz macerasında da golleriyle tribünleri coşturacak

SÜPER Lig takımlarından Hes 
Kablo Kayserispor ile anlaşan 
Emrah Başsan, Onur Bulut ve 
Gökhan Sazdağı, takımla ilk 
antrenmanına çıktı. Yeni sezonu 
dün açan Hes Kablo Kayserispor, 
hazırlıklarını sürdürdü. Teknik 

direktör Yalçın Koşukavak yöne-
timinde antrenman yapan futbol-
cular, ısınma, pas ve kondisyon 
çalışması yaptı. Antrenmanda 
teknik direktör Yalçın Koşuka-
vak’ın özellikle genç futbolcularla 
yakından ilgilendiği gözlemlendi.

Kayserispor’da sıkı bir tempo



Ç eşitli temaslarda bulunmak üzere
Bağcılar’a gelen AK Parti İstanbul İl
Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin

ilk durağı AK Parti İlçe Başkanlığı oldu.
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağı-
rıcı, AK Parti İl Başkan Yardımcısı İsmet
Öztürk ve AK Parti İlçe Başkanı Rüstem
Tüysüz’ün de eşlik ettiği Kabaktepe, bu-
rada teşkilat mensuplarına seslendi.  İstan-
bul’un en güzide ilçelerinden birinde
olduğunu söyleyen Kabaktepe, “Cumhur-
başkanımızın siyasi serüvenine en güçlü
desteği sadece bugün değil dün de vermiş
ilçelerimizin birisindeyiz. Hem teşkilat ça-
lışmalarıyla hem İstanbul’umuzda hem
Türkiye’mizde fark oluşturmuş ayrıca be-
lediye hizmetleriyle de Türkiye’ye okul
olmuş bir ilçedeyiz. Hepinize öncelikle te-
şekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımıza da
siyasi hayata girdiği ilk günden itibaren
verdiği desteği bundan sonra da en iyi şe-
kilde devam ettireceğinizden şüphem yok”
dedi.

Yük olmak istemedik

Bugüne kadar aile olmanın gereğini ye-

rine getirdiklerini söyleyen Çağırıcı ise
“Teşkilatımıza, il başkanlığımıza, genel
merkezimize ve liderimize yük olmanın
değil yük almanın gayreti içerisinde
olduk. Bizden olmayan ilçelerde farkı bu-
radan kapatmanın hep gayreti içinde
olduk. Rabbim de bunları bize bahşetti”
diye konuştu.

300 milyon TL’lik yatırımları anlattı

Bir saat süren görüşmenin ardından
Kabaktepe, Bağcılar Belediyesi yeni
hizmet binasını da ziyaret etti. Mi-
safirlerini makamında ağırlayan
Çağırıcı, Yaşlı Bakım Merkezi,
Nikah Sarayı, Amfitiyatro bi-
nası ve Şehir Kütüphane-
si’nden oluşan 300 milyon
TL değerindeki projeleri
anlattı. Görüşmenin ar-
dından yeni hizmet bi-
nasının birimleri ve
meclis salonu gezildi.
Kabaktepe, yılbaşında
hizmete sunulan bi-
nayı çok beğendiğini
dile getirdi.  Kabak-
tepe’nin son durağı

ise bir özel hastane oldu. Kabaktepe
ve beraberindeki heyet burada
sünnet olan çocuklara
geçmiş olsun ziya-
retinde bu-
lundu.

ÖMER FARUK ARPACIK
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Esenyurt Belediyesi, pandemi nedeniyle ara
verdiği Yüzme kursu kayıtlarını yeniden al-
maya başladı. Esenyurt Belediyesi Gençlik ve
Spor Hizmetleri Müdürlüğü, yaz dönemi için
Yüzme kursu kayıtlarını almaya başladı. Nor-
malleşme sürecine geçişle birlikte faaliyetle-
rine kaldığı yerden devam edecek olan yüzme
kursunun kayıtları, 1-16 Temmuz tarihleri ara-

sında alınacak. Yüzme kursuna kayıt yaptır-
mak isteyenler, Bağlarçeşme Mahallesi’nde
bulunan Merkez Kapalı Spor Salonu ile Yeni-
kent Mahallesi’ndeki Mustafa Akboğa Kapalı
Yüzme Havuzu Kültür ve Spor Merkezi’ne baş-
vurabilir. Başvuruyla ilgili detaylı bilgiye 0212
620 51 55 ve 0212 620 20 43 numaralı tele-
fon üzerinden ulaşılabilecek.

Bağcılar’a gelen AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’yla
bir araya geldi. Bağcılar’dan övgüyle bahseden Kabaktepe, “Belediye hizmetleriyle Türkiye’ye okul olmuş bir ilçedeyiz”
dedi. Çağırıcı da Kabaktepe’ye yakın zamanda yapılacak 300 milyon TL’lik yatırımlarını anlattı

ESENYURT’TA YÜZME
iÇiN KAYITLAR AÇILDI

bagCIlar!
Okul gIbI IlCe

iBB eşitlik 
sözü veriyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Birleşmiş Milletler Kadın Birimi 
(UNWOMEN) tarafından düzenlenen Nesiller Boyu Eşitlik Forumuna katılacak.

İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), kadınların ve kız çocuklarının
güçlendirilmesi için yapacağı faaliyetleri anlatarak üç yıllık taahhütlerini açıklayacak

Uluslararası Nesiller Boyu Eşitlik Forumu (Generation
Equality Forum), Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’nin (UN

Women) çağrısı üzerine, 30 Haziran-2 Temmuz 2021 ta-
rihleri arasında Paris’te gerçekleşecek. Fransa ve Meksika

Hükümetlerinin ev sahipliğindeki Foruma, İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi, “Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet” ve “Eko-

nomik Adalet ve Haklar” alanındaki taahhütleri ile katılıyor.
İBB, Forum’da, Türkiye’den taahhütte bulunacak ilk yerel yöne-
tim olacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye’nin, Cumhur-
başkanı Kararı ile çekildiği İstanbul Sözleşmesi’nin son günü
olan 1 Temmuz’da, BM’de ‘eşitlik sözü’ verecek.  İmamoğlu, ka-
dınların ve kız çocuklarının güçlendirilmesi için İBB’nin önümüz-
deki üç yıl boyunca yürüteceği faaliyetleri video mesajla
anlatarak taahhütlerini açıklayacak.

3 senelik söz

İBB, Nesiller Boyu Eşitlik Forumu tarafından
belirlenen altı tematik alan arasından “Toplum-
sal Cinsiyete Dayalı Şiddet” ve “Ekonomik
Adalet ve Haklar” başlıklarında üç senelik ta-
ahhütte bulunacak. İBB, 8 Mart 2021’de,  ka-
muoyuna açıkladığı ‘Yerel Eşitlik Eylem Planı’
çerçevesinde, İstanbul’da yaşayan kadınların
güçlendirilmesi için üç yıl boyunca,  şu alan-
larda çalışmalar yürütecek:  “Yeni kadın sı-
ğınma evinin açılması, çok dilli kadın destek
hattının tam kapasite ile sürdürülmesi, 7/24
çalışacak kriz merkezlerinin hizmete başla-
ması, kadınların şiddet karşısında yasal hakla-
rını öğrenebileceği eğitim ve seminerlerin
İBB’nin merkezleri aracılığıyla yaygınlaştırıl-
ması, şiddet görme riski olan kadınların güven-
liğinin yerinde desteklenmesi.”

Kadın istihdamı büyüyecek

İBB’nin, kendi kadın personellerine ve kurum-
sal yapısına dönük taahhütleri de bulunuyor.
İBB’nin, Forum’da sunacağı iç taahhütleri ise
şöyle: “İBB personeline ve yöneticilere verilen
toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimlerinin sürdü-
rülmesi; iletişim çalışmalarında, politika ve
hizmet tasarımlarında eşitliğin temel alınması,
çalışan kadınların şiddet ve taciz karşısında

güçlendirilmesi, farklı iş alanlarında kadın istihdamının desteklen-
mesi, genç kadınlara İBB’de staj olanağı sunulması, kadın çalı-
şanlara liderlik eğitimi verilmesi.” 

Şiddetle mücadeleye devam

İBB, kadınların sorunlarına bütüncül bir şekilde yaklaşarak şid-
detle mücadele politikalarını ekonomik güçlenme programlarıyla
desteklemeyi de taahhüt ediyor. Bu bağlamda, kadınların kentin
olanaklarından daha çok yararlanabilmesi için şu çalışmalar yapı-
lacak: “Kadın istihdamı, İSMEK ve Bölgesel İstihdam Ofisleri ara-
cılığıyla desteklenecek. Kadınların bakım yükü, Yuvamız İstanbul
kreşleri ve evde bakım hizmetleri ile hafifletilecek. Kadınların
kentsel hareketliliği, 0-4 Yaş Anne-Kart hizmeti ile arttırılacak.
Kadın kooperatifleri, kadın üreticiler ve kırsalda yaşayan/üreten
kadınlar desteklenecek.”

Türk gençleri

cın’e
hazırlanıyor
Hem teknolojide hem de ticarette dünyanın
yükselen yıldızı durumunda bulunan Çin, Türk
gençlerinin dikkatini çekiyor. Türkiye’de büyük
yatırımlar yapmaya devam eden Çin’i dikkatle
izleyen Türk gençleri kariyerlerini Çince öğrenerek
yükseltmenin peşinde. Türk Çin Kültür Derneği
Başkan Yardımcısı Mustafa Karslı Türk gençlerinin
Çin’e yönelişi hakkındaki gözlemlerini aktardı

Kariyer İçin İngilizce Yeterli Değil: Türk gençleri
kariyer yapmak için İngilizcenin yeterli olmadığının
farkında. İnternetin hayatımızın neredeyse her anına
girdiği bu çağda İngilizce artık kariyer için bir avantaj
konumundan çıkmış durumda. Gençler ikinci hatta
üçüncü dillere yöneliyorlar. Bu aşamada Çince büyük
avantajları nedeniyle gençlerin dikkatini çeken ilk dil
konumunda. Yüz Yüze Eğitimlere Talep Çok Yoğun:
Çince öğrenmek ve Çin’de üniversite eğitimine
devam etmek isteyen gençlerin sayısı büyük hızla artı-
yor. Derneğin Temmuz ayında başlayacak olan
Yoğun Çince programları beklenenin çok üzerinde
talep görüyor. İstanbul dışından da çok sayıda öğ-
renci yüz yüze eğitimler için İstanbul’a geliyorlar.
Pandemi Sonrası Gençler Gözünü Çin’de Eğitime
Çevirdi: Henüz Çin’e eğitim vizeleri verilmeye baş-
lanmamış olmasına rağmen Çin’de eğitim almak is-
teyen Türk öğrenciler derneğe sürekli konuyla ilgili
sorular soruyorlar. En çok sorulan soru ise ne zaman
vizelerin başlayacağı sorusu. Bu da gençlerin Çin’e

gitmek için ne kadar mo-
tive olduğunun ispatı 
niteliğinde.

Gençler geleceği
görüyor

Bunca ülke arasında Çin
ve Çince neden bu kadar
ilgi görüyor? Bu sorunun
cevabı aslında çokta zor
değil. Gençler geleceği çok
iyi süzüyorlar. Çin’in yük-
selen ekonomisi ve Türkiye
ile yoğun ilişkilerini göz-
lemleyen gençler gerek
özel sektör gerekse devlet
kurumlarında Çince bilen
yönetici açığını kolayca
fark edebiliyorlar. Bu
durum kararlarına doğru-
dan etki ediyor. Çince öğ-
renerek Çin ve Türkiye
arasındaki ticaret ve diplo-
masi alanlarında görev
alacak önemli pozisyon-
larda iş bulabileceklerinin
de farkındalar.

Müziğe geri dönüyor
80 'li ve 90 ‘lı yıllara damga vurmuş isim Serpil
Benay, uzun bir aradan sonra müziğe geri dönüyor
1982 yılında Köşk Gazino-
sunda Zeki Müren'in kadro-
sunda sahne alarak adını
duyuran, başta Maksim Gazi-
nosu olmak üzere birçok me-
kanda solistlik yaparak, “gece
kulüpleri kraliçesi” olarak adını
neonlara yazdıran Serpil
Benay yıllar sonra yapımcı,
müzik adamı Aykut Gürel ve
iletişimci Özgür Aras ile Bod-
rum‘da bir araya geldi.  1985’te
çıkardığı ilk albümünün ardın-
dan sahnelerde olduğu kadar
başrol oyuncusu olarak 13 si-
nema filmi ile Yeşilçam’da da
başarısını ispatlayan sonra-
sında Bodrum‘da yaşamaya
başlayan Serpil Benay uzun
yıllar ayrı kaldığı müzik dünya-
sına yapımcı, müzik adamı
Aykut Gürel ve iletişimci

Özgür Aras sürpriz buluşma-
sıyla müziğe geri döndüğünün
sinyalini verdi. Serpil Benay,
Aykut Gürel ve Özgür Aras‘ın
sosyal medya da paylaştıkları
fotoğrafa “gece kulüpleri krali-
çesi” geri dönüyor yorumları
yapıldı.


