
16 BAŞKONSOLOS AVcILAR'DA

Avcılar hakkında
bilgiler verdi

Avcılar Belediye Başkanı
Turan Hançerli, Avcılar’da

yürütülen çalışmalarla ile ilgili misa-
firlerine sunum yaptı. Hançerli, “Av-
cılar tarihi, konumu ve kültürel
miraslarıyla ülkemiz için önemli bir
değere sahip. Biz göreve geldiğimiz-
den itibaren sosyal belediyecilik an-
layışı ile bu değerlerimize sahip
çıkmaya devam ettik. Avcılarımızın
dayanıklı, güvenli ve daha yeşil bir
kent haline getirebilmek en büyük
hedefimiz. Bekle-
nen deprem teh-
didine hazırlıklı
olmaya ve etkili
biçimde karşı koy-
maya yönelik
kentsel dönüşüm
çalışmalarımız
devam ediyor”
dedi. I SAYFA 4
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Silivri Belediye Başkanı Vol-
kan Yılmaz, Piri Mehmet

Paşa Mahallesi'nde yapımı devam
eden Aile Sağlığı Merkezi'nin in-
şaatını inceledi. Silivri için sıkı bir
şekilde çalıştıklarını söyleyen Yıl-
maz, “Vatandaşlarımız için büyük
bir gayretle çalışıyoruz. Buradaki
Aile Sağlığı Merkezi'mizin bir an
önce bitirilip, hizmete sunulması
için de çalışmaları titizlikle takip

ediyoruz. Silivrili
vatandaşların
istek ve talepleri
bizim için önemli.
Onlara kulak ve-
rerek, onların is-
teklerine bakarak
yol almaya
devam edeceğiz”
diye konuştu.
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Büyükçekmece’de, bekle-
nen büyük İstanbul depre-

mine hazırlık kapsamında
başlatılan kentsel dönüşüm projesi
devam ediyor. Yapılan çalışmalar
neticesinde 24 ailenin daha gü-
venli evlere kavuşması için, 19
Mayıs Mahallesinde 8 dükkan ve
24 bağımsız bölümden oluşan
riskli yapılar, Büyükçekmece Bele-
diye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün
katılımıyla yıkıldı.Deprem geldiği
gün hazırlıkların bitmiş olması ge-

rektiğini belirten Büyükçekmece
Belediye Başkanı Dr. Hasan
Akgün, “Büyükçekmece’de kentsel
dönüşüm bütün hızı ile devam
ediyor. Deprem bu binaları 
yıkmadan, insanlarımızın
burnu kanamadan biz bu bi-
naları yıkıyoruz. Depremde
ilçemizde yıkılabilecek tüm
binaları yıkmadan bize uyku
haram çünkü hiçbir vatanda-
şımızın zarar görmesini iste-
miyoruz” diye konuştu.
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KİMSENİN BURNU KANAMAMALI

Kentsel dönüşüme değer
verdiklerinin altını çizen

Akgün, “2004’den bu yana yakla-
şık 30 bin konutun depreme daya-
nıksız olduğu tespit edilerek yıkımı

gerçekleştirildi. Yani demem
o ki şu ana kadar 30 bin
konut yeniledik. Şu anda ar-
kamda görmüş olduğunuz
çok eski yapılardandır. En
ufak bir depremde dahi
ayakta durmaları imkansızdır
ve yerle bir olacak binalardan

biridir. O sebeple burayı da bir an
önce yıkacağız ve diğer riskli yapı-
lara geçeceğiz. Deprem kapımızda
bunu biliyoruz fakat ne zaman
olacağını bilmiyoruz. Bu sebeple
büyükşehir belediyesinin önü-
müzü açması lazım ve bir an önce
depreme hazırlıklarımızı tamam-
lamamız lazım. Eğer biz deprem
gelene kadar kentsel dönüşümü
bitiremezsek on binlerce vatanda-
şımızı kaybederiz” açıklamala-
rında bulundu.
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30 BİN KONUTU YIKTIK
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Söke söke
almak...

Mustafa DOLU

“Katar buranın finansal or-
tağıdır, Yüzde 49 ile. Yüzde

51 Türk ortaklara aittir. Fabrikanın
işletmesini yürüten Türk şirketin
yönetim yapısı da yakın zamanda
değişmiştir. Buradaki çalışmalar
Tosyalı Holding tarafından sürdü-
rülecektir” diyen Erdoğan, CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğ-
lu'nu hedef alarak, “Her kim bu

fabrikanın yabancılara satıldığını
iddia ediyorsa bilin ki yalan söylü-
yor” ifadelerini kullandı. Sözlerine
Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak
devam eden Erdoğan, “Bay Kemal
işi gücü akşam yalan sabah yalan.
Ne diyor? Katar'ın çocuklarını
gençlerini, çocuklarını tıp fakülte-
sine biz sınavsız alıyormuşuz. Yok
böyle bir şey” ifadelerini kullandı.
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Sağlık Merkezi için
çalışmalar sürüyor

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Sivil Toplumla İlişkiler
Genel Müdürlüğü sabah saatlerinde bir açıklama

yaptı. Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıkla-
mada şu ifadeler kullanıldı: “Merkezi İstanbul’da faaliyet
gösteren İstanbul Vakfı’nın Kurban Bayramı Yardım Toplama
Kampanyası kapsamındaki izin talebi İstanbul Valiliğince ta-
rafımıza iletilmiş olup, yapılan değerlendirmeler neticesinde
uygunluk derecesinde söz konusu vakfın talebine izin veril-
miştir.” Kararın ardından bir açıklama yapan İmamoğlu, yet-
kililere karardan vazgeçtikleri için de teşekkür etti. I SAYFA 9
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IMAMOGLU HAYKIRDI
BAKANLIK VAZGECTI!
İstanbul Vakfı’nın Kurban Bayramı’nda ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti ulaştırmak
üzere geçtiğimiz yıl düzenlediği bağış kampanyasına bu yıl da izin çıkmamıştı. İBB
Başkanı İmamoğlu'nun konuyla ilgili tepkisi gündeme damga vururken, yeni bir 
gelişme yaşandı. Bakanlığa bağlı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü dün
sabah saatlerinde bir açıklama yaparak vakfın talebine izin verildiğini duyurdu

TANK PALET FABRIKASI
DEVLETIMIZE AITTIR!

Üniversite eğitimini tamamlayıp
perfüzyon teknikeri olan Gülşah

Tokatlıoğlu, 1 yıldır makinist olarak görev
yapıyor. Tokatlıoğlu hem çev-
resinden hem de yolculardan
olumlu tepkiler alıyor. Maki-
nistliğin severek yapılabilecek
bir iş olduğunu söyleyen To-
katlıoğlu, meslektaşlarının
Dünya Makinistler Günü’nü
kutladı. I SAYFA 8
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Sağlıkçı olacaktı 
makinist oldu

Volkan Yılmaz

ÇALIK, MÜJDEYİ VERDİ

Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık, ya-

pımı devam eden Kavaklı Gençlik
Evi, Kütüphane ve Sivas Kongre
Merkezi'ndeki çalışmaları inceledi.
Çalık sosyal medya hesabından
yaptığı açıklamada şu ifadeleri kul-
landı; “Yapımı devam eden Kavaklı
Gençlik Evi ve Sivas Kongre Mer-
kezimizde incelemelerde bulun-
dum. Proje, 4 Eylül Sivas

Kongresi'nin ya-
pıldığı tarihi kon-
gre binasının
cephesi röpro-
düksiyon edilerek
tasarlandı. Milli
mücadele tarihi-
mizi tüm komşu-
larımızla
buluşturacağız.”
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Milli mücadele 
Beylikdüzü'nde

Mehmet Murat Çalık

2 öğRENcİ TAM PUAN YAPTI

Başakşehir İBB Akşemsettin
Ortaokulu, LGS’de son 3

yılda yakaladığı başarıyla dikkat çe-
kiyor. Bu yıl da 2 öğrencisi tam
puan alarak Türkiye şampiyonları
arasında yer alan okulun müdürü
Suat Çelik, öğrencileri düzenli de-
neme sınavlarıyla sınava hazırla-

dıklarını söyledi.
Öğrencileri özenle
sınava hazırladıkla-
rını aktaran Çelik,
“LGS sürecinde
sıkı bir hazırlık
içinde olan örnek
bir okuluz”
diye konuştu.
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LGS Şampiyonu
Başakşehir oldu

Turan Hançerli

BÜYÜKLER UNUTULMADI

BAYRAMA HAZIRLIK

Çatalca yaşayan
çınarlarına gitti

Kurban satış ve 
kesim yeri hazır

Çatalca Belediye Başkanı
Mesut Üner, 1919 doğumlu

Hüseyin Selvi, 1912 doğumlu Ce-
mile Koçan ve 1920 doğumlu Ra-
hime Küçükkaya'yı ziyaret etti.
Üner, “Bir mübadil evladı olmaktan
her zaman gurur duyuyorum. Bilin-
diği gibi 1923’te gerçekleşen Lozan
Antlaşması gereği Mübadil olan
büyüklerimizin kimlikleri hazırlanır-
ken, doğum tarihleri 1 Temmuz ola-
rak kaydedilmiştir. Biz de birlikte
Çatalca’mızda birinci kuşak müba-
dil asırlık çınarlarımızı ziyaret ede-
rek, doğum günlerini kutladık. Ne
sizleri nede yaşadığınız zorlukları
unutmadık, unutmayacağız ve
unutturmayacağız” dedi.
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Esenyurt Belediyesi, yaklaşan
Kurban Bayramı öncesi, 72

bin metrekare alan üzerine kurulan
6 bin büyükbaş ve 5 bin küçükbaş
hayvan kapasiteli kurban satış ve
kesim alanında özel önlemler aldı.
Pandemi süreci nedeniyle çadırları
sosyal mesafeye göre hazırlayan
ekipler, her çadıra su hattı çekti.
Pazar alanının yollarını düzenleye-
rek, elektrik tesisatı için çalışmala-
rını sürdüren ekipler, yoğun bir
mesai harcıyor. I SAYFA 9
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Büyükçekmece 19 Mayıs
Mahallesinde 8 dükkan ve

24 bağımsız bölümden 
oluşan riskli yapılar, yıkıldı.

Riskli tüm binaları yıkacakla-
rını söyleyen Büyükçekmece
Belediye Başkanı Dr. Hasan
Akgün, “Büyükçekmece’de
kentsel dönüşüm bütün hızı

ile devam ediyor. Deprem bu
binaları yıkmadan, insanları-
mızın burnu kanamadan biz

bu binaları yıkıyoruz. Dep-
remde ilçemizde yıkılabile-
cek tüm binaları yıkmadan

bize uyku haram çünkü hiç-
bir vatandaşımızın zarar 

görmesini istemiyoruz” dedi

BAKANLIK GERİ ADIM ATTI

Esenyurt Belediyesi, Hazi-
ran ayında da tüm birim-

leri ile hizmetlerine devam etti.
‘Betona değil, insana yatırım’ an-
layışıyla hizmetlerine devam eden
Esenyurt Belediyesi, ihtiyaç sahibi
vatandaşlara sosyal destekler vere-
rek dayanışmayı büyütürken diğer
yandan halk sağlığına yönelik ça-
lışmaları artırdı. Bin 478 adet gıda
kolisi dağıtarak dar gelirli aileleri
yalnız bırakmayan Esenyurt Bele-
diyesi, bin 181 vatandaşa ‘Evde
Sağlık’ hizmeti verdi. I SAYFA 5
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Esenyurt
hizmetlere
ara vermedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçda-
roğlu, sosyal medya hesabından, 2 Tem-

muz 1993'te yaşanan Madımak Oteli'ndeki
olaylara ilişkin video mesaj paylaştı. "Madı-
mak'ın ateşi 28 yıldır sönmüyor. 35 kişi katle-
dildi." ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu,
olaylarda, aydın, sanatçı ve otel görevlilerinin
yaşamını yitirdiğini kaydetti. Yıllar geçmesine
rağmen hala kimsenin bu enkazı yerinden kal-
dırmadığını belirten Kılıçdaroğlu, “Kendimi
her sene 2 Temmuz'da o otelde, o kabusun
içinde yeniden buluyorum. Bu sönmeyen, sön-
dürülemeyen ateş, acımasız hayal kırıklıkları,
kalp kırıklıkları yaratmaya devam ediyor” dedi.
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Tank palet fabrikasını 
ziyaret eden Erdoğan, 

fabrikanın satıldığı 
yönündeki iddiaları yalan-

ladı. Erdoğan, “Burasının
tapusu devletimize

aittir” şeklinde konuştu

Sivas’ın ateşi hala sönmedi

BARış Kış

HABER
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Recep
Tayyip
Erdoğan

Kemal
Kılıçdaroğlu

Ekrem
İmamoğlu



S okağa çıkma yasaklarının kaldırılması
ve eski normal günlere dönüş ihtimali
pek çok kişiyi heyecanlandırsa da bu

durum bazı kişiler için stres kaynağı olabiliyor.
Maskesiz eski hayata dönüşle ilgili yapılan bi-
limsel çalışmalarla ilgili bilgiler paylaşan İSÜ
Medical Park Gaziosmanpaşa Hastane-
si’nden Uzman Klinik Psikolog İpek Özaktaç
şu ifadeleri kullandı: "Scientific American
bilim dergisinde yayınlanan bir makalede,
Kasım 2020’de Kovid-19 hastalığını geçiren ve
Şubat 2021’de Pfizer aşısının ikinci dozunu
yaptıran Amerikalı bir kadın Mağara Sen-
dromu için örnek gösterilmiş. ABD Hastalık
Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından ikinci
doz aşısını olmuş bireylerin pandemi öncesin-
deki maskesiz rutin hayatlarına geri dönebile-
ceğinin duyurulması ile bu kişinin aslında
hayal ettiği özgür yaşamın onu heyecanlandır-
madığı, hatta aksine korku ve kaygıya sebep
olduğu belirtilmiş. Bir restorana gitmek, sos-
yal ortamlarda bir kişi ile yüz yüze ve maskesiz
şekilde sohbet etmek, uçağa binmek gibi halka
açık alanlarda yapılacak olan aktiviteleri nasıl
gerçekleştireceğini düşünmekte dahi zorlan-
dığı da eklenmiş."

Eskiye dönme kaygısı var

Amerikan Psikoloji Derneği’nin yaptığı bir

başka araştırmaya
da değinen
Özaktaç, katı-
lımcıları yüzde
49’unun eski
hayatlarına
dönmek ko-
nusunda ra-
hatsızlık
duyduğunu
belirttiğini,
aşı olan kişi-
lerde eskiye
dönme kaygısını
taşıyan kişilerin
oranının ise yüzde
48 olarak kaydedildi-
ğini belirtti. Pandeminin
sosyal hayat ve iş hayatına dair
alışkanlıklarımız başta olmak üzere
hayatımızdaki birçok şeyi değiştirdiğinin altını
çizen Özaktaç, “Kültürel alışkanlıklarımıza
baktığımızda, selamlaşırken el sıkışmak, öpüş-
mek, sarılmak oldukça alışılmış bir davranış-
ken, şu anda en yakınlarımız ile
karşılaştığımızda bile el sıkışan ya da sarılan
kişileri gördüğümüzde tehdit hisseder hale
geldik. Halka açık kalabalık alanlarda hastalık
kapma korkusu ile seyredebilen ölüm korku-

sunun da ortaya
çıkabildiğini

söylemek de
mümkün.
Hal böyle
olunca,
sağlık an-
lamında
kendimizi
güvende
hissetmek

adına kala-
balıktan uzak

durmak, fizik-
sel temasta bu-

lunmamak, sık sık
el yıkamak ya da de-

zenfekte etmek gibi gü-
venlik davranışları günlük

rutine eklendi” diye konuştu.

Değişim olumlu olabilir

Oluşturulan bir alışkanlığı değiştirmenin baş-
langıçta oldukça stres ve kaygı yaratıcı olabile-
ceğini vurgulayan Özaktaç, bu durumun
hayattaki tüm değişimler ve yenilikler için ge-
çerli olduğunu belirterek şunları söyledi: "De-
ğişim olumlu da olsa olumsuz da olsa, kişi o
yeni duruma uyum sağlaması için belli bir sü-

reye ihtiyaç duyar. Örneğin, iş yerinde sergile-
nen yüksek performans sonucu terfi almak
olumlu bir değişimken, performans düşüklüğü
nedeniyle görev yerinin istenmeyen bir şekilde
değiştirilmesi olumsuz bir değişimdir fakat her
iki durum da yeni geçilen göreve, unvana, or-
tama veya varsa eğer yeni çalışma arkadaşla-
rına uyum sağlanması için belli bir zamana
ihtiyaç duyulur. Bu noktada unutmamak
lazım ki, her birey değişimlere uyum sağlama
konusunda güçlü bir kapasiteye sahiptir."

Bu insani bir sendrom

Mağara Sendromu, psikiyatrik bir hastalık adı
gibi duyulsa da kesinlikle bir hastalık ya da bir
tanı olmadığının altını çizen Özaktaç, "Ma-
ğara Sendromu, aslında oldukça anlaşılır, ola-
ğan ve insani bir durum. Birçok insan
pandemi öncesindeki eski alışkanlıklarına geri
dönmek, evin konforundan çıkıp yeniden iş
yerinde çalışmaya başlamak, trafik stresine
girmek, formal kıyafetlere geri dönmek, yüz
yüze toplantılara katılmak konusunda istekli
ve motive hissetmediğimizi belirtiyor. Bu nok-
tada, eski rutine dönmek konusunda sizde or-
taya çıkan düşünceleri, sizi gerçekten
endişelendiren konuların ne olduğunu ve bu
düşüncelerin size ne hissettirdiğini bulmak
önemli olacaktır" ifadelerini kullandı. DHA
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Uykusuzluk
mideyi 
bozabilir
Uykusuzluğun birçok sindirim 
sistemi problemine yol açtığına
dikkati çeken Prof. Dr. Vedat
Göral, “Rahat bir sindirim rahat
bir uyku getirir, rahat bir uyku da
rahat bir sindirim işlevine neden
olur. Yapılan çalışmalarda uyku
bozukluklarının iltihabi bağırsak
hastalığı, ülser, reflü, irritabl
bağırsak sendromu, karında
şişkinlik, gaz, obezite, uyku 
apnesi, Crohn hastalığı ve
karaciğer yağlanması ile 
ilişkisi bulundu” dedi

Medipol Mega Üniversite
Hastanesi Gastroenteroloji
Bölümünden Prof. Dr. Vedat

Göral, sindirim sistemi üzerinde uy-
kunun da etkisi olduğunu belirtti.
Göral, sağlıklı, kaliteli, yeterli ve uygun
süreli uykunun sağlığımız için öne-
mine işaret ederek “Normal uyku sü-
resi ortalama 7-8 saat olmalıdır. Uyku
bozuklukları ile iltihabi bağırsak has-
talığı, ülser ve reflü hastalığı, irritabl
bağırsak sendromu, karında şişkinlik,
gaz, karaciğer yağlanması ve hatta
kalın bağırsak kanseri ile ilişki bulun-
muştur. Sindirim sistemi şikayetlerinin
uyku anormallikleri ile ilişkili olduğu
açıktır. Ayrıca sindirim sistemi şikayet-
leri olan kişiler, sağlıklı uyku düzenine
sahip olanlara göre daha fazla kronik
uykusuzluk yaşamaktadır” diye
konuştu.

İltihap artışına neden olabili

Reflüsü olanların uykuya dalmakta
zorluk çekmediğine ancak gece öksü-
rük veya boğulma nöbetleriyle uyana-
bildiklerine değinen Göral şöyle
devam etti: “Bu nedenle uyku kalite-
sinde ve ritminde bozulma olabilir.
Uykusuzluk ertesi gün içinde stres ve
gerginliğe, mide asidinde artma,
kramp, ağrı ve yanmaya neden olabi-
lir. Uyku apnesi olanlarda stres hor-
monlarının fazla salgılanması ve
hipoksi nedeni ile midede kanama
riski olabilir. Huzursuz Bağırsak sen-
dromu yani İBS hastalığı da uykusuz-
luktan olumsuz etkilenir. IBS'li
kadınlarda, uykusuzluk çekenlerde,
gece melatonin ve triptofan düzeyle-
rinde azalmalar olur ve bu da kötü
uyku kalitesine katkıda bulunabilir.
Ayrıca uyku ritmindeki bozukluklar,
bağışıklık sistemini olumsuz etkileyip,
bağırsakta iltihap artışına ve dolayı-
sıyla semptomların artışına neden ola-
bilir. Düşük uyku kalitesi ertesi gün
karın ağrısı, kaygı bozukluğu ve yor-
gunluğa neden olabilir, yani mutsuz
bağırsak şikayetleri artabilir. Bu ne-
denle bu kişiler için düzenli uyku çok
önemlidir. Uykusuzluk çekenlerde ilti-
habi bağırsak hastalığı olarak bilinen
ülseratif kolit ve Crohn hastalığı daha
fazla görülür, uykusuzluk dönemle-
rinde bağırsak şikayetleri de artar.”

Mağara 
sendroMuna
dIkkat!
Uzman Klinik Psikolog İpek Özaktaç, dünya ve
Türkiye'de aşılama hızlanırken normalleşme
adımlarıyla birlikte yeni bir stres faktörünün kendini
göstermeye başladığına dikkat çekti. Özaktaç, "Mağara
Sendromu (Cave Syndrome) olarak adlandırılan bu
durum, kişilerin pandemi öncesindeki iş ve sosyal
hayatlarına geri dönmeleri konusunda duydukları
kaygı ve korkuyu ifade ediyor" dedi

İnsanlığın 
kırılma noktası

Pandeminin her birimizin hayatı için önemli bir kırılma noktası
olduğunu hatırlatan Özaktaç şu önerilerde bulundu: "Kırılma nokta-

ları, fiziksel ve psikolojik bütünlüğümüze karşı tehdit hissettiren,
travmatik yaşantılardır. Dolayısıyla, bir yılı aşkın süredir bu duygu ve

düşünceler ile devam eden günlük yaşantının ardından bir anda
normale dönülmesi nedeniyle şu anda kaygı, korku, isteksizlik his-

sediyor olmak beklenebilecek ve normal bir durum. Fakat eğer
evden dışarı çıkmak konusunda oldukça kaygılıysanız, bu du-

rumun uykunuzda, iştahınızda, iş hayatınızda ya da insan
ilişkilerinizde bozulmalara yol açarak günlük işlev-

selliğinizi olumsuz şekilde etkilediğini gözlem-
liyorsanız, bir ruh sağlığı uzmanından

destek alabilirsiniz."

Güneş cildinizde leke bırakabilir
Cilt lekeleri, güneş etkisinin artış gösterdiği yaz aylarında belirgin hale geldiğinden, özellikle bireylerde kozmetik açıdan belirgin sorunlar 
ortaya çıkabiliyor. Cildin güneşin zararlı ışınlarına maruz kalması pigmentasyon sorununa ve cildin yaşlanmasına neden olabiliyor

RüzgâRlı havada güneşlenmenin leke
riskini daha da arttırabileceğine dikkat
çeken Dr. Bahar Öznur, şunları söylüyor:

“güneşe bağlı lekelerin azaltılabilmesi için ko-
ruma çok önemli. güneşle temas mümkün olduğu
kadar azaltılmalı ve bunun için yaz kış en az 30
koruma faktörü içeren güneş koruyucu krem ve
spreyler kullanılmalı. UVA-UVB ışınlarına karşı
geniş spektrumlu yüksek güneş koruma sağlayan
kremler cildi güneş yanıkları ve güneş hasarından
korur ve leke riskini azaltır. Ayrıca bu kremlerde
bulunan bazı antioksidan içeren maddeler cildin
erken yaşlanmasını önlemektedir.” güneşin doğ-
rudan cilde temasının engellenmesinin önemini
vurgulayarak şapka kullanımına dikkat çeken Der-
matoloji Uzmanı Dr. Bahar Öznur “Mutlaka şapka
gözlük ve koruyucu kıyafetler giyilmeli. lekeler
her ne kadar kozmetik bir sorun olsalar da yoğun

güneş ışını temasının deri kanserinin sıklığını da
arttırdığı bilinmeli” diyerek dikkat edilmesi gere-
ken diğer unsurları şu şekilde sıralıyor:

Güneş lekelerinin birçok nedeni var

Ailesel faktörler, hormonal ilaçlar, hamilelik ve
bazı kimyasal maddeler de leke gelişimini arttıran
diğer nedenledir. Özellikle gebeliklerde artan ös-
trojen hormonu lekeyi uyardığından yaz gebele-
rinde lekelenme daha fazla görülür. Bu yüzden
hamilelik döneminde uzun süre güneşlenmekten
kaçınılması gerekir.

Kişisel bakım uygulamaları

Yaz aylarında yaptırılan ağda, lazer epilasyon,
kimyasal peeling, fraksiyonel lazer gibi işlemler
leke riskini artabiliyor. Bu yüzden bu tarz uygula-
maların mutlaka sonbahar aylarına ertelenmesi

gerekir. Vücuda uygulanan bazı ürünler, örneğin
parfüm ve kolonya direkt leke oluşumu yapabile-
cek kimyasallar içerdiğinden yaz aylarında gü-
neşli alanda kullanılmamalı. Alkollü ıslak
mendiller de bu riski arttırabileceği için dikkat
etmek gerekir.

Kullanılan ilaçlara dikkat!

Bazı ilaçların cilt lekelerini arttırdığı bilinmektedir.

Doğum kontrol hapları, romatizmal ilaçlar, bazı
kalp ilaçları ve antibiyotikler, sivilce tedavisinde
kullanılan ilaçlar da güneşe duyarlılığı artarak le-
kelerin gelişimini uyarmaktadır. 
Bunların yanı sıra yanlış kozmetik ürünlerin kulla-
nımı da ciddi lekelenmeye neden olabilmektedir.
Bu tarz ilaçları kullanan bireylerin ilaçlar konu-
sunda bilgilendirilmesi ve güneşlenmekten kaçın-
ması önemlidir. 

Salgın sebebiyle toplumun gene-
linde kilo alma problemlerinin arttı-
ğını ve özellikle bu dönemde

insanların doğal ürünlere yönelim gösterdi-
ğini söyleyen Kimya Mühendisi Dr. Ebru
Koç, “Zayıflamak için kullanılacak en doğal
ürünlerin başında da keten tohumu geliyor.
Özellikle sağlıklı beslenmek iste-
yenlerin yemek listelerinde mut-
laka keten tohumu yer alıyor. Yaz
aylarının gelmesiyle birlikte diyet
programlarının içinde kullanılan
keten tohumu tokluk hissi vererek
kilo verilmesini destekliyor” dedi.
Keten tohumunun doğal ve sağ-
lıklı bir ürün olduğunu belirten
AksuVital Ar-Ge Merkezi Sorum-
lusu Kimya Mühendisi Dr. Ebru
Koç, keten tohumunun formda
kalmaya yardımcı olduğunu da
belirterek, “AksuVital öğütülmüş
keten tohumu içeriğinde barındır-
dığı yüzlerce vitamin ve  mineraller
açısından oldukça önemli ve fay-
dalı bir besindir. Keten tohumu

sağlıklı yağlar, antioksidanlar ve lifler içerdi-
ğinden dolayı fonksiyonel gıda olarak da ta-
nımlanabilir. Keten tohumu içindeki güçlü
besinler, vücudun karşılaştığı birçok sorun ile
savaşmasına yardımcı olur. Sağlık için bilinen
birçok faydası olan omega-3, omega-6,
omega-9 yağ asitleri bakımından zengin bir

bitkidir” ifadelerini kullandı.

Metabolizmayı güçlendirir

“Keten tohumu iyi bir protein kaynağıdır ve
yüksek oranda çözünemeyen lif içeriğine sa-
hiptir” diyen Koç şöyle devam etti: "Bu yüz-
den dengeli beslenmeye önem verenler,

profesyonel sporcular ve günlük haya-
tında spor yapanlar da keten tohumu-
nun yararlarından gönül rahatlığı ile
faydalanabilirler.  Lifli yapısı sayesinde
sindirimin düzenlenmesini sağlarken
içerdiği vitamin ve minerallerle de me-
tabolizmayı güçlendirdiği bilinmektedir.
Fit olmanın en doğal yollarından biri
de keten tohumudur. ‘AksuVital Öğü-
tülmüş Keten Tohumu’, en iyi ham-
maddelerden seçilerek Ar-Ge
merkezimizde etken madde analizleri
yapılarak tüketiciye sunuluyor. Öğütül-
müş keten tohumu öncelikle vücutta
çözünme ve emilim hızlarını artırma
amacıyla da tercih edilmelidir. Ayrıca su
veya yoğurt ile de tüketilerek kullanım
kolaylığı da sağlamaktadır."

Keten tohumu tokluk hissi verir
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ÜMRaNİyE'dE yakınlarının bir gündür
haber alamadığı Yıldırım Polat'ın (35)
cansız bedeni sahibi olduğu koltuk üreti-

len işyerinin asansör boşluğunda bulundu. Ümra-
niye Yukarı Dudullu Mahallesi Çilekli Sokak'ta
bulunan koltuk üretilen iş yerinin sahibi 35 yaşın-
daki Yıldırım Polat'tan yakınları bir gündür haber
alamadı. İşçiler bu akşam saat 18.00 sıralarında iş-
yerinin asansör boşluğunda hareketsiz yatan bir ki-
şiyi fark etti. Durum, polis, itfaiye, sağlık ekiplerine
bildirildi. Sağlık ekipleri asansör boşluğundaki kişi-
nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ince-
leme ekiplerinin çalışmalarının ardından, itfaiye
ekipleri cesedi çıkardı. Polis ekipleri hayatını kaybe-
den kişinin iş yeri sahibi Yıldırım Polat olduğunu
tespit etti. Ceset çıkarılırken, bazı yakınları fenalık
geçirdi. Yıldırım Polat'ın cansız bedeni otopsi iş-
lemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılır-
ken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

FEtÖ elebaşı Fetullah Gülen'in amcasının
torunu olan ve örgüt içerisinde 'Bölge ta-
lebe mesulü' olarak örgütsel faaliyet yü-

rüttüğü belirtilen Munise Gülen (28), İzmir'in
Karabağlar ilçesinde yapılan operasyonla yakalanıp,
gözaltına alındı. İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihba-
rat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü
soruşturma kapsamında, örgüt içerisinde 'Bölge ta-
lebe mesulü' olarak örgütsel faaliyet yürüttüğü iddia
edilen Fetullah Gülen'in amcası Seyfeddin Gülen'in
torunu Munise Gülen'in, Karabağlar ilçesi Yaşar
Kemal Mahallesi'ndeki bir adreste saklandığını tespit
etti. İstihbarat ve TEM Şube ekiplerinin yaptığı ope-
rasyonla Munise Gülen, saklandığı evde yakalana-
rak gözaltına alındı. Örgütün şifreli haberleşme
programı ByLock kullandığı belirlenen Munise
Gülen, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak
üzere emniyete götürüldü. 

2013 yılından beri kayıp olan Nusret
Vardar'ın gönül ilişkisi yaşadığı iddia
edilen  kuzeninin kocası ve akrabaları ta-

rafından öldürüldüğü ortaya çıktı.  Olayla ilgili
gözaltına alınan 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin
ardından adliyeye sevk edildi. 26 Haziran 2013'te
oğlu Nusret Vardar'dan haber alamayan Mehmet
Vardar, Diyarbakır'da polise giderek kayıp ihba-
rında bulundu. İstanbul'da işçi olarak çalıştığı be-
lirtilen Nusret Vardar'ı bulmak için çalışma
başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş
Şube Müdürlüğü ekipleri  kamera görüntülerini in-
celedi. Ekipler, Şişli'de çalıştığı inşaatın önünden
Nusret Vardar'ın akrabası olan Hüseyin T. (36),
Celal T. (28), Mehmet T.'nin (24) bulunduğu oto-
mobile bindiğini belirledi. 8 yıllık takip sonucu, 3
şüphelinin Nusret Vardar'ı Diyarbakır'a götürmek
için yola çıktıkları, fakat yol üzerinde Sakarya'nın
Hendek ilçesindeki bir ormanlık alanda başından
tabancayla vurarak öldürdüğünü ve cesedi göm-
meden olay yerinden ayrıldıkları tespit etti. 

BEşİktaş'ta Hacı Ahmet
Bayraktar Parkı'ndaki bir
ağaç, kökünden çıkarak yol

kenarında park halindeki hafif ticari
aracın üzerine devrildi. Ölen ya da ya-
ralananın olmadığı olayda araçta
hasar meydana geldi. Beşiktaş Türkali
Mahallesi Mısırlı Bahçe Sokak'ta bulu-
nan Hacı Ahmet Bayraktar Parkı'ndaki
bir ağaç, saat 03.45 sıralarında yol ke-

narında park halindeki 34 FC 3591
plakalı hafif ticari aracın üzerine dev-
rildi. Çevrede sesi duyan kişilerin haber
vermesiyle olay yerine itfaiye ve polis
ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kö-
künden çıkarak devrilen ağacı keserek
olay yerinden kaldırdı. Araçta ise hasar
meydana geldi. Olay saatinde parkta
ve yolda kimsenin olmaması, herhangi
bir can kaybı ya da yaralanmayı önledi.

Hırsızların yeni gözdesi!
Otomobillerde egzoz sisteminde bulunan ve fiyatı bin ile 10 bin
arasında değişen katalitik konvertör hırsızların yeni gözdesi oldu

Egzoz ustası Bilal Kıramanlı-
oğlu, "Konvertörün için boşaltı-
lırsa arabanın çekiş gücü değişir,

sesi değişir, arıza lambası yakar. Bazıları
ezbere kırabiliyor konvertörü, bunun için-
deki taşı satmak için kıranlar da var" dedi.
Arabalarda egzoz sisteminde bulunan kar-
bonmonoksit gibi zararlı gazların filtre
edilmesine yarayan katalitik konvertör, hır-
sızların hedefi oldu. Euro 1, 2 , 3, 4 diye
sınıflandırılan katalitik konvertör, içindeki
Paladyum (Pd) elementi için çalınarak sa-
tılıyor. Malzemesinin kalitesine göre kon-
vertörlerin fiyatları bin ile 10 bin lira
arasında değişiyor. Egzoz dükkanı olan
Bilal Kıramanlıoğlu, "Katalitik konvertö-
rün içinde paladyum isminde bir metal
var. Modeline göre bu metalin oranı da
değişiyor. Paladyumun değerli olduğunu
söylüyorlar ama konvertörün kendisi de
değerli bir malzeme. Konvertörün fiyatları
bin 500 lira, 5 bin arasında markaya göre
değişiyor. Yenileri ise 8 - 10 bin lira. Bunun
içindeki taşı satmak için kıranlar da var"
açıklamalarında bulundu.

Değerli bir malzeme

Kıramanlıoğlu "Katalitik konvertör ben-
zinli araçlarda bulunan zehirli gazları filtre
eden bir taş, içinde paladyum isminde bir
metal var. Modeline göre bu metalin oranı
da değişiyor. Paladyumun değerli oldu-

ğunu söylüyorlar ama konvertörün ken-
disi de değerli bir malzeme" diye konuştu.
Kıramanlıoğlu "Konvertörün için boşaltı-
lırsa arabanın çekişi değişir,  sesi değişir,
arıza lambası yakar. Anca yazılımla be-
yinden silinirse ışık yanmaz. Konvertörün
fiyatları bin 500 lira, 5 bin arasında mar-
kaya göre değişiyor. Yenileri ise 8 - 10 bin

lira. Bazıları ezbere kırabiliyor konvertörü,
bunun içindeki taşı satmak için kıranlar
da var.Yabancı plakalar var bize
gelen.  'Bu konvertörü boşalt ver' diyor.
Öyle içi boşaltılmış çok müşteri geliyor
bize. Bu taşı kırıp içini boş takabiliyorlar.
Normalde temizliği yapılıp, geri takılabili-
yor" ifadelerini kullandı. DHA

Asansör
boşluğunda
ölüsü çıktı

FETÖ'ye darbe

Beşiktaş'ta hafif ticari aracın üzerine ağaç devrildi
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F atih Fındıkzade Mahallesi'nde 2
kişi, iddiaya göre kendilerine
borcu olan Z.A.'nın 5 katlı bina

içinde bulunan finans merkezi ofisine
geldi. Z.A. ile borçlu olduğu kişiler ara-
sında tartışma yaşandı. Tartışma sonrası
Z.A. içi para dolu olan çantayı 'alın' diye-
rek aşağıya attı.  Çanta park halindeki
otomobile isabet etti. 2 kişi çantayı so-
kaktan alıp, ayrıldı. Çantadaki 60 bin do-
ların sahte olduğunu öğrenen kişiler geri

döndü. Alacaklıların geri geldiğini öğre-
nen iş yeri sahibi kaçmaya çalıştığı sırada
6 metre yükseklikteki apartman boşlu-
ğundan düştü. Sesleri duyanların ihbarı
üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık
ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri iş yeri
sahibini düştüğü yerden kurtararak, sağ-
lık çalışanlarına teslim etti. Hafif şekilde
yaralanan Z.A. hastaneye kaldırıldı. Polis
ekipleri ise sahte paralara el koyarken, 2
kişiyi de ifadelerini almak üzere polis

merkezine götürdü.

Sahte olduğunu öğrendiler

Yukarıdan çantanın düştüğünü söyleyen
bir kişi "Biz güvenlikle oturuyorduk. Çanta
düştü. İki kişi geldi. Çantayı alıp gittiler.
Çanta içindeki dolarların sahte olduğunu
öğrendiler. İçinde 60 bin dolar olduğunu
söylediler. Onlara da para dolu çantayı
alın gidin dediler. Sahte olduğunu öğre-
nip, geri geldiler." dedi. DHA

Fatih'te iddiaya göre Z.A. isimli finans merkezi 
sahibi ofisine gelen ve borçlu olduğu kişileri 5'inci
kattan attığı içi sahte 60 bin dolar çanta ile dolan-
dırmaya çalıştı. Paraların sahte olduğunu anlayan
kişiler tekrar ofise gelirken, kaçmaya çalışan Z.A.,
apartman boşluğuna düşerek yaralandı

ÜMRaNİyE'dE seyir halin-
deki TIR, sokakta elektrik
tellerine takıldı. Kazada 2

direk devrilirken elektrik kabloları
zarar gördü. Olay, saat 23.30 sırala-
rında Ihlamurkuyu Mahallesi Yeşil-
dere Caddesi'nde meydana geldi.
Seyir halindeki 34 VR 8377 plakalı
TIR, dün açılışı yapılan bir markete
ait sokaktaki elektrik tellerine asılı
bayraklara takıldı. Durumu geç fark
eden TIR sürücüsünün bir süre iler-

lemesi nedeniyle, bayrakların asılı
olduğu direkler devrildi, elektrik
kabloları zarar gördü. İhbar üzerine
olay yerine itfaiye, polis ve Ayedaş
ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası
çevrede toplanan vatandaşlar, elek-
trik tellerinin tehlike yaratmaması
için polis ve itfaiye ekipleri tarafın-
dan bölgeden uzaklaştırıldı. Ayedaş
ekipleri, caddedeki elektriği keserek,
onarım bakım çalışması başlattı.
TIR sürücüsü ise ifadesi alınmak

üzere emniyete götürüldü. Mahalle
sakini kazayla ilgili Turgut Aktaş
"Bir geldik, kamyon tellere takılmış.
Elektrik tellerinin olduğu yerde şoför
kaldı. Direklerde yangın çıktı. Al-
lah'tan kimse yoktu sokakta. Elektrik
hatlarını koparttı. Direkleri de ya-
multtu. Elektrikler geldiğinde hasa-
rımız var mı? Yok mu? Bakacağız.
Araçlara veya başka bir şeyde hasar
oluştu mu görmedim" ifadelerini
kullandı. DHA

TIR ortalığı yıkıp geçti

MERSİN'İN Tar-
sus ilçesinde
tarım işçilerini

taşıyan midibüsün devril-
mesi sonucu Dürdane
Doğan öldü, 14 kişi de ya-
ralandı. Kaza, sabah erken
saatlerde ilçeye bağlı Hu-
zurkent Sarıveli Mahalle-
si'nde meydana geldi.
İçinde 26 tarım işçisinin
olduğu Ramazan A. yöne-
timinde 33 PD 481 plakalı
midibüs, sürücüsünün di-
reksiyon kontrolünü yitir-
mesi sonucu kontrolden
çıkıp, devrildi. Çevredekile-
rin ihbarı üzerine kaza ye-
rine sağlık ve jandarma
ekipleri sevk edildi. Sağlık
ekibi, tarım işçilerinden
Dürdane Doğan'ın öldü-
ğünü belirledi. Kazada ya-
ralanan sürücü Ramazan
A. ve 13 tarım işçisi ise
ambulanslarla çevredeki
hastanelere kaldırıldı. Te-
davisi devam eden yaralı-
larının sağlık durumlarının
iyi olduğu bildirildi. Do-
ğan'ın cenazesi ise kaza ye-
rinde yapılan incelemenin
ardından morga kaldırıldı.

En acı
kaza!

8 yıldır kayıptı
ölüsü bulundu



A vcılar ilçesi genelinde devam eden
projelerin anlatıldığı ve Avcılar
2029 programının sunumunun ya-

pıldığı buluşmada; Sürmekte olan arkeolo-
jik ve kültürel projeler ve Bathonea Kazıları,
lojistik merkezi ve yatırım noktası olarak
Avcılar ve beklenen deprem tehdidine hazır-
lıklı olmaya ve etkili biçimde karşı koymaya
yönelik devam eden kentsel dönüşüm çalış-
maları hakkında 15 ülke başkonsolosuna
sunum yapıldı.  Başkan Turan Hançerli, Av-
cılar’da yürütülen kentsel dönüşüm çalış-

maları, Bathonea Antik Yerleşimi kazıları ve
devam eden çalışmaları ile ilgili sunum
yaptı. Avcılar Belediyesi Firuzöy Sosyal Tes-
isleri’nde gerçekleştirilen toplantıda Han-
çerli: “Bu kadar değerli ülke temsilcilerini
Avcılarımızda ağırlamaktan büyük mutlu-
luk duyuyorum. Avcılar tarihi, konumu ve
kültürel miraslarıyla ülkemiz için önemli bir
değere sahip. Biz göreve geldiğimizden iti-
baren sosyal belediyecilik anlayışı ile bu de-
ğerlerimize sahip çıkmaya devam ettik.
Güzel İnsanlar Kenti Avcılarımızın daya-

nıklı, güvenli ve daha yeşil bir kent haline
getirebilmek en büyük hedefimiz. Beklenen
deprem tehdidine hazırlıklı olmaya ve etkili
biçimde karşı koymaya yönelik kentsel dö-
nüşüm çalışmalarımız aralıksız devam edi-
yor. Kentsel dönüşüm çalışmalarımızı
yerinde yaparak mahalle kültürümüze sahip
çıkıyoruz” dedi.

Bathonea bir Dünya mirasıdır

Bathonea bir dünya mirasıdır diyen Han-
çerli sözlerine şöyle devam etti. “Sizlerinde

bildiği gibi ilçemizde kazı çalışmaları devam
eden Bathonea Antik Kentimiz bulunuyor.
Bathonea bir Dünya mirasıdır. İstanbul’u
ve Avcılarımızı turizm açısından zenginleş-
tirecek Bathonea Antik Kenti’nin, tarihi do-
kusu korunarak bir arkeopark olmasını
istiyoruz. Kanal İstanbul projesi binlerce
yıllık mirasımız olan Antik Kent’i yok olma
noktasına getirecektir. Binlerce yıllık mede-
niyetin çocuklarıyız. Mirasımıza sahip çıka-
cağız. Biz kazı ekibine destek olmaya söz
verdik ve desteğimizi devam ettireceğiz.”
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C HP lideri ve sözcüleri, Cumhurbaşka-
nı’nın ısrarla üzerinde durduğu Kanal
İstanbul projesi için, “İktidarımızda

bu projenin ihalesine giren müteahhitlere
para vermeyiz. Yine proje için kredi sağlayan
bankalara hoş bakmayız” dediler.

Cumhurbaşkanı bu laflara çok kızmış ol-
malı ki, Kuzey Marmara Yolunun bağlantısı
olan Sazlıdere, Bahçeşehir yolu köprüsünün
temel atma töreninde, “Devletin devamı esas
olduğuna göre, uluslararası tahkim bu parayı
söke söke alır” dedi.

Bu proje yine devlet yöneticimiz tarafından
2011 yılında “Çılgın Proje” diye ortaya atıl-
mıştı. Dolayısıyla bu proje gerçekten İstanbul
ve Ülkemiz için gerekliydi ise, projenin açık-
landığı yıldan bu yana yerelde ve genelde ikti-
dar olan AKP yönetimi neden bu projeye
başlamadı anlamak mümkün değil.

Kanal mı, köprü temeli mi?

Kamuoyuna Kanal İstanbul'un temeli atıldı
diye lanse edilip bu yönde haberler yapılmış
olsada, tabelada bağlantı yolunun köprüsünün
temeli olduğunu sağır sultan bile biliyor.

Gerek köprünün gerekse Kanal’ın ihalesi
ne zaman yapıldı, yüklenici firma kim, mali-
yeti nedir bilen yok. Ortada atılan bir temel
var. Maliyetinin 15 milyar dolar olduğu yöne-
ticimiz tarafından sözlü olarak açıklandı ama
hiçbir detay yok. Detay sorulduğunda ise,
“Devlet sırrı veya Ticari sır” denilerek açık-
lama yapılmıyor.

Bu nedenle geçmişte Rahmetli Erbakan
Hoca’nın attığı temellere benzetenler 
bile var.

Cumhurbaşkanının konuşmasında geçen,
”Devletin devamı esastır. Tahkim söke söke
alır” demesi çok ilginç. Bu projenin başla-

mış oldugunu varsayarsak bitimi
uzun yıllar alacak bir proje olduğuna göre ve
önümüzde gerek erken gerekse de 2023 yı-
lında yapılacak seçimde, Cumhurbaşkanının
Genel Başkanı parti seçimi kaybedeceğini
anlamış olmalı ki, “Sizden bu parayı söke
söke alırlar” dedi.

Bana göre, kendine ve partisine hatta
halka güveniyor olsaydı o lafın yerine, “Yahu
siz ne diyorsunuz. Siz zaten iktidar olamaya-
caksınız ki. O paraya ödemeyiz diyorsunuz.
Biz projeye nasıl başladıysak bitirir ve para-
sını da öderiz, bizim 2053 ve 2071 hedefle-
rimiz var. Hepsini de gerçekleştireceğiz”
derdi diye düşünüyorum.

Biz neden alamıyoruz?

Ülkemiz ABD ile F-35 lerin yapımına
ortak oldu. Hatta bu uçak projesinin bazı par-
çaları ülkemizde yapılacaktı. Bunun için
ABD’ye bildiğim kadarıyla 1,5 milyar dolar
peşin parada verdik. Ortaklığımız ve verdiği-
miz para karşılığında ilk etapta 6 adet F-35
uçağı ülkemize gelecekti. Sonra ne oldu ise
gerek Trump gerekse ABD ile aramız açıldı.
Sonrasında bize ne yedek parça yaptırdılar
nede verdiğimiz paranın karşılığı olan 6 uça-
ğımızı vermediler.

Devletin devamı esas olduğuna göre bu
durum bizim için geçerli oluyor da, Tramp’tan
sonra gelen Biden için geçerli olmuyor mu?

Biz, bozulan ortaklığımızın hesabını sora-
mıyor verdiğimiz paranın karşılığını ve para-
mızı neden söke söke alamıyoruz ki?

Cumhurbaşkanımızı Ermeni soykırım me-
selesi için, “Hamd olsun gündeme gelmedi”
dedi de, neden bu 1,5 milyar dolarımızı ve 6
uçağımızın hesabını sormadı. Yada sordu da

biz mi bilmiyoruz.

Evet söke söke alırlar

Bu lafları muhalefet partisinin ekonomist
ve maliyeci olan Genel Başkanı ve yıllarını
devlet yönetiminde geçirmiş Planlama Teşkila-
tında görev yapmış olan parti sözcüsü söylü-
yor. Bunlar İhalesi yapılmayan, uygulanıp
uygulanmayacağı dahi belli olmayan Kanal İs-
tanbul Projesini alan kredi verenlere mesafeli
olur gerekirse ödemelerini durduracaklarını
belirtiyorlar.

Varsayılım ki, ihalesi yapılmış ve uygulama-
sına başlanmış olsun. İktidar değişince yeni yö-
netim, yüklenici firmanın hakediş rakamını öder
ve projeyi durdurma kararı alır böylece de öde-
meme me sözünü yerine getirmiş olurlar.

Aynı durumu devlet garantisi verilmiş olan
yol, köprü, tünel, havaalanları, şehir hastane-
leri ve diğer projeler için de geçerli hale getir-
meleri pekala mümkün olmaz mı?

Ne dersiniz?

Söke söke almak ya da vermek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
cankurtaranları, bu sene 49 adet jet-ski,
dört adet kurtarma botu, iki adet drone

(insansız hava aracı), 18 adet ATV aracı ile geniş ve
kapsamlı bir ekipmana sahip. 618 cankurtaran aynı
zamanda 245 adet gözetleme kulesinde nöbet tutu-
yor. Hizmet verilen 49 plajın tamamında plaj kuralla-
rına ve tehlikelere ait bilgilendirme amaçlı tabelalar
yer alıyor. Plajlarda denize girilebilecek güvenli bölge-
ler emniyet bariyerleri ile çevrilerek halkın güvenli böl-
gelerde denize girmesi için yönlendirme yapılıyor.

Plajlarda günü birlik tatil

İBB, 24 Mayıs 2021’de başlattığı cankurtaran gör-
evini plaj hizmeti verdiği noktalar dışında da üstleni-
yor. İstanbullunun güveni için deniz sezonu boyunca
nöbette olan İBB, şu günübirlik tatil yapma imkanı
sunuyor:
Menekşe Plajı: Küçükçekmece Gölü yanında bulu-
nan ve ücretsiz hizmet verilen Menekşe Plajı, 630
metrelik sahil şeridine sahip.
Güneş Plajı: Florya Tren İstasyonu karşısında yer
alan ve yaz aylarında İstanbullular için serin bir tatil
köşesi olan 840 metre uzunluğundaki Güneş Pla-
jı’nda, iki bölüm halinde hizmet veriliyor.
Caddebostan Plajları: Caddebostan Plajları, semt sa-
hilinde belediyeye ait toplam 1.000 metre uzunlu-
ğunda 3 ayrı plaj olarak uzanıyor.
Kısırkaya Plajı: İBB’nin bu yıl soyunma kabini, duş
ve tuvalet altyapısı kurduğu plajın 1 kilometrelik sahil
şeridi bulunuyor.
Karaburun ve Yeniköy Plajları: İBB’nin soyunma ka-
bini duş ve tuvalet altyapısı kurduğu birbirine bitişik
Karaburun ve Yeniköy plajlarının, yaklaşık 3 kilomet-
relik kıyı şeridi bulunuyor.
Semizkum Plajı: İBB, Silivri’de bulunan Semizkum
Plajı’na da soyunma kabini duş ve tuvalet alanları ka-
zandırdı. Semizkum’un 3 kilometre uzunluğunda
plajı bulunuyor.
Çatalca Yalıköy Plajı: Günübirlik ziyaretçiler için so-
yunma kabini duş ve tuvalet altyapısı kurulan bir
başka alan da 1 kilometre kıyı şeridi uzunluğuna
sahip Yalıköy Plajı.

Cankurtaranlar
görev başında
İBB, 2021 yılı plaj sezonunda 58 bin 930 metre
uzunluğundaki 49 plajda; 24’ü kadın toplam
618 cankurtaran personeli ile hizmet veriyor.
Cankurtaranlara, kurtarma jet-skiler, kur-
tarma botları, ATV aracı ve dronlar eşlik ediyor

Mustafa DOLU
HALKIN AVUKATI

mustafadolu49@gmail.com

16 BASKONSOLOS
AVCILAR’DA 

Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli’nin
ev sahipliğinde Hırvatistan, Slovakya, 

Arnavutluk, Etiyopya, Suudi Arabistan, Kuveyt,
Lübnan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,

Panama, Azerbaycan, Polonya, Çek Cumhuriyeti,
Moğolistan Başkonsolosları, Fransa Başkonsolos

Yardımcısı ve Orta Afrika Cumhuriyeti Fahri
Başkonsolosları Avcılar’da bir araya geldi

Akran zorbalığına karşı resim çizdiler
Bağcılar Belediyesi’nin de destek verdiği “Şiddet yok masal var” projesi kapsamında
Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı’nda bir araya gelen
öğrenciler, okullardaki akran zorbalığına karşı arkadaş sevgisini resmettiler

İstanbul İl Milli Eğitim Mü-
dürlüğü, Türkiye Ulusal Ajansı,
AB Erasmus+ işbirliğiyle okul-

lardaki akran zorbalığına dikkat çekmek ve
bunu en aza indirmek amacıyla bir etkinlik
düzenlendi. “Şiddet yok masal var” projesi
çerçevesinde gerçekleşen etkinliğe Bağcılar
Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

de destek verdi. Bu kapsamda Bağcılar
Atatürk İlkokulu’nun ev sahipliğinde Bağ-
cılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade
Meydanı’nda İstanbul’un farklı okulların-
dan 30 öğrenci bir araya geldi. Ellerine fır-
çalarını, kalemlerini alan öğrenciler,
okullardaki akran zorbalığına karşı arkadaş
sevgisini anlatan resimler çizdiler. Kimi

sevgisini bir gökkuşağıyla kimi de doğa-
daki çiçeklerle, bitkilerle anlattı.

Bu projeler çocukları 
cesaretlendirecek

Programın konuklarından Bağcılar
Kaymakamı Mustafa Eldivan ile
AK Parti İlçe Başkanı Rüstem
Tüysüz, öğrencilerle yakından il-
gilenip onları tebrik etti. Bu tür
sosyal etkinliklerin çok önemli
olduğunu söyleyen Eldivan,
“Bu Erasmus projeleri ve
okullarımızın yaptığı projeler
çocuklarımızı cesaretlendi-
recek ve sanatsal alanlarda
da teşvik edecek bir boş-
luğu doldurdu. Öğrenci-
lerimize başarılar
diliyorum” dedi. 12 ay
sürecek olan proje
kapsamında diğer il-
çelerde farklı etkin-
likler de
düzenlenecek.
ÖMER 
FARUK
ARPACIK

Yapılan resimler
büyük bir
beğeni topladı.

Bay-
ram-
paşa

Belediyesi, yüksek
Öğretim Kurumları

(yKS) Sınavı’na giren
öğrenciler için Boğaz Ge-

zisi düzenledi. Geziye
büyük ilgi gösteren ve mut-

lulukları gözlerinden okunan
gençler, gezi boyunca gönül-

lerince eğlendi. Gençleri yalnız
bırakmayan Başkan atila aydı-

ner de onların mutluluğuna ortak
oldu. Bayrampaşa Belediyesi Kül-

tür müdürlüğü, yKS’ye giren öğ-
renciler için iki günlük Boğaz Gezisi

düzenledi. ‘Gençlerle Boğazda Baş
Başa’ temalı etkinliğe büyük ilgi gös-

teren ve tekne ile İstanbul Boğazı’nın
eşsizmanzarasını görme fırsatı bulan

yüzlerce genç,  gönüllerince eğlenerek

sınav stresini attı. Gezi boyunca gençleri
yalnız bırakmayan Bayrampaşa Belediye
Başkanı atila aydıner de onların mutlulu-
ğuna ortak oldu.

Gençler pırıl pırıl

Boğaz gezisi boyunca gençleri yalnız bı-
rakmayan ve onların mutluluğuna ortak

olan Başkan atila aydıner, “Üniversite sı-
navına giren, geleceğimizin teminatı sev-
gili gençlerimiz için güzel bir Boğaz Gezisi
düzenledik. Çay ve simit eşliğinde, kıy-
metli gençlerimiz ile keyifli bir sohbet ger-
çekleştirdik. Gençlerimizin çok güzel bir
enerjisi var. İnanıyorum ki bu enerjileri ile
ülkemiz için çok güzel işler başaracaklar.”

Boğaz gezisiyle stres attılar

Hançerli, “Bu kadar değerli ülke temsilcilerini Avcılarımızda ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Avcılar tarihi, konumu ve kültürel miraslarıyla ülkemiz için
önemli bir değere sahip. Biz göreve geldiğimizden itibaren sosyal belediyecilik anlayışı ile bu değerlerimize sahip çıkmaya devam ettik” ifadelerini kullandı.



Sağlık Bakanlığı ve
Ulaştırma ve Altyapı
Bakanlığı tarafından

ilk olarak Ankara Yüksek Hızlı
Tren garında başlatılan "İki Tren
Arası Aşı" uygulaması, bugün iti-
barıyla Marmaray Yenikapı ve
Söğütlüçeşme istasyonlarında da
başladı. Marmaray Yenikapı İs-
tasyonu'nda Fatih İlçe Sağlık
Müdürlüğü'ne bağlı doktorlar ve
hemşireler görevlendirildi. Ye-
nikapı'da bulunan aşılama
noktasında ilk olarak, bir yol-
cuya Kovid-19 aşısı uygu-
landı. Aşı olmak için gelenler
tek tek aşılama noktasında
bulunan odaya alınarak
Kovid-19'a karşı aşılandı. Uy-
gulama kapsamında o anda
orada bulunan yolcu,TCDD
çalışanları veya yolu oradan
geçen herkesin aşılanabileceği
uygulamada aşılama sayısı-
nın arttırılması hedefleniyor.
Aşılama noktalarına gelenle-
rin randevu alması 
gerekmiyor. 
DHA

E senyurt Belediyesi Sosyal
Yardım İşleri Müdürlüğü,
Haziran ayında ihtiyaç

sahibi ailelere bin 478 adet gıda
kolisi, 2 bin 411 porsiyon ‘Sıcak
Yemek’ desteği, 639 paket ‘Kahv-
altılık’ yardımı, 7 bin 512 adet
‘Alışveriş Kartı’, ‘Bebek Bezi’ ve
‘Mama’ desteği ile ‘Eskart’ yardı-
mında bulundu. Esenyurt Beledi-
yesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, ilçe
genelinde 569 vatandaşı ‘Hasta
Nakil Ambulansı’, bin 631 kişiyi
de ‘Toplu Taşıma ve Asansörlü
Araç’ hizmeti ile sağlık kuruluşla-
rına ulaştırdı. Ekipler, bin 181 va-
tandaşa ‘Evde Sağlık’, 38 kişiye
düzenli olarak 90 seans ‘Evde

Fizik Tedavi’ hiz-
meti vererek yanla-
rında oldu. Özel
Eğitim Merke-
zi’nde 56 çocuğa
193 saat ‘Dil ve
Konuşma Terapisi’
eğitimi, 63 çocuğa
183 seans ‘Bireysel
Eğitim’, 7 çocuğa
29 saat ‘Oyun Te-
rapileri’ ve 30 ai-

leye 82 seans ‘Psikolojik Danış-
manlık’ hizmeti verildi. Esenyurt
Belediyesi Engelliler Koordinas-
yon Merkezi ise engelli ve 65 yaş
üzeri 39 vatandaşa ‘Evde Temiz-
lik’, 50 vatandaşa ‘Kişisel Bakım’
hizmeti verirken 230 vatandaşa
da ‘Sağlıklı Beslenme’ ve ‘Diyet’
programı uyguladı. Öte yandan
45 engelli vatandaş Engelli Koor-
dinasyon Merkezi’nde verilen el
sanatları, müzik, folklor ve üni-
versiteye hazırlık kurslarından
faydalandı. 

ESBİM iş buldu

Türkiye’nin nüfus bakımından en
kalabalık ilçesi konumunda olan
Esenyurt’ta vatandaşların istih-
dam etmesi için çalışmalarına
devam eden Esenyurt Belediyesi,
iş arayanlar ile işveren firmaları
buluşturuyor. Vatandaşların istih-
dam edilmesini sağlayan Esen-
yurt Belediyesi İstihdam Merkezi
(ESBİM), Haziran ayı içerisinde
bin 377 kişinin işe yerleştirilme-
sini sağladı.

19 bin kilo mama dağıtıldı

Veteriner İşleri Müdürlüğü, ilçede
bulunan sokak hayvanları için 19
bin 520 kilogram mama dağıtımı
yaptı. 609 hayvanın tedavisini
yapan ekipler; 724 hayvanın aşı-
lamasını, 40 hayvanın ise ameli-
yatını gerçekleştirdi. Veteriner
İşleri Müdürlüğü dezenfeksiyon
ekipleri; ilçedeki meydanlar,
Covid-19 vakalarının bulunduğu
bina girişleri, 83 cami, 5 cemevi
ve ilçe genelinde tüm kamu ku-
rumlarını da dezenfekte etti. 

Yollar yenileniyor

Yol ve kaldırımları yenileyerek va-
tandaşların daha rahat bir ulaşım
sağlaması için çalışmalarını sür-
düren Fen İşleri Müdürlüğü ekip-
leri, ilçe genelinde bin 665 ton
asfalt, 10 bin 888 metrekare parke
yol ve tamiratı yaptı. Daha yeşil
bir Esenyurt için çalışan Park ve
Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de
ilçe genelinde 140 ağaç dikti. 621
çalı dikimi de yapan ekipler,
Esenyurt’u güzelleştirmeye
devam ediyor.

Ömer MEŞE

omermese@gmail.com

damgaweb@gmail.com

TAYLAN DAŞDÖĞEN

5İSTANBUL 3 TEMMUZ 2021 CUMARTESİwww.gazetedamga.com.tr

Esenyurt Belediyesi, Haziran ayında da tüm birimleri ile 
hizmetlerine devam etti. ‘Betona değil, insana yatırım’

anlayışıyla hizmetlerine devam eden Esenyurt Belediyesi,
ihtiyaç sahibi vatandaşlara sosyal destekler vererek

dayanışmayı büyütürken diğer yandan halk sağlığına
yönelik çalışmaları artırdı. Bin 478 adet gıda kolisi
dağıtarak dar gelirli aileleri yalnız bırakmayan

Esenyurt Belediyesi, bin 181 vatandaşa ‘Evde
Sağlık’ hizmeti verdi

Pandemi sonrası 
toplu işçi çıkarımı

B ilindiği gibi 01.07.2021 tarihi itibariyle işçi çı-
karma yasağı sona ermiştir. Yaklaşık bir yıldır
devam eden işçi çıkarma yasağı sonrası işyerle-

rinde işçi çıkarımları başlamıştır. Toplu işçi çıkarımı ya-
sağının ihlal edilmemesi için aşağıdaki hususlara 
dikkat edilmelidir.

***Toplu işçi çıkarma ekonomik, teknolojik veya ya-
pısal sebeplerden kaynaklı olarak İş Kanunu’nun 17’nci
maddesi uyarınca çok sayıda çalışanın iş sözleşmesinin
fesih edilmesidir.(iş sözleşmesi haklı olarak feshedilen
veya istifa eden işçiler toplu işçi çıkarımı kapsamında
(çıkarılan işçi sayısı hesap edilirken) değerlendirilmez-
ler. Bu kişiler için bildirim yapılmasına gerek yoktur.

***Çalışan işçi sayısı ile iş sözleşmesi feshedilen işçi
sayılarının tespitinde; işverene tabi veya işletme bünye-
sindeki toplam işçi sayılarının değil, toplu işçi çıkarımı-
nın yapıldığı her bir işyerinin ayrı ayrı değerlendirilmesi
gerekir

***Toplu işçi çıkarmadan bahsedebilmek için 
öncelikle işyerinde işçi sayısının belirlemek gerekir.

***İşyerinde 20’den az işçi varsa herhangi bir 
kural olmadan işçi çıkarılabilir.

a) İşyerinde çalışan işçi sayısı 20 ile 100 işçi ara-
sında çalışan varsa 10 işçi,

b) 101 ile 300 işçi arasında çalışan varsa % 10 
oranında işçinin,

c) İşyerinde çalışan işçi sayısı 301 ve daha fazla ise,
en az 30 işçinin işine son verilmesi halinde toplu işçi 
çıkarma sayılır.

*** Yukarıda belirtilen işçiler aynı tarihte çıkarılabi-
leceği gibi 1 ay içerisinde farklı tarihlerde de çıkarıl-
ması halinde toplu işçi çıkışı sayılacaktır. Örneğin;
işyerinde 110 çalışan işçi varsa ve işverence 1 Temmuz
günü 6 işçi, 20 Temmuz günü 10 işçi çıkarılma planlan-
mışsa bu da toplu işçi çıkarımı sayılarak çıkarılan işçi
sayısına bakılmaksızın yine bildirim yapılması 
gerekmektedir.

Toplu İşten Çıkarmada İşverenin Sırasıyla Yapması
Gerekenler.

1-) İşveren toplu işçi çıkarmak istediğinde bunu en
az 30 gün önceden bir yazı ile (varsa) işyeri sendika
temsilcilerine, Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğü/İşkur
Hizmet Merkezine bildirmesi zorunludur.

2-) İşverenin söz konusu yazılı bildiriminde işçi çı-
karmanın nedenleri, bundan etkilenecek işçi sayısı, işe
son verme işlemlerinin hangi tarihlerde gerçekleştirece-
ğini ve iş sözleşmesini fesih ederek işten çıkaracağı işçi-
lerin ad ve soyadları ile T.C. Kimlik numaralarına
ilişkin bilgilerin bulunması zorunludur.

3-) Bildirim üzerinden 30 gün geçtikten sonra bildi-
rilen işçiler işten çıkarılmalı,

(Bu kısım çok önemlidir. İşçiye ihbar öneli tanımak
ve ihbar tazminatı ödenmek istenmiyorsa işçinin kıde-
mine göre sahip olduğu 14 günlük / 28 günlük / 42
günlük veya 56 günlük ihbar süresi bildirim yapıldıktan
30 gün sonra işlemeye başlayacaktır. İşten toplu olarak
çıkarılan işçilere ihbar tazminatı ödenmek isteniyorsa
işçinin tazminatlı işten çıkış işlemi, bildirimin yapıldığı
tarihten itibaren 30 gün geçtikten sonra yapılmalıdır.
Toplu işçi çıkarmada en önemli olan husus tazminat
ödensin veya ödenmesin her iki durumda işçilerin çıkış
işlemi, bildirimden en az 30 gün sonra yapılmasına dik-
kat edilmelidir.)

4-) İHLAL HALİNDE: İŞKUR İl Müdürlüklerine
bildirim yapıldıktan sonra 30 gün geçmeden çıkış yapıl-
ması halinde veya İşkur’a bildirim yapılmadan çıkış ya-
pılması halinde işten çıkarılan her işçi için Kanunun
100. maddesi gereğince, 2021 yılında 1.145,00 TL
idari para cezası uygulanacaktır.

5-) Toplu işçi çıkarma durumu kesinleştikten sonra
aynı nitelikteki iş için 6 ay içerisinde yeniden işçiye ihti-
yaç olursa çıkarılmış olan işçilerden nitelikleri uygun
olanlar işe geri alınmalı.

6-) İşyerinin bütünüyle kapatılarak kesin ve devamlı
suretle faaliyete son verilmesi halinde, işveren sadece
durumu en az otuz gün önceden Türkiye İş Kurumu
Genel Müdürlüğü’nün ilgili il müdürlüğüne bildirmek ve
işyerinde ilan etmekle yükümlüdür.

7-) Toplu işçi çıkarmada yasaya uygun olarak en az
30 gün önceden bildirim yapılarak çıkış işlemi yapılmış
olsa da işçilerin işe iade davası açma hakkı yine bulun-
maktadır. işveren tarafından ekonomik kriz nedeniyle
bir işletmesel karar alınmakta ve toplu işçi çıkarma yo-
luna gidilmekte ise de, mahkemece yine işyerinin kriz-
den etkilenip etkilenmediği, ekonomik krizin global mi,
sektörel veya coğrafi mi olduğu hususları dahil olmak
ama bunlar ile sınırlı olmayan her türlü bilgi bilançolar
ve yazılı kayıtların da incelenmesi suretiyle incelenecek
ve işe iade talebi değerlendirilecektir. Olası uyuşmaz-
lıkta mahkemelere sunulmak üzere işyeri tarafından
alınan işletmesel karar, işletmenin mali ve bilanço du-
rumu, işçi fazlalığının oluşup oluşmadığı, feshin son
çare ilkesine uyulup uyulmadığı gibi hususlara dikkat
edilmesi uygun olacaktır.

Saygılarımla...

ESENYURT 
HIZMETLERE

Esenyurt’ta birçok kişi
ESBİM aracılığıyla

iş sahibi oldu.

ARA VERMEDI

Tekirdağ elektriği çöpten çıkardı!
Çevreye duyarlı bir belediyecilik anlayışıyla vatandaşlara hizmet veren Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi,
Süleymanpaşa ilçesine bağlı Demirli Mahallesi’nde bulunan Demirli Katı Atık Bertaraf Tesisinde inşa ettiği
Elektrik Santralinden günde ortalama 20 bin hanenin ihtiyacını karşılayacak kadar elektrik enerjisi üretiyor

Büyükşehir Belediyesi Çevre Ko-
ruma ve Kontrol Dairesi Atık Yöne-
timi Şube Müdürlüğü tarafından

işletilen Elektrik Santralinde, saatte ortalama 5
megawatt, günlük 120 megawatt, aylık ise yak-
laşık 3.600 megawatt elektrik üretimi sağlanı-
yor. Üretilen elektrik enerjisi, Elektrik İdaresi
aracılığıyla vatandaşlarla paylaşılıyor. Vahşi de-
polama yapılan bölgede görüntü kirliliğinin
önlenmesini ve çevreye yayılan kötü kokunun
da giderilmesini sağlayan çevreci proje saye-
sinde, çöpten elde edilen enerjiyle yaklaşık bin
haneye elektrik enerjisi veriliyor. Konu ile ilgili
olarak bir açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir

Belediye Başkanı Kadir Albayrak, “Çevreye
duyarlı bir anlayışla kaynaklarımızı etkin ve ve-
rimli kullanıyoruz. İlçe belediyelerimiz tarafın-
dan toplanan evsel katı atıkları aktarma
istasyonlarımızdan alıp modern araçlarımızla
Demirli Katı Atık Bertaraf Tesisimize götürü-
yoruz. Düzenli depolama faaliyetlerinin yürü-
tüldüğü tesisimizde Enerji Santralimizi
faaliyete geçirerek enerji üretim faaliyetlerimizi
başlattık. Söz konusu tesisimizde günde yakla-
şık 20 bin haneye yetecek miktarda elektrik
enerjisi üretiyoruz. Güzel Tekirdağ’ımıza ve
ülke ekonomisine hayırlı olsun.” dedi. 
İRFAN DEMİR

Marmaray’da
aşı olun!
İlk olarak TCDD'ye bağlı
Ankara YHT garında 
başlayan "İki Tren Arası Aşı"
uygulaması, Marmaray
Yenikapı ve Söğütlüçeşme
istasyonlarında da başladı

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1407046)

Bilgisayar Kontrollü Ultrasonik Sprey Kaplama Cihazı
Alımı İşi 2021/740803 ihale numarası ile 26.06.2021
Tarihli Damga gazetesinde ilan edilmiştir. Teknik şart-
name değiştirildiği için düzeltme ilanı yayınlanmasına
karar verilmiştir. Yeni teknik şartname Sabancı Üniver-
sitesi web sitesinde yayına sunulmaktadır.

SABANCI ÜNİVERSİTESİ
İhale Kayıt Numarası: 2021/740803 

Düzeltme İlanı-2
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Hepsiburada, NASDAQ Borsası’nda halka arz edildiğini duyurdu. Hepsiburada’nın halka arz hisse fiyatı 12 dolar ve buna göre açılış 
piyasa değerlemesi yaklaşık 4 milyar dolar düzeyinde olurken, halka arzdan elde edilen gelir 700 milyon doların üzerinde gerçekleşti

N ASDAQ’ta Hepsiburada’nın
hisselerinin işlem görmeye baş-
laması onuruna düzenlenen di-

jital gong töreninde konuşan NASDAQ
Başkanı ve CEO’su Adena Friedman,
“Başarısıyla Türkiye ve dünyanın dört bir
yanındaki teknoloji start-upları için ger-
çek bir ilham kaynağı olan Hepsibu-
rada’nın gelecek hikayesini birlikte
yazmak için sabırsızlanıyoruz” diye ko-
nuştu. Hepsiburada CEO’su Emirdağ
ise, “Hedefimiz, halka arzla birlikte ku-
rumsal ve finansal yapımızı daha da güç-
lendirerek, müşteri odaklı iş
süreçlerimizi, teknoloji altyapımızı, ürün
ve hizmet çözümlerimizi sürekli yenile-
mek ve sürdürülebilir büyümeyi sağla-
mak” ifadelerini kullandı. Emirdağ, halka
arz sürecinin başarıyla tamamlanması-
nın, uluslararası yatırımcıların Hepsibu-
rada ve Türkiye hikayesine besledikleri
inancın ve güvenin somut göstergesi ol-
duğunu ifade etti.

Gerçek bir ilham kaynağı

NASDAQ Başkanı ve CEO’su Adena
Friedman NASDAQ’ta işlem görecek ilk
Türk şirketi olması nedeniyle Hepsibura-
da’yı kutladı. Bu halka arzı gerçek bir
ilham kaynağı olarak nitelendiren Fried-
man, şunları söyledi: “Türkiye’de önde
gelen bir e-ticaret platformu yaratmanın
yanı sıra, daha kapsayıcı bir işgücü oluş-
turma konusundaki kararlılığınız da aynı
derecede ilham verici. ‘Girişimci Kadın-
lara Teknoloji Gücü’ programınız 2017
yılından bu yana 19 binden fazla kadın
girişimciye ulaştı. 2020 yılına gelindi-
ğinde Hepsiburada platformunda yer
alan işletmelerin yüzde 20’sinden fazlası-
nın sahiplerinin kadın girişimciler olması
etkileyici bir başarı. Kurucusu kadın olan
bir girişimin, bu alanda çok daha önemli

mesafeler kat ederek, sayısız kadının ha-
yatında olumlu değişim yaratacağından
kuşkum yok.”

Halka arz gurur verici

Konuyla ilgili düzenlenen basın toplantı-
sında konuşan Hepsiburada CEO’su
Murat Emirdağ, “NASDAQ’ta halka
açılmamız, Türkiye’nin de küresel e-tica-
ret haritasında yerinin olduğunu kanıtla-
ması ve global teknoloji devlerinin
arasına bir Türk şirketinin adını yazdır-
ması adına son derece anlamlı bir ge-
lişme” dedi. Emirdağ, uluslararası
yatırımcıların Türkiye’nin ve e-ticaretin

gelecek hikayesine inanarak Türkiye’ye
yatırım yapmalarının ve yatırım iştahının
çok yüksek olmasının, Türkiye’deki diğer
tüm şirketlere iyi bir örnek olacağına
inandıklarını ifade etti.

Ekonomiye katkı vereceğiz

Halka arzla birlikte, daha kurumsal bir
yapıya kavuşarak, güçlenen sermaye ya-
pısıyla müşteri odaklı iş süreçlerini ve
hizmetlerini sürekli geliştirerek büyüme
ve başarıyı sürdürülebilir kılmak istedik-
lerini aktaran Emirdağ, sözlerini şöyle
sürdürdü: “Hepsiburada Türkiye’den
doğup dünya markası olma yolculu-

ğunda emin adımlarla ilerleyen ilk ve tek
yerli ve milli şirket. Platformumuzda yer
alan 45 bini aşkın iş ortağımızla birlikte,
geçtiğimiz sene yüzde 100’ün üzerinde
büyüme kaydederek 17 milyar liralık
işlem hacmine imza attık. Hepsiburada
olarak, Türkiye’deki KOBİ’lerin, işlet-
melerin ve yeni girişimlerin işlerini bü-
yütmelerine kaldıraç görevi yaparken
aynı zamanda sürdürülebilir ekonomik
büyümeye katkı sağlamaya devam
etmek istiyoruz. NASDAQ’ta teknoloji-
nin devler liginde halka açık olmak, bu
yolda bize hem rehberlik edecek hem de
güç verecek.” DHA

HEPSIBURADA’NIN HALKA 
ARZ FIYATI 12 DOLAR OLDU

Getir giderek
büyüyor
Getir, hızlı market teslimatı sektöründe
faaliyet gösteren BLOK uygulamasının
tamamını satın alarak, Barselona,
Madrid ve Milano’da kendi adıyla
hizmet vermeye başlayacağını duyurdu

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER, Av. Mustafa ENGİN

Çatalca Bölge Temsilcisi
Bahadır SÜGÜR

Genel Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Ekrem HACIHASANOĞLU
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YAYIN TÜRÜ:  Ye rel Süre li Yayın

TZOB Başkanı Şemsi Bayrak-
tar, haziran ayı üretici market fi-
yatlarını ve kuraklık, doğal

afetler, et ve süt konusunda yaşanan ge-
lişmelere ilişkin değerlendirmeler yaptı.
Bayraktar, bazı ürünlerde üretici ile mar-
ket arasındaki fiyat farkının 4 katı aştığını
söyledi. Bayraktar, “Karpuz 4,4 kat, kuru
soğan 4 kat, patlıcan 3,7 kat, nohut 3,2
kat, salatalık ve kabak 3,1 kat fazlaya tü-
keticiye satılmaktadır. Üreticide 34 kuruş
olan karpuz 1 lira 50 kuruşa, 41 kuruş
olan kuru soğan 1 lira 63 kuruşa, 1 lira
34 kuruş olan patlıcan 4 lira 54 kuruşa, 4
lira 35 kuruş olan nohut 13 lira 93 ku-
ruşa satılmaktadır. Üretici ve market ara-
sındaki fiyat farkı en fazla yüzde 341,18
ile karpuzda görülmektedir. Karpuzu,
kuru soğan yüzde 297,56, patlıcan yüzde
266,13, nohut yüzde 220,23, salatalık ise
yüzde 207,02 oranında takip etmektedir.
Haziran ayında markette 14, üreticide 12
üründe fiyat artışı, markette 26, üreticide
13 üründe fiyat düşüşü oldu. Markette 2,
üreticide ise 8 üründe fiyatın değişmedi”
diye konuştu. Haziran ayında markette
en fazla fiyat artışının yüzde 9,80 ile no-

hutta görüldüğünü ifade eden Bayraktar,
şunları kaydetti: “Nohuttaki fiyat artışını
yüzde 9,76 ile ayçiçek yağı, yüzde 9,08 ile
kırmızı mercimek, yüzde 4,72 ile zeytin-
yağı, yüzde 3,70 ile limon, yüzde 3,51 ile
yoğurt, yüzde 3,48 ile fındık içi, yüzde
2,16 ile beyaz peynir takip etti. Haziran
ayında markette kuru incir ve mısırözü
yağı fiyatında bir değişim yaşanmadı.
Marketteki en fazla fiyat düşüşü yüzde
72,97 ile karpuzda yaşandı. Karpuzdaki
fiyat düşüşünü yüzde 40,63 ile kiraz,
yüzde 28,47 ile yeşil soğan, yüzde 26,56
ile taze fasulye, yüzde 22,41 ile kuru fa-
sulye, yüzde 21,86 ile patates, yüzde
16,49 ile maydanoz izledi.”

Karpuz fiyatı düştü

Haziran ayında üreticide fiyatı en fazla
düşen ürünün yüzde 75,18 oranında kar-
puz olduğunu söyleyen Bayraktar, “Kar-
puzdaki fiyat düşüşünü yüzde 41,67 ile
kiraz, yüzde 31,67 ile kuru soğan, yüzde
17,88 ile patlıcan, yüzde 15,88 ile yeşil
soğan, yüzde 15,09 ile marul izledi. Üre-
ticide en fazla fiyat artışı yüzde 65,08 ile
kırmızı mercimekte görüldü. Kırmızı

mercimekteki fiyat artışını yüzde 9,15 ile
patates, yüzde 8,47 ile ıspanak, yüzde
7,14 ile kuru kayısı, yüzde 5,66 ile yu-
murta takip etti. Haziran ayında üreti-
cide, limon, elma, pirinç, kuru fasulye,
nohut, yeşil mercimek, kuru üzüm ve
kuru incir fiyatında bir değişim meydana
gelmedi” dedi.

Yardım paketi gündeme gelir

Kuraklıktan etkilenen çiftçilerimize devle-
tin destek olmasının acil bir durum oldu-
ğunu belirten Bayraktar, şunları kaydetti:
“Bu anlamda bizler çiftçinin sesi olarak
Bakanlığımıza taleplerimizi ilettik. Talep-

lerimiz doğrultusunda çiftçilerimize
dekar başına 200 lira kuraklık desteğinin
yanında, Tarım Kredi Kooperatifleri, Zi-
raat Bankası ve özel bankalara olan
borçlarının 3 yıl faizsiz taksitlendirilmesi,
elektrik ve sulama birliklerine olan borç-
ları faizsiz 3 yıl ertelenmesi, yüksek olan
TARSİM sigorta primlerinin düşürül-
mesi ve devlet desteğinin artırılmasını is-
tedik. Kuraklığın sebep olduğu yaralara
merhem olacak taleplerimiz kısmen kar-
şılandı. Ancak alınan kararların uygulan-
ması ve zamanlaması açısından yaşanan
belirsizliklerin en kısa sürede giderilme-
sini bekliyoruz.” DHA

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Baş-
kanı Şemsi Bayraktar, haziran ayında markette
14, üreticide 12 üründe fiyat artışı yaşandığını,
markette 26, üreticide 13 üründe ise fiyat düşüşü
olduğunu belirtti. Bayraktar, markette 2, üreticide
ise 8 üründe fiyatın değişmediğini söyledi

TZOB'tan açıklama

2015 yılında Türkiye’de faaliyete başlayan,
ortalama 10 dakikada market ürünlerini kul-
lanıcılarla buluşturan Getir, ilk kez bir şirket

satın alımı gerçekleştirerek Avrupa pazarındaki konu-
munu güçlendirdiğini açıkladı. Bu yıl içinde Londra,
Amsterdam, Berlin ve Paris’te faaliyete geçen Getir,
global genişleme hedefi doğrultusunda Güney Avrupa
pazarında faaliyet gösteren BLOK’un tamamını satın
aldığını duyurdu. BLOK’un Barselona, Madrid ve Mi-
lano’da sürmekte olan hizmeti artık Getir adıyla
devam edecek. BLOK’un gerekli çalışmaları tamamla-
yıp faaliyete geçmeye hazır hale getirdiği Roma ve Liz-
bon operasyonları da Getir markası ile önümüzdeki
günlerde kullanıma açılacak. Böylelikle Getir, Avru-
pa’da hizmet verdiği ülke sayısını 7’ye çıkararak, Tür-
kiye ile toplamda 8 ülkede faaliyet gösterecek.

Madrid sokakları renklenecek

Geçtiğimiz haftalarda tamamlanan dördüncü yatırım
turunda aldığı 555 milyon dolarlık yeni yatırımla bir-
likte 7.5 milyar dolar değerlemeyi aşan Getir’in Kuru-
cusu Nazım Salur, "Öncüsü olduğumuz sektörün
büyümesi ve güçlenmesi için yeni iş birliklerini değer-
lendirmeye gayret ediyoruz. Sektöre giriş yaptıktan
sonra kısa zamanda büyük başarılar elde eden, aynı
zamanda kültürel uyumumuzun da tam olduğuna
inandığımız BLOK uygulamasını bünyemize kattık.
Londra, Amsterdam, Paris ve Berlin’den sonra şimdi
de Barselona, Madrid ve Milano sokaklarını Getir
moru ile renklendireceğiz” dedi. BLOK’un İspanya ve
İtalya’daki yerel tecrübe ve bilgisinin önemine de dik-
kat çeken Salur, “BLOK’un yereldeki başarısı saye-
sinde bölgedeki en iyi hizmeti veren şirket olacağımıza
inancımız tam” dedi. DHA

Teknoloji platformu
Uber, İstanbul ve

Ankara’dan sonra
artık İzmir’de oldu-

ğunu açıkladı. Gerek
İzmirliler gerekse 

İzmir’e gelen yerli ve
yabancı bütün turist-

ler, bugün itibariyle
Uber uygulaması

üzerinden sarı taksi
çağırabilecekler

Uber, İstanbul ve Ankara’dan
sonra Türkiye’nin üçüncü büyük
kenti olan İzmir’de de sarı taksi-

lerle hizmet vermeye başlayarak Türki-
ye’deki faaliyetlerini büyütmeye devam
ettiğini duyurdu. Uber Türkiye Genel Mü-
dürü Neyran Bahadırlı, "Uber Taksi’nin İs-
tanbul ve Ankara’nın ardından, Türkiye’nin
üçüncü büyük şehri İzmir’de de faaliyete
başlamasının heyecanını yaşıyoruz. Uber
teknolojisinin hem İzmirlilere hem de yerli
ve yabancı turistlere büyük kolaylık sağla-
yacağını düşünüyoruz. UBERAŞI kam-

panyamıza İzmir’i de dahil ettik” dedi. Kul-
lanıcılarının dakikalar içinde diledikleri yere
kolayca ulaşmalarını sağlayan ulaşım tek-
nolojisi platformu Uber, her yolcu-
lukta sigorta koruması, GPS
üzerinden yolculuk takip imkanı, sü-
rücü taramaları ve sürücü puanlama
sistemi ile her zaman yüksek güvenlik
standartları sağlamayı hedefliyor.
Uber, uygulamasını kullanan tüm kul-
lanıcı ve sürücülerle, daha güvenli bir
yolculuk deneyimi sağlamak amacıyla,
her yolculuk öncesinde uygulama üze-

rinden maske kullanıp kullanmadıklarını
teyit ediyor. Uber İzmir'e gelişini kutlamak
adına tüm kullanıcılarına İzmir'de 40 TL’ye
kadar bir ücretsiz yolculuk hediye ettiğini
de açıkladı. Tüm Uber kullanıcıları ‘MER-
HABAIZMIR’ kodu ile ücretsiz yolculuk
imkanından faydalanabilecekler. Uber’in
Türkiye’deki aşılama sürecine destek olmak

amacıyla başlattığı aşı kampanyası İs-
tanbul ve Ankara’ya ek olarak artık İz-
mir’de de geçerli olacak. Uber
kullanıcıları UBERAŞI koduyla
İzmir’de Covid-19 aşısı yapılan bütün
özel ve devlet hastanelerine gidiş dö-
nüşte 40TL’ye kadar 2 ücretsiz yolcu-
luktan faydalanabilecekler. Ücretsiz
yolculuk kodu kişinin kendisi veya aşı
olacak bir yakını için kullanabilecek.

İzmir için Uber var

Türkiye'nin çelik
üretimi yükseldi

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD),
mayıs ayına ilişkin üretim, tüketim ve dış ti-
caret verilerini açıkladı. Buna göre, Türki-

ye'nin ham çelik üretimi, mayısta geçen yılın aynı ayına
göre yüzde 42,4 artarak 3,2 milyon ton, ocak-mayıs
döneminde ise yüzde 21,2 yükselişle 16,4 milyon ton
seviyesinde gerçekleşti. Türkiye bu rakamla dünya
ham çelik üretiminde 8. sırada yer aldı. Nihai mamul
tüketimi ise mayısta yıllık bazda yüzde 35,4 yükselişle
14,9 milyon ton oldu. Uzun ürün tüketimi yüzde 39,3
ve yassı ürün tüketimi yüzde 32,2 artış gösterdi.Dış ti-
caret verileriÇelik ürünleri ihracatı, mayısta geçen yılın
aynı ayına kıyasla, miktarda yüzde 53,7 artışla 1,7 mil-
yon tona, değerde ise yüzde 134,4 yükselişle 1,3 milyar
dolara ulaştı. İhracat, ocak-mayıs döneminde geçen
yılının aynı dönemine göre miktarda yüzde 17,4 yükse-
lerek 7,5 milyon ton, değerde ise yüzde 58,4 artarak 5,2
milyar dolar seviyesine çıktı. Mayısta ithalattaki artış
miktar ve değer olarak ihracat artışından çok daha
yüksek seviyelerde gerçekleşti. 
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S ultanbeyli’de Kurban Satış ve
Kesim Merkezi hazırlıkları ta-
mamlandı. Her yıl kurban ça-

lışması yaptığını belirten Sultanbeyli
Belediyesi, kurban alanını pandemi
tedbirlerine uygun şekilde düzenle-
diğini vurguladı. Kurban satıcıları
ve vatandaşlar için çalıştığını ifade
eden belediye; alanda vatandaşlara
mescit, berber, banyo, tuvalet, din-
lenme noktası, maske ve dezenfek-
tan gibi hijyen setinin bulunduğu
kurban çantası, hızlı şarj cihazı, üc-
retsiz wifi gibi hizmetler sunacağını
kaydetti. Kurban satışı için çadır ki-
ralayanlara ise hediye internet kartı-
nın da verileceği ifade edildi. Ayrıca
kurban kesimi için kayıtların ise be-
lediye hizmet binasındaki Prof. Dr.
Halil İnalcık Seminer Salonu’nda
devam ettiği belirtildi. Yapılan açık-
lamaya göre hijyen kurallarının uy-
gulandığı alanda atıklar günlük
olarak toplanacak. Alan girişine ku-
rulan dezenfeksiyon tüneliyle araç-
lar dezenfekte edilerek alana
sokulacak, vatandaşların ateş öl-

çümleri yapılacak. Kesim alanına
ise sınırlı sayıda kişi alınacak.

Her ayrıntıyı düşündük

Vatandaşların sağlığı için sosyal me-
safe kuralının gözetileceğinin altını
çizen Başkan Keskin, “Hemşehrile-
rimizin bayramı sağlıkla geçirmele-
rini oldukça önemsiyoruz. Bu
bakımdan yoğunluk olmaması
adına kurban kesim alanımıza sınırlı
sayıda kişi alacağız” dedi. Başkan
Keskin sözlerine şöyle devam etti:
“Alanın temizliği için geçen yıl ol-
duğu gibi bu sene de belirli nokta-
lara atık maske ve eldiven noktaları
oluşturduk. Hemşehrilerimiz ve
kurban satıcılarımız için her ayrın-
tıyı düşündük. Merkezimizde mes-
cit, berber, banyo, tuvalet, dinlenme
noktası ve ücretsiz internet erişimi
sağlayacağız. Kasaplarımız su ge-
çirmez önlük, maske, eldiven kulla-
nacak ve belli aralıklarla
ekipmanlarını yenileyecekler. Ayrıca
Kurban Bayramı’nda sıkça görülen
yaralanma kazaları için ambulans

hizmetimiz de mevcut. Sağlıkla ge-
çireceğimiz bir bayram için hemşeh-
rilerimizden tedbirlere uymalarını
özellikle rica ediyorum. Kurban
Bayramı’na hep birlikte hayırla
ulaşmamızı temenni ediyorum.”

Her gün ilaçlama yapılıyor

Kurban alanında çadır sahibi olan
Adem Güneş, 8 yıldır Kurban Satış
ve Kesim Merkezi’ne geldiğini be-
lirtti. Sultanbeyli Belediyesi'nin bu
hizmetinden çok memnun oldu-
ğunu belirten Güneş, “İnşallah bu
yıl ki Kurban Bayramımız da çok
güzel olacak. Anadolu yakasının en
güzel yeri Sultanbeyli hayvan paza-
rıdır. Hizmeti çok güzel. Burada
banyo, tuvalet, kesimhane, mescit,
bebek bakım odasına kadar her şey
var. Ayrıca her gün sinek ilaçlaması
yapılıyor. Bu bizim için en önemli
şey. Zabıtalarda da hizmette sınır
yok. Berberimiz bile var. İstediğimiz
gibi tıraş oluyoruz. Kısacası burada
bize büyük rahatlık sunuluyor” 
diye konuştu. DHA

Silivri Belediyesi, sanatı ve kültürü ilçenin dört bir yanında yaşatmak amacıyla Açık Hava
Sineması etkinliği düzenliyor. “Vali” filminin gösterileceği sinema etkinlikleri 5 Temmuz
2021 Pazartesi günü başlayacak ve eylül ayının ortalarına kadar devam edecek

Silivri Belediyesi, pandemi döne-
minde sosyal hayatı kısıtlanan ilçe
sakinlerine yönelik etkinliklerine bir
yenisini daha ekliyor. Sanatı ve kül-
türü ilçenin dört bir yanında yaşat-
mayı kendisine amaç edinen Silivri
Belediyesi, köy ve mahallelere kur-
duğu beyazperde ile Açık Hava Si-
neması etkinliği düzenliyor. Usta
oyuncu Erdal Beşikçioğlu’nun baş-
rolde oynadığı ve halkın güvenini
kazanmış bir devlet adamı olan Vali
Recep Yazıcıoğlu’nun Denizli’de

görev yaptığı sırada başından geçen
esrarengiz olayların anlatıldığı
“Vali” filminin gösterileceği etkinlik-
ler; 5 Temmuz 2021 Pazartesi günü
başlayacak ve eylül ayının ortala-
rına kadar devam edecek. Silivri
Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğü tarafından düzenlenen
ve tüm vatandaşların davet edildiği
Açık Hava Sineması’na katılan ko-
nuklara mısır, kek, meyve suyu, li-
monata gibi yiyecek ve içecekler de
ikram edilecek.

İlk film Büyükçavuşlu'da

Açık havada sinema keyfi ilk olarak
Büyükçavuşlu Mahallesi’nde bulu-
nan Pazar Alanı’nda gerçekleştirile-
cek. Etkinliklere tüm Silivrilileri
davet eden Silivri Belediye Başkanı
Volkan Yılmaz, “Nihayet, normal-
leşme sürecine girdiğimiz bugün-
lerde hemşehrilerimize açık havada
sinema keyfi yaşatmayı amaçlıyo-
ruz. Film gösterilerine bütün Silivri-
lileri davet ediyorum.” dedi.

Rusya ile İngiltere arasında gerilime
neden olan İngiliz savaş gemisi Hol-
landa savaş gemisi ile peş peşe  İstan-
bul Boğazı'ndan geçerek
Karadeniz'den ayrıldı. İngiliz Kraliyet
Donanmasına ait D36 Borda numaralı
'HMS Defender' ve Hollanda Kraliyet
Donanmasına ait F 805 Borda numa-
ralı 'HNLMS Evertsen' 19 gün önce
Karadeniz'e açılmıştı. Rusya, İngiliz

savaş gemisinin sınırlarını ihlal ettiği
gerekçesiyle İngiltere arasından gerilim
yaşanmıştı. Bugün İngiliz ve Hollanda
savaş gemileri Karadeniz'den peş peşe
İstanbul Boğazına giriş yaptı. Savaş
gemilerinin boğaz geçişine çok sayıda
sahil güvenlik botu da eşlik etti. Yakla-
şık 45 dakikada ulaşan gemilerin ön ve
arka bölümünde ağır silahlar ile nöbet
tutan askerlerin olduğu görüldü.

Silivri'de sinema keyfi

KURBAN SATIS
YERLERI HAZIR
KURBAN SATIS
YERLERI HAZIR
KURBAN SATIS
YERLERI HAZIR
KURBAN SATIS
YERLERI HAZIR
KURBAN SATIS
YERLERI HAZIR
KURBAN SATIS
YERLERI HAZIR
KURBAN SATIS
YERLERI HAZIR
KURBAN SATIS
YERLERI HAZIR
Sultanbeyli Belediyesi, Covid-19 tedbirleri kapsamında oluşturduğu Kurban
Satış ve Kesim Merkezi’nin hazırlıklarını pandemi tedbirleri alınarak tamamla-
dığını belirtti. Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “Özellikle büyük
bir alanda hizmetimizi vatandaşlarımıza sağlıklı bir şekilde sunmak istedik.
Hem satıcılarımızın hem de alıcılarımızın hizmetimizden memnun kalmaları
için kurban alanımızda tüm olanakları sağlamaya özen gösteriyoruz” dedi

Anne çocuk
şenliğine hazır olun
Silivri Belediyesi, ilçede yaşayan anneler ve çocuklarını Anne Çocuk Şenliği’nde bir araya
getiriyor. Yaz dönemi boyunca kentin farklı noktalarında düzenlenecek etkinliklerde
maske, oyun hamuru, resim, seramik, drama, keçe, tiyatro ve masal okuma gibi etkin-
liklerin yanı sıra dans, ip atlama ve jimnastik gibi spor aktiviteleri de gerçekleştirilecek
Silivri Belediyesi, çocuklar ve ai-
lelerine yönelik yaptığı çalışmalara
bir yenisini daha ekliyor. Pandemi
önlemleri nedeniyle sosyal hayatı
kısıtlanan çocuklar ve anneleri, Si-
livri Belediyesinin düzenlediği
Anne Çocuk Şenliği’nde bir araya
geliyor. İlçenin farklı noktalarında
düzenlenecek ve yaz dönemi bo-
yunca devam edecek olan Anne
Çocuk Şenliği’nde; maske, oyun
hamuru, resim, seramik, drama,
keçe, tiyatro ve masal okuma gibi
keyifli ve öğretici etkinliklerin yanı
sıra dans, ip atlama ve jimnastik
gibi spor aktiviteleri de gerçekleş-
tirilecek. Bununla birlikte katılım-
cılara kek, meyve suyu, limonata
gibi yiyecek ve içecekler de ikram
edilecek. Silivri Belediyesi Kültür
ve Sosyal İşler Müdürlüğü tara-
fından düzenlenecek etkinlikte ka-
tılımcılar eğlenerek öğrenmenin ve
keyifli vakit geçirmenin tadını çı-
karacak.

El becerileri gelişecek

Anne Çocuk Şenliği ile ilgili açık-
lamalarda bulunan Silivri Bele-
diye Başkanı Volkan Yılmaz,

“Geleceğimizin teminatı olan ço-
cuklarımız ve çok kıymetli anne-
leri için bir Anne Çocuk Şenliği
düzenliyoruz. Bu şenlikle çocukla-
rımızın el becerilerini geliştirmeyi,
kültür ve sanatı hayatlarının bir
parçası haline getirmeyi ve spora

olan ilgilerini artırmayı amaçlıyo-
ruz. Bununla birlikte keyifli vakit
geçirebilecekleri pek çok etkinlik
düzenliyoruz. İlçemizin farklı nok-
talarında gerçekleştirdiğimiz Anne
Çocuk Şenliği’ne tüm hemşehrile-
rimi davet ediyorum.” dedi.

Ajanın
evi kafe

oluyor

Savaş gemisi Karadeniz’den ayrıldı

Karaköy'de eski İngiliz ajanı James Gustaf Edward
Le Mesurier'in ev olarak da kullandığı ofisi kafe

oluyor.İngiliz askeri istihbarat görevlisi James Gus-
taf Edward Le Mesurier, Beyoğlu Karaköy'de 12

Kasım 2019'da kaldığı evin önünde ölü bulundu.
James Gustaf Edward Le Mesurie'nin ölümü gün-

lerce konuşuldu. Yapılan inceleme sonrası Le Mesu-
rier'in evin balkonundan düşerek öldüğü belirtildi.

Olaydan sonra yaklaşık 1.5 yıl boş kalan 2 katlı
bina, yeniden kiralandı. Kafe ve ofis olarak kullanı-
lacak binada tadilat çalışmaları başladı. Bina yeni-

den boyanırken cam ve çerçeveler de söküldü.
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MODÜLER TUVALET TAŞIMA VE KURULUMU
BOĞAZİÇİ TESİS YÖNETİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Modüler Tuvalet Taşıma ve Kurulumu hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine
göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2021/379541
1-İdarenin
a) Adresi :YEŞİLKÖY MAH. İSTASYON CAD. NO:81 34149 YEŞİLKÖY/ 

BAKIRKÖY/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2126630303 - 2124879954
c) Elektronik Posta Adresi :ihale@bogaziciyonetim.com.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :10 Kalem Modüler Tuvalet Taşıma ve Kurulum Hizmet Alımıdır.

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

b) Yapılacağı yer :Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. Genel 
Müdürlük - Yeşilköy Mah. İstasyon Cad. No:81 Bakırköy / İSTANBUL

c) Süresi :İşe başlama tarihinden itibaren 5(Beş) aydır
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. Genel 

Müdürlük - Yeşilköy Mah. İstasyon Cad. No:81 Bakırköy / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati :27.07.2021 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yöne-
timdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret
sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tari-
hinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın ko-
runduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen 
bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini 
gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Her türlü modüler tuvalet taşıma ve kurulum hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
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 Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdür-
lük - Yeşilköy Mah. İstasyon Cad. No:81 Bakırköy / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi,
aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her
bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel
üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen
açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

KÜÇÜKÇEKMECE Gölü'nde geçtiğimiz gün-
lerde yüzlerce balık ölü halde kıyıya vurdu.
Üç gün önce başladığı öğrenilen balık

ölümleri sonrası göl çevresini yoğun bir kötü koku
sardı. Son zamanlarda sürekli yaşanmaya başlayan

toplu balık ölümleri bölge sakinlerini de endişelen-
dirdi. Bugün de İSTAÇ kıyı temizleme ekipleri gölün
çeşitli bölgelerinde temizlik yaptı. Ekipler kıyıya
vuran ölü balıkları çöp poşetleri içinde toplayarak
araçlara yükledi.

Göle vuran ölü
balıklar toplanıyor

SaGlıkCı olaCaktı
makınıSt oldu
SaGlıkCı olaCaktı
makınıSt oldu
SaGlıkCı olaCaktı
makınıSt oldu
SaGlıkCı olaCaktı
makınıSt oldu
SaGlıkCı olaCaktı
makınıSt oldu
SaGlıkCı olaCaktı
makınıSt oldu
Üniversite eğitimini tamamlayıp perfüzyon teknikeri olan Gülşah To-
katlıoğlu, 1 yıldır makinist olarak görev yapıyor. Tokatlıoğlu hem çev-
resinden hem de yolculardan olumlu tepkiler alıyor. Mesleğini çok
sevdiğini ve makinistliğin severek yapılabilecek bir iş olduğunu söyle-
yen Tokatlıoğlu, meslektaşlarının Dünya Makinistler Günü’nü kutladı

İ
stanbul’da yaşayan ve eğitim
gördüğü üniversitenin sağlık
bölümünden perfüzyon tekni-

keri olarak mezun olan Gülşah To-
katlıoğlu (24), İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nin (İBB) tren sürücü-
lüğü için oluşturduğu ilana baş-
vurdu. Mülakat süreci başlayan
Tokatlıoğlu, yaptığı görüşmeler ve
girdiği sınavlarda başarı kaydet-
mesinin ardından 4 aylık eğitim
süreçlerini tamamlayarak makinist
oldu. 1 yıldır işini severek yapan
Tokatlıoğlu, 6 aydır Eminönü-Ali-
beyköy Tramvay Hattı'nın ocak
ayında ilk kısmı hizmete açılan T5
Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı
Tramvay Hattı’nda görev yapıyor.
120’si kadın 800 makinistle omuz
omuza çalışan Tokatlıoğlu, yakın
çevresinin yanı sıra tramvaya
binen yolculardan da olumlu tep-
kiler alıyor. Makinist olma yolun-
daki süreci anlatan Tokatlıoğlu,
“Özgeçmişimi doldurup, tren sü-

rücülüğü iş ilanına başvurdum.
Öncesinde araştırma yapmıştım.
Yapabilir miyim, nasıl bir meslektir
diye çok sorguladım. Çünkü hiç
böyle bir planım yoktu. Sonra fark
ettim ki kadın sürücülerimiz de
mevcut. Başvurumu yaptıktan
sonra çağırıldım. Mülakata gir-
dim, sonrasında sınavlara girdim.
Bunların sonucunda başarılı
oldum. 4 aylık bir eğitim sürecimiz
vardı. Eğitim sürecinde de iyi iler-
ledim. Ancak bu süreç beni biraz
düşündürdü. Çünkü kocaman bir
tren var ve o arızalandığında nasıl
müdahale edebileceğime dair kor-
kularım da oluyordu. Ama eği-
timde, kadın erkek ayırmaksızın,
her şey öğretildi. Eğitim devam et-
tikçe ve ben bu işin altından kalka-
bileceğimi, devam edebileceğimi
görünce başarılı oldum. Yaklaşık 1
yıldır da makinistim ve bununla
gurur duruyorum” açıklamala-
rında bulundu.

Görenler taktir ediyor

Kendisini gören yolcuların olumlu
tepkileriyle büyük mutluluk yaşadı-
ğını söyleyen Tokatlıoğlu, “Çalıştı-
ğım hat, açık bir hat. Perona
girdiğimde de tüm yolcular göz te-
ması halindeyim. Bir gün perona
girerken bir grup arkadaş beni
gördü. Kadın olduğumu fark ettik-
lerinde çığlık atıp alkışlamaya baş-
ladılar. Sonra kabine bindim, sefere
başlayacaktık. Arkada da yaşça
büyük bir kadın yolcu oturuyordu.
Beni tebrik edip, ‘Başarılarınızın
devamını dilerim Allah sayınızı art-
tırsın’ diyerek dua etti. Bir kere-
sinde de hatta yolumu değiştirip,
makas yapmam gerekti. Tramvayı
durdurup indim, makası yaptım ve
geri bindim. Yolcular da ‘helal 
olsun, kıza bak’ diye aralarında ko-
nuşmaya başlamıştı. Bu tarz olay-
lar, böyle sözler beni çok motive
ediyor ve gurur veriyor” sözleriyle
yaşadıklarını anlattı.

Meslektaşlarının Dünya Makinistler
Günü’nü kutlayan Tokatlıoğlu, sözle-
rini şöyle noktaladı: “Meslektaşlarıma
ve hemcinslerime sesleniyorum, maki-
nistlik kadın erkek fark etmeksizin seve-
rek ve özveriyle yapılacak bir meslek.
Ben başardım. İnanıyorum ki bu işi
yapmak isteyenler de başarabilir. Maki-
nist olmak isteyen herkesi bekliyoruz.”

Özveriyle yapılacak
bir meslek

Kadıköy'de renkli su endişesi

KADIKÖY Fenerbahçe'de bulunan Kalamış
Atatürk Parkı'nın yanındaki dereden denize
akan renkli su endişeye neden oldu. Beyaz

renkli su, Marmara'ya karıştı. Parkta bulunanlar ko-
kudan da şikayetçi oldu. Serkan Eser, "Sürekli hay-
van ölüleri de çıkıyor zaten burada. Bu parktaki
kedilerin sürekli bir gözü kör oluyor. Bu dereden kay-
naklanıyor galiba" şeklinde konuştu. Kadıköy Kala-
mış Atatürk Parkı'nın yanındaki dereden denize

beyaz renkte bu akıyor. Atık olduğu belirtilen su
Marmara Denizi'ne karışıyor. Sudan koku da yükse-
liyor. Parka gelenler kötü kokudan rahatsız oldukla-
rını belirtti. Parkta gezen Serkan Eser, "Özellikle
akşamları daha çok çıkıyor koku" dedi. Eser, "Sürekli
hayvan ölüleri de çıkıyor zaten burada. Sonra bu
parktaki kedilerin sürekli bir gözleri kör oluyor. Bu
dereden kaynaklanıyor galiba" dedi. Denize karışan
su havadan da görüntülendi.



İ stanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi'ne (İBB) bağlı 30 yıllık İs-
tanbul Vakfı tarafından 2020 yılında

düzenlenen kurban bağışı kampanyasına ge-
rekli izni vermiş ve toplanan yaklaşık 12 mil-
yon liralık bağış sayesinde 132 bin 50 aileye
1 kilogramlık konserveler halinde kurban eti
dağıtılmıştı. 8 bin 246 hayırseverin katıldığı
kampanyada,  bin 178 büyükbaş hayvan ke-
silmişti. İstanbul Vakfı bu yıl da “Kurban Ba-
ğışı Kampanyası” düzenlemek üzere izin
almak için 27 Nisan'da İstanbul Valiliği'ne
başvurdu. Ancak İstanbul Valiliği 25 Hazi-
ran 2021 tarihli yazısı ile yardım toplama
kampanyası başvuru talebinin uygun bulun-
madığını İstanbul Vakfı Yönetim Kurulu
Başkanlığı'na bildirdi. Yazıda talebin neden
uygun bulunmadığına ilişkin bir açıklama
yer almadı, sadece 2860 sayılı Yardım Top-
lama Kanunu'nun maddelerine atıf yapıldı.

2 ay bekletildik

Kararı sosyal medya hesabından bir video
paylaşarak duyuran İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu, “132 bin aileye bu kötülüğü
neden yapıyorsunuz? Aklını, vicdanını, in-
sanlığını yitirmemiş devlet görevlilerine sesle-
niyorum; bu yanlıştan bir an önce
dönmelisiniz” mesajı ile tepki gösterdi.Sözle-
rine “Bugün size, üzülerek vicdanımı sızla-
tan bir konudan bahsedeceğim. Son derece
hassas ve ulvi bu konuda bile, kişisel ihtiras-

ların
devlet
aklının
önüne nasıl
olup da geçtiğini inanın
anlayamıyorum. Birkaç gündür çok düşün-
düm. Ama sizlerle paylaşmayı değerli bul-
dum. Lütfen beni dikkatle dinleyin” diyerek
başlayan İmamoğlu, geçtiğimiz yıl düzenle-
dikleri bağış kampanyası hakkında bilgi
verdi. Tüm bağış ve dağıtım hesabının ek-
siksiz olarak gerekli mercilere sunulduğunu
anlatan İmamoğlu “Bu Kurban Bayra-
mı'nda da bu ulvi amaçla yola çıktık. İstan-
bul Vakfımız, yine devletimizden bağış
toplamak için izin istedi. 27 Nisan günün-
den beri, tam 2 ayı aşkın süredir bekletildik
ve sonunda bu hayırlı yola çıkmamız için
vakfımıza izin verilmedi. ‘Hayır sen kurban
bağışı toplayamazsın' denildi. Hiçbir gerekçe
yok. Bu kararı aklımız da vicdanımız da an-
lamakta güçlük çekiyor” dedi.

Soylu'yu hedef aldı

İmamoğlu “İnanın, devletimizin pek çok kıy-
metli yöneticisinin de bizim gibi düşündü-
ğünü biliyorum. Bir kişi hariç; o da İçişleri
Bakanı” diyerek bakan Süleyman Soylu'ya
çok sert tepki gösterdi. İmamoğlu tepkisini
şöyle dile getirdi: “İhtiyaç sahibi 132 bin 50
ailenin evine 1 kilogram kavurma girmesine
gönlü razı olmayan, onların bayramda yüz-
lerinin gülmesini istemeyen 1 kişi var; o da
İçişleri Bakanı. Şimdi bu tavrı anlamak
mümkün mü? Geçen yıl izin verilen vakfın
kusuru yok, davası yok, cezası yok. Allah aş-
kına neden? Bir cümle gerekçe bile yok. Ne
var? Sadece 1 kişinin kişisel ihtirası var. Ne
yazık ki kini mi var, öfkesi mi var ya da başka
bir hesabı mı var; çözemiyorum. Bu kişinin
kötülük ettiği ne benim ne de İBB. Ne benim
siyasi geçmişim ne partim ne başka bir şey…
Kim? 132 bin 50 aileye bu kötülüğü yapıyor-
sunuz. Aklıma sığmıyor, inanamıyorum. Ve
diyorum ki; Allah aşkına, bu ne inancımıza
ne insanlığımıza ne vicdanımıza ne ahlakı-
mıza sığar. Çok ama çok düşündürücü. Bu
engellemeye rağmen yola çıkmayı istedim;
istemedim değil. Sorguladım. Ama endişe
duydum. Bu endişe ya da korku, kimseden
değil. Bağış almaya başlayınca daha önce
olduğu gibi hesapların bloke edilecek ol-

ması… Onunla da mücadele ederiz ama bu
sefer durum farklı. Bu durumda, bağışçı va-
tandaşlarımız kurban ibadetlerini yerine geti-
rememiş olabilmesi, beni çok derinden
düşündürdü. Biz, inançlı insanlarız. Tam da
böyle bir engele vesile olmaktan, elbette ki
çok korkarız.”

Erdoğan'a çağrı

Kimseyle kavga etmek, dirsek savaşı vermek
gibi bir derdi olmadığını tek derdinin İstan-
bul'a, memlekete hizmet etmek olduğunu
dile getiren İmamoğlu şöyle devam etti:
“Derdimiz; ihtiyacı olan insanları memnun
etmek. Ya burada bilek güreşi yapmayın bi-
zimle Allah aşkına. Hala umutlu olmak isti-
yorum. Ve bir kişinin bu kararının gözden
geçirilmesini ve devletimizin doğruyu bul-
masını arzu ediyorum. Gelin, İçişleri Baka-
nı'nın 132 bin 50, belki bu sene ondan on
binlerce fazla ailemizi üzecek bu kararını or-
tadan kaldırtın. Devletimizin bütün birimle-
rine, bütün kurumlarına, gerçekten vicdan
sahibi bütün yöneticilerine sesleniyorum.
Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum:
Gelin, inancımızın ve insanlığın yanında
durun. Her şeyi siyasete bir şekilde karıştır-
maktan vazgeçin.”

Dün sabah izin verildi

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Sivil Toplumla İliş-
kiler Genel Müdürlüğü sabah saatlerinde bir
açıklama yaptı. Müdürlüğün sosyal medya
hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler

kullanıldı: Merkezi İstanbul’da faaliyet gös-
teren İstanbul Vakfı’nın Kurban Bayramı
Yardım Toplama Kampanyası kapsamın-
daki izin talebi İstanbul Valiliğince tarafımıza
iletilmiş olup, yapılan değerlendirmeler neti-
cesinde uygunluk derecesinde söz konusu
vakfın talebine izin verilmiştir.

İmamoğlu teşekkür etti

Kararın ardından bir açıklama yapan İBB
Başkanı Ekrem İmamoğlu, şu ifadeleri kul-
landı: Yapılan yeni değerlendirmeyle İstan-
bul Vakfı'mıza kurban bağışı izni verilmiştir.
Çağrımıza yanıt veren, çözüm üreten devle-
timizin ilgili tüm yetkililerine teşekkür ede-
rim. Arzu eden hayırseverler kurban
bağışlarını artık bu adresten (https://bagis.is-
tanbulvakfi.istanbul/) yapabilirler.

Blokeler hala kalkmadı

İBB, geçtiğimiz yıl Covid-19 salgını başla-
dıktan kısa süre sonra 30 Mart 2020 günü
mağdur olan vatandaşlara yardım için bağış
kampanyası başlatmıştı. 1.5 gün sürebilen
bağış kampanyası da İçişleri Bakanlığı genel-
gesi ile engellenmiş ve banka hesapları bloke
edilmişti. Kısa sürede toplanan 6.5 milyon li-
ranın büyük kısmı ihtiyaç sahiplerine dağıtı-
lırken, kamu bankası hesaplarına yatırılan
900 bin liralık bağış parası hala bloke du-
rumda. Bağış kampanyası nedeniyle İBB
Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında İçişleri
Bakanlığı tarafından inceleme de 
başlatılmıştı. DHA
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soylu: ben 
kötü bir adamım
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ekrem İmamoğlu'nun
kendisine yönelik sözlerinin sorulması üzerine, "Ben
dünyanın en kötü adamıyım" dedi. İçişleri Bakanı Süley-
man Soylu bugün gazetecilerin konuyla ilgili sorusuna
şu yanıtı verdi: “Dünyadaki bütün kötülüklerin sahibi
benim.Ne olursunuz siyasete alet olmayın ya… Sizden
bir istirhamım var. Siyasete alet olmayın. Bir tek söyle-
yeceğim bu. Ne olursunuz? Siz basın mensuplarısınız
bir siyasi parti mensubu değilsiniz, bir ideolojinin taraf-
tarı değilsiniz. Kendinize ait yapmanız gereken en
önemli şeylerden bir tanesi fotoğraf çekmek ve ortaya
koymaktır. Anlatabildim mi? Bana yönelik o kadar itham
var ki… Ben dünyanın en kötü adamıyım.”

ZAYİ İLANI 
İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrenci kimlik

kartımı kaybettim. Hükümsüzdür. 
Şilan Alyamaç.

İstanbul Vakfı’nın Kurban 
Bayramı’nda ihtiyaç sahibi ailelere 

kurban eti ulaştırmak üzere geçtiğimiz yıl
düzenlediği bağış kampanyasına bu yıl da

izin çıkmamıştı. İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu'nun İçişleri Bakanı Süleyman 

Soylu'ya tepki göstermesi gündeme damga 
vururken, yeni bir gelişme yaşandı. Bakanlığa
bağlı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü

sabah saatlerinde bir açıklama yaparak 
vakfın talebine izin verildiğini 

duyurdu

ımAmoğlu ısyAn ettı
bAkAnlık gerı 
Adım Attı

Bayram hazırlıkları başladı
Esenyurt Belediyesi, vatandaşların kurban ibadetlerini sağlıklı bir ortamda 
yerine getirebilmesi için çalışmalara başladı. Koronavirüs önlemleri
kapsamında çadır alanları sosyal mesafeye göre hazırlandı. Her çadıra su hattı
çeken ekipler belirlenen yerlere pandemiyle ilgili bilgilendirme afişleri de astı

esenyurt Belediyesi, yaklaşan Kurban
Bayramı öncesi, 72 bin metrekare alan
üzerine kurulan 6 bin büyükbaş ve 5 bin

küçükbaş hayvan kapasiteli kurban satış ve kesim
alanında özel önlemler aldı. Pandemi süreci nede-
niyle çadırları sosyal mesafeye göre hazırlayan
ekipler, her çadıra su hattı çekti. Pazar alanının yol-
larını düzenleyerek, elektrik tesisatı için çalışmala-
rını sürdüren ekipler, belirlenen yerlere pandemiyle
ilgili bilgilendirme afişleri de astı. Kurban satış ve
kesim alanında çalışmalar tamamlandıktan sonra
kurbanlıklar alana girmeden önce çadırlarda de-
zenfeksiyon çalışması yürütülecek. Dezenfeksiyon
ve sinek ilaçlama çalışmaları bayram sonuna kadar
devam edecek. Ayrıca kesimhanenin de içerisinde
bulunduğu pazarda kurban satıcıları için seyyar
duş ve seyyar lavabo, kafeterya, mescit ve otopark
bayram sonuna kadar ücretsiz olarak hizmet 
verecek

Hekimler 24 saat alanda olacak

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, alanda giriş çıkışları
kontrol ederek güvenliği sağlayacak. Veteriner İşleri
Müdürlüğü ekipleri ise kurbanlıkların alana giri-
şinde ve çadırlara alınmasında küpe ve sağlık kont-
rolü yapacak. Esenyurt Belediyesi, hastalıklı kurban
satışının önüne geçmek ve sağlıksız koşullarda
kesim yapılmasına engel olmak için belirlenen kur-
ban satış ve kesim alanları dışında satış ve kesim
yapılmasına izin vermeyecek. Belirlenen
8 kapalı pazar ve 1 kesim-

hanede bayram boyunca veteriner hekimler görev
yapacak. İl Tarım Müdürlüğünün belirlediği 5 Tem-
muz tarihinde şehre getirilecek olan kurbanlıklar,
Esenyurt Belediyesi Veteriner hekimleri ve İlçe
Tarım Müdürlüğü veterinerleri tarafından gerekli
kontroller yapıldıktan sonra alana alınacak. Hasta-
lık şüphesi olan ve küpesi olmayan kurbanlıkların
alana girişine izin verilmeyecek.

Çalışmalarımız devam ediyor

Kurban satıcıları ve vatandaşların herhangi bir
olumsuzlukla karşılaşmaması için çalışmalarını
sürdürdüklerini söyleyen Esenyurt Belediyesi Vete-
riner İşleri Müdürü Halil İbrahim Çalış, “Başkanı-
mız Kemal Deniz Bozkurt’un koordinatörlüğünde
uzun süredir Kurban Bayramı için ön hazırlık yapı-
yoruz. Amacımız, hem kurban satıcılarının hem de
alıcıların rahat edebilecekleri bir alan oluşturmak.
Şu anda gelecek vatandaşlarımız ve hayvanların
sağlığı açısından suyu çok önemsiyoruz. Her çadıra
su çekiyoruz, yollarımızı yaparak elektriği getiriyo-
ruz. Bunun yanı sıra çevre güvenliğini sağlıyoruz.
Alt yapı çalışmaları tamamlandıktan sonra gelecek
olan bütün kurbanlıkların girişte veteriner hekimler
tarafından kontrolleri, karne ve tahlilleriyle ilgili in-
celemeleri yapılacak. Herhangi bir şüpheli hayvan
görüldüğünde karantinaya alınacaktır. Koronavi-
rüs’le mücadele kapsamında dezenfeksiyon ve
çevre sağlığı açısından haşerelere ve sivrisineklere
karşı ilaçlama çalışmalarımız devam edecek” dedi.

Anneler uyuşturucu ile mücadele edecek

İçİşlerİ Bakanlığının Büyük İlçe-
ler Güven Dönüşüm Projesi kap-
samında, Küçükçekmece

Kaymakamlığı tarafından yürütülmekte olan
MaAnne (Mahalle Anneleri) projesi kapsa-
mında eğitimlerini tamamlayan 35 anne ser-
tifikalarını aldı. Mahalle Anneleri
mahallelerinde çalışma yaparak başta uyuş-
tucu bağımlığı olmak üzere bağımlılık ve so-
nuçları hakkında diğer anneleri eğitip,
bilinçlendirecek. Küçükçekçekmece Kayma-
kamı Turan Bedirhanoğlu ve Belediye  Baş-
kanı Kemal Çebi'nin katılımlarıyla,
düzenlenen toplantıda 'MaAnne'lere sahada
destek sağlaması ve diğer annelerin anlatılanı
somutlaştırabilmesi adına eğitim bilgilerini
içeren kitapçık ve tablet de teslim edildi. 

Annenin olduğu yerde 
sonuç başarılıdır

Proje hakkında bilgi veren Küçükçekmece
Kaymakamı Turan Bedirhanoğlu, ilçenin
önemli sorunlarından birinin uyuşturucu ve
madde bağımlılığı olduğunu söyleyerek,
"Güvenlik birimlerimiz uyuşturucu ile mü-
cadele noktasında gerekli mücadeleyi ka-
rarlılıkla veriyor ama gençlerimizin,
çocuklarımızın uyuşturucuya bulaşma-
dan önce alınması gereken tedbirler
daha kıymetli. Bu anlamda çalışma
yapmamız zaruret arz ediyordu. Bu an-
lamda her mahallemizde mahalle bü-
yüklüklerine göre mahalle annelerini
tespit ettik. Bu işi yapabilecek bu işin

üstesinden gelebilecek şu ana kadar 35 anne-
mizi tespit ettik. bugün sertifikalarını kendile-
rine takdim ettik. Bugünden itibaren bu
annelerimiz kendi mahallelerinde bulunan
annelere giderek çocukların gençlerin uyuş-
turucuya yönelimlerini azaltacak tedbirlerin
alınması noktasında bilgi verilecek. Anne ta-
rafından ne tür tedbirler alınması gerektiği
noktasında anne bilinçlendirilecek. Daha ilk
aşamada çocuğun uyuşturucuya yönelimi
annelerimiz vasıtasıyla kesmek istiyoruz. 21
mahallemizin hepsinde mahalle annemiz
var. Gezecekler anneleri tespit edecekler ve
yakın zaman da da güzel sonuçları alacağız.
Biz inanıyoruz ki bir mücadele de anne var
ise o mücadelenin başarısız olma şansı yok-
tur. annenin olduğu yerde sonuç tamdır,
sonuç başarılıdır. Hedefe ulaşılması kaçınıl-
mazdır" diye konuştu. 

80 saat eğitim aldılar

Kendisi de 3 çocuk annesi olan Mahalle

Annesi Ayşegül Karamançetin ," İlçeme
faydalı olmak tabiki öncelikle çocuklarıma
da faydalı olmak. Proje kapsamında 80 sa-
atlik bir eğitim aldık. Eğitim sonucunda
herkes kendi mahallesinde anneleri bilin-
çlendirmeye bugünden itibaren dağılacak.
Bugün sertifikalarımızı aldık. Bağımlılık ko-
nusunda anneleri bilinçlendireceğiz. Ka-
dına şiddet, alkol ve çocuk istismarı,
internet bağımlılığı, kumar ve sigara ba-
ğımlılığı konusunda da eğitimlerimizi aldık.
Sahaya ineceğiz. Tüm Türkiye'ye yayılma-
sını temenni ediyoruz" dedi.  
YAKUP TEZCAN

Mahalle Anneleri (MaAnne) projesi kapsamında eğitim alan 35 anne Küçükçekmece'de 
mahallelerini dolaşarak diğer anneleri uyuşturucu ve diğer bağımlılıklara karşı bilinçlendirecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı,
Sancaktepe Belediyesi ve
Rings AVM tarafından insan-

ları her yerde, her mekânda kitapla bu-
luşturmak misyonu ile 270 metrekare
üzerine kurulu, aynı anda 90 kişinin kul-
lanabileceği, 7 bin kitap kapasiteli Rings
Sancaktepe AVM kütüphanesi hizmete
açıldı. Gerçekleştirilen AVM açılışına,
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı
Ahmet Misbah Demircan ve Sancaktepe
Belediye Başkanı Şeyma Döğücü katıldı.
Türkiye’nin 8, İstanbul'un 4. AVM kütüp-
hanesine çocuk ve gençler ilgi gösterdi.

Açılışta bulunan 18 yaşındaki Fatma
Çandır, "Ders çalışmak için sürekli kü-
tüphaneyi kullanıyorum ve üniversite sı-
navına hazırlanıyorum. Normalde
kütüphanelere gittiğimizde hiç yer bula-
mıyoruz. O yüzden burası açıldığı için
çok mutluyum" dedi. Kültür ve Turizm
Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demir-
can ise “Bugün burada olduğumuz için
çok heyecanlıyım. Hem AVM sahibine
hem de Sancaktepe Belediye Başkanı
Şeyma Döğücü’ye çok teşekkür ederim.
Biz buralarda herhangi bir kira ödemiyo-
ruz. Yatırım yapmıyoruz. Bütün bu görevi

AVM üstleniyor.” diye konuştu.
Sancaktepe Belediye Başkanı
Şeyma Döğücü de “AVM 
kütüphanesi projesini duyduğu-
muzda çok heyecanlandık. Hemen
yapalım dedik. Kitaplarımızı bakanlı-
ğımız hediye etti. Bu projede emeği
geçen herkese çok teşekkür ediyo-
rum. Çocuklarımız burada hem 
alışveriş yapıp hem de fikir ve 
düşünceler edinebilecek. İnşallah ilçe-
mizde bulunan AVM’lere de böyle 
kütüphaneleri yayacağız” 
açıklamasını yaptı.

AVM’de kütüphane var
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İ çişleri Bakanlığı'nın sokağa çıkma ve
şehirlerarası seyahat kısıtlamaların
kaldırılmasını duyurduğu genelge ile

1 Temmuz'da Türkiye genelinde hareketli-
lik yaşandı. İstanbul'da da kısıtlama dö-
neminde evlerinde sıkılan vatandaşlar,
gecenin ilerleyen saatlerine rağmen park-
lar, sahiller ve restoranlara akın etti. Fa-
tih'te bir kebapçıya yakınlarıyla birlikte
gelen Ümit Elmas, "Yasaklar bitti, çok

mutluyuz. En azından ülkemiz salgından
kurtulmuş gibi görünüyor. Şükürler olsun
Rabbimize, ne mutlu ki, sağlığımızla gelip
yemek yiyebiliyoruz, dostlarımızı ziyaret
edebiliyoruz. Tabi ki önlemimizi yine de
alıyoruz. Yemeğimizi yedik, maskemizi
takıp evimize gideceğiz" dedi.

Yasaklar kalktı mutlu olduk

Galata Köprüsü'ne balık tutmaya gelen

bir kişi de, "Yasaklar kalktı, balık tutmaya
geldik. Bayağı balık var, istavrit tuttum.
Epeydir bekliyoruz, bir senedir çıkama-
mıştık. Hava temiz, rüzgar iyi evde otur-
maktan iyidir" diye konuştu. Bazı
vatandaşlar köprüde bisiklet kullanırken,
bir grup arkadaş ise köprü üzerinde otu-
rarak sohbet etti. Sohbet eden vatandaş-
ların maske takarak sosyal mesafeyi
korudukları görüldü. Öte yandan, Zeytin-

burnu sahile gelen bir ailenin de yeşillik
alanda oturarak sohbet ettikleri görüldü.
DHA'ya konuşan bir aile ferdi, "Eve git-
meyi düşünmüyoruz, sabaha kadar bura-
dayız. Sabah saat 08.00'de işe gidiyoruz
ama bunu kutluyoruz bugün. Çok mutlu-
yuz, inşallah bir daha yaşamayız, Koro-
navirüssüz günlere inşallah. İki yıl sonra
terimizi attık. Yeğenlerimizi getirdik" şek-
linde konuştu.  DHA

Istanbul
hareketlendI
1 Temmuz'da koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamalarının sona ermesi ile birlikte, İstanbul'da ilk gece
sokaklarda hareketlilik yaşandı. İstanbul'da bazı vatandaşlar, gece açık olan kebapçılara giderek kısıtlamanın sona ermesini kutlarken, birçok
kişi de Galata Köprüsü'ne gelerek balık tuttu. Kısıtlamada evde sıkıldıklarını söyleyen birçok kişi ise parklara ve sahillere akın etti

Kartal tibet

vefat etti
Türk Sineması'nın usta ismi oyuncu, senarist ve yönetmen Kartal Tibet, vefat etti. 
Kartal Tibet'in vefat haberini oyuncu Civan Canova, sosyal medya hesabından, "Güle
güle Kartal ağabeyim, seni çok özleyeceğim" notuyla duyurdu

türK Sineması'nın usta
ismi oyuncu, senarist ve
yönetmen Kartal Tibet,

vefat etti. Kartal Tibet'in vefat habe-
rini oyuncu Civan Canova, sosyal
medya hesabından, "Güle güle Kar-
tal ağabeyim, seni çok özleyeceğim"
notuyla duyurduYeşilçam'ın usta
ismi; oyuncu, yönetmen ve senarist
Kartal Tibet vefat etti. Oynadığı, yö-

nettiği ve senaryosunu yazdığı 200'e
yakın filmle Türk Sineması'na
önemli katkılar sunan 83 yaşındaki
sanatçının vefat haberini oyuncu
Civan Canova duyurdu. Sosyal
medya hesabından paylaşım yapan
Canova, "Güle güle Kartal ağabe-
yim, seni çok özleyeceğim" dedi.

Kartal Tibet kimdir?

Ankara'da 1938'de dünyaya gelen
Kartal Tibet, imza attığı 200'e yakın

filmle Türk sinemasına büyük
katkılarda bulundu. Kartal Ti-

bet'in oynadığı, yönettiği ve
senaryosunu yazdığı

filmleri Yeşilçam'ın
klasikleri arasına

girdi.Usta
oyuncu, An-

kara Üni-
versitesi

Dev-
let

Konservatuvarı Tiyatro Bölü-
mü'nden mezun oldu. Tibet, 1961
yılında Ankara'nın ilk özel tiyatrosu
Meydan Sahnesi'nin kurucuları ara-
sında yer aldı. "Karaoğlan" filmiyle
sinemaya adım atan Tibet, daha
sonra Sezgin Burak'ın çizgi kahra-
manı Tarkan'ı sinemada canlandırdı.
"Sarmaşık Gülleri" ve "Boş Çerçeve"
gibi birçok melodramda, "Zambak-
lar Açarken", "Çalıkuşu" gibi pek çok
edebiyat uyarlamasında, salon ko-
medilerinde ve tarihi filmlerde rol
aldı. Beğeniyle izlenen filmleri ve
canlandırdığı karakterlerle Yeşil-
çam'ın efsaneleri arasında girdi. İlk
kez 1977'de "Tosun Paşa" filmiyle
yönetmenliğe adım atan Tibet, ara-
larında Kemal Sunal'ın rol aldığı 56
filmin yönetmenliğini yaptı. Türk Si-
neması'na 200'e yakın filmle katkıda
bulunan ve birçok ödül alan Tibet,
son olarak 2006'da "Dünya'yı Kurta-
ran Adamın Oğlu" ve "Amerikalılar
Karadeniz'de 2" adlı filmlerin yönet-
menliğini üstlendi. DHA

Muğla'nın 
Bodrum ilçesinde,

kısıtlamaların sona
ermesi ile birlikte

eğlence 
merkezlerinde

yoğunluk yaşandı

SoKAğA çıkma kısıtlamasının kal-
dırılmasının ardından, Bodrum'da
hayat normale döndü. Kısıtlamala-

rın sona ermesi ile birlikte Bodrum'daki eğ-
lence merkezleri kapılarını yerli ve yabancı
turistler için açtı. Kısıtlamaların sona ermesi
ile Bodrum sokakları hareketlenirken, mekan-
larda yoğunluk yaşandı. Bardakçı Koyu'nda
bulunan bir otelde ise şarkıcı İlyas Yalçıntaş
sahne aldı. Sahne öncesi basın mensupları-
nın sorularını yanıtlayan Yalçıntaş, Bod-
rum'da ilk konseri kendisi verdiğini için
mutluluğunu dile getirdi. Yalçıntaş, "Yaklaşık

1.5 yıldır pandemi şartları nedeniyle en fazla
etkilenen sanatçı ve müzisyen kardeşlerimiz
oldu. Çok şükür bu süreci atlattık ve normal-
leşme ile birlikte hayranlarımızla buluşmanın
mutluluğunu yaşıyoruz. Pandemi süresince
evde kalıp, bol bol şarkı yazıp, besteler yap.
Şimdi onları hayranlarımız ile buluşturmanın
vakti geldi" diye konuştu. Yaklaşık 2 saat sah-
nede kalan Yalçıntaş, şarkılarını sevenleri ile
seslendirdi. Öte yandan, bir gece kulübüne
canlı müzik dinlemek için gelen Türk pop
müziğinin ünlü ismi Fatih Erkoç da basın
mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erkoç,

"8 aydır zor bir süreç atlattık. Biz sanatçılar
ekmeğimizi sesimizden çıkarıyoruz. Yasaklar
başlayınca hepimiz evde kaldık maddi olarak
çok sıkıntılar yaşadık. Çok şükür 12'ye kadar
da olsa sanatçılarımız ekmek yiyecek hayran-
larımız ile buluşacağız bu süreçten en kısa
sürede tamamen kurtulmak istiyoruz. Herke-
sin aşısını mutlaka yaptırması gerekiyor. Bili-
yorsunuz ben kanseri yendim, o yüzden
diyorum. Asla kafanıza bir şey takmayın hep
mutlu olun, pozitif düşünün ve stresten
uzak durun. Doktorunuzun tavsiyelerine
mutlaka uyun" dedi.

Eğlence merkezleri dolup taştı

Gönülden gönüle
köprü kuracağız
AK Parti Genel Başkanvekili Numan
Kurtulmuş, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde
lavanta hasadına katıldı. Kurtulmuş,
"Gönülden gönüle köprü kuracağız" dedi

AK PArti Genel Başkanvekili Numan Kur-
tulmuş, Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde
lavantadan çeşitli kozmetik ürünler üreten

kadın kooperatiflerinin satışının yapıldığı Dinarelli La-
vanta Tesisi’nde düzenlenen ‘Lavanta Hasat Şenliği’ne
katıldı. Kurtulmuş’a Afyonkarahisar milletvekilleri Ali
Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Dinar Kaymakamı
Selami Kapankaya, Belediye Başkanı Nihat Sarı,
Cumhuriyet Başsavcısı Selman Eskiler, AK Parti Af-
yonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay ve da-
vetliler eşlik etti. Tesislere geldiğinde lavanta bahçesine
giren Numan Kurtulmuş, lavanta toplayıp, hasadı baş-
lattı. Numan Kurtulmuş, ‘Lavanta Hatırası’ salınca-
ğında da fotoğraf çektirdi. Numan Kurtulmuş, daha
sonra İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Anadolu Yaylı
Çalgılar Grubu tarafından verilen konseri dinledi.
Grup birbirinden değerli eserleri seslendirerek dinleyen-
lerine unutulmaz anlar yaşattı. Konserin ardından he-
diyeler verildi. Kurtulmuş burada yaptığı konuşmada,
Dinarelli Lavanta Tesisi’ne emekleriyle hayat veren her-
kese teşekkür etti. Numan Kurtulmuş, "Yıllar evvel Av-
rupa'da lavanta bahçelerini gördüğüm zaman

hakikaten ne kadar güzel ne
kadar görkemli ne kadar insanı
cezbeden bir alan diye düşünm-
üştüm. Bir zamanlar bizim yur-
dumuzda da böyle şeyler olsun
diye düşünüyordum. Şimdi çok
şükür Türkiye'de de lavanta
ekimi başladı. Bugün öğrendim
ki maddi olarak da inşallah bu
bölgeye çok ciddi katkıları ola-
cak. Bunların ihraç edilmesi
mümkün olacak" dedi. Ülke
olarak her alanda ileriye gidile-
ceğini kaydeden Numan Kur-

tulmuş, "Büyük ve güçlü Türkiye sadece ekonomisi
güçlü, sadece uluslararasında rekabet edebilecek kabili-
yeti olan bir ülke demek değildir. Bütün bunlarla bir-
likte ekonomisi, savunma sanayisi her alandaki gücüyle
birlikte en büyük gücünü devlet millet kaynaşması ve
en büyük gücünü de halkının arasındaki gönül birliği
olduğunun bilincinde olan bir Türkiye'yi oluşturacağız.
Gönülden gönüle köprü kuracağız" diye konuştu.

Vur patlasın 
çal oynasın

AdAnA'nın Kozan ilçesinde şırdancılık
yapan Murat Mercan, koronavirüs ted-
birleri kapsamında uzun süredir devam

eden kısıtlamaların kaldırımasını davul-zurna ile
kutladı. Koronavirüs tedbirleri gereği aylarca saat
00.00'a kadar açık kalan ve paket servis yapan res-
toran işletmecileri, 1 Temmuz itibariyle normal-
leşme sürecine girilmesiyle iş yerlerini gece de açıp,
masada servis yapabilecek. 
Adana'da gece yenen ve kısıtlama nedeniyle büyük
oranla işleri azalan şırdancılar, normalleşme süre-
cine mutlu giren esnaflardan oldu. Kozan ilçesi
Irmak Caddesi'nde şırdancılık yapan Murat Mer-
can, bu mutluluğunu davul- zurna ile kutladı.
Müşterilerini davul- zurna ile karşılayan Mercan
hem şırdan servisi yaptı hem de müşterileriyle bir-
likte oynadı. 15 aydır zor günler yaşadıklarını anla-
tan Mercan, "Özellikle şırdan, çorba saatleri
kısıtlamasında biz 00.00'dan sonra müşteri alamı-
yorduk. Bizim için 1 Temmuz, iş yerimizin açılması
oldu. Çok mutluyuz. Temennimiz rehavete kapıl-
madan bu hastalığı tamamen silinene kadar maske
ve mesafeye dikkat ederek normalleşmemiz" dedi. 

Kaçak plaj yıkılacak
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde,
Assos bölgesindeki Sazlıaltı mevki-
inde ormana ait bir alanı 20 yıllı-

ğına kiralayan İbrahim Öztürk'ün, arazi üzerinde
bulunan yapıyı yıkarak, yerine kaçak olarak
yaptığı ileri sürülen plaj tesisi için yıkım kararı
ve para cezası çıktı. Çanakkale Vali Yardımcısı
ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah
Köklü başkanlığında, İl Özel İdaresi'nde yapılan
İl Encümen Toplantısında, Ayvacık ilçesi Assos

bölgesinde İbrahim Özdemir tarafından 20 yıllı-
ğına kiralanan sahildeki arazi üzerine kaçak ya-
pıldığı iddia edilen yapıyla ilgili gündem
maddesi görüşüldü. 157'nci ada 7 parseldeki
kaçak yapıya, 42'nci madde gereğince 62 bin
lira idari para cezası verilmesi karara bağlanır-
ken, 32'nci madde gereğince de yapı için
yıkım kararı verildi. İl Özel İdaresi, mühür fek-
kinden dolayı işletme sahibi hakında ayrıca
savcılığa suç duyurusunda bulundu. 
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İsviçre hükümeti federal
konseyi dün yaptığı açıkla-
mada, 36 adet F35A (Light-

ning II) tipi savaş uçağı ile 5 Patriot
füze ateşleme ünitesi satın alma plan-
larını parlamentoda görüşeceğini be-
lirtti. İsviçre, milyarca dolar tutacak
alımların sebebinin elindeki mevcut
ekipmanların kullanım süresinin 2030
yılında sona ermesi olarak belirtti. 27

Eylül 2020’de yeni savaş uçağı alımı
için 6 milyar İsviçre frangı (6.5 milyar
dolar) bütçeyi ve 2 milyar İsviçre
frangı (2 milyar 164 milyon dolar) ek
bütçeyi ise uzun menzilli kara tabanlı
hava savunma sistemleri için harca-
mayı referandumla kabul emişti. İs-
viçre hükümeti, dün yaptıkları
açıklamada, alımlar için bazı seçenek-
leri incelediklerini ve F35A ile Patriot

füze ateşleme ünitelerinde karar kıl-
dıklarını belirtti. Alımların, İsviçre
Hava Kuvvetleri’ne büyük avantajlar
katacağı belirtilirken diğer yandan
F35A savaş uçaklarının 30 yıllık ömrü
olduğu ifade edildi. İsviçre, F35A
savaş uçaklarının operasyonel mali-
yetinin 30 yılda yaklaşık 15.5 milyar
İsviçre frangı (16 milyar 768 milyon
dolar) tutacağını belirtti. 

Belçika Başbakanı De Croo, yıllardır
yaşadıkları Belçika'da kaçak değil,
yasal statüde bulunmak talebiyle
açlık grevi yapan yaklaşık 400 kişiye
eylemlerini sonlandırmaları çağrı-
sında bulundu ve hükümetin politi-
kasını değiştirmeyeceğini söyledi

Belçika acımasız

B akan Çavuşoğlu, KKTC Cumhur-
başkanı Tatar ile düzenlediği ortak
basın toplantısında, Kıbrıs mesele-

sinde Rum tarafını ve uluslararası top-
lumu bu fırsatı iyi değerlendirmeye davet
ederek, “Adada iki ayrı eşit ve egemen halk
ile onların sahip olduğu iki ayrı devlet var-
dır. Tanınsa da tanınmasa da sevilse de se-
vilmese de bu bir gerçektir. Sahadaki
gerçeklikten kopuk çözüm ve bu arayışlar
masada netice vermemiştir. Bunu gördük,
yaşadık” dedi. Bakan Çavuşoğlu, “Cenev-
re’de bir kez daha şuna tanık olduk; Rum
tarafı hala Crans-Montana’da bıraktığı-
mız yerde. Hatta bazı temel parametreleri
de sorguladılar. Yani olmayacak duaya
amin demeye çalışıyorlar. Temmuz
2017’de siyasi eşitliği kabul etmiyorum
diyen Anastasiadis masadan kalktı, şimdi
de Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini
reddediyor. Kıbrıs Türk halkını azınlık ola-
rak gören bu zihniyeti artık biz de yok sa-
yıyoruz” ifadelerini kullandı.Cenevre'de
yeni bir dönemCenevre’de düzenlenen
toplantıda bir dönemin kapandığını, yeni
bir dönemin ise başladığını vurgulayan
Çavuşoğlu, “Cenevre’de sizler de yakın-
dan takip ettiniz, Kıbrıs meselesinde bir
dönüm noktası oldu. Artık bir dönem ka-
pandı, yeni bir dönem başlamış oldu. Kıb-
rıs Türk tarafı Cenevre’de yeni, gerçekçi ve
sonuç odaklı bir öneri gündeme getirdi.
1960’da kazandığı egemen eşitliğin ve eşit
statünün tescil edilmesini talep etti. Müza-

kerelerin ancak bundan sonra başlayabile-
ceğini de gerek BM’ye gerekse tüm dün-
yaya ilan etmiş oldu. Adada kalıcı çözüm
bu öneri çerçevesinde mümkün olabilir”
dedi.

Türkiye garantör ülkedir

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye ve
KKTC’nin yüzde yüz uyum içinde hareket

ettiğini ifade ederek, “Siyasetimiz Türkiye
Cumhuriyeti’yle yüzde yüz mutabakat ve
uyum içerisinde. İki devletliyi savunurken
esas itibarıyla, benim niyetim ve amacım,
halkımdan da aldığım destekle Kıbrıs Türk
halkının var olan egemenliğinin kabul gör-
mesidir. Türkiye garantör ülkedir, tarihten
gelen hakları vardır. Aynı zamanda bizim
anavatanımızdır, aynı zamanda da bu böl-

genin en güçlü, en büyük ülkesidir. Bizler,
Türkiye ile büyük bir uyum içerisinde bu
görüşme sürecini yönetirken, elbette birbi-
rimizle sürekli olarak istişare içerisinde
aynı değerleri, aynı anlayışları temsil
etmek suretiyle daha güçlü bir görünüm
ve haliyle daha fazla ciddiye alınan bir
taraf olarak kendimizi gösterdik” diye
konuştu. DHA

İsviçre, 36 adet F35 A satın almayı planladığını açıkladı

RUMLAR OLMAYACAK
DUAYA AMIN DIYOR

Kara mayınlarının güvenli ve ko-
laylıkla temizlenmesi konusunda
yaklaşık 10 yıldır biyo-teknolojik

bilimsel çalışma yapan Prof. Shimshon Bel-
kin ve ekibi, geliştirdikleri yöntem hakkında
DHA’ya özel açıklamalarda bulundu. Prof.
Belkin, denizlerde ışıldayan bakterilerdeki
(Biyolüminesans) geni alarak koli basiliye
klonladıklarını ve bu bakterileri kara mayını
üzerine serpildiğinde ışık üretecek şekilde
dizayn ettiklerini belirtti.Bilimsel çalışmanın
3 yıl içinde geniş ölçekte testlerine başlaya-
caklarını belirten Prof. Belkin “Bizim yaptı-
ğımız ana değişiklik, denizde ışıldayan
bakteriden gelen ışıldama genlerini koli ba-
siliye klonlamaktı. Klonlama, hedef mole-
küllerin (bizim çalışmamızda patlayıcı TNT
veya DNT) varlığına reaksiyon vererek bu
genleri aktive edecek ve ışık üretimine neden
olacak şekilde yapıldı. Ek olarak, reaksiyo-
nun daha hızlı, daha güçlü ve daha hassas
olmasına yardımcı olan birkaç ek moleküler
manipülasyon ekledik. Yani patlayıcıların

daha düşük konsantrasyonlarını tespit
etmek için” ifadelerini kullandı.

Patlayıcı buharları var

Genetik değişikliğe uğratılan koli basili bak-
terisinin toprağa veya insana ne yararlı ne
de zararlı olmadığını vurgulayan Prof. Bel-
kin, çevre ve insan sağlığı için risk oluştur-
madığını belirterek “Kara mayınları
tamamen kapatılamıyor ve patlayıcı buhar-
larının izleri, böylece madenin gövdesinden
çıkıyor ve üzerindeki toprakta birikiyor. Kö-
peklerin veya farelerin gömülü mayınları al-
gılamak için eğitilmiş olmalarının nedeni
budur. (Bu hayvanlar) Mayının kokusunu
değil, üzerindeki iz patlayıcı moleküllerin
kokusunu alır” ifadelerini kullandı. Prof.
Belkin, bilimsel çalışmasının genetiği değiş-
tirilmiş koli basilileri mayın tarlası olduğu
şüphe duyulan bölgeye yayıp, birkaç saat
sonra havadan fotoğraflama yaparak par-
lak noktaların mayın olduğunu tespit etmek
amacını taşıdığını ifade etti. 

AVRUPA İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), eski
Filistin Devlet Başkanı Yasir Arafat’ın 2004’teki ölü-
müne dair yeniden soruşturma açılması talebini
kabul etmedi. Fransa’nın Strazburg kentindeki
AİHM, Arafat’ın Fransız vatandaşı eşi Süha Arafat
ile kızı Zehva el-Kudva Arafat’ın eski Filistin lideri-
nin suikast sonucu öldüğüne dair iddialarını Fransız
mahkemelerinin reddetmesinin ardından kendisine
yaptığı başvuruyu geri çevirdi. AİHM’den yapılan
açıklamada, Arafat ailesinin adil yargılama hakkının
ihlal edilmediği ayrıca şikayet dosyasının açıkça da-
yanaktan yoksun olduğu kaydedildi. Arafat’a 2004
yılında rahatsızlandığında mide ve bağırsak iltihabı
teşhisi konulmuş ancak uzun süre iyileşememişti. İs-
rail'in izin vermesinin ardından tedavi için 29
Ekim’de Fransa'ya götürülen Arafat, 11 Kasım

2004'te Paris’teki Percy Askeri Hastanesi’nde 75 ya-
şında hayatını kaybetmişti. Resmi ölüm nedeni kan
bozukluğuna bağlı inme olarak açıklanan eski Filis-
tin liderine otopsi yapılmamış, Filistin yönetimi tıbbi
kayıtlarını paylaşmamıştı. Ölüm nedenine ilişkin
şüphelerin artmasıyla İsviçre’deki Lozan Radyo
Fizik Enstitüsü’nden bilim insanları, Arafat’ın cese-
dinden alınan örnekler üzerinde yaptıkları inceleme-
nin ardından yayımladıkları raporda, Filistin
liderinin cesedinde anormal bir şekilde "polonyum"
maddesi bulunduğunu bildirmişti. Ancak Fransız,
İsviçreli ve Rus adli tıp uzmanları, Arafat’ın cese-
dinde yaptıkları inceleme sonrası yayımladıkları ra-
porda, polonyumun varlığının teyit edilemediğini
açıklamıştı. Arafat’ın eşi ve kızının, soruşturmanın
ilerletilmesi ve ek uzman görüşüne izin verilmesi ta-
lebi, eski Filistin liderinin hastalığı ve ölümünde
üçüncü tarafların dahli olduğuna dair yeterli kanıt
bulunmadığı gerekçesiyle reddedilmişti. Suha ve
Zehva Arafat, 2017’de AİHM’ye başvurmuştu.

Genetiği değişti kendisi değişti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde
(KKTC), Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu,
Rum tarafının çözüme yönelik hareket etmediğini ifade ederek, “Olmayacak duaya amin demeye çalışıyorlar” dedi

İsrail İbrani Üniversitesi’nden bilim insanı Prof Shimshon Belkin ve ekibi, yaklaşık 10 yıldır üzerinde çalıştıkları kara mayınını
uzaktan tespit edecek ‘ışıldayan koli basili’ bilimsel çalışmasında 3 yıl içinde geniş alan testlerine başlanacağını açıkladı

YILLARDIR Belçika'da yaşayan ancak
oturum veya çalışma izinleri olmadığı
için "kağıtsızlar" olarak adlandırılan

göçmenlerin seslerini duyurmak için başkent
Brüksel'deki bir kilise ile üniversite kampüsünde
yürüttükleri açlık grevi federal mecliste tartı-
şıldı.  Çoğunun sağlığı kritik seviyeye gelen
açlık grevindekilerin durumunu "insani trajedi"
olarak nitelendiren Başbakan Alexander De
Croo, buna rağmen hükümetin katı duruşunu
değiştirmeyeceğinin mesajını verdi. De Croo,
"Bir açlık grevi ne kadar dramatik olursa olsun
koalisyon hükümetinin politikalarını belirleye-
mez. Politikaları belirleyen hükümet anlaşması-
dır. Bu da toplu bir yasal düzenleme ihtimaline
zemin hazırlamıyor." dedi. Belçika'da sayıları
150 bini bulduğu belirtilen "kağıtsız" göçmenler
için topluca yasal düzenleme yapılmayacağını
vurgulayan De Croo, bu durumdaki kişilerden
bireysel olarak başvuru yapmalarını istedi.
Açlık grevi yapan göçmenlerin birçoğu bireysel
başvurularından sonuç alamadıklarını belirte-
rek, hükümetin aynı durumdakilere topluca bir
düzenleme getirmesini talep ediyor. Bireysel
başvuruları reddedilenlerin sınır dışı edilme ih-
timalinin çok yüksek olduğu ifade ediliyor.

Görevim boş umut vermek değil

Aynı toplantıda konuşan Göç ve İlticadan So-
rumlu Devlet Bakanı Sammy Mahdi ise 2000
ve 2009 yıllarında aynı gerekçeyle açlık grevi ya-
panlara istisna yapıldığı ve bunun soruna
çözüm getirmediğini söyledi. Mahdi, "Benden
önce kaç bakan daha önce bu şekilde grev ya-
panlarla benim gibi görüştü bilmiyorum ama
biz görüştük. Durumdan endişe ediyorum.
Tıbbi sonuçlar beni korkutuyor ancak bu
durum açlık grevi yapan ve dudaklarını diken-
lere özel bir politika oluşturulmasını haklı çıkar-
maz. 2000 ve 2009'da olanları gördük. Benim
görevim boş umut vermek değil. Bu, daha iyi
bir dünya hayal edenlere verilmesi kolay bir
mesaj değil." diye konuştu.

Grevdekilerin sağlık durumu kritik

"Kağıtsızlar" olarak anılan göçmenlerin çoğu
yıllardır Belçika'da kaçak da olsa çalıştıklarını,
birçoğu çocuklarının bu ülkede doğduğunu ve
okula gittiğini, ev kiralayıp fatura ödediklerini
dile getirerek yaşamlarını yasal statüde sürdür-
mek istiyor. Bu taleplerle yaklaşık 40 gün önce
400 kadar göçmen açlık grevine başlamıştı. Bu
kişilerden çoğunun sağlık durumu artık alarm
verici seviyeye ulaştı. Her gün bir kısmı hasta-
nelere kaldırılan açlık grevindeki göçmenlerden
4 kişi dudaklarını birbirine dikti. Grevdeki göç-
menlerle ilgilenen doktorlar bu kişilerden ya-
kında hayatını kaybedenler olabileceği
uyarısında bulunuyor.

Arafat bilmecesi

Ürdün kritik 
günlerden geçiyor

ÜRDÜN'DE eski Veliaht Prens Hamza
bin Hüseyin'in de adının karıştığı darbe
girişimi davasında, bazı prenslerin tanık-

lık için mahkemeye çağrılması talebi reddedildi.
"El-Memleke" adlı Ürdün resmi televizyon kanalı-
nın internet sitesinde yer alan haberde, mahkeme-
nin savunma avukatlarının eski Veliaht Prens
Hamza bin Hüseyin, Ali bin Hüseyin ve Haşim bin
Hüseyin'in tanık olarak dinlenmesi talebini reddet-
tiği belirtildi. Ürdün kamuoyunda "fitne davası"
olarak bilinen davada, tutuklu yargılanan tanıklar-
dan eski Kraliyet Divanı Başkanı Basim Avadal-
lah'ın avukatı Muhammed el-Afif dün yaptığı
açıklamada, prenslerin tanıklık yapmaları için
mahkemeye çağrılmasını talep ettiğini ve kararın
bugün verileceğini duyurmuştu. Ürdün resmi
haber ajansı PETRA ise mahkemenin, davanın gö-
rülmesini 6 Haziran Salı gününe ertelediğini ak-
tardı. 21 Haziran'da görülmeye başlanan davanın
duruşmaları devlet gizliliği gereği basına kapalı ya-
pılıyor. ABD merkezli Washington Post gazetesi 3
Nisan'da eski Ürdün Veliaht Prensi Hamza bin
Hüseyin ve 20 kişinin, "Kral 2. Abdullah'a karşı
komplo kurma" suçlamasıyla gözaltına alındığını
iddia etmişti. Ürdün hükümeti, 16 kişinin gözaltına
alındığını duyururken, Ürdün Genelkurmay Baş-
kanı Tümgeneral Ahmed el-Huneyti, Prens Ham-
za'nın gözaltına alınmadığını ancak kendisinden
ülkenin güvenliğine zarar verebilecek faaliyetlerini
durdurmasının istendiğini açıklamıştı. Ürdün Dış-
işleri Bakanı Eymen es-Safedi de 4 Nisan'da yap-
tığı açıklamada, yürütülen soruşturma sonucunda
Prens Hamza'nın dış güçlerle ülkenin güvenliğini
hedef alan birtakım faaliyetlere karıştığının ortaya
çıktığını söylemişti. Eski Veliaht Prens Hamza bin
Hüseyin, 5 Nisan'da Kral 2. Abdullah'a bağlılığını
teyit eden bir mektuba imza atmıştı.
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BAlıkesir Büyükşehir
Belediyesi, Balıkesir Kent
Konseyi ve Birlik Vakfı Ba-

lıkesir Şubesi organizasyonunda Kül-
tür ve Turizm Bakanlığı Hüsnü Hat
Sanatkârı Mustafa Antika’nın eser-
lerinden oluşan, ‘Keşkül 8-40 Nesih
Besmele Sergisi’nin açılışı gerçek-
leştirildi. Açılışta konuşan Balıkesir
Kent Konseyi Genel Sekreteri
Mürşit Canpolat “İnancımız ve
kültürel değerlerimizin levhalara
yansıması güzel bir hadise. Bu et-
kinliğe vesile olması hasebiyle, ön-
celikle değerli hocamız Mustafa
Antika’ya şükranlarımızı arz ediyo-
ruz. Başkanımız Yücel Yılmaz,
kentimizde kültürel değerlere, sa-
nata ve etkinliklere büyük önem ve-
riyor. Gelişmişlik sanatla daha güzel
ve sağlıklı olur katılımlarınızdan do-
layı teşekkür ederim” dedi.

50 eser sergileniyor

Balıkesir’de eserlerini sergilemekten
mutluluk duyduğunu belirten Mustafa

Antika “Açtığımız sergide, Nesih Besme-
le’nin 100 farklı istifinden seçtiğim 50 eser

bulunuyor. Hat sanatında Nesih’in Celi
yazısı olarak kullanmaya gayret ettik. Aynalı

Müsenna’nın, haricinde dört cigertli bir mü-
sennayla hat sanatına katkıda bulunuyoruz.

Çalışmalarımız devam edecek. Sergimize ka-
tılan ve gerçekleşmesine vesile olan herkese
çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. Hat sa-
natının oldukça değerli olduğunu söyleyen
Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Deniz ise
“Böyle güzel bir sergide bulunmaktan mutlu-
luk duyuyorum. Hattat Mustafa Antika hoca-
mızın emeğine sağlık. Bu güzel sanata gönül
veren ve yeni ustalar yetiştiren hocamıza uzun

ömürler diliyorum” dedi. Açılışa; Balıkesir
Kent Konseyi Genel Sekreteri Mürşit Canpo-
lat, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız,
Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Deniz,
Birlik Vakfı Balıkesir Şube Başkanı Mustafa
Akyan ve sanatseverler katıldı. Sergi, Büyük-
şehir Belediyesi Meydan Sanat Merkezi’nde 3
Temmuz Cumartesi gününe kadar sanatse-
verlerin ziyaretine açık kalacak.
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Yönetmenliğini Murat Pay’ın yaptığı birçok festivalden övgüyle dönen 2019 yapımı Dilsiz filmi, 
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından hazırlanan sesli betimleme, işaret dili ve altyazı
seçenekleriyle görme ve işitme engeli olan bireylerin erişimine sunuluyor

Fatih Sultan mehmet Vakıf Üniversi-
tesi’nin (FSmVÜ) engelsiz yaşama
katkı çalışmalarının bir parçası olan

Sesli Betimleme Projesi, özel gereksinimli bi-
reylerin kültür sanat faaliyetlerine erişebilmele-
rini amaçlıyor. Projenin uygulandığı ilk film
inzivaya çekilmiş usta bir hattat ile genç bir res-

samın yollarının kesişmesini konu alan Dilsiz
filmi, gönüllü öğrencilerin çalışmalarıyla görme
ve işitme engeli olan bireylerin erişimine açık
hâle getirildi. FSmVÜ Sağlık Kültür ve Spor
Daire Başkanlığı koordinasyonunda hazırlanan
Sesli Betimleme Projesi, TrT, rasathane Film
ve Sesli Betimleme Derneği (SEBEDEr) ortaklı-

ğında yürütüldü. Sesli Betimleme Derneği’nden
eğitim alan on bir gönüllü öğrenci görme ve
işitme yetersizliği yaşayan bireyler için Dilsiz
filmine sesli betimleme, işaret dili ve altyazı se-
çenekleri ekledi. Ozan Çelik, mim Kemal Öke,
Vildan Atasever ile Emin Gürsoy’un rol aldığı
film; yönetmen, yapımcı ve oyuncuların da katı-

lımıyla 1 Temmuz 2021’de üniversitenin Haliç
Yerleşkesi’nde yeni hâliyle gösterilecek. Herkes
için erişilebilir hâle getirilen Dilsiz filmi bu özel
gösterimin ardından Cumhurbaşkanlığı millet
Kütüphanesi, SEBEDEr, Boğaziçi Üniversitesi
Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratu-
varı (GETEm) gibi kütüphanelere bağışlanacak.

Dilsiz filmi engelleri aşacak
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M anavgat ilçesi Kızılağaç turizm
merkezindeki 5 yıldızlı bir otelde,
caz piyanisti Kerem Görsev ile

Volkan Hürsever ve Ferit Odman'dan olu-
şan ‘Kerem Görsev Jazz Trio’ müzik dinle-
tisi sunuldu. Koronavirüs önlemleri
kapsamında gerçekleştirilen dinleti için sa-
lona otelde konaklayan turistlerden az sa-
yıda izleyici alındı. Dinleti için otelin
balkonunda da özel düzenleme yapıldı.
Sahnede 1,5 saatlik bir performans sergile-
yen Kerem Görsev Jazz Trio'su birbirinden
güzel eserleri çalarak, izleyenlere keyifli da-
kikalar yaşattı. Dinletiden önce konuşan
Kerem Görsev, son 1,5 yılda müzisyenlerin
çok sıkıntılı dönemler geçirdiğini anlata-
rak, "Müzisyenlerin var olma nedeni
müzik çalmak. Müzisyenler son 1,5 sene
içinde çok sıkıntılı dönemler geçirdi.

Maddi ve manevi yıpranıldı. Biz şanslıydık,
bu süreyi daha rahat geçirdik. Daha rahat
geçirdik derken hayatta kalma imkanları-
mız biraz daha fazlaydı diğer müzisyenlere
nazaran. Ne yazık ki hayatını kaybeden
müzisyenler oldu. Bu çok üzücü" dedi. 

Sütten kesilen bebek gibiyiz

Trioda arkadaşları Ferit Odman ve Volkan
Hürsever'i çok özlediğini vurgulayan Gör-
sev, "Çok uzun zamandır çalmıyoruz. Bu
bizim için çok acı bir şey. Sütten kesilen
bebek gibiyiz. Bebek nasıl annesinin me-
mesine devamlı saldırır, biz de öyleyiz.
Çalmak istedik, arzu ettik ama olmadı. Bu
sırf Türkiye'nin sorunu değil, bütün dün-
yada müzisyenler bu sorunu yaşadı. Çok
daha zor yaşayan müzisyenler oldu. Onun
için şükürler olsun bugün ilk defa sahneye

çıkacağız. Umarım, artık böyle sular seller
gibi konserlerimiz gelir. 1,5 senenin özle-
mini gideririz" diye konuştu.

Dinleyici olmak başka bir şey

Kısıtla süresince müzisyenlerin sosyal
medya mecraları üzerinden canlı yayınlar
yaparak ve çeşitli konserlere katılarak se-
venleriyle buluşma imkanına kavuştuğunu
belirten Kerem Görsev, sosyal medya üze-
rinde yapılan hiçbir etkinliğin konserlerin
yerini tutamayacağını söyledi. Kerem Gör-
sev, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sosyal
medya platformlarından ben de 5-6 kere
ciddi konser verdim. Sürekli canlı payla-
şımlar yaptım, sosyal medya hesaplarım-
dan. Evde piyanonun başına telefonu veya
kamerayı koyup oradan çok canlı yayınlar
yaptık. Tabii konser gibi olmuyor o. Dinle-

yiciyle interaktif birebir yakın ilişkide
olmak farklı bir şey. Şimdi şurada çalarken
yanımızda o insanlar oturacak. Onların
gözlerine bakacağız, onlar bize bakacaklar.
Ne hissedecekler ne isteyecekler bir elektrik
alışverişi var orada. Keyifli olacak, böyle
daha iyi. Sosyal medyada gerçekleştirilen
etkinlikler de çok iyiydi. 
Ben dün akşam 2 tane farklı etkinliğe katıl-
dım. Biri ABD üzerinden gerçekleştirildi.
Sosyal medyadaki daha suni oluyor, canlı
olmuyor. Orada da insanlar özlüyorlar,
size mesajlar atıyorlar. Siz çalarken yorum-
lar yolluyorlar, 'Keşke burada olsanız,
keşke biz orada olsak. Konserler başlasa
da gelsek' diyorlar. Müzisyenler konser-
lerde çaldıkları sürece manevi olarak var
olurlar. Onun için haydi bütün müzisyen-
ler konsere diyelim."

MUZISYEN
MUZIK ICIN VAR

Antalya'nın Manavgat ilçesinde
5 yıldızlı bir otelde müzik dinletisi
sunan piyanist ve caz sanatçısı
Kerem Görsev, koronavirüs
sürecinin müzisyenler açısından
çok zor geçtiğini belirterek,
"Müzisyenlerin var olma nedeni
müzik çalmak. Müzisyenler son
1,5 sene içinde çok sıkıntılı
dönemler geçirdi. Umarım, artık
sular seller gibi konserlerimiz
gelir. 1,5 senenin özlemini 
gideririz. Müzisyenler konserlerde
çaldıkları sürece manevi olarak
var olurlar" dedi

Hem iş adamı
hem sanatçı
2021 yılında bir müzik şirketine ortak olarak
müzik piyasasında kolları sıvayan, şarkıcı
kimliği ‘Mesjopala’ olan iş adamı Mustafa
Palabıyık “Unuttum Seni” ve “Ölüyorum” 
adlı single çalışmalarını tamamladı. Dijital 
platformlarda yayınlanan şarkıların 2 ay içinde
Youtube’da 400 binden fazla kişi tarafından
dinlendiği kaydedildi

AlmAnyA’dA yatırımlar gerçekleştiren
iş adamı “Müziğe olan tutkum her
zaman vardı. Türkiye’ye sene başında

yaptığım ziyaretlerde dostum Ekrem Düzgü-
noğlu’nun yönetici olduğu müzik şirketi ile anlaştık
ve ortak olduk. Uzun zamandır besteler ve sözler
yapıyordum ve bu vesile ile kendi klip çalışmamızı
da tamamladık” dedi. İş adamı Mustafa Palabıyık
‘Mesjopala’ ismi için ise “Yıllardır sevdiğim ve
yakın çevrem tarafından tabiri caizse lakap olarak
‘Mesjopala’ ismiyle bilinirim. Hem söyleyiş hem de
bir tarz olarak beni yansıttığını düşünüyorum” ifa-
delerini kullandı. Türkiye’den Almanya’ya 1970 yı-
lından beri ihracat yaptıklarını ve ülkeye katkı
sağladıklarını belirten iş adamı Palabıyık “Ülkemiz
için daha farklı neler yapabiliriz, özellikle gençlerin
Türkiye ve yurt dışında seslerini daha fazla nasıl
duyurabiliriz diye projeler üretiyoruz. Son ziyare-
timde üzerinde uzun zamandır düşündüğümüz
müzik yapım şirketi projemiz de tamamlandı ve
BPM Müzik ile ortaklık kurduk. Gençlere ve sesi
güzel ama sesini duyuramayan herkese şarkıcı
olma yolunda yardımcı olacağız” dedi. ‘Mesjopala’
ismiyle dijital platformlarda ve TV’lerde klipleri ya-
yınlanan iş adamının 3. tekli şarkısının da yakın za-
manda hazırlıklarının tamamlanacağı bildirildi.

Besmele sergisi!
Balıkesir'de hattat sanatçısı Mustafa Antika’nın eserlerinden oluşan Keşkül 

8-40 Nesih Besmele Sergisi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Kent Konseyi ve
Birlik Vakfı organizasyonunda Balıkesirli sanatseverlerle buluştu
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Medya Takip Merkezi (MTM) yerli ve yabancı medyada en çok konuşulan
Türk turizminin gözbebeği tatil beldelerini araştırdı. Araştırma sonucuna
göre; Türkler Bodrum’u yabancılar ise Fethiye’yi tercih ediyor

Turizm Bakanlığı’ndan alı-
nan resmi verilere göre;
2020 yılında Türkiye’yi ziya-

ret eden yerli ve yancı turist sayısının,
15,9 milyon olduğu görülürken (12,7
milyon yabancı, 3,2 milyon yerli) bu
rakamın 2019 yılına göre yüzde 69,14
oranında azaldı. 2020 yılının ilk 4
ayında 4.2 milyon olan yabancı turist
sayısı 2021’in aynı döneminde 2.7 mil-
yona gerilemesine rağmen beklentiler
gidişatın daha iyi olacağı yönünde.
Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜrO-
FED) Başkan Yardımcısı mehmet işler
ise bu yıl turist beklentisinin 20 milyo-
nun üzerinde olduğunu belirterek sek-
tördeki hareketliliğe dikkat çekti.
Turizm sektöründe beklenen yoğunluk
sonrası, Türkiye’deki popüler tatil bel-
deleri de gündemdeki yerini aldı. Tatil
tercihinde önemli bir kaynak olarak

kullanılan medyada en çok konuşulan
tatil beldeleri yapılan araştırmada 
belli oldu.

En çok konuşulan yerlerden

Araştırmanın sonuçları ise şöyle sıra-
landı: 10 bini aşkın basın, televizyon,
internet ve sosyal medya mecrasında
yapılan taramalara göre; tatil haberle-
rinde artışın gözlendiği 24 mayıs ile 24
Haziran tarihleri arasında gündeme en
çok gelen tatil beldesi, 29 bin 4 haber
ile Bodrum oldu. Son yıllarda, ünlü si-
maların da uğrak yeri haline gelerek
popülerliğini arttırmaya devam eden
Çeşme ise, 10 bin 583 haber ve sosyal
medya paylaşımına konu olarak ikinci
sıraya yerleşti. Tatil denince akla ilk
gelen bölgelerden olan Akdeniz’in, en
popüler beldelerinden Alanya ise 9 bin
354 haber ve sosyal medya paylaşı-

mında yer alarak listeye üçüncü sıra-
dan girdi. uNESCO Dünya miras Liste-
si'nde kendisine yer bulan Pamukkale
de tatil için en çok konuşulan beldeler
arasında yer aldı. Gerek travertenleri
gerekse antik havuz, kaplıca gibi bir-
çok turizm figürü ile popülerliğini ko-
ruyan Pamukkale, 7 bin 325 haber
ile listenin 4’üncü sırasına adını yaz-
dırdı. Hem yerli hem yabancı turis-
tin yoğun olarak tercih ettiği bir
diğer turizm beldesi olan marma-
ris de en çok konuşulan tatil böl-
gelerinden biri oldu. Çok sayıda
plajı, kalesi ve arkeoloji müzesi
ile her daim popüler olan mar-
maris, son 1 ay içinde 6 bin
977 habere ve sosyal
medya paylaşımında ken-
disini göstererek listenin
5’inci sırasında yer aldı.

Bodrum’u seviyoruz
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 2021-
2022 sezonunun ilk çalışmasını ger-
çekleştirdi. Sarı-lacivertliler,
Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki
zemin yenileme işlemi sebebiyle De-
reağzı Lefter Küçükandonyadis Tes-
isleri'nde topbaşı yaptı. Saat
19.00’da başlayan antrenmanda
core ve denge çalışmalarının ardın-
dan topla aktivasyon çalışması ya-
pıldı. İdman koşu çalışmalarıyla

sona erdi. Antrenörler Volkan Demi-
rel, Zeki Göle ve Fatih Yıldız eşliğin-
deki ilk idmanda sarı-lacivertli ekibe
yeni dahil olan Serdar Dursun ve
Steven Caulker da takımla birlikte
çalıştı. Sarı-lacivertlilerde milli oyun-
cular ve Diego Perotti idmanda yer
almadı. Fenerbahçe'de yeni sezon
hazırlıkları yarın akşam saatlerinde
yapılacak antrenmanla devam
edecek. 

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'ndan
(TSSF) yapılan açıklamaya göre, 29 ülkenin ka-
tılacağı şampiyonada, su üstü, çift palet, dip ve
tüp disiplinlerinde, 4x50, 4x100 ve 4x200 su üstü
ile 4x100 çift palette bayrak yarışları yapılacak.
Paletli Yüzme Milli Takımı'nda kadınlarda Beril
Ülker, Miray Tunçel, Buse Çeliker, Azra Zeynep
Ertunç ve Beril Ceren Öztürk, erkeklerde ise
Derin Toparlak, Ömer Faruk Saydam, Onur
Berke Kuyumcu, Can Batır, Yiğit Yılmaz, İsmail
Kara, Yiğit Kaan Kuştemir ve Cengizhan Şahin
mücadele edecek. Milli Takım kafilesine başkan-
lık eden TSSF Başkanı Prof. Dr. Şahin Özen,
yaptığı açıklamada, "Çok önemli ve büyük bir
uluslararası yarışmada ülkemizi temsil edecek
olmanın heyecanı içindeyiz. Bu sezona paletli
yüzme gençlerde 2 dünya şampiyonluğu, 1
dünya ikinciliği ve 1 dünya üçüncülüğüyle baş-
ladık. Bu başarılar, sporcularımız için ciddi bir
motivasyon ve moral oldu.” dedi.

Fenerbahçe topbaşı yaptı
Paletli Yüzme Büyükler Milli Takımı, Rusya'nın
Tomsk şehrinde 3-8 Temmuz tarihleri arasında
yapılacak CMAS Paletli Yüzme Büyükler Dünya
Şampiyonası'nda mücadele edecek

yüzmede tek
hedef başarı

yarın başlayacak çeyrek final maçlarında gör-
evi olmayan Çakır ve yardımcıları, atama bekle-
mek üzere UEFA tarafından Londra'ya davet
edildi. Londra'da oynanacak yarı final ve final
maçları için 7 hakem grubu davet alırken Türk
hakemler kampa girmek üzere Londra'ya gitti.
Euro 2020'de yarı final maçlarını yönetecek ha-
kemler 4 Temmuz'da açıklanacak. Bu maçlar
için 7 aday var. 7 hakem ve yardımcılarından
3'üne UEFA tarafından yarı finaller ve final ma-
çında görev verilecek. Yarı final veya final maçı
almak için şansı çok yüksek olan Çakır, Euro
2012'de İspanya ile Portekiz arasında oynanan
yarı finali yönetmişti. Son olarak İspanya ile
Hırvatistan arasında oynanan son 16 turu mü-
sabakasında görev yapan Cüneyt Çakır bu kar-
şılaşma ile turnuva tarihinde en çok maç
yöneten hakem olmuştu. 

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Cüneyt 
Çakır ve yardımcılarının performansı dikkat
çekerken, Türk hakemler  Londra'ya uçtu

hakemler 
londra'ya uçtu

GalaTasaray, yeni sezon hazırlıklarına
bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde sabah gerçek-
leştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile baş-
ladı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas
çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde
ise sınırlı alanda 3'e 3, 4'e 4 ve 6'ya 6 çift kale
oyun oynandı. Antrenmanın son kısmında da-
yanıklılık koşusu gerçekleştirildi. Günün akşam-
üstü yapılan 2'nci antrenmanında ise kuvvet
çalışmaları üzerinde duruldu. Sarı-kırmızılı ekip,
yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı çift id-
manla sürdürecek.

Galatasaray
yeni sezona
hazırlıyor

t oprak sahadan
gelerek, Türkiye
Hentbol Fede-

rasyonu Salonu’nda
antrenman yapan
Şanlıurfalı minik spor-
cuların antrenörü olan
öğretmen Bayram
Kaplan ve Türkiye
Hentbol Federasyonu
Genel Sekreteri Mutlu
Kadıoğlu, Demirören
Haber Ajansı’na
(DHA) özel açıklama-
larda bulundu. Takımı
kurduklarında çok sı-
kıntı çektiklerini belir-
ten Bayram Kaplan,
“İlk başta çok sıkıntı
çektik, çok zorlandık
özellikle kız çocukları-
nın olması açısından
baya bir sorun yaşa-
dık. Her seferinde en-
geller çıktı, sorunlar,
sıkıntılar yaşadık. Ama
o gün pes etmeyerek
sorunların, sıkıntıların,
engelin üstüne gide
gide yola çıktık sonun
da güzel şeyler olmaya
başladı. Gün geldi iki
kişi ile antrenman yap-
tık gün geldi rakip bu-
lamadık, erkekleri rakip yaptık. Zaman
içerisinde başarılar gelmeye başladıkça kız-
larımız, başarıları getirdikten sonra kardeş-
lerine yol açtılar. Kardeşleri artık daha çok
katılmaya, hentbol branşını sevmeye başla-
dılar. İlk başta gelmeyenler, velileri tarafın-
dan 'hocam gelmesin, oynamasın, kızlar
oynayamaz' diyenler, daha sonra başarılar
gelmeye başlayınca onlar da gururlan-
maya başladılar. Farklı bir branş olduğunu
söylediler” diye konuştu.

İyi insan olsunlar

Bayram Kaplan, 5 yıllık bir serüvenle bu
güne geldiklerini vurgulayarak sözlerini
şöyle sürdürdü: "Hayatın sadece dersler-
den ibaret olmadığını söylemeye çalıştık
biz her seferinde. Zaten takıma girmenin
kuralları var, öncelikle kitap okumak gibi,
çok ders çalışmak gibi, notlarınızın yüksek
olması gibi ve kuralları yerine getirdi ço-
cuklar. Her birisinin bir hayat hikayesi var.
5 yıllık bir serüvenle biz buradayız. Sayısız
başarı, şampiyonluklar elde ettik. Amacım
ülkeme, vatandaşlarımıza, kendi ailelerine
hayırlı birer fert olmalarını sağlamak. Belki
iyi bir voleybolcu, iyi bir basketbolcu, iyi
bir hentbolcu olamayabilirler ama öncelik
iyi ve sağlıklı bir insan ve sağlıklı bir gelecek
için mücadele etmeleri. Umarım devam
ederler. 'Spor, derslere engeldir' diyenlere

inat mücadeleleri sürer.
Hentbol Federasyo-
nu’na, başkanımıza,
yetkililere, burada çalı-
şan emektarlara hepsine
ayrı ayrı teşekkür ediyo-
rum. Çünkü geldiğimiz
günden bu güne bayağı
ilgi gösterdiler. Bizi çok
mutlu ettiler gururlan-
dırdılar, teşekkür 
ediyoruz.”

Sahamız 
maalesef yok

Beton sahada çocukla-
rın düştükten sonra ya-
ralandıklarını belirten
Bayram Kaplan, “İlk
final maçını 16-1 yenil-
miş, orada 15 fark ye-
miştik biz. O gün orada
bıraksaydık bitecekti her
şey ama çalışa çalışa as-
lında onlar da başarabi-
lirler dedik. Biz 15 fark
yedikten sonraki yıllar
da 20 tane fark attığımız
oldu. Bu fark demek,
övünmek için söylemi-
yorum aslında gelişim-
lerinin ne derece
yükseldiğini söylemeye

çalışıyorum. Başarı getir-
dik ve final maçından sonra ben spor oda-
sının kapısında 60 tane kız çocuğunun
sıraya girdiğini 'hocam bizi de al biz de gel-
mek istiyoruz ne yapabiliriz' dediğini gör-
düm. 2018 yılında şampiyon olduktan
sonra özellikle 23 Nisan etkinliklerinde
okulun önünde velilerimiz, yöresel kıyafet-
ler ile çocuklarımıza madalyalarını kendi
anne babaları taktim etti. Kızlarımız çok
çok gururlandı çok mutlu oldular. 'Ne his-
settiniz?' dedim 'Hocam ilk kez babamın
bana böyle baktığını gördüm' diyen oldu.
Bu çocuklar her şeyi hak ediyorlar. Sahayı
çizdik, sahayı çizdikten sonra artık çocuk-
ların ilgisini çekti. Çünkü artık çocuklar da
sahayı çizdiler, bant çekerken yanımda
durdular.  Her birine bir görev veriyordum
ki öğrensinler pekiştirsinler, içselleştirsinler
diye. Nitekim sahayı çizdikten sonra beton
sahada düştükten sonra çocukların avuç
içi, dirsekleri, dizlerinin yara olduğunu gör-
düm, çocuk düşüyor yaralanıyor. Benim
de zoruma gidiyor, üzülüyorum imkanım
yok, sahamız yok orada. Taşımalı bir
köyüz. Aklıma toprak saha geldi. Daha
önce gördüğüm örnekler vardı. Sahayı çiz-
dik. Bir öğrenciye veliyi arasın diye telefo-
numu vermiştim. O da sahayı güzel
görmüş ki yukarıdan videosunu çekmiş.
Video gündeme geldi” ifadelerini 
kullandı. DHA

Şanlıurfa’da toprak sahaya çizdikleri çizgilerle hentbol 
oynayarak herkesin dikkatini çeken minik sporcular Ankara’ya
geldi. Şanlıurfa Konuklu İmam Hatip Ortaokulu Beden Eğitimi

Öğretmeni Bayram Kaplan, “İlk başta çok sıkıntı çektik, çok
zorlandık, özellikle kız çocuklarının olması açısından baya bir
sorun yaşadık. Her seferinde engeller çıktı, sorunlar, sıkıntılar

yaşadık. 5 yıllık bir serüvenle biz buradayız” dedi 

Ilk defa hentbol
antrenmanI yaptIlar

Türkiye Hentbol Federasyonu
Genel Sekreteri Mutlu Kadıoğlu,
sporcuları 3 gün konuk edecekle-
rini belirterek, “Biz katkı sağlıyo-
ruz federasyon olarak. Şu anda 3
gün burada misafir edeceğiz.
Hem hentbol alanlarının, tribünle-
rinin nasıl olduğunu hem de spor
salonun nasıl olduğunu öğreniyor-
lar. Ayrıca bunlardan elit sporcu
olmasa bile bizim için önemli olan
bir hentbol sever grup yaratıyoruz.
Bunlar sosyal medyayı da iyi kul-
landılar ve önümüzde ki yıllarda
bu tür grupların daha çok olaca-
ğını düşünüyorum. Biz de müm-
kün olduğunca federasyonun
imkanları ölçüsünde katkı sağla-
yacağız. Bunlar arasında olabile-
cek elit sporcuları kulüplerde
değerlendirerek milli takıma
kadar gitmelerini temin etmek için
gücümüz ölçüsünde katkı verece-
ğiz” ifadelerini kullandı.

Katkı 
sağlayacağızSpor aşkı galip geldi

Şanlıurfa'da toprak sahaya çizgi çekerek hentbol oynayan 13
yaşındaki Tuba Bulut, "Hentbola başlamamda annem çok destek oldu.
O'nun bu desteği beni gururlandırdı. Babam da ilk söylediğimde
başta tereddüt etti ama başarımı görünce destek verdi" dedi
Türkiye Hentbol Federasyonu'nun da-
vetlisi olarak Ankara'ya gelen minik spor-
cular, salonda hentbol oynadı. Davetliler
arasında yer alan Şanlıurfa Konuklu
İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Tuba
Bulut, yaşadığı zorlukları Demirören
Haber Ajansı'na (DHA) anlattı. Bulut,
"Antrenmanlara çok sık gidemiyordum.
Bir tarlamız var ve ona bakmak zorunda-
yım" diye konuştu. Babasının hentbol oy-
naması için destek verdiğinde çok mutlu
olduğunu ifade eden Bulut, "Okuldaki
büyük ablalar hentbol oynuyordu. On-
lara bakarak hırs yaptım ve ben de oyna-
mak istedim. Antrenmanlara çok sık
gidemiyordum. Bir tarlamız var ve ona
bakmak zorundayım. Hatta hocam An-
kara'ya davet edildiğimi söylediğinde an-
nemle tarlayı sulamaktan dönmüştük.
Hocam arayıp 'Ankara'ya gideceğiz' dedi-
ğinde çok şaşırdım. İnanamadım, şaka
sandım. Hocama sordum 'babam izin
verdi mi?' diye ve 'evet izin verdi' dedi.
İnanamamıştım, çok mutlu oldum. Ba-
bamın beni böyle desteklemesine çok se-
vindim. Şu anda da Ankara'da olduğum
için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

İneklere bakıyorum

Minik hentbolcu, sulaması gereken
bir tarla olduğunu vurgulayarak,
"Ağabeyim işe gittiği için tarlayı su-
layamıyor. Sabah 7'de kalkıyoruz,
ev işlerini yapıp hayvanlarla ilgile-
niyorum. Sabah kalktığımızda ilk
önce ineğimize gidip bakarız, onun
yemini, suyunu veririz. Sonra
koyunları çıkartırız. Koyun-
ları çıkardıktan sonra
kahvaltı yaparız. Temiz-
lik yaptıktan sonra da
tavukları besliyoruz.
Kalan zamanda da
kitap okuyup, ders
çalışıyorum" şek-
linde konuştu. İle-
ride milli takımda
olmak istediğini
ifade eden Tuba
Bulut, sözlerini şöyle

sürdürdü: "Hentbol, hayatımda çok şeyi
değiştirdi. Daha başarılı olmamı, ken-
dime güvenmemi sağladı. Bir şeyleri ba-
şaracağıma inanmamı sağladı.
Derslerimde de çok iyi etkileri oldu.
Annem beni çok destekledi. Annemin
desteklemesi de beni çok gururlandırdı.
Babam da ilk söylediğimde başta tered-
düt etti ama başarımı görünce destek
verd. İleride beden öğretmeni ya da polis
olmak istiyorum. Hentbolu daha iyi yer-
lere getirmek istiyorum, sporcu olmak da
var hayalimde. Milli takımda olmayı çok
isterim. Diyarbakır'ı, Adıyaman'ı gezdik
ve şimdi Ankara'dayız. Oralar da çok gü-
zeldi. Diyarbakır'da çok iyi başarılar elde
etmiştik."

Çok heyecalandım

İlk kez bir hentbol salonuna gelen ve bu-
rada antrenman yapan Tuba Bulut, heye-
canını şöyle dile getirdi;"Asla
'başaramam' demeyin çünkü başarabilir-
siniz. İnanmak başarmanın yarısıdır. İna-
nın ve başarın. Toprak sahada Güneş'in
altında oynamak çok zor. Düşüyorduk,

kıyafetlerimiz kirleniyordu. Ancak
burada oynamak bambaşka

bir şey. Ailemin de izniyle
Ankara'ya gelmek güzel bir
duygu. Salonu gördü-
ğümde çok heyecanlan-
mıştım, hemen oynamak
istedim."  DHA



15SPOR 3 TEMMUZ 2021 CUMARTESİwww.gazetedamga.com.tr

Fenerbahçe, yeni sezonun ilk idmanına çıktı ancak yeni teknik direktör halen açıklan-
madı. Şu anda ise EURO 2020'de İsviçre'yi çalıştıran Vladimir Petkovic'ten haber beklen-
diği belirtildi. Kanarya, diğer yandan da Angelovski ve Bjelica'yı B planı olarak tutuyor

FEnErBahçE
hocasını bulamadı

Savunmanın soluna
mutlaka takviye yapacak
olan Bordo Mavililer’de
görüşmeler sürüyor... 
Alioski için 1.2 milyon
Euro artı 500 bin Euro
imza parasını gözden çı-
karan Trabzonspor’da,
Birger Meling ve Umut
Meraş defteri de kapan-
madı. Fırtına, 3 yıldızla 
temasları sıklaştırdı

G alatasaray 'ın yeni sezon savun-
ması sil baştan değişiyor. Henüz
Ryan Donk'la mukavele yenileme-

yen ve Luyindama'yı da gözden çıkaran
Sarı-Kırmızılılar'da, bonservisi Roma'da
olan Mert Çetin tekrar gündeme geldi. Baş-
kan Burak Elmas'la birlikte tüm transfer sü-
recini yakından takip eden, olumlu veya
olumsuz her gelişmeden haberdar olan
Terim, şimdiden Şampiyonlar Ligi 2. ön
eleme turunda oynanacak PSV maçının ilk
11'ini kurguluyor. Tecrübeli çalıştırıcı, trans-
ferinde sona gelinen isimlerden Kaan Ay-
han'a sağ bekte, Mert Çetin'e de
savunmanın göbeğinde Marcao'nun ya-
nında görev vermeye hazırlanıyor. Sol bekte

ise Alex Moreno'nun transferinin açıklan-
ması bekleniyor.

Hoca faktörü ön planda

Kaan Ayhan'la her konuda anlaşmaya varan
Sarı-Kırmızılılar, Sassuolo ile bonservis pa-
zarlıklarını sürdürüyor. Milli oyuncunun ki-
ralanıp satın alma opsiyonuyla kadroya
dahil edilmesi de gündemde. Terim faktörü,
bu transfer girişiminde Galatasaray'ın en
büyük avantajı olarak ön plana çıkıyor.

Roma'dan kiralık geliyor

Stoperde Luyindama'yı gözden çıkaran Te-
rim'in isteğiyle, Mert Çetin ismi tekrar gün-
deme alındı. Daha önce bonservisiyle

alınması düşünülen genç savunmacı için
Roma 7 milyon Euro talep etmişti. Cim
Bom bu gelişmeden sonra geri adım atar-
ken, bu kez oyuncuyu kiralamak için gö-
rüşmeler başladı.

Real Bets'e baskı var

Sol bekte de Terim'in önceliği Alex Mo-
reno. İspanyol oyuncu, Galatasaray'a imza
atabilmek için kulübü Real Betis'e baskı ya-
pıyor. Kiralık sözleşmesindeki opsiyon üc-
retinde anlaşıldığı takdirde, 28 yaşındaki
İspanyol futbolcu, Galatasaray'ın yeni sol
beki olacak. Fatih hocanın listesindeki
ikinci sol bek alternatifi ise Hollandalı 
futbolcu Van Aanholt.

SavUnMa kalE
gıBı olacak
SavUnMa kalE
gıBı olacak
SavUnMa kalE
gıBı olacak
SavUnMa kalE
gıBı olacak
SavUnMa kalE
gıBı olacak
SavUnMa kalE
gıBı olacak
Transfer görüşmelerini yakından takip eden Aslan'ın hocası Fatih Terim,
PSV maçında sahaya sürmeyi planladığı dörtlüyü şimdiden belirledi.
İmzaların yetişmesi halinde Terim, Kaan'ı sağ bekte, Moreno'yu sol
bekte, Marcao ve Mert Çetin ikilisini de stoperde oynatmayı planlıyor

Fenerbahçe 'de dün sezonun ilk antren-
manı gerçekleştirildi. Ancak Sarı-Laci-
vertliler'de önce pazartesi, sonra da
cuma (bugün) günü açıklanması bekle-
nen teknik direktör konusunda halen
somut adım atılmadı. Hâl böyle olunca
da Sarı-Lacivertliler, ilk idmanında ho-
casız kaldı. Kanarya, daha önce Slaven
Bilic ile görüşmüş ancak Çin ekibi Bejing
Guoan, Hırvat teknik adamı bırakma-
mıştı. Marco Silva, görüşmeleri durdu-
rup, başka kulüplerle temasa geçti, dün
de Premier Lig takımı Fulham ile anlaştı.
İgor Angelovski ile Nenad Bjelica'nın
beklemede olduğu bilgisine ulaşılırken iki
hoca, Fener’in B planı olarak gözüküyor.

Petkovic'in sonucuna göre...

Ancak ön plana çıkan isim olan ve 2010-
2011 sezonunda Samsunspor'u çalıştı-
ran İsviçre'nin teknik direktörü Vladimir
Petkovic'ten yanıt gelmesinin beklendiği
öne sürüldü. Petkovic'in ekibi, EURO
2020'de son 16 turunda Fransa'yı eler-
ken, bugün çeyrek finalde İspanya ile
kozlarını paylaşacak. İsviçre'nin EURO
2020’deki durumuna göre Petkovic ko-
nusunda Sarı-Lacivertli ekibin somut
adımlar atabileceği de gelen haberler
arasında yer alıyor.

Sol bek
için
Umut
Meraş

Hamsik, Gervinho, Bruno Peres ve Koita
gibi önemli transferler yapan Trabzonspor
’da sıra geldi forvet ve sol beke. Golcü
konusunda önceliğini Sörloth olarak be-
lirleyen ve eski yıldızı için Leipzig’den
haber bekleyen Bordo-Mavililer, savun-
manın solu için pek çok isimle temasta.
Listedeki oyunculardan ise 3’ü ön plana
çıkıyor: Birger Meling, Alioski ve Umut
Meraş... Leeds United ile kontratı biten ve
aylar önce ilk temasın kurulduğu Alioski
için Karadeniz ekibi, yıllık 1.2 milyon Euro
artı 500 bin Euro imza parasını gözden çı-
kardı. Oyuncu tarafının cevabı bekleniyor.
Birger Meling cephesinde ise hem mena-
jeriyle hem de kulübü Nimes’le temaslar
kesilmedi. Norveçli futbolcu Trabzons-
por’a gelmeyi çok istiyor. Trabzonspor Yö-
netimi, bonservis pazarlıklarında rakamı
makul seviyeye çekmeye çalışıyor.

2.5 milyon Euro’ya düştüler

Yerli aday olarak ağırlık verilen Umut
Meraş, Türkiye’ye dönmek konusunda ka-
rarsız. 1-2 haftalık periyotta bu iş netlik
kazanacak. Le Havre kulübü, 1 yıl kont-
ratı kalan Umut için daha önce 3.5 hatta
4 milyon Euro seviyelerinden kapıyı aç-
mıştı. Ancak beklentileri 2.5 milyon Euro
seviyelerine düşmüş durumda. Trabzons-
por, Umut’la anlaşırsa yerli kontenjanı
açısından elini güçlendirecek.

Burak Elmas kolları sıvadı
Galatasaray 'da transferin önündeki tüm
engeller kalktı. Yeni başkan Burak Elmas
ve ekibi, geçmiş dönemlere ait alacakların
bir kısmını ödeyerek, UEFA'ya gönderil-
mesi gereken borçsuzluk kağıdını aldı ve
kulübün önünü açtı. Sarı-Kırmızılılar için
artık transferde imza ve şov zamanı. Tek-
nik direktör Fatih Terim'in verdiği liste
doğrultusunda birçok oyuncuyla söz-
leşme yapılacak. Yeni anlaşmalar nede-
niyle kulüp içerisinde ciddi bir hareketlilik
var. Transferler kadar, sözleşmesi sona
eren ve yeniden mukavele imzalanacak
oyuncular da önümüzdeki günlerde birer
birer takıma katılacak.

Başkan Burak Elmas ve ekibi, geçmiş alacakların bir kısmını
temizleyerek, UEFA'ya gönderilecek borçsuzluk kağıdını aldı ve
transferin önündeki tüm engelleri kaldırdı. Sarı-Kırmızılılar,
yeni sezon kadrosuna çok önemli takviyeler yapmaya hazır



M or renge boyanan tarlalar Büyük-
çekmece’de görsel bir şölen oluş-
turdu. Anaokulu öğrencilerinin

renkli dans gösterileri ve müzik dinletilerinin
yapıldığı Lavanta Hasat Şenliği Büyükçek-
meceliler tarafından büyük ilgi gördü. Bu yıl
üçüncüsü düzenlenen Lavanta Hasat Şen-
liği yine görsel bir şölene dönüştü. Şenliğe
katılan minik anaokulu öğrencilerinin ilk
kez gördükleri lavanta çiçekleri karşısındaki
heyecanları ise hasada farklı bir 
heyecan kattı.

Güzel işler yapmaya başladık

Kent tarımının gelişmesini önemsediğini
söyleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı
Dr. Hasan Akgün şöyle konuştu: ‘’ Büyük-
çekmece’nin güzel bir bölgesinde ve üçüncü
yılını doldurduğumuz lavanta tarlasında
muhteşem bir görüntü içerisinde lavantanın
ilk hasadını başlattık. Hayırlı olsun. Kent
tarımına katkı sağlamak bölgemizde arazisi
olan veya bu işi yapmak isteyenlerle birlikte
kent tarımını geliştirmeye, büyütmeye ve ai-
lelerin mutfağına, cebine katkı sağlamaya
bütçelerine ilave sağlamaya devam ediyo-
ruz. Üç üniversite ile ortak çalışmamız
devam ediyor. Şunu gördük; toprağı işleme-
sini bilirseniz, bu toprakta neyin yetişebile-
ceğini bilimsel olarak ortaya koyarsanız
böyle lavantalar, öteki tarafta siyez buğdayı,
öbür tarafta başka üretim mahsuller başka

başka sebzeler ortaya çıkabilir. Bugün Bü-
yükçekmece Celaliye’de bamyanın coğrafi
işaretini alıyor. Bundan hiçbirinden haberi-
miz yoktu. Çünkü kent tarımıyla ilgilenen
kimse yoktu. Ekrem İmamoğlu Büyükşehir
Belediye Başkanı olduktan sonra kent ta-
rımı diye bir şeyle karşılaştık. İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi 1984’ten beri var. Kent
tarımı denilen bir şey yoktu. Şimdi Büyük-
şehir’in vermiş olduğu büyük katkılarla
Ekrem İmamoğlu’nun seçim esnasında or-
taya koymuş olduğu vizyonuyla sonradan
uygulamaya aldığı tarım ile ilgili gelişmele-
rini biz de örnek alarak ve özellikle bu ko-

nuda çok ileri safhada hizmet vermiş olan
geçmiş dönem Silivri Belediye Başkanımız
sevgili Özcan Işıklar’ın bize vermiş olduğu
tecrübeyle, onun bugüne kadar yapmış ol-
duğu uygulamalarla Büyükçekmece’de çok
güzel şeyler yapmaya başladık.’’

Kent tarımını geliştiriyoruz

Büyükçekmece’de siyez buğdayı üretimin
yapılmasıyla birlikte kent tarımında önemli
adımlar atıldığını söyleyen Başkan Akgün
konuşmasına şöyle devam etti: ‘’Vatandaşı-
mız siyez buğdayını ekmeye, dikmeye baş-
ladı. 1 kilogram siyez buğdayı 7 liranın

üzerinde. 1 kilogram normal buğday 2 ile
2,50 lira arasında değişiyor. Vatandaşa
bunu öğretmemişiz. Vatandaşa arazisinde,
toprağında hangi mahsulün olabileceğini,
ne ekebileceğini öğretmiş olsaydık toplum,
vatandaş, köylü tarımdan kopmazdı. Ta-
rımdan kopmasının sebebi ürünün ona bir
maddi katkı sağlamamış olmasındandır.
Vatandaşımız son derece memnun. Lavan-
tadan elde edilen 1 kilogram lavanta yağı-
nın satış bedeli 110 Euro. Yani 1100 lira.
Dolayısıyla vatandaşa devlet yol gösterirse
bizim 780 bin kilometre karelik alandaki
ekilip biçilecek arazilerimiz boş kalmaz.’’

SAVAŞ ATAK
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ağrı Dernekler Federasyonu'nu ziyaret
eden DEVA Partisi Esenyurt İlçe Başkanı
Halis Kahriman, ilçe gündemine ve siyasete
ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Kahriman,
“Siyaset uzun soluklu bir iştir. Biz bu yolda
20 senemizi verdik. İnşallah bundan sonra
da yıllarımızı verecek Esenyurt'a, Ağrı'mıza,
ülkemize hizmet edeceğiz. Bugün Esenyurt
büyük bir şehirdir. Büyük bir metropoldür.
Esenyurt'ta seçimi kazanan İstanbul'da ka-
zanır, İstanbul'da seçimi kazanan Türkiye'de
kazanır. Biz de buradan söylüyoruz ilk önce
Esenyurt'u sonra İstanbul'u en son da Tür-
kiye'yi alacağız. Bundan hiçbir şüpheniz ol-
masın” diye konuştu.

Neden DEVA Partisi?

Kendisine bazılarının 'Neden DEVA Par-
tisi?' diye sorduğunu da anlatan Kahriman,
“Onlara soruyorum bende. Neden deva ol-
mayalım? Bugün Türkiye'nin geldiği nok-
taya bakın. Kasada para kalmamış. Paranın
başındaki bakan gece yarısı istifa ediyor.
Böylece görüyoruz ki boş koltuk bile değerli
imiş. Boş koltuklar değerli hale geldi. Çünkü
koltuktaki mevcut insanlar ne ekonomide ne
siyasette vatandaşa güven vermiyor” ifade-
lerini kullandı. BARIŞ KIŞ

EsEnyurt’u kazanan
İstanbul’u da kazanır
DEVA Partisi Esenyurt İlçe Başkanı Halis Kahriman,
Ağrı Dernekler Federasyonu'nu ziyaret etti. Esenyurt'un
önemine değinen Kahriman, “Esenyurt büyük bir
şehirdir. Seçimde Esenyurt'u kazanan İstanbul'u, 
İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır” dedi

Bilimsel tarımının geliştirilmesi ve tarımda yeni uygulamalar alanında pek çok projeye imza atan 
Büyükçekmece Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği Lavanta Hasat Şenliği’nin bu sene 3’cüsü gerçekleşti

BUYUKCEKMECE
LAVANTA KOKTU

4 yıldır lavanta ekimiyle uğraşan ve tarla sahibi
olan Mine Baysu: ‘’Çelik olarak diktik, büyüttük. dör-
düncü yılımız ama hasatta üçüncü yılımız. Üç yılı
geçtikten sonra lavanta yağının verimi daha yüksek
oluyor ve daha yüksek alabiliyoruz. En iyi en kaliteli
lavantayı üretmeye başladık. yağımızın kalitesi yük-
sek. Aynı zamanda da kendi çeliklerimizden fideler
yetiştirmeye başladık. Şu an da fidelerimiz büyüdü
ve Türkiye’nin dört bir tarafından fide siparişi al-
maya başladık. Tarım turizmine başladık bu arada
da. dört yılda kademe kademe yükseldik. Herkese
tavsiye ediyorum. Çok zevkli, kazancı çok güzel olan
bir iş. İnşallah bundan sonrası daha da güzel ola-
cak’’ diye konuştu.

En iyi en kaliteli lavantayı üretmeye başladık

ADALET COCUK DOSTU OLMALI
Beylikdüzü Komşuları Derneği, Elmalı Davası ile gündeme gelen çocuk istismarlarına ilişkin yargının en ağır cezaları 
vermesi gerektiğini açıkladı. Dernekten yapılan açıklamada, “Adalet denilen şey çocuk dostu olmalı” ifadelerine yer verildi
Elmalı Davası ile gündeme gelen ve çocuk istis-
marında bulunup, çocuklarını pazarlamaya va-
rıncaya dek her türlü çirkinliği yapan anne ve
babanın tutuksuz yargılanması Türkiye'de ciddi
tepki almıştı. Beylikdüzü Komşuları Derneği de
bu tepkilere katılarak, yargının en ağır cezayı ver-
mesi gerektiği yönünde bir açıklama yaptı. Der-
nekten yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz
günlerde 6 ve 10 yaşlarındaki iki çocuğumuzun
istismar edildikleri iddiasıyla görülen davada
açıklanan tahliye kararı haberi bütün ülke gibi
bizleri de haklı bir öfkeye ve isyana boğdu. Or-
taya çıkan istismarı bile hazmedememişken,
bunu yapanların ellerini kollarını sallayarak dışa-
rıda dolaşacak olmaları tam bir akıl tutulmasıdır.
Davada delil olarak sunulan çocukların ses kaydı
ve yaptığı resimler ise hepimizin kanını dondur-
muş, öfkemizi ve itirazımızı tarif edilemez boyut-
lara ulaştırmıştır. Şunu da belirtmek isteriz ki
çocuklara ilişkin davalarda resim yazı görüntü
ses kaydı gibi her hangi bir kişisel verinin payla-
şılması da çocuklarımızın güvenliği açısından

uygun değildir. Bu konuda kamuoyunu daha
hassas olmaya davet ediyoruz. Fakat yargıya da
güvenmek istiyoruz. Bir çocuğun hakkı, sosyal
medya kamuoyu oluşturmadan, tüm hayatları
ülke tarafından teşhir edilmeden korunabilmeli.
Çocuk dostu bir adalet sistemi istiyoruz. Çocuk-
ların yoğun bir şekilde cinsel ve fiziksel şiddete
maruz kalıyor oluşu maalesef ki, son yıllarda ül-
kemiz açısından aşina olduğumuz bir konuya
dönüştü. Bu cezasızlığın çocuk istismarı suçu fa-
illerine cesaret vereceği ve bu suçu teşvik edece-
ğini düşünüyoruz” denildi.

Sessiz kalmayız susmayız

Çocuk istismarlarına karşı asla sessiz kalmaya-
caklarını da ifade eden Beylikdüzü Komşuları
Derneği, yaptıkları yazılı açıklamanın devamında
şu ifadelere yer verdi; “Aile ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı’nın da çocuklarımız ile ilgili bu tarz
mağduriyetlerde daha hızlı ve çözüm odaklı bir
şekilde konuya dahil olmaları gerektiğini düşü-
nüyoruz.” 

Kadıköy’de 
festival zamanı
19. Kadıköy Belediyesi Çocuk Tiyatro 
Festivali, Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda
başladı. Çocuklar 15 gün boyunca yıldızlar
altında tiyatro izlemenin keyfini yaşayacak

KadıKöy Belediyesi’nin her yıl okulların yaz ta-
tiline girmesiyle birlikte düzenlediği Çocuk Ti-
yatro Festivali 1 Temmuz Perşembe günü
Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda başladı. Bu yıl
19.’su düzenlenen festival 15 gün sürecek. Ço-
cukları tiyatro ile tanıştırıp, onlara açık havada
oyun seyretme keyfini yaşatacak olan festivalde,
15 gün boyunca her akşam farklı bir çocuk
oyunu ücretsiz izlenebilecek. Kadıköy Belediyesi
Selamiçeşme Özgürlük Parkı Tepe Sahne’de
sergilenecek oyunlar her akşam saat 21.00’de
başlayacak. Festivalin açılış konuşmasını yapan
Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı
“Kadıköy kültürel etkinlikler ile pandemi öncesi
hareketliliğine kavuşmuş olacak.” dedi ve kon-
ser, sinema ve spor etkinliklerinin yer alacağı
Yaz Festivali’nin 3 Temmuz’da Kalamış Par-
kı’nda başlayacağının müjdesini verdi. Odabaşı
sözlerini şöyle sürdürdü: “15 Temmuz’a kadar
sürecek Çocuk Tiyatro Festivalimiz başladı. Va-
tandaşlarımız etkinliklerimizden oldukça mem-
nun, yaklaşık 16 aydır pandemi nedeniyle evden
çıkamıyorlardı. Bu etkinlikler ile psikolojik ola-
rak rahatladıklarını ifade ediyorlar. Kadıköy’de
bu etkinlikler devam edecek. Vatandaşlarımız-
dan çok olumlu tepkiler alıyoruz. Bu olumlu
tepkiler bizi cesaretlendirip yeni projelere daha
güçlü bir şekilde hazırlanmamızı sağlayacak. Bu
arada Özgürlük Parkı’nın içerisindeki 2 sahne-
mizi tiyatrolara ve sanatçılarımıza destek ama-
cıyla da tahsis ettik. Sanatçılarımız kendi bilet
satışlarını yapacaklar. Bu bilet satışlarıyla tiyat-
rolarına ekonomik bir gelir elde edecekler. Bilet
satışlarında Kadıköy Belediyesinin bir dahili
yok. Ayrıca 3 Temmuz Kalamışta yaklaşık 55
gün sürecek bir yaz etabımız başlayacak. Orada
da konserler, sinema ve spor etkinlikleri olacak.
Kadıköy bu etkinlikler ile pandemi öncesindeki
hareketliliği farklı mahallelerimizde, farklı park-
larda yakalamış olacak.” şeklinde konuştu.

Sanata ve sanatçıya destek

Pandemi öncesinde, her sene Caddebostan Kül-
tür Merkezi’nde oyunlarını sahneleyen sanatçı-
lar, yeni normalleşmeden sonra Kadıköy
Belediyesi’nin desteğiyle açık havada izleyicile-
riyle buluşuyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da
tüm teknik altyapısı tamamlanmış; ışıkçısından,
sesçisine ve güvenliğine kadar her yönüyle ha-
zırlanmış sahneler tiyatro gruplarının kullanı-
mına sunuluyor. Sanatçıların talepleri dikkate
alınarak, sembolik bir kira bedeli ile tahsis edilen
sahneler 1 Temmuz’da Genco Erkal’ın prömiye-
rini yaptığı “Şahdamarım” oyunuyla perdesini
açtı. Başkan Odabaşı, oyun öncesi yaptığı ko-
nuşmasında “Kadıköy, her zaman olduğu gibi
bugün de sinemanın, tiyatronun, plastik sanat-
ların bütün disiplinleriyle sanatın yanında dur-
maya devam ediyor. ” dedi. 


