
SEDAT PEKER’E ÇAĞRI YAPTI

Bu düzeni parça 
parça edeceğiz!

CHP İstanbul Milletvekili
Aykut Erdoğdu, suç örgütü

lideri Sedat Peker'in 'Tayyip Abi '
sözüne çok kızdı. "Bir daha da bize
“Tayyip Abinle” gelme" diyerek 
Peker'e çağrı yapan Erdoğdu, "Bu
düzenin kurucusuna “Tayyip Abi”
diyen birinin mese-
leyi tam anlaması,
anlatması müm-
kün değil. Peker’in
“Tayyip Abisinin”
kurduğu düzeni
parça parça edece-
ğiz" ifadelerini kul-
landı. I SAYFA 7
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İNCE’DEN ÜCRET TEPKİSİ

Otoyol ücreti 620
yakıt ücreti 670 TL 

Memleket Partisi Genel 
Başkanı Muharrem İnce 

İzmir'de bir temaslarda bulundu.
Sosyal medya üzerinden otoyol
ücretini eleştiren İnce, "Dün Yalo-
va’dan İzmir’e otoyoldan gittim.
Gidiş dönüş otoyol ücreti 620 TL,
yakıt 670 TL. Yakıt ücreti kadar
geçiş ücreti olur mu? Bu yollardan
geçenden de, geçmeyenden de,
hiç geçmeyecek olandan da Deli
Dumrul vergisi almaya devam 
ediyorlar" açıklamasını yaptı. 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Marmara Denizi’nde etkili

olan deniz salyası olarak bilinen
müsilajla ilgili ilk adımı attı. Kadı-
köy Caddebostan Sahili'nde temiz-
lik çalışmalarına başlandı. Ekipler,
önce sahil kenarındaki tekneleri

uzaklaştırdı ardından deniz salyala-
rını suda çembere aldı. Yüzeydeki
deniz salyaları, motorlu pompayla
çekildi. Yapılan çalışmalar, havadan
dronla görüntülendi. Bakan Kurum
da Marmara'nın kaderine terk edil-
meyeceğini açıkladı. I SAYFA 16
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Esenyurt'ta 20 Aralık
2020'de bir site içinde dola-

şan kadının, polis tarafından darp
edilmesine ilişkin güvenlik kame-
rası görüntüleri ortaya çıkmıştı.
Yaşananlarını anlatan Gökçe
Yaşar (32), "Yaşadığım site içeri-
sinde, arkadaşımın evinden çıktım
kendi evime giderken benim ar-
kamdan polis girdi siteye ve direkt

benim yanıma geldi. Nereye gitti-
ğimi sordu, kaba bir üslupla.
Evime gittiğimi söyledim. Daha
sonra araçtan indi ve benden kim-
lik sordu. Bu arada bana küfürler
ediyor. Kimliğimin yanımda olma-
dığımı, eve gidersek kimliğimi ala-
bileceğimi söyledim. Bana yumruk
attı, yere düştüm. Dakikalarca beni
darp etti" ifadelerini kullandı.
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BANA YUMRUK ATTI, YERE DÜŞTÜM

Sonrasında Esenyurt Dev-
let Hastanesi'ne götürdü-

ğünü belirten Yaşar, "Muayene
etmemelerine rağmen darp raporu
vermediler. Sadece burnumda çizik
olduğu söylendi. Oradaki doktor
'Ne oldu bunu az benzetmişsin' di-
yerek benim üzerime yürüdü.
Daha sonra beni tekrar karakola
götürdüler, sabah 7'de karakoldan

çıktım ve Beylikdüzü Devlet Hasta-
nesi'ne gittim ve oradan darp ra-
poru aldım. Bunlar iki kişilerdi.
Görüntülerde de var zaten, üç tane
de güvenlik tepemde sadece bekli-
yorlar. Polis güvenliğin üstü ol-
duğu için güvenlikler bir tepkide
bulunamıyor. Şu an bekliyorum ve
onun ceza almasını istiyorum"
şeklinde konuştu. I SAYFA 5
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O POLİSİN CEZA ALMASINI İSTİYORUM

Türkiye Sosyal Ekonomik
ve Siyasal Arasţırmalar

Vakfı'nın (TÜSES), Heinrich
Bol̈l Vakfı’nın destegĭyle
gerçeklesţirdiği ‘İstanbul’daki
Suriyeli Sığınmacılara Yönelik
Algı ve Tutumlar Araştırması’na
göre, mültecilerin en fazla yaşa-
dığı şehir olan İstanbul’da, Suri-
yelilere karşı gelişen dışlayıcı

tutum Türkiye’nin kendi top-
lumsal bölünmelerinden etkile-
niyor. Suriyelilere karşı tepkinin
en büyük nedeninin siyasi 
kutuplaşma olduğu görüldü.
Suriyelilerle sosyal ilişki kur-
maya en açık kesimin HDP’liler,
en kapalı kesimin ise CHP, İYİ
Parti ve MHP seçmenlerinin 
olduğu ortaya çıktı. I SAYFA 8
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PARMAK EMME
PELTEKLEŞTİRİYOR

KADERİNE TERK EDİLMEYECEK!KADERİNE TERK EDİLMEYECEK!KADERİNE TERK EDİLMEYECEK!KADERİNE TERK EDİLMEYECEK!KADERİNE TERK EDİLMEYECEK!KADERİNE TERK EDİLMEYECEK!KADERİNE TERK EDİLMEYECEK!

Çocuklarda parmak emme dav-
ranışının 4 yaştan sonra sorun

haline geldiğine dikkati çeken Uzm. Dr.
Emin Çağlar, “Emilen parmaklarda, 
diş ve ağız yapısında bozulma meydana
gelebilir. Ön dişlerde meydana gelen
açıklık çocukta halk arasında ‘peltek 
konuşma’ diye bilinen probleme neden
olabilir. Eğer tedaviye
kritik dönemde başlan-
maz ve parmak emme
davranışı ilerleyen yaş-
lara kadar sürerse bu
problemler kalıcı hale
gelebilir” ifadelerini 
kullandı. I SAYFA 2
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Esenyurt'ta polis tarafından dövülen Gökçe Yaşar, yaşanan süreçte Esenyurt İlçe
Emniyet Müdürü'nün kendisine çiçek yollayıp telefonla arayarak destek verdiğini
söyledi. Darp edildikten sonra Esenyurt Devlet Hastanesi'ne getirilen Yaşar, “Beni
hiç muayene etmediler. Sadece burnumda çizik olduğu söylendi. Oradaki doktor
'Ne oldu bunu az benzetmişsin' diyerek benim üzerime yürüdü” açıklamasını yaptı

BUNU AZ BILE
BENZETMISSIN!

BİR KADIN CİNAYETİ DAHA

Boğazını keserek 
öldürmüşler!

Maltepe Başıbüyük Bara-
jı'nın yanındaki yeşillik

alanda polise kayıp başvurusunda
bulunulan 37 yaşındaki Şahigül
Buluş, boğazı kesilerek öldürülmüş
halde bulundu. Polis Şahigül Bu-
luş'un, M.T.(28) isimli erkek ve S.B.
isimli kadın ile bir-
likte 3 Haziran
2021 tarihinde saat
21.30 sıralarında
ikametinden ayrıl-
dığı tespit etti. 2
şüpheliyi yakalana-
rak, gözaltına
alındı. I SAYFA 3
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MİLLİ KALECİ MORAL VERDİ

Bizim çocuklar
iyi işler yapacak

Milli kaleci Uğurcan Çakır,
"Ay-yıldızlı bayrak her zaman

her şeyin en üstündedir. Duaları
bizlerle olsun. İnşallah bizler de 
onların dualarını karşılıksız bırak-
mamak için çalışacağız. Sorumlu-
luklarımızın bilincindeyiz. Bizim
çocuklar inşallah iyi şeyler yapa-
cak" dedi. Çakır, "Bu bizim milli 
takımımız. EURO
2008'i ben iyi hatır-
lıyorum. EURO
2008'de Nihat ağa-
beyin attığı golden
sonra hala tüyle-
rim diken diken
oluyor" ifadelerini
kullandı. I SAYFA 15
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İstanbul genelinde, depreme karşı dayanıksız olduğu tespit 
edilen binaların kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmesi için
başlatılan çalışmalar, pandemi nedeniyle durma noktasına geldi
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CUMHURBAŞKANI AÇIKLADI

Doktor Hüseyin
etkisizleştirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan, “Terör örgütü

PKK'nın üst düzey yöneticisi ve
Mahmur genel sorumlusu 'Doktor
Hüseyin' kod adlı Selman Bozkır,
dün Milli İstihbarat Teşkilatı'mızın
(MİT) kahramanları tarafından
etkisiz hale getirildi" dedi. Erdo-
ğan, "Hain ve bölücü örgütün

Mahmur'u 
terörün 'kuluçka 
merkezi' olarak
kullanmasına mü-
saade etmeyecek,
terörü kaynağında
kurutmaya devam
edeceğiz" diye 
konuştu. I SAYFA 9
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BELEDİYEYE ÖNERİ

Sosyal tesis için
referandum yapın

Memleket Partisi Bahçeliev-
ler İlçe Başkanı Eşref Eker,

Zafer Mahallesi Yıldırım Beyazıt
Parkı'na belediye tarafından yapıl-
ması planlanan sosyal tesise ma-
halle halkının tepki göstermesine
destek verdi. Eker, "Mahalle muh-
tarlığına sandık koyun, referan-
dum yapın. Sandıktan ne çıkarsa
belediye onu uygulasın" ifadelerini
kullandı. I SAYFA 5

ç Uğurcan Çakır

Şahigül Buluş

Aykut Erdoğdu

POLİS TARAFINDAN DARP EDİLEN KADINA DOKTOR DA SALDIRDI

İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ EVİME ÇİÇEK GÖNDERDİ
Olaydan sonra kendisi ile yakından ilgilenen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü
Recep Tepebaşı'na teşekkür eden Yaşar, "Bu süreçte Recep Tepebaşı'na destek-
leri için çok teşekkür ederim. Evime çiçek gönderdiler, aradılar, sordular. Gör-
evini kötüye kullanan polisler yüzünden tabii ki iyileri karalamak istemem
ama gerçekten böyle polislerin çalışmaması gerektiğini düşünüyorum" dedi. 
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DONUSUM DURDU!
İstanbul genelinde başlatılan kentsel dönü-
şüm kapsamında en fazla Kadıköy'de eski

binalar yıkılıp yerine yenilerinin inşaat çalışmaları
başlamıştı. Pandemi yüzünden yaşanan ekonomik
kriz inşaat firmalarını da olumsuz etkiledi. Çok sa-
yıda müteahhit bu süreçte iflas etti. Birçok müteah-
hit de aldıkları işleri durdurmak zorunda kaldı.
Kadıköy'de ise çok sayıda eski bina dönüşüme girdi.
Dönüşüme giren binalar boşaltılmasına rağmen yı-
kılacağı günü bekliyor. Bu konuda ne mülk sahip-
leri, ne de müteahhitler net bir tarih açıklayamıyor.

ç
BİNALAR BOŞALTILDI AMA BEKLİYOR

ERKAN SARIKAYA/ÖZEL HABER

KAÇAK DÖKÜM
ALANI; AVCILAR!

Avcılar ve Başakşehir'deki
iki mahalle inşaatçıların

kaçak hafriyat döküm alanı ha-
line geldi. İnşaatlardan çıkan
kamyon ve kamyonetler, boş 
buldukları alana atıklarını bıra-
kırken, mahalle sakinleri tepki
gösterdi. Tahtakale Mahallesi
Muhtarı Serkan Vatansever,
"Gerçekten mahallemiz kaçak
döküm alanına döndü. Paralı 
tesislerde bile bu kadar döküm
yoktur" diye konuştu. I SAYFA 4

ç
GEÇ AMA GÜZEL
BİR ADIM OLDU

Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi, İstanbul’da, Çizgi

Film- Animasyon Bölümü açan ilk
devlet üniversitesi oldu. Bölüm,
2021- 2022 ilkbahar döneminde ders
başı yapacak. Rektör Handan İnci
Elçi, “Sadece öğrenciler değil, sektör
de çok heyecanlanmış. Geç ama
güzel bir adım oldu. Çok mutlu ve
heyecanlıyız” dedi. I SAYFA 13
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Gökçe Yaşar 
evininin önünde
polis tarafından

darp edildi. 



Özellikle yaz mevsiminin baş tacı don-
durma, vitamin ve mineraller bakımından
zengindir. Dr. Fevzi Özgönül dondurma-

nın detayları hakkında bilgiler verdi. A, B, C, D ve E
grubu vitaminlerle birlikte kalsiyum, fosfor, magnez-
yum, sodyum, potasyum, demir ve çinko gibi mine-
raller vücudumuz için çok önemlidir, Özellikle
büyüme çağında bu ihtiyaçlarımızın önemi çok
daha fazla artar. Tüm bu vitamin ve minerallerin
alınması için en kolay ve en zevkli yol dondurma ye-
mektir. Dondurma, ilk olarak 3000 yıl kadar önce,
Çinliler tarafından üretilmiş. 1777 yılında ABD´ye
sıçrayan dondurma üretimi, 19. yüzyılın ortalarına
kadar sadece evlerde üretilen bir yiyecek olmuştur.
2000' li yılların ikinci yarısında dondurma üretimi
artık sanayileşme yoluna girmiştir.

Ne zaman yenmeli?

Şimdi hepiniz gündüz yiyin aman geç yemeyin içeri-
sindeki şeker nedeniyle göbek ve kalça olarak geri
dönmesin diye düşündünüz bile. Çok yanılıyorsu-
nuz. Dondurma yemek istiyorsanız sakın gündüz
yemeyin dondurmanın içindeki şekerin zararlı olma-
ması için, yenme zamanı akşam saat 22.00'den son-
radır. Yazlık bölgelerde akşam yürüyüşe çıkan birçok
sağlıklı kişi dondurmacı önünde kuyruk oluşturur-
lar. Hemen hemen hepsi sağlıklıdır, kilo problemi
yaşamazlar ve bizce de ilerideki yaşamlarında da
kilo problemi yaşamayacaklardır. Eğer dondurma
yemeyi hak etmek istiyorsanız gündüz vücudunu-
zun ihtiyacı olan besinleri sabah kahvaltısı ve öğle
yemeğinde iyice yiyin, bu yiyeceklerin iyice sindirile-
bilmesi için yemek yerken çok kolayca vücudun
şeker ihtiyacını karşılayan, tatlı ve hamur işi gıdalar-
dan uzak durun. Bırakın yedikleriniz iyice sindirilsin.
Sindirim için yaklaşık 7-8 saat süre tanıyın ve yedik-
lerinizin tamamı sindirildiğine emin olduğunuzda
eğer dondurma yerseniz bir problem yaşamazsınız.

diyetisyen Eda Balcı, yumurta alırken
dikkat edilmesi gereken noktalara dair tü-
yolar verdi. Organik yumurtaların nasıl

anlaşılacağını ve yumurtalar üzerindeki kodların
nasıl okunması gerektiğini anlatan Balcı, ''Bu kod-
lar, menşei ülke kodu ve sonrasında yumurtanın
hangi şehirde üretildiğine göre şehrin plaka kodunu
belirtmektedir" dedi. Yumurtaların üzerindeki kod-
larda ilk olarak 0,1,2,3 olmak üzere bir rakam,
menşei ülke kodu ve sonrasında yumurtanın hangi
şehirde üretildiğine göre şehrin plaka kodu yer aldı-
ğını belirten Balcı, "Kod '0' ile başlıyorsa 0 ile başla-
yan kod, yumurtanın tamamen organik bir şekilde
yetiştirildiğini ve tavuğa hiçbir hormon uygulanma-
dığını göstermektedir. Aynı zamanda tavuklar için
kullanılan yemler de organiktir. ‘0’ kodlu yumurta-
lar en sağlıklı ve en pahalı olan yumurtalardır. ‘0’
kodlu organik yumurtaların sarı kısmı yapay yem
ile beslenen tavukların yumurtalarına göre daha
küçük boyuttadır" açıklamasını yaptı. 
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PARMAK EMME
PELTEKLESTIRIYOR

STRESLİ 
DURUMLARDA 

ORTAYA ÇIKIYOR

Ç amlıca Medipol Üniversite Has-
tanesi Çocuk ve Ergen Ruh
Sağlığı ve Hastalıları bölümün-

den Uzm. Dr. Emin Çağlar, çocuklarda
parmak emme alışkanlığının ilerleyen
dönemde tedavi edilmesi gereken bir
sorun olduğunu belirterek aileleri uyardı.
Dr. Çağlar, parmak emme alışkanlığının
çocukluk döneminde görülen sorunlar-
dan birisi olduğuna değinerek, “Özellikle
okul öncesi dönemde ve ilkokul yılla-
rında görülen bu durum anne-babaları
endişelendirebilir. Ancak çocuk için
temel bir refleks olan emme davranışı,
yaşamın ilk yıllarında normal kabul edi-
lirken ilerleyen yıllarda devam etmesi du-
rumunda müdahale edilmesi gereken bir
sorun haline gelebilir. Çocuklarda par-
mak emme davranışı 3-4 yaşlarına kadar
herhangi bir sorun olmaksızın sürebilir.
Özellikle bu yaşlarda yüzde 23 ila 46
oranında parmak emme davranışı gözle-
nebilir. Dolayısıyla uzmanlarca sıklıkla 4
yaş ve üzerinde olan çocuklar değerlen-
dirmeye alınır ve tedavi planı uygulanır.
Bunun yanında parmak emme davranışı
genelde 9-10 yaşlarına kadar devam ede-
bilirken, çok nadir de olsa ilerleyen yaş-
larda da görülebilir” diye konuştu.

Stresli bir zaman dilimi

Parmak emme davranışının genelde
stresli durumlarda ortaya çıktığına işaret
eden Dr. Çağlar, şöyle devam etti: “Uyku
zamanı çocuklar için oldukça stresli bir
zaman dilimi olmaktadır. Dolayısıyla
yatma zamanı geldiğinde çocuklarda
emme davranışı görülebilir. Yine stres
oluşturan bir diğer durum da yeni bir
kardeşin gelmesidir. Bebeklik dönemine
özgü kabul edilen bir davranış olan
emme davranışını kardeşinde gözlemle-
yen çocuk, kaybettiği anne-baba ilgisini
yeniden kazanmak için önceki yaşlara ait
davranış olan parmak emme davranışı
gösterebilir. Parmak emme davranışı her
zaman psikolojik bir problemin sonucu
ya da nedeni olmayabilir. Tamamen be-
beklik dönemindeki emme davranışının
devamı da olabilir. Özellikle bebeklik dö-
neminde yalancı meme ya da uzun süren
biberon kullanımının bir devamı ya da
bu objelerin yoksunluğu olarak da
devam edebilir. O yüzden yapılan klinik
gözlem ve görüşmelerin sonucunda her-
hangi bir psikiyatrik soruna rastlanma-
yabilir.”

Sorun kalıcı olabilir

Dr. Çağlar, parmak emen çocukta görü-

lebilen bozulmaları ise şu şekilde anlattı:
“Emilen parmaklarda ciddi tahriş ve ya-
pısında bozulma görülebilir. Ayrıca diş-
lerde ve ağız yapısında bozulma, buna
bağlı olarak ses ve konuşmalarda bozul-
malar meydana gelebilir. Ön dişlerde
meydana gelen açıklık çocukta halk ara-
sında ‘peltek konuşma’ diye adlandırılan
bir problem yaşamasına sebep olabilir.
Eğer tedaviye kritik dönemde başlanmaz
ve parmak emme davranışı ilerleyen yaş-
lara (9-10 yaş) kadar devam ederse bu
ağız-diş problemi kalıcı hale gelebilir.
Parmak emme davranışı sebepleri ve so-
nuçları itibariyle sadece psikolojik kö-
kenli bir problem olarak
değerlendirilmemeli. Dolayısıyla uygula-
nacak tedavi planı birden çok branşın
katılımı olduğunda daha etkili sonuç alı-
nabileceği belirtilir. Çocuk psikiyatri ve
diş hekimi ile birlikte çalışıldığında so-
nuçlar daha parlak olur. Çünkü tedavi
aslında iki temel bileşenden oluşur. 
Birincisi diş hekimin yürüteceği fiziksel
tedavi; ikincisi bu davranışın altında
yatan psikolojik alt yapının çalışıldığı
psikoterapik tedavidir.” DHA

AcıbAdem Kayseri Hasta-
nesi Kadın Hastalıkları ve
Doğum Uzmanı Prof. Dr.

Gökalp Öner, kariyer planlanmasının
yanı sıra kemoterapi veya radyoterapi
görecek kadınların ileriki yıllarda
çocuk sahibi olabilmek için yumurta
dondurma işlemi yaptırabileceğini
söyledi. Yumurta dondurma işleminde
kadın yumurtalarının ileride kullanıl-
mak üzere saklandığını belirten Prof.
Dr. Gökalp Öner, "Yumurta rezervi ve
sayısı azalmış, erken menopoza giren,
kemoterapi ya da radyoterapi alarak,
kanser tedavisi görecek olan kadınlara
anne olma şansı tanınıyor. Bu kadınla-
rın yumurtalarını toplayıp, dondura-
rak saklayabiliyoruz. Yumurta
dondurma uzun yıllardır yapılan bir
işlem. Üstelik hasta açısından zor ol-
mayan, rahat bir işlem. Yumurtaları
karından toplayabiliyoruz. Topladığı-
mız yumurtaları da 10 yıl boyunca
dondurabiliyoruz. Bu da kadın anne
olmaya karar verdiğinde, bunun
mümkün olabileceği anlamına geliyor"
diye konuştu.

Ağrısız bir yöntem

Yumurta toplama işleminin anestezi

altında yapıldığını söyleyen Prof. Dr.
Öner, "Hastalarımız bu yöntemle hiç-
bir ağrı hissetmiyor. Gayet rahat bir
yöntem. Yumurta alım işleminde her-
hangi bir kesi ve dikiş yapılmıyor. İğne
ile yumurtaları topluyoruz. İşlem yap-
tığımız hastamızı, iki saat sonra ta-

burcu ediyoruz. Bazen yeterli yumurta
toplamak için birkaç seans gerekebili-
yor. Özellikle yumurta sayısı az olan
kadınlarda karından birkaç ay ara ile
yumurtalarını topluyor ve bunları don-
durabiliyoruz. Çeşitli nedenlerle gebe-
liği öteleyen kadınların yumurtalarının

dondurulmasının iki önemli avantajı
oluyor. Öncelikle genç yaşta don-
durma işlemi yapıldığı için yumurta
kalitesi yükseldiğinden gebelik elde
edilme ihtimali yükseliyor. Ayrıca, yu-
murta sayısı az olan ya da erken me-
nopoza giren kişiler de ilerde tüp
bebek yöntemi ile gebelik şansını yaka-
layabiliyorlar. Kendi kliniğimizde yap-
tığımız yumurta dondurma işlemi,
dünyada ve ülkemizde önemli merkez-
lerde yapılıyor” ifadelerini kullandı.

Planlarını öteliyorlar

Yumurta dondurma yönteminin yay-
gınlaşmasını istediklerini belirten Prof.
Dr. Öner, "Bazı kadınlar kariyer plan-
ladıkları için gebelik planlarını öteli-
yorlar. Yaş ilerledikçe hem yumurta
sayıları hem de kalitesi azalıyor. Nasıl
vücudumuz yaşlanıyorsa, yumurtalar
da 35 yaşından sonra yaşlanıyor.
Gerek kalitesi, gerekse sayısı düşebili-
yor. Bu tür planlama yapan kadınlar
yumurtaları toplatıp, dondururlarsa
ilerleyen zamanlarda hem daha rahat
hem de sağlıklı gebe kalma oranları ar-
tıyor. Bu yöntem kariyer ve çocuk
planlamasına son derece uygun" 
şeklinde konuştu. DHA

Çocuk için acele etmeyin

Çocuklarda parmak emme davranışının 4 yaştan sonra sorun haline geldiğine dikkati çeken Uzm. Dr. Emin Çağlar,
“Emilen parmaklarda, diş ve ağız yapısında bozulma meydana gelebilir. Ön dişlerde meydana gelen açıklık çocukta
halk arasında ‘peltek konuşma’ diye bilinen probleme neden olabilir. Eğer tedaviye kritik dönemde başlanmaz ve
parmak emme davranışı ilerleyen yaşlara kadar sürerse bu problemler kalıcı hale gelebilir” ifadelerini kullandı

BİRÇOK TEDAVİ YÖNTEMİ MEVCUT
Dr. Çağlar, tedavi yöntemleri hak-
kında da bildi verdi. Dr. Çağlar, “Par-
mağa aparey uygulanmasında
emilen parmağa çocuk ikna edilerek
aparey denilen zararsız bir aparat ta-
kılır. Çocuğun bu apareyi ağzına sok-
ması zor olduğu gibi parmak
emmeyi durdurmada davranışçı
bakış açısıyla düşünülerek, parma-
ğını ağzına götürdüğünde hatırlatıcı
(uyarıcı) görevi yapar ve emme dav-
ranışının azaltılmasına yardımcı olur.
Dişlere ark uygulamasında da par-
mağa takılan apareye benzer amaçla
kullanılan bu aparat, çocuğun dişle-
rine diş hekimince yerleştirilir. Bu
arklar aparey gibi ola işlevinin ya-
nında bozulan diş ve ağız yapısının
düzelmesinde de etkilidir. Psikolojik
tedaviler ise temelde iki boyutlu yapı-
lır. Bunlardan ilki aileye yönelik bilgi-
lendirme esaslı yapılan destek
çalışmalarıyken; ikincisi aileyle işbir-
liği içerisinde yürütülen davranışçı te-
davilerdir. Öncelikle aileye parmak
emme davranışı ile ilgili temel bilgiler

verilir. Bunun yanında aile içi dina-
mikler ve aile sistemini anlamaya yö-
nelik görüşme yapılır. Aile içindeki
işlevsizlikler ya da aileye yeni gelen
bir kardeş durumundan kaynaklı
parmak emme durumunda aileye ço-
cuğa nasıl yaklaşımda bulunacağına
ilişkin destek verilir. Davranışçı teda-
videki temel amaç da çocuğa parmak
emmeyi durdurmasını öğretmektir.
Küçük adımlarla ve aileyle işbirliği
kurularak yürütülür. Ailelerin bilmesi
gereken en önemli şey, bu davranışın
bir anda ortadan kalkmayacağıdır.
Ancak düzenli takip ve işbirliği ile bu
sorun ortadan kaldırılabilir” dedi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner, çeşitli nedenlerden dolayı çocuk sahibi olmayı ertelemek
isteyen kadınların yumurta rezervini 10 yıl dondurarak ileriki yıllarda yeniden çocuk sahibi olabileceğini söyledi.

DONDURMAYI 
GECE TÜKETİN!
Dr. Fevzi Özgönül, "Malum koron-
avirüs dönemindeyiz.Her ne kadar
yasaklarda gevşeme olsa da siz
sağlıklı olmak için bedeninizden
yasakları gevşetmeyin. Dondurmanın
içindeki şekerin zararlı olmaması için,
yenme zamanı gece saat 22.00’den
sonradır" ifadelerini kullandı.

Bu yumurta 
organik mi?
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Merkez Mahallesi'ndeki tekstil firmala-
rında birkaç aydır süren hırsızlık olayları
esnafı canından bezdirdi. Birkaç kişi tara-

fından yapıldığı düşünülen hırsızlıkların önüne ge-
çemeyen esnaf durumu polise bildirdi. İş
yerlerindeki güvenlik kameralarını inceleyen Güngö-
ren İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği
ekipleri, Emre Y. Olduğunu tespit ettikleri bir hırsızı
fiziki takibe aldı. Takip edildiğinden habersiz olan
Emre Y. 29 Mayıs Cumartesi günü gece 03.00 sıra-
larında Ziya Gökalp Caddesi üzerindeki bir iş yerine
girmek üzereyken polis ekiplerini fark etti. Dur ihta-
rına uymayan Emre Y. koşarak bir binanın çatısın-
dan iş yerine girdi. Çevrede güvenlik önlemi alan
polis, 2 saat süren uğraş sonucu Emre Y'yi çatıdan
indirdi. Gözaltına alınan Emre Y.'nin farklı tarih-
lerde 6 iş yerinden hırsızlık yaptığı tespit edildi.

15 İş yerinde hırsızlık 

"Geçen hafta oldu, bizim 80 bin liralık malımız gitti"
diyen iş yeri sahibi Davut Bulut sözlerine şöyle
devam etti: "Adamlar gelip çalıp çalıp gidiyorlar.
Kendi malları gibi dolduruyor alıp götürüyor. Yuka-
rıdaki sokaklarda da öyle. 15 iş yerinde hırsızlık
oldu. Zaten iki bayram arasında yapıyorlar bu hır-
sızlığı, gittiler ama gene gelip çalarlar. Buradan çal-
mazlarsa başka bir yerden çalarlar. Yazık günah.
Sabah 06.00'da kalkıp geliyoruz. Gece gündüz çalı-
şıyoruz. Hal böyleyken bir tanesi gelip çalıp gidiyor."
Gül Bulut ise "Geçen hafta bu sokakta bir hırsızlık
oldu. Yaklaşık 15 dükkan soyuldu. Benim de param
ve altınlarım çalındı. Ama benimki daha önce gün-
düz oldu. Esnaf olarak muzdaribiz. Dün de alt so-
kaklara girilmiş. 3 bin lira param ve altınlarım
çalındı" dedi. 

Önce keyif yapıyor

Necati Akçeken da" Bu hırsız rahat artık. Burayı kendi
mahallesi bellemiş. Herhalde 13-14 tane dükkan
oldu. Kafasına göre hem keyif yapıyor hem hırsızlık
yapıyor. Bizim buradan aşağı yukarı 20-25 bin lira
paramızı aldı. Kimi yerden 50 bin lira almış, kimi yer-
den mal almış. Oturuyor kahve içiyor, parfüm sıkıyor.
Hırsızlık yapmadan önce bir keyif yapıyor. Herkes şi-
kayetçi herkesin polis tutanakları var" diye konuştu.
İmdat Demirel "İki haftadır dadandı hırsızlar buraya,
her sabah geldiğimizde ya para ya bir bilgisayar kom-
şularda birinde çalınıyor. Burasıda bizim komşumu-
zun yeri, burası 3.kat olmasına rağmen demirlerden
tırmanıyor. Pencerede demir yoktu, yeni yapıldı
demir. Burada giriyor. Çikolatasını da çalıyor. Alarm
çaldıktan sonra 3 bin liralık bilgisayarı çalıyor kaçıyor.
Çoğu komşumuzun bayağı zararı var. 50 bin lira 60
bin lira zararı olan var. Kendi keyfine göre kahvesini
dahi içiyor içeride" dedi. DHA

Alibeyköy Barajı'na giren
15 yaşındaki Adil Halife
boğuldu. Gencin cansız be-

deni  Sultangazi Haseki Eğitim ve
Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 15
yaşındaki Adil Halife, bir arkadaşıyla
Alibeyköy Barajı'na geldi. Baraja
giren Halife, gözden kayboldu. İhbar
üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağ-
lık ve su altı ekipleri sevk edildi. Su al-
tında yapılan üç saatlik çalışma sonra

Adil Halife bulundu. Durumdan ha-
berdar olan gencin ailesi ve yakınları
da olay yerine geldi. Sudan çıkarılan
Halife'yi gören yakınları sinir krizi ge-
çirdi. Olay yerinden hazır bekleyen
ambulansa alınan Adil Halife'ye sağ-
lık ekipleri kalp masajı yaptı. Sultan-
gazi Haseki Eğitim ve Araştırma
Hastanesi'ne kaldırılan Adil Halife
burada yapılan tüm müdahalelere
rağmen hayatını kaybetti. DHA

Tekstilcilerin 
kabusu oldu

O lay Maltepe Başıbüyük Barajı yakı-
nında dün saat 14.30 sıralarında mey-
dana geldi. Baraja balık tutmaya

gelenler yarı çıplak hareketsiz yatan kadını göre-
rek polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine
olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk
edildi. Sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini
belirledi. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çev-
redekileri uzaklaştırdı. Olay yeri inceleme ekiple-
rinin yaptığı ilk incelemede kadının boğazının
kesilerek öldürüldüğü anlaşıldı.

Kayıp ilanı verilmiş

Polisin olayla ilgili yaptığı soruşturmada, cese-
din dün kayıp ilanı verilen 37 yaşındaki Şahigül
Buluş'a olduğunu tespit etti. Polis çevrede geniş
çaplı delil çalışması yaptı. Çevredekiler, polisin
çalışmalarını film izler gibi izledi. Polis ekipleri,
barajın üst tarafında çalışmaları izleyenleri
uzaklaştırdı. Olay yeri ve savcının çalışmasının
ardından ceset, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. 

2 şüpheli gözaltına alındı

Polis Şahigül Buluş'un, M.T.(28) isimli erkek
ve S.B. isimli kadın ile birlikte 3 Haziran 2021
tarihinde saat 21.30 sıralarında ikametinden
ayrıldığı tespit etti. 2 şüpheliyi yakalanarak,
gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili 
soruşturması devam ediyor. DHA

OlAy, perşembe akşamı Os-
manbey Ergenekon Cadde-
si'ndeki giyim mağazasında

meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir
üniversitede öğretim görevlisi olan Hilal
Karakaş , alışveriş yapmak için mağa-
zaya girdi. Çantasını koltuğa koyan Ka-
rakaş, giysileri incelemeye başladı. Bu
sırada, mağazaya giren 3 kadın, alışveriş
yapacakları izlenimi vermek için giysileri
kontrol ederek Hilal Karakaş'ın yanına
geldi. Tanınmamak için başörtüsü takan
ve yüzlerini maskeyle gizleyen kadınların
2'si perdeleme denilen yöntemle mağaza
çalışanlarını oyalarken, diğer kadın, Hilal
Karakaş'a hissettirmeden çantasının üze-
rini mağazadaki bir tişörtle kapatarak,
kucağına aldı. Kadınlar, daha sonra,
alışveriş yapmaktan vazgeçmişler gibi
davranarak çantayla birlikte dışarı çıka-
rak kayıplara karıştı. Bir süre sonra çan-
tasının bıraktığı yerde olmadığını fark
eden Hilal Karakaş, durumu mağaza ça-
lışanlarına ileterek güvenlik kameralarına
bakmak istedi. Kamera görüntülerini iz-
ledikten sonra çantasının 3 kadın tarafın-
dan yanı başından çalındığını gören
Karakaş, polis merkezine giderek şika-
yetçi oldu.

Bunlar bir şebeke

Mağaza sahibi Bahattin Çelik, öğretim

görevlisi Hilal Karakaş'ın çantasını çalan
3 kadının bir süredir özellikle Arap turist-
lere yönelik hırsızlık olayları gerçekleştir-
diğini belirterek "Bunlar bir şebeke. Aynı
sistemle aynı numaraları tekrarlayıp hır-
sızlık yapıyorlar. Arap görünümünde ge-
liyorlar. Özellikle Arap müşterileri tercih
ediyorlar. Yüzlerini maske ile kapatıp,
perdeleme sistemi yapıp hırsızlığı gerçek-

leştiriyorlar. Birkaç kere kayıt aldık, po-
lise verdik. Bunun arkası kesilmiyor. Bu
şebekeyi çökertmeleri gerekiyor. Çok
mağdurlar var. Biz personelimizi uyarı-
yoruz, kendimiz tetikte oluyoruz. Özel-
likle yabancı turistleri mağdur etmemek
için mücadele veriyoruz. Misafir olarak
geldikleri Türkiye'de bu konuda sıkıntı
olmadığını bildirmek için. Ama yine de

kalabalığı tercih edip, yapıyorlar. Dün
akşam da yine aynı şebeke, 3 kişiler. Aynı
sistem; kalabalığı tercih edip perdeleme
sistemiyle, elemanlarımızı oyalıyorlar,
bizim ürünleri çalıp, alarm olmasına
rağmen folyo ile ürünü kapatıp çantayla
birlikte alıp çıkıyorlar. Geçen de bir müş-
terimizin 4 bin doları çalındı. Bir ay önce
de 2 tane telefon çalındı. Özellikle bu
bölge de takılıyorlar" diye konuştu.

Tam profosyoneller

Çantasının içinde elektronik eşyaları ve
okulla ilgili evraklar olduğunu söyleyen
Hilal Karakaş ise "Dün sekiz sularında,
akşam üzeri, alışveriş yapıyordum. Ka-
panmak üzereydi her yer. Çantamı
önüme koydum, dizimin yanında. 3
kadın benimle birlikte girdiler. Hiçbir şey
almadan çıktılar. Ve çıkarken de zaten
önümü kapattıkları için mağaza müdürü
ya da orada çalışanlar tam olarak orada
ne olduğu görmedi.  Çantanın üzerini
kapatarak gittiler. Ben fark ettiğimde
zaten çıkmışlardı. Herkes de alıştığı için,
kimse peşine de düşmedi. Orası zaten
Osmanbey. Peşine düşsek de bulamayız.
En son karakola gitmek zorunda kaldım.
Daha dikkatli olacağım ama yine de çok
üzgünüm. 3 tane kadın şehrin bir çok ye-
rinde bir çok mağazada bunu profesyo-
nelce yapıyorlar" dedi. DHA

15 YAŞINDAKİ GENÇ BOĞULDU

BOGAZINI KESEREK 
OLDURDULER

Müşteri gibi davrandılar!

Maltepe Başıbüyük Barajı'nın yanındaki yeşillik alanda polise kayıp başvurusunda bulunulan 37 yaşındaki Şahigül
Buluş, boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulundu. Kadının en son evinden birlikte çıktığı 2 kişi gözaltına alındı.

Şişli'de, bir giyim mağazasına müşteri gibi giren 3 kadın, perdeleme yöntemiyle bir müşterinin
çantasını çaldı. Mağazadaki tişörtlerden biriyle çantanın üzerini kapatıp, alışverişten vazgeçmişler
gibi davranarak dışarı çıkan kadınların gerçekleştirdiği hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı

Güngören'de birkaç aydır tekstil firmala-
rına dadanan ve esnafı canından bezdi-
ren hırsızlardan biri polisin fiziki takibi
sonucu suçüstü yakalandı. Tekstil firmala-
rında yaşanan hırsızlıklar güvenlik kame-
ralarına yansırken, daha önce 6 iş yerine
girdiği tespit edilen hırsızın yakalanması
cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

Hafif ticari araca çarptı
Pendik’te, minibüsün çarptığı hafif ti-
cari araç devrildi. Kaza, önceki gün 14.30
sıralarında, Pendik Velibaba Mahallesi

Dolayoba Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir mi-
nibüs, 2 hafif ticari aracın arasından geçmek istedi.
Ancak yolun sağından ilerleyen hafif ticari araca
çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç devrildi,
içinde bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Çevre-
dekilerin yaralıların yardımına koştuğu kaza, güven-
lik kameralarına yansıdı.

Bir hayli kalabalıktı

Kazayı gören Fırat Onan, "Kısıtlama olmadığından
burası bir hayli kalabalıktı. Minibüs araca çarptı,
araç devrildi. Araçların içerisinde çocuklu aileler de
vardı. Panik havası oluştu burada. Neyse ki ağır ya-
ralanan olmaması ,tek tesellimiz. Burası biraz uzun
cadde olduğu için araçlar sürat yapıyorlar. Bundan
dolayı da ara ara kazalar oluyor. Bazen kırmızı
ışıkta düğmeye basmamıza rağmen sürücüler dik-
kate almayıp devam edebiliyorlar” dedi. Sinan Toso
ise “Zaten hızlı gidiyor. Burada bir çözüm bulun-
ması en mantıklısı olur. Yaya geçidini de kimse
umursamıyor. Ön kaldıran motosikletler, süratli araç
kullanan gençler, eksik olmuyor burada. Burası çok
tehlikeli. En küçük bir hata can kaybına neden olabi-
lir. Gördüğünüz gibi araçlar roket gibi geçiyor.
Kimse yavaşlamıyor” diye konuştu. DHA

AvcılAr’dA A.Ö.’ye ait işye-
rinden 7 bin kumanda ve çanak
antenlerde kullanılan 2 bin

LNB cihazı çalındı. İstanbul Emniyet
Müdürlüğü ekipleri, çalınan malzemeler-
den 13 koli içerisinde bin 300 LNB’nin
Beyoğlu İlçesi’ndeki Bereketzade Mahal-

lesi Okçumusa Caddesinde bulunan bir
hana götürüldüğünü belirledi. Gözaltına
alınan T.D.’nin (36) ifadesi üzerine çalıntı
malları sattığı öne sürülen Ş.Y. (31) ve
B.T. (46) Esenler ilçesinde yakalandı. İki-
liye malzemeleri sattıkları iddia
edilen F.Ö. (48) ve M.K. (52) ise, Güngö-

ren ilçesinde, 17 koli içinde 5 bin 300 ku-
manda ile birlikte yakalandı. Ele geçirilen
malzemeler sahibine teslim edilirken, ‘Suç
Eşyasının Satın Alınması veya Kabul
Edilmesi’ suçundan gözaltına alınan 5
şüpheli, sevk edildikleri adliyeden tutuk-
suz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Çalınan bin 700 kumanda ile 700 LNB
henüz bulunamazken, kimliği tespit edilen
hırsızlık şüphelisinin yakalanması için ça-
lışmalar,  devam ediyor. DHA

Beyoğlu’nda buldular!
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SARIYER Akademi 2021-2022 yılının ka-
zanan öğrencilerini Sarıyer TV’den yapı-
lan canlı yayın ile duyurdu. İsimlerinin 

açıklanması ile mutluluklarını aileleriyle paylaşan 
çocukların coşkusu görülmeye değerdi. Toplantıya 
Sarıyer Akademi’de eğitim veren tüm öğretmenler 
ve pandemi nedeniyle az sayıda veli ve öğrenci ka-
tıldı. Konu eğitim olunca her aşamasını büyük bir 
titizlikle takip eden Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü 
Genç’in de aralarında bulunduğu toplantıda geç-
mişte ve günümüzde Türk gençlerinin ulaşmış ol-
dukları önemli başarılara değinildi. Yaptığı 
konuşma ile öğrencilere ve velilere seslenen Başkan 
Genç, “Milli Eğitim Bakanlığı ile yarışmak gibi bir 
imkânımız yok ama kurumun bizim kurslarımıza 
ihtiyaç duymadan eğitimi kaliteli hale getirebilme-
sini isterdim. Ama olmuyor. Biz de o yüzden eli-
mizden geldiğince bu işin ucundan tutmaya 
çalıştık ve Sarıyer Akademi’yi oluşturduk” dedi. 

Daha ileriye götürmeliyiz 

Kendisini velilerin arayarak online derslere katıla-
mayan çocuklarının olduğunu söylediklerini ifade 
eden Başkan Genç, "Bu durum bizler için bir zu-
lümdür” dedi. Genç konuşmasına şu sözlerle 
devam etti: “Ben çocuklarımızın bizim gençliği-
mizde yaşadığı sıkıntıları yaşamalarını istemiyo-
rum. Bu ülke çok zor dönemlerden geçerek bu 
günlere geldi. Bizim çocuklarımız dünyayı tedavi 
edecek aşıyı buldu. Bugün iki Türk ismin bulduğu 
aşı ile Covid – 19 tedavi ediliyor. Benim sizlerden 
isteğim şu sevgili anne babalar, bu toplum eğitim 
olmaksızın, birlik beraberliğini kaybediyor olmanın 
önüne geçemezse zor günler bizi bekliyor demektir. 
Bu çocukların elinden tutmazsak yarın çok farklı 
şeyler olacak. Dünyanın en iyisi olmak, örnek 
olmak için bu çocukları daha ileriye götürmemiz 
lazım” 

Gençlere ihtiyacımız var 

Genel hatları ile Sarıyer Akademi’de yürütülen eği-
tim sisteminden söz eden müdür Sami Görey; aka-
demi de başarıya nasıl ulaşıldığına, canlı derslere, 
dijital içeriklere değindi. İnternet tabanlı eğitim sis-
teminin doğru kullanıldığı zaman çok verimli so-
nuçlar doğurabileceğinin altını çizen Görey, 
konuşmasında şu başlıklara değindi: “Ülkenin üre-
tebilmesi gerekiyor. Bunun için de düşünebilen 
gençlere ihtiyaç var. Biz öğrencinin düşüncelerini 
hayata geçirebilmesi adına onların tasarım yapabi-
leceği, yazılım yapabileceği ve ürün olarak çıktı 
alabileceği ortamı sağlayacağız. Başkanım daha 
çok öğrenciye ulaşmamız gerektiğini söyledi ve 
böylece hibrit eğitim sistemine geçmeye karar ver-
dik. Akademi artık 7 gün boyunca çalışacak. Sarı-
yer Akademi’de çocuklar eksiklerini görüyor, 
değerlendirmelerini yapıyor ve online olarak iste-
diği her an derslere erişebiliyor. Hibrit eğitim sis-
temi ile ders almaya başlayacak olan 700 
öğrencimiz de Akademi imkanlarından sınırsız 
şekilde yararlanabilecek."

ATAŞEHİR Belediyesi iş birliğiyle bisiklet 
sporunun yaygınlaşması ve ulaşımda bi-
sikletin kullanımını arttırmak için; Bisik-
letliler Derneği, Migros, Ataşehir Kent 
Konseyi, İSPARK, ETİ Gıda, Peugeot Bi-
siklet, Denge Elektronik ve İnteraktif 
Çevre kurumları doğa dostu bir organi-
zasyona imza atıldı. 
Her yaştan amatör ve profesyonel bisiklet 
tutkunları birbirinden renkli bisikletleriyle 
etkinlik alanında bisikletlerine binerek pe-
dallarını bu kez de doğa ve çevre için çe-
virdiler. Günün anısına Ataşehir 
Belediyesi ve Eti Gıda tarafından katılım-
cılara minik hediyeler dağıtıldı. Ataşehir 
Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu ta-
rafından ise fidan dağıtımı yapıldı. Etkin-

lik alanına bisikletleriyle gelenlere ve de-
polarda atıl olan bisikletlerini getirenlere 
noter huzurunda düzenlenen çekilişle 10 
adet bisiklet hediye edildi. 

Çocuklara hediye edilecek 

Çok sayıda gönüllü, köy okullarındaki 
çocuklara bağışlanması için kullanmadık-
ları bisikletlerini de getirdi. Bakım ve ona-
rımları yapılan bisikletler çocuklara 
hediye edilecek. Tamir edilemeyeler ise 
geri dönüşme kazandırılacak. Düzenle-
nen etkinliğe; Ataşehir Belediye Başkan 
Yardımcıları Sadık Semih Kayhan, Hüse-
yin Hışman, belediye birim müdürleri ile 
çok sayıda Ataşehirli katıldı. Daha temiz 
bir çevre ve Ataşehir için çeşitli etkinlikler 

düzenlediklerini söyleyen Ataşehir Beledi-
yesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü 
Ayten Kartal, “Bu yıl çevre şöleninde sağ-
lıklı, güvenli, doğa dostu bir organizas-
yon düzenledik. İnsanların bisiklet 
sporuna yönelmesi hem de doğanın ko-
runması için bisikleti tercih edilmesini 

Ataşehir Belediyesi olarak destekliyoruz. 
Ataşehirimizde 11.000 metre bisiklet yolu 
yapıldı. Yeni bisiklet yolları yapılmaya 
devam edilecek. Amacımız bisiklet kulla-
nımını Ataşehir'de’ daha çok yaygınlaştır-
mak. Bu farkındalığı hep birlikte 
oluşturacağız” diye konuştu.

BELİRSİZLİK insanı en fazla strese 
sokan bir durum... Rus yazar Dosto-
yevski’nin ‘Belirsizlik canınızı 

yakar, üstelik belirsizlik ne kadar çoksa o 
kadar yakar’ dediği gibi... Gelecek de belir-
sizliği barındırır bir yerde... Bu yüzden gele-
ceği kestirmek insanı hem strese sokan ama 
aynı zamanda dayanılmaz bir arzudur... Ge-
leceği tahmin etmek mümkün mü... Bence 
kesin olarak tahmin etmek imkansız... Bu 
konuda başarılı olduğunu söyleyenlerin de 
detaylara girince yanıldıkları görülüyor... 
Her şeye rağmen geleceği kaba hatları ile 
kısmen de tahmin etmek belki mümkün sa-
nırım... Ancak bunun için farklı disiplinler-
den bilgilerle donatılmış olmuş şart... 

*** 
Bunları şunun için yazdım... İki haftalık 

Amerikan TIME dergisinin kapak konusu 
‘Destination 2030’ idi... Yani on yıl sonraki 
geleceği düşünmek... Türkiye’de TIME der-
gisini düzenli veya düzensiz takip edenlerin 
sayısının yüksek olduğunu sanmıyorum... 
Tabii bunda lisan bilgisi, derginin ücretinin 
de etkisi olduğuna inanıyorum...  Ayrıca 
içinde bulunduğumuz iletişim çağında dergi 
veya gazetelere ilginin azalması da diğer bir 
faktör sanırım... 

*** 
Derginin yayın yönetmeni Edward Fel-

senthal ‘Destination 2030 adlı iddialı, on 
yıllık bir projeyi başlatıyoruz. COVID son-
rası dünya için bir rehber olacak...’ diyor... 
ve ‘Dünya COVID sonrası bir gelecek için sı-
fırlanırken, nasıl daha sağlıklı, daha daya-
nıklı ve daha adil bir dünya inşa 

edeceğimize odaklanacağız. 
Geleceğin eğitim ve çalışmanın geleceğin-
den gerçeğin geleceğine kadar dünyanın en 
yenilikçi düşünürlerinden bazılarıyla konu-
şacağız’ diye yazıyor... 

*** 
Neden 2030... Nerden çıktı bu 2030... 

Bu, Birleşmiş Milletler’in sürdürülebilir kal-
kınma hedeflerinin – eşitlik, yoksulluk, sağ-
lık, büyüme ve sürdürülebilirlik – 
karşılanacağı yıl... Bu kriterler BM'nin her 
üye devleti tarafından nadir görülen bir kü-
resel fikir birliği ile benimsendi... 2030'a 
kadar, daha iyi bir dünyaya giden yolda olup 

olmadığımızı bileceğiz... 
*** 

Zaman hızla akıp gidiyor... 2030’a giden 
yolculuk devam ediyor... Geriye dönüp ba-
karsak 2000’li yılların başında geleceğe 
ümitle bakıyorduk... Francis Fukuyama’nın 
bayraktarlığını yaptığı ‘Küreselleşme bütün 
dünyaya refah getirecek’ hareketi dünyayı 
sarmıştı... 2000’lerin başında hayal olan bir 
çok teknolojik gelişme geçen 20 yılda ya-
şandı... Umutlar artmıştı... 

*** 
Beklenmedik COVIT salgını oldu... 

Benim de çok sevdiğim ünlü şair Orhan Veli 
Kanık’ın  ‘Birdenbire’ isimli şiirinde dediği 
gibi oldu...  / Her şey birdenbire oldu / Bir-
denbire vurdu gün ışığı yere / Gökyüzü bir-
denbire oldu / Mavi birdenbire /  Orhan Veli 
Kanık’ın ölümü de çok hazindir... 10 Kasım 
1950 gecesi, Ankara'da karanlık bir so-
kakta yürürken belediyenin açtığı çukura 

düşer... İki gün sonra beyin kanamasından 
ölür... Vefat ettiğinde henüz 36 yaşındaydı... 
Şiirlerini bulup okumanızı tavsiye ederim... 

*** 
‘Birdenbire’ ortaya çıkan COVIT salgın 

bırakın geleceği kestirmeyi,  geleceğe dair 
iyimser bakışları da değiştirdi... Salgın sıra-
sında ülkelerin tek bir maske için nasıl bir-
birlerine düşman kesildiğini gördük... 
Hani ‘küreselleşme’ vardı... Sınırların olma-
dığı dünyada herkes refah içinde olacaktı... 
Bu da ‘küreselleşme’nin diğer yüzünü gös-
terdi galiba... Salgına karşı tek çare olan 
aşı konusundaki çekişmeye bakın... Üretim-
den satışa, sevkiyatını engellemeye varan 
bir gerilim içinde dünya... Geçen 20 
yılda ‘küreselleşme’ adı altında başka bir 
yöne gidilmiş galiba... Bu yüzden 2030’a 
giden yolda tüm bunları düşünüp dünyayı 
herkes için insanca yaşanabilir bir hale ge-
tirmenin yollarını aramalıyız sanırım...

‘Küreselleşme’ ve belirsizlik üzerine

A vcılar Tahtakale ve Başakşehir 
Bahçeşehir Mahalleleri, kaçak 
hafriyat döküm alanı haline 

geldi. Mahallelerde yapılan inşaatlardaki 
atıklar, kimliği belirsiz kişilerce boş alan-
lara dökülüyor. İki mahalledeki tüm boş 
alanlar, yapılan hafriyat dökümü nede-
niyle inşaat atıkları ile doldu. Atıkların 
içinde cam, kum, taş ve farklı türdeki atık-

lar yer alırken, vatandaşlar mahallelerinin 
kaçak döküm sahası olarak kullanılmasın-
dan rahatsız. Günde 15-20 kamyon ve 
kamyonetin kaçak olarak döküm yaptığı 
iddia edilirken, bırakılan bazı atıkların da 
kimyasal olduğu öne sürüldü. Bırakılan 
atıklar ise drone ile havadan görüntü-
lendi. 3 kişinin kaçak döküm yaptığı anlar 
ise bir vatandaş tarafından cep telefonu 

kamerası ile kaydedildi. 

Bu işi çözemedik 

Avcılar Tahtakale Mahallesi Muhtarı Ser-
kan Vatansever, her gün döküm yapıldı-
ğını belirterek, "Şu an Tahtakale 
Mahallesindeyiz. Mahallemizden en 
büyük sorunlarından biri kaçak dökümler. 
Büyük kamyonların ve kamyonetlerin, 
kaçak dökümler yapılıyor. Bu kamyonlar, 
fabrikalardan inşaatlardan aldıkları atık-
ları aslında dökmeleri gereken yerler var. 
Buraya dökmek çok maliyetli olduğu için 
burada buldukları boş olan yerleri tercih 
ediyorlar. Bunlardan bir tanesi bizim ma-
hallemiz. Burada her gün kaçak dökümle 
karşı karşıyayız. Zabıta, ekip arkadaşları-
mız, emniyetteki arkadaşlarımız hepsi bu 
işle çok mücadele ediyorlar ama bir türlü 
bu işi çözemedik. Birkaç gün önce artık 
neredeyse caddenin ortasına kamyonlar 
kaçak döküm yapmaya başladı. Buna bir 

türlü çözüm bulamıyoruz. Büyük bir ma-
halleyiz. Yaklaşık 80 bin nüfuslu bir ma-
halleyiz. MOBESE kameramız olmadığı 
için bir türlü buna çözüm bulamıyoruz" 
dedi. 

Zehirli atıklar var 

Bırakılan atıkların içinde kimyasal ve ze-
hirli olanların da bulunduğunu belirten 
Vatansever, "Çok büyük tepkiler var. Bir 
defa bu atıklar zararlı. Bunların içlerinde 
kimyasal ve zehirli atıklar var. Aynı za-
manda bu kamyonlar yasal bir işlem yap-
madığı için devamlı korku içinde, çok hızlı 
hareket etmek zorundalar. Sokak arasında 
bir kamyon 120 kilometre hızla, polisten 
kaçarken hareket ediyor. Cezası bildiğim 
kadarıyla damper havadayken yakalanırsa 
90 bin lira cezası var. Bu da imkansız. 
Damper tam kaçak döküm yaparken ya-
kalama ihtimali hiç yok diyebiliriz" ifade-
lerini kullandı.

KACAK DOKUM 
ALANI; AVCILAR!
Avcılar ve Başakşehir'deki iki mahalle inşaatçıların kaçak hafriyat döküm alanı haline geldi. İnşaatlardan çıkan kamyon ve 
kamyonetler, boş buldukları alana atıklarını bırakırken, mahalle sakinleri tepki gösterdi. Tahtakale Mahallesi Muhtarı Serkan 
Vatansever, "Gerçekten mahallemiz kaçak döküm alanına döndü. Paralı tesislerde bile bu kadar döküm yoktur" dedi.

Öğrenciler  
kilitlendi

Sarıyer Akademi’ye kabul sınavının 
sonuçları Sarıyer TV’nin, Boğaziçi Kül-
tür ve Sanat Merkezi’nde yaptığı canlı 
yayın ile açıklandı. Günlerdir heye-
canla bekleyen öğrenciler, velileri ile 

birlikte ekran başına kitlendi

Halit ÇELİKBUDAK

hcelikbudak@gmail.com

info@gazetedamga.com.tr

MAHALLELERİNİN kaçak döküm ala-
nına döndüğünü belirten muhtar 
"Ortalama günde 15 - 20 kamyon 
döküm yapıyor. Bizim bildiğimiz bu, 
belki daha fazla olabilir. Daha az ola-
maz. Bir mahalleye döküm yapıyor. 
Gerçekten mahallemiz kaçak döküm 

alanına döndü. Paralı tesislerde bile 
bu kadar döküm yoktur.  
Parası ile döküm yapılan tesisler de 
bu kadar döküm yapıldığını düşün-
müyorum. Bizim mahallemizde maa-
lesef böyle ciddi bir döküm var" 
şeklinde konuştu. DHA 

MAHALLEMİZ KAÇAK DÖKÜM ALANINA DÖNDÜ 

Ataşehir’de çevre şöleni 
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BUNU AZ BILE
BENZETMISSIN!
E senyurt'ta 20 Aralık 2020'de bir site içinde dola-

şan kadının, polis tarafından darp edilmesine
ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çık-

mıştı. Yaşananlarını anlatan Gökçe Yaşar (32), "Ya-
şadığım site içerisinde, arkadaşımın evinden çıktım
kendi evime giderken benim arkamdan polis girdi si-
teye ve direkt benim yanıma geldi. Nereye gittiğimi
sordu, kaba bir üslupla. Evime gittiğimi söyledim.
Daha sonra araçtan indi ve benden kimlik sordu.
Tabii bu arada bana küfürler ediyor. Kimliğimin ya-
nımda olmadığımı ve üzerimde şort olduğunu, eve
gidersek kimliğimi alabileceğimi ve şortumu değişti-
rip karakola gidebileceğimizi söyledim. Bana yumruk
attı ve ben yere düştüm. Benim göğüs kafesime otu-
rup beni etkisiz hale getirdi. Dakikalarca beni darp
etti. Zaten belli bir süre sonra bilincim kapandı
benim. Daha sonra beni ters kelepçe yaparak ekip
otosuna bindirdi. Ekip otosunda da beni gidene
kadar darp etti" ifadelerini kullandı.

Doktor üzerime yürüdü

Yaşar, "Esenyurt Devlet Hastanesi'ne götürdüler
beni. Orada beni hiç muayene bile etmeden darp ra-
poru da vermediler. Sadece burnumda çizik olduğu
söylendi. Oradaki doktor 'Ne oldu bunu az benzet-
mişsin' diyerek benim üzerime yürüdü. Daha sonra
beni tekrar karakola götürdüler, sabah 7'de karakol-

dan çıktım ve Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne gitti ve
oradan darp raporu aldım. Bunlar iki kişilerdi. Gö-
rüntülerde de var zaten, üç tane de güvenlik tepemde
sadece bekliyorlar. Polis güvenliğin üstü olduğu için
güvenlikler bir tepkide bulunamıyor. Şu an bekliyo-
rum ve onun ceza almasını istiyorum" ifadelerini
kullandı.

Evime çiçek yolladı

Olaydan sonra kendisi ile yakından ilgilenen Esen-
yurt İlçe Emniyet Müdürü Recep Tepebaşı'na teşek-
kür eden Yaşar, "Bu süreçte Recep Tepebaşı, Esenyurt
İlçe Emniyet Müdürü, bana destekleri için çok teşek-
kür ederim. Evime çiçek gönderdiler, aradılar, sordu-
lar. Bütün polislere karşı bir tepki değil aslında ama
gerçekten böyle işini iyi yapmayan, kötüye kullanan
polisler yüzünden de tabii ki iyileri karalamak iste-
mem ama gerçekten böyle polislerin çalışmaması ge-
rektiğini düşünüyorum" dedi. İstanbul Emniyet
Müdürlüğü'nün konu ile ilgili yaptığı açıklamayı
kabul etmediğini söyleyen Yaşar; "İstanbul Emniyet
Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamayı okudum. Kesin-
likle o açıklamayı kabul etmiyorum. Alkol oranı, pro-
mil çok düşük zaten. Ayrıca benim elimde çanta
yoktu, ben hiçbir şekilde ona vurmadım. Ayrıca si-
tede dümdüz yürüyorum, bağırmadım, çağırmadım.
Ben o suçlamaları kabul etmiyorum" dedi. DHA

Başkan Gerenli
sokakları süpürdü!

Vanlılar yer 
sofrasında

LÜLEBURGAZ Belediyesi 5 Haziran Dünya
Çevre Günü’nde anlamlı bir farkındalık etkinli-
ğine imza attı. 2021 yılını “Çevre Yılı” olarak kut-
layan Lüleburgaz Belediyesi bu kapsamda
mahalleliyle sokakları temizleme etkinliği gerçek-
leştirdi. Çok sayıda kişinin katıldığı etkinlikte
çevre kirliliğine karşı dikkat çekilerek, bireylerin
çevreleri kirletmemeleri yönünde farkındalık
oluşturuldu. Etkinliğe Başkan Gerenli’nin yanı
sıra Başkan Yardımcısı Gökhan Kaya Atay, Ko-
casinan Mahalle Muhtarı Esra Birol, Lüleburgaz
Belediye Meclis Üyeleri Burcu Sabancılar, Nihal
Organ, Halime Gülcan Ayışığı, Görkem Şişko ve
Lüleburgaz Belediyesi daire müdürleri katıldı.  

Süpürge ordusu işbaşında 

Gerçekleştirilen etkinlik öncesi Kocasinan Ma-
hallesi sakinleriyle açık havada bir araya gelen
Başkan Gerenli mahalle sakinlerinin sorunlarını
ve taleplerini tek tek dinledi. Daire müdürlerinin
de bulunduğu açık hava toplantısında sorunları
not alan Başkan Gerenli, sorun ve talepleri daire
müdürlerine iletti. Toplantının ardından katılan
mahalle sakinlerine eldiven ve çalı süpürgesi da-
ğıtıldı. Süpürgeleri alan mahalleliler Başkan Ge-
renli’yle birlikte yaşadıkları sokakları tek tek
süpürmeye başladı. Başkan Gerenli’nin de en
önde yer aldığı temizlik etkinliğinde vatandaşlara
çöplerini çöp kutularını atmaları yönünde uyarı-
larda bulunuldu. 

Kirletmemek bizim elimizde

Temizlik etkinliğinde konuşan Başkan Gerenli
Lüleburgaz Belediyesi’nin daha temiz ve yaşana-
bilir bir Lüleburgaz için canla başla çalıştığını
vurgulayarak, “Ancak kirletmemek hepimizin
elinde. Geçmişte hepimiz kendi evimizin önünü
süpürür, yerlere çöp atmazdık. Benim bu konuda
Lüleburgaz halkına inancım tam. Bu kent hepi-
mizin. Hep birlikte havasıyla, doğasıyla, temizli-
ğiyle daha iyi yaşanabilir bir Lüleburgaz için
elimizi taşın altına koyacağız” dedi. 

VAN'DA, 1 Haziran 2014 tarihinde 51 bin 793 ki-
şinin katılımıyla gerçekleştirilen kahvaltı, rekor kı-
rarak, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
‘Dünyanın en kalabalık kahvaltı sofrası’ rekoru-
nun kırılmasıyla da her yıl haziran ayının ilk
pazar gününün ‘Dünya Kahvaltı Günü’ olması
kararlaştırıldı. Van Ticaret ve Sanayi Odası’nın
çağrısı üzerine İstanbul Avcılar ve Esenyurt’ta
yaşayan Vanlılar, bu sabah, Esenyurt’taki Van
Kültür Evi’nde bir araya geldi. Esenyurt Kayma-
kamlığı’ndan alınan izin ile gerçekleştirilen kahv-
altıda, otlu peynir, karakovan balı, un, tereyağı ve
yumurta karışımıyla hazırlanan ‘murtuğ’ ve tere-
yağı ile öğütülmüş buğdayla yapılan ‘kavut’ gibi
yöreye özgü 24 çeşit yiyecek ikram edildi. Kahv-
altıyı hazırlayan Fatih Sarp, katılan yaklaşık 100
konuktan kahvaltı sofrasının görüntülerini sosyal
medya hesaplarından paylaşmalarını istedi.DHA

Esenyurt'ta polis tarafından dövülen Gökçe Yaşar, yaşanan süreçte Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü'nün kendisine
çiçek yollayıp telefonla arayarak destek verdiğini söyledi. Darp edildikten sonra Esenyurt Devlet Hastanesi'ne
getirilen Yaşar, "Orada beni hiç muayene etmediler. Darp raporu da vermediler. Sadece burnumda çizik olduğu
söylendi. Oradaki doktor 'Ne oldu bunu az benzetmişsin' diyerek benim üzerime yürüdü" açıklamasını yaptı

KOVUŞTURMA DEVAM EDİYOR
İstanbul Emniyet Müdürlüğü de olayla ilgili
yazılı açıklama yapmıştı. Açıklamada,
"20.12.2020 tarihinde saat 00:45 sıralarında
gürültü konusunda gelen ihbar kapsamında
haber merkezi anonsu ile görevlilerimizce
olay yeri olan Esenyurt ilçesi Yeşilkent Ma-
hallesi Nazım Hikmet Bulvarı üzerindeki ad-
rese geçilmiş, olay yerinde G.Y. isimli şahsın
sokağa çıkma yasağı saatinde dışarıda olduğu
ve bağırarak çevreyi rahatsız ettiği anlaşılmış,
kadın şahıs görevlilerimizce uyarılmış ise de

uyarılara riayet etmemiş, mukavemet göste-
rerek elindeki çanta ile görevlilere saldırarak
yüzüne vurması akabinde görevlilerimizce
zor kullanmak suretiyle yakalanmıştır.  Her
iki tarafın alınan doktor raporlarında "Basit
Tıbbi Müdahale ile Giderilebilir" yaraların ol-
duğu belirtilmiş, kadın şahsın 0,61 promil al-
kollü olduğu tespit edilmiştir. Olay ile ilgili
olarak her iki taraf hakkında adli işlem yapıl-
mıştır. Görevli personel hakkında adli kovuş-
turma devam etmektedir" denilmişti.

MUHARREM İnce'nin kurduğu Mem-
leket Partisi Bahçelievler İlçe Başkanı
Eşref Eker yerel yöneticilere ilginç bir
öneride bulundu. Bahçelievler Yeni-
bosna Zafer Mahallesi Yıldırım Be-
yazıt Parkı'na belediye tarafından
yapılması planlanan sosyal tesise
mahalle halkı tepki gösterdi. Parkın
içine inşaat yapılmasını istemeyen
halka destek veren Başkan Eşref
Eker, "Mahalle halkı parkın özelliği
bozulmasın, yeşil yok olmasın, olası
depremde burada toplanacağız. Ço-
cuklarımızın tek oyun alanı burası di-
yorsa, haklıdır" dedi.

Muhtarlar ile ortak çalışmalı

Parka inşaat yapılmasını protesto
etmek için toplanan halkı ikna etmek
için gelen belediye yetkilileri ile görü-

şen Eşref Eker, "İnsanları ikna edemi-
yorsanız referandum yapın" diyerek
sözlerine şöyle devam etti; "Tabiî ki
belediyelerimiz de halka hizmet
etmek istiyor. Bütün belediyelerimiz
halkın talepleri doğrultusunda yatı-
rımlar yapması gerekiyor. Bugün bu
parka yapılması planlanan yatırımı
bazı vatandaşlarımız istemiyorsa re-
ferandum yapmak lazım. Hangi ma-
halleye yatırım yapılacaksa o
mahalledeki muhtarlığa sandık koya-
caksın. Belirlenen tarihler arasında
mahalleli oyunu kullanacak. Sandık-
tan ne çıkarsa belediye onu uygula-
yacak. Mahallenin talepleri için de bu
uygulama yapılmalı. Mesele mahal-
lenin memnuniyeti ise, belediyeler
bazı projelerde mahalle muhtarları ile
ortak çalışmalı" önerisinde bulundu. 

Sosyal tesis için
referandum yapın
Memleket Partisi Bahçelievler İlçe Başkanı Eşref Eker, Zafer Mahallesi Yıldırım Beyazıt Parkı'na belediye tarafından yapılması planlanan
sosyal tesise mahalle halkının tepki göstermesine destek verdi. Eker, "Mahalle muhtarlığına sandık koyun, referandum yapın" dedi

Lüleburgaz Belediye Başkanı Dr. 
Murat Gerenli, 5 Haziran Dünya Çevre
Günü’nde eline aldığı çalı süpürgesiyle
sokakları süpürdü. Kocasinan Ma-
hallesi sakinlerinin de katıldığı temizlik
etkinliğinde mahalleli ve Başkan
Gerenli sokak sokak temizlik yaptı. 

Van’a özgü ‘Van kahvaltısının’ tanıtımına
katkı amacıyla haziran ayının ilk pazar
günü kutlanan ‘Dünya Kahvaltı Günü’nde,
Esenyurt ve Avcılar'daki Vanlılar, yer
sofrasında hazırlanan kahvaltıda buluştu

MARMARA Denizi’nde etkisini artırarak çev-
reyi tehdit eden ve ülke gündeminde ilk sıra-
larda yer alan deniz salyası (müsilaj)
çocukların da dikkatini çekiyor. Bağcılar Bele-
diyesi Bilgi Evleri’nde eğitim gören çocukların
müsilaj hakkında soruları artınca öğretmen-
ler de derslerinde “Müsilajın tanımı, olu-
şumu, zararları ve temizlenme yolları”
üzerine bilgiler vermeye başladı. Deniz sal-
yası diğer adıyla müsilaj, özellikle Marmara
Denizi ve Çanakkale Boğazı'nda etkili oluyor.
Su yüzeyindeki köpüklü yapışkan bir oluşum

olan deniz salyası, kötü koku ve görüntü kirli-
liği dolayısıyla İstanbul ve çevresini olumsuz
yönde tesir etmeye devam ediyor. Deniz sal-
yalarının her geçen gün artması balık türle-
rini, doğayı ve turizmi de tehdit ediyor.
Gazete, televizyon ve internetteki yayınlarla
kısa sürede ülkenin gündemi haline gelen bu
problem, çocukların da ilgisini üzerine top-
ladı. Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri’nde eği-
tim gören ilkokul ve ortaokul öğrencileri de
kitle iletişim araçlarında günlerdir konuşulan
bu konuyu öğretmenlerine sormaya başladı.

Derste parmak kaldıran çocuklar, “Deniz sal-
yası nedir? Deniz salyası neden oluşur?
Deniz salyasının zararları nelerdir? Deniz sal-
yasının temizlenmesi mümkün mü?” benzeri
sorular yöneltince eğitmenler de çözümü on-
ları bilgilendirmekte buldu. Öğretmenler,
gerek uzmanların görüşlerine yer vererek ge-
rekse bilimsel veriler üzerinden yaptıkları su-
numlarla müsilajı anlattı. İklim değişikliği,
denizlerde meydana gelen kirlilik ve deniz su-
yunun sıcaklığının deniz salyalarının oluşu-
muna neden olduğuna vurgu yapan
eğitmenler, bunların sayılarının artışını önle-
mek amacıyla ilgili kurumların çalışmalar
yaptığını söyledi. Derslerde müsilajla ilgili fo-
toğraf ve videolu gösteri sunumu da yapıldı.

Ders konusu; deniz salyası



İ klim koşulları nedeniyle bu yıl 20 
günlük yaşanan gecikme sonra-
sında İzmir Selçuk'ta şeftali bahçe-

lerinde hasat başladı.  Şeftali 
üreticilerinin hasat coşkusuna İzmir Va-

lisi Yavuz Selim Köşger ve Ege Yaş 
Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı 
Hayrettin Uçak'ta ortak oldu. Türkiye'nin 
önemli şeftali üretim merkezlerinden İz-
mir'in Selçuk İlçesi İsa Bey beldesinde 

"Şeftali Hasat Töreni" düzenlendi. Tö-
rene, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 
Başkanı Hayrettin Uçak, İzmir Tarım ve 
Orman İl Müdürü Mustafa Özen, Sel-
çuk Kaymakamı Ekrem İnci, Selçuk 
Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mustafa 
Acargil, İzmir Ziraat Odaları Birliği Baş-
kanı İbrahim Erdallı, Ege Yaş Meyve 
Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Ku-
rulu üyeleri, üreticiler katıldı. Şeftali ha-
satının yakın bir zamanda başladığı 
bilgisini veren Ege Yaş Meyve Sebze İh-
racatçıları Birliği Yönetim Kurulu Baş-
kanı Hayrettin Uçak, Türkiye ve Ege 
Bölgesi için önemli ihraç ürünlerinden 
olan şeftali ve nektarinde bu yıl kalite ve 
rekolte bakımından iyi bir yıl geçirdiği-
mizi 2021 yılında şeftali ihracatında 
yüzde 10'luk artışla 170 milyon dolar ih-
racat hedeflediklerini dile getirdi.  

Şeftaliye talep arttı 

Şeftali ve nektarinin ihracat rakamları 
hakkında bilgi veren Uçak, "2020 yılının 
ilk 5 ayında 10.8 bin ton karşılığı 10 mil-
yon dolar olan şeftali ihracatımız, 2021 
yılının Ocak – Mayıs döneminde mik-
tarda yüzde 40 artarak 15 bin tona, de-
ğerde ise yüzde 53 artarak 15.5 milyon 
dolara yükseldi. Nektarin ihracatımız 
ise; 2020 yılının 5 aylık döneminde 15.5 
bin ton karşılığı 14.8 milyon dolar iken, 
2021 yılının aynı döneminde miktarda 
yüzde 16 artışla 17.8 bin tona, değerde 

de yüzde 29 artışla 19.1 milyon dolara 
ilerledi. Her iki üründe de en fazla ihra-
cat yapılan ilk 3 ülke Rusya, Romanya 
ve Irak oldu. Türkiye’nin şeftali ve nek-
tarin ihracatı 2021 yılında yüzde 71'lik 
artışla 154 milyon dolara ulaştı ve rekor 
kırdık. Pandemi şeftaliye olan talebi ar-
tırdı" şeklinde konuştu.   

Yüzde 57 artış 

Türkiye'nin şeftali ve nektarin ihracatı-
nın 2019 yılında 106 bin ton iken, 2020 
yılında yüzde 57’lik artışla 165,5 bin 
tona çıktığı bilgisini veren Uçak sözle-
rini şöyle sürdürdü: "Şeftali ve nektarin 
ihracatımız miktar bazında yüzde 57 ar-
tarken, döviz bazında yüzde 71 artış 
gösterdi. Bu da şeftali ve nektarinimizi 
Türk ihracatçımız daha katma değerli 
ihraç etti. Pandemi de bu süreci tetik-
ledi. Şeftali ve nektarinimizi gece gün-
düz çalışarak üreten tüm üreticilerimize 
bereketli bir sezon diliyorum." Şeftali ve 
nektarinde yıllara göre değişkenlik gös-
termekle birlikte Türkiye ortalama 800 
bin ton şeftali ve nektarin üretimiyle 
Dünya üretiminde 6.sırada yer alıyor. 
İzmir, Türkiye’nin şeftali ve nektarin 
üretiminden ve ihracatından yüzde 10 
pay alıyor.  Selçuk'un hem kültürel, hem 
de tarımsal anlamda çok zengin bir ilçe 
olduğunu belirten İzmir Valisi Yavuz 
Selim Köşger, şeftali üreticisi Yaşar Er-
dallı'nın bahçesinde düzenlenen şeftali 
hasadına katıldı. 
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TÜRKİYE’NİN global emlak markası GRED 
(Global Real Estate Development) Kurucu 
Ortağı ve İngiltere CEO’su Meltem Türker, 

İngiltere’de yatırım yapacak Türk yatırımcılara önemli 
tavsiyelerde bulundu. Türker, “Biz GRED olarak 
Türklerin sofistike pazarlık becerileri dahil olmak 
üzere, başta bize has pratik zeka ve iş yapış şekillerini 
anlayıp, aynı zamanda bu değerleri global deneyimle-
rimiz ile harmanlayıp köprü kurabilen yerel ama glo-
bal danışmanlarız. Yatırımcılara, öncelikle tabii ki 
global pazarları sağlıklı değerlendirebilen, güvenilir, iç 
ve dış pazarda deneyimli, regule danışmanlar ile çalış-
malarını öneriyoruz. Yatırım yapmayı düşündükleri 
pazarı iyice araştırmak, birden fazla seçeneği acele et-
meden kıyaslamak, globalde yerel düzenlemeleri ve 
kanunları, vergi avantajlarını iyice araştırmak ve fi-
nansman seçeneklerine ulaşabilmek için mevcut fi-
nansmanı doğru kullanabilmek çok önemli” dedi.  

Yatırımlar güvenli 

Pandemi dönemi ile global gayrimenkul pazarında 
doğan fırsatlar nedeni ile içe ve dışa yönelik olarak 
çift kanatta yatırımların arttığını belirten Meltem 
Türker, “Çalıştığımız pek çok pazarda yatırımcılara 
bu dönemde güçlü teşvikler sunduk. Bu da faaliyet 
alanındaki hızı çok etkiledi. Örneğin İngiltere’de 
Covid-19 döneminde ev alımlarında emlak vergile-
rine birçok yeni düzenleme geldi. Gayrimenkul alım-
larında £500 bin pound bandına kadar olan kısımda 
emlak vergisi kaldırıldı. Başta Mart 2021’e kadar ge-
çerli olan bu yeni düzenleme akabinde uzatıldı. Bu 
teşvik İngiltere pazarında olumlu etkilere yol açtı. 
Özellikle İngiltere’de tarihi ve rekor seviyelerde bir 
alıcı pazarı yaşanmakta” diye konuştu. Knut Gask-
jenn ise yatırımcıların genellikle fiyatların düşüp 
düşmeyeceğini sorduğunu belirtirken, “GRED ola-
rak çalıştığımız Londra, New York ve Hong Kong 
gibi arzın talepten az olduğu pazarlarda yatırımlar 
güvenli olmaya devam edecektir” dedi. 

 Güncel yatırım fırsatları 

GRED (Global Real Estate Development), resmi iş 
birliği içinde olduğu dünyanın sayılı gayrimenkul da-
nışmanlık firmalarından Knight Frank ile gayrimenkul 
pazarındaki güncel yatırım fırsatlarını paylaştı. “Tür-
kiye Gayrimenkul Fiyat Endeksinde Son Üç Çeyrekte 
%27’lik Artış İle En Çok Prim Yaşanan Global Pazar-
ların Başında Geliyor” açıklamasında bulunan Türker, 
GRED olarak her yıl açıklanan Knight Frank Servet 
Raporu için diğer ülkelerin yanı sıra Türkiye’den de 
veri toplanması ve   özellikle İstanbul şehrinin önemli 
global durakların arasında yer alması için geniş ve 
global bir ekiple ile her yıl kapsamlı anket çalışmaları 
yaptıklarını belirtti. GRED Türkiye CEO’su Türker 
sözlerine şöyle devam etti: “2019 yılından beri gerek 
özel sektör gerekse yerel yönetimlerle anket çalışmaları 
yaparak bu önemli rapora her yıl GRED olarak Tür-
kiye adına katkıda bulunuyoruz. Bu sene de 2020 ra-
porunda Türkiye için önemli verilerin yer bulmasını 
sağladık. 2020 - 2021 yılı çalışmalarımıza göre, gayri-
menkul fiyat endekslerinde son üç çeyrekte üst üste 
yüzde 27’lik bir oranda yıllık fiyat artışı ile Türkiye 
gayrimenkulde en çok prim yaşanan pazarlardan biri 
olarak raporda önemli global duraklar arasında yer 
aldı. Bu rakam enflasyon oranlarına bakıldığında ise 
yüzde 13 seviyelerinde gerçek artışa denk geliyor. Bu 
durum global arenada bulunan yatırımcıların gö-
zünde Türkiye adına yabancı yatırımcıyı da teşvik 
edici bir oran diyebiliriz” dedi. TAYLAN DAŞDÖĞEN 
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SEFTALI IHRACATI 
REKOR KIRDI
Yaz ayının habercisi, uzun yaşam ve ölümsüzlüğün sembolü olarak kabul edilen  
şeftalide hasat coşkusu yaşanıyor. Şeftali ve nektarin ihracatı pandeminin zirve yaptığı 
2020 yılında yüzde 71'lik artışla 90 milyon dolardan, 154 milyon dolara yükseldi. 

KORONAVİRÜSÜN en çok 
etkilediği alanlardan biri 
de özel okullar oldu. Yüz 

yüze eğitime tekrardan geçilmiş ol-
masına rağmen son bir yılda binlerce 
özel okul kapandı. Kapanan okulla-
rın bazısı öğrencileriyle birlikte devre-
dilmek istenirken bazılarının  binaları 
ise farklı sektörlere satılıyor. Bu nok-
tada pandemi nedeniyle büyüyen 
sağlık sektörü en büyük alıcı olarak 
öne çıkıyor.  

938 okul kapandı 

Kapanan özel okullar hakkında bilgi 
veren Tüm Girişimci Emlak Müşa-
virleri Derneği (TÜGEM) Başkanı 

Hakan Akdoğan "MEB verilerine 
göre Covid-19 salgınının etkili ol-
duğu 2020 ve 2021’de 938 özel okul 
kapandı. 882 özel okul ise devredildi. 
Kapanan özel okullardan 14 bin 652 
öğrenci, devredilen özel okullardan 
ise 35 bin 302 öğrenci devlet okulla-
rına geçti" dedi. Pandemi nedeniyle 
özel okul taleplerinin azalmasının 
sektörü olumsuz yönde etkilediğini 
aktaran Akdoğan "Özel okul binala-
rının gerek satılık gerekse de kiralık 
arzlarında büyük artışlar yaşanıyor. 
Bazısı sadece binayı satmayı isterken 
bazısı ise öğrencileriyle birlikte dev-
retmek istiyor. Bunlar arasında za-
manında çok yüksek maliyetlere 

yapılan, milyonlarca lira harcanan 
okullar da yer alıyor. Satılan okullar 
arasında 100 milyon TL'lik, büyük 
kampüslü eğitim kurumları da var, 
500 bin TL'lik küçük anaokulları da" 
diye konuştu.  

Hastane yaptırılıyor 

Okul binalarının farklı amaçlarla kul-
lanılmak istendiğini dile getiren Ak-
doğan, en büyük ilginin ise sağlık 
sektöründen olduğunu söyledi. Ak-
doğan, "Bu binalar için sağlık sektö-
rünün öncelikli talebi söz konusu. 
Pandemi döneminde sağlık sektörü 
daha da büyümeye başladığı için yeni 
hastaneler açmak isteyen büyük mar-
kalar almak isteyebiliyor. Ancak her 
sektörün kendi içindeki mevzuatla-
rında özel hususlar yer alıyor. Tavan 
yüksekliğinden, kapı genişliğine, 
asansör özelliklerinden, yangın sis-

temlerine kadar her bina her işe 
uygun olarak da dönüştürülemiyor" 
ifadelerini kullandı.

Sahibinden satılık özel okul!

Yatırımcılara önemli tüyolar

154 MİLYON  
DOLARA 

YÜKSELDİ

36 BİN TON ŞEFTALİ ÜRETİMİ 

SELÇUK'TA 16 bin dönümlük arazide 
36 bin ton şeftali üretimi yapıldığını, 
üreticilerin sabaha karşı saat dörtten 
itibaren meşakkatli bir çalışma sonra-
sında şeftali hasadı yaptıklarını anla-
tan Vali Köşger, "2020 yılında şeftali 
ihracatından 154 milyon dolar döviz 
geliri elde ettik. 2021 yılında 170 mil-
yon dolar ihracat hedefliyoruz. Tür-
kiye ekonomisine ciddi katkı sağlayan 
bir ürün. Tarım ürünlerimizin ihraca-
tından elde edilen dövizin tamamı ül-
kemize katma değer olarak kaldığı için 
ithalata dayalı ihracattan çok daha 
kıymetli. Tarım ürünleri üreticilerimize 

bereketli bir sezon diliyorum, tarım 
ürünlerimizi ihraç ederek ülkemize 
döviz kazandıran ihracatçılarımızı da 
kutluyorum" şeklinde konuştu. İzmir 
Valisi Yavuz Selim Köşger ve berabe-
rindekiler şeftali hasadından sonra 
Selçuk'ta 17 dönümlük arazide Üre-
tici Mustafa Atınç tarafından 2020 yılı 
Eylül ayında oluşturulan Muz sera-
sını ziyaret etti. Ziyarette Mustafa 
Atınç, İzmir Valisi Yavuz Selim Köş-
ger'in 2020 yılı Eylül ayında muz sera-
sında diktiği muz ağacının dikimi 
sırasında çekilmiş bir fotoğrafı Vali 
Köşger'e hediye etti.  

Pandeminin etkilediği çok sayıda özel okullar satışa çıkarıldı. 
Bazı özel okul sahipleri sadece binayı satmayı isterken  

bazıları ise öğrencileriyle birlikte devretmek istiyor 

Meltem Türker
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S uç örgütü lideri Sedat Peker, YouTube'dan
yayınladığı videolarda dile getirdiği iddia-
larla Türkiye’de devlet-mafya ilişkilerini ye-

niden tartışmaya açtı. Son videoda Peker, ''FETÖ
soruşturmalarının tehdit amaçlı kullanıldığını
iddia ederek, "Tayyip ağabeye 'bunların hepsini
buda' dedim, döndü bana 'ajan' dedi. Ya ben kötü
bir şey mi dedim" ifadelerini kullandı. 'Tayyip Abi'
ifadelerini sürdüren Peker, "Sezgin Baran Kork-
maz kim ABD'de aranıyor. İçişleri Bakanlığı'na
çağırıyor. Saat 10.30, 12.30 çıkış. Sezgin Baran
Korkmaz 45 milyon dolar bir iş adamından ala-
cağı var. Süleyman buna 'Senin hakkında tahki-
kat yapıldı, yurtdışına çık. Yukarının haberi var,
bu parayı da sil, sorun çıkacak' diyor. Yukarısı da
Tayyip abi" iddiasında bulundu.

Anlaması mümkün değil

Bu açıklamları değerlendiren CHP İstanbul Mil-
letvekili Aykut Erdoğdu, Sedat Peker’in 'Tayyip
abi' ifadesine çok sert tepki göstererek, "Erdo-
ğan’a “Tayyip Abi” Akit paçavrasına gazete diyen
birinin söylediklerine ne kadar mesafeli oldu-
ğumu anlatmama gerek yok. Peker, yolsuzluk sis-
tematiğini anlatıyor. Madem Peker ve Peker’e
güvenenler yolsuzluk çarklarını anlamaya çalışı-
yor. Ben bilgilerimi paylaşayım. Çünkü bu düze-
nin kurucusuna “Tayyip Abi” diyen birinin
meseleyi tam anlaması, anlatması mümkün değil.
Kamu ihalelerinde en bilinen yolsuzluk çarkı da-
vetiye usulüdür.  Teknik adı “Pazarlık Usulü
İhale." İş bununla başlar. Pazarlık usulü niye
önemlidir? Çünkü yolsuzluk merdivenin ilk basa-
mağıdır "açıklamasında bulundu. 

Açık ihale zorunludur

Erdoğdu, ''Bizim 4734 sayılı Kamu İhale Ka-
nunu der ki “açık ihale” yapın. Çünkü açık ihale
yapmazsanız kapalı kapılar arkasında aranızda
anlaşır yolsuzluk yaparsınız. Bu yüzden açık
ihale yapmak kanuni zorunluluktur. Ama Pe-
ker’in “Tayyip Abisinin” kurduğu düzende açık
ihale yaparsalar nasıl yolsuzluk olacak. Yolsuz-
luk olmadan ihale mi yapılır? İşte tam bu aşa-
mada “Davetiye Usulü” ihale devreye girer.
4734 Sayılı Kanun’un 21 nci maddesinin b baş-
lığına bir hüküm gizlenmiştir. Bu madde derki
eğer memlekette deprem, yangın, sel, salgın has-
talık veya öngörülemeyen bir durum varsa açık
ihale yapıp vakit kaybetmeyin “Pazarlık Usulü”
ihale yapabilirsin" ifadelerini kullandı.

Parça parça edeceğiz

Sedat Peker'e kızan ve iktidara eleştirilerini sürdü-
ren Erdoğdu, "Şimdi bu hüküm varya memleke-
tin kamu ihalelerine bakarsanız bu ülkede 20
yıldır deprem oluyor, sürekli yangın var, salgın
hastalık 20 yıldır sürüyor sanırsınız. Çünkü nere-
deyse bütün ihaleler bu maddeden yapılır. Peki
neden bunu yapıyorlar? Anlatayım; Şimdi bunlar
açık ihale yapsa önüne gelen ihaleye girecek. An-
laştıkları yandaşın ihaleyi alması mümkün değil.
Bunun için hemen olağanüstü durum ihalesi.
Çünkü olağanüstü durum ihalesi yapılınca açık
ihale yapmak zorunlu değil. Çağır üç tane yan-
daş şirketi ikisine çıkma ver. Yalandan teklif ver-
sinler. Kalan yandaş şirkete 1 liralık işi 10 liraya
ver. Tatlı para.  Biz Geziciyiz, Biz çapulcuyuz. Pe-
ker’in “Tayyip Abisinin” kurduğu düzeni parça
parça edeceğiz. Bir daha da bize “Tayyip abinle"
gelme" tepkisini gösterdi. 

CHP’li belediyeler geçmişten ders çıkarmalı
31 Mart yerel seçimleri

sonrası AKP’nin sana-
yinin yoğun olduğu

gelir getiren illeri bir bir kaybet-
mesi, AKP içerisinde yaşanan hayal
kırıklığı parti içerisinde kırılmalara
neden olmuştu. Kırılmaların ardın-
dan Erdoğan’ın korku imparator-
luğu temelden sarsılmaya başlamış ve
parti ileri gelenlerinin bir kısmı
AKP’den istifa ederek kendi partilerini
kurmuşlardı. DEVA Genel Başkanı 
Ali Babacan ve Gelecek Partisi
lideri Ahmet Davutoğlu örneğinde 
olduğu gibi.

Muhalefeti “Millet ittifakı” çatısı al-
tında toplamayı başaran Kemal Kılıçda-
roğlu 24 Haziran 2018’de yapılan
cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, cum-

hurbaşkanı adayı CHP’li Muharrem 
İnce’yi partide tutmayı başaramadı. 
Ve partinin ağır toplarından olan 
İnce’yi kaybetti.

Gelinen süreç içerisinde pandemi-
ninde etkisiyle iyice zayıflayan İktidar
çözülme sinyalleri verirken yerelde
CHP’nin bazı belediyelerinin zaafiyete
uğraması sonucu İyi Parti, Deva ve 
Gelecek Partilerinin olası bir erken se-
çimde oylarının yükselişe geçeceği  

konuşulmakta.
Kılıçdaroğlu’nun etrafını 

kuşatan kurmaylarının 31 Mart
yerel seçimlerinde aday belirleme
konusunda liyakate göre değilde,
gelecekte kendi çıkarlarını parti 
çıkarlarının önünde görebilecek
kişilerin adaylaştırılması sonucu

bazı belediyelerde yaşanan zaafiyetin
CHP’ye ve Kılıçdaroğlu’na karşı, her
gecen gün büyüyen bir tepkinin çığ gibi
yükselmesine neden olmakta.

Daha önceki yazılarımda da geçmişi
anımsatarak gündeme getirmiştim.
SHP’nin ANAP karşısında yerelde 
kazandığı zaferi nasıl heba ettiğini.

Hani bir laf varya “tarih tekerrürden
ibaret” hiç de boş bir laf değilmiş. 
SHP dönemini yaşayanlar bilir…

Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP)
1989’da yapılan yerel seçimlerde ikti-
dardaki Anavatan Partisi'ne (ANAP) 7
puan fark atarak zafere ulaşmıştı. Yerel
seçim sonuçlarında genel seçime dair
önemli bir veri kaynağı olarak kabul
edilen il genel meclisi oylarının ise %
28,6’ya ulaşan SHP 1987’de yapılan
genel seçimlere göre oylarını 4 puan 
artırmıştı.

1989’da başta Ankara, İstanbul,
İzmir, Adana, Gaziantep ve Kayseri
olmak üzere toplam 39 ilin Belediye
Başkanlıklarını kazanmış, yoksul
emekçi sınıfın umudu haline gelinmişti.

Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı.
Yani emekçilerin beklentisi olan sosyal
belediyeciliğin yerini rüşvetin tavan

yaptığı bir yönetim biçimi aldı. Tabi
bunun faturası ağır oldu, Bir sonraki
yerel seçimde Ankara, İzmir ve İstanbul
dahil önemli belediyeler kaybedildi.

26 Mart 1989’da iktidar partisi olan
ANAP’a % 7 fark atıp % 28,6 ile seçi-
min galibi olan SHP’nin Belediyeler-
deki başarısızlığıyla birlikte yaşadığı
skandallar da cabası olmuş halkın güve-
nini kaybederek girdiği 27 Mart 1994
genel seçimlerinde % 17 oy alıp 11,6
puan kaybederek AKP’li cumhurbaş-
kanı Tayip Erdoğan’ın siyaset sahnesin-
deki merdivenleri birer ikişer atlayarak
ülkede tek adam olmasının yolunu 
açmıştı.

26 Mart 1989 yerel seçimlerindeki
başarısını iyi yönetemeyip birçok skan-

dala imza atan SHP’li yerel yöneticile-
rin bugün birçoğu CHP kadrolarında
yöneticilik yapıyor. CHP’li yöneticilerin
geçmişten ders çıkaramayarak, SHP’de
yaşanan hastalıkların ve alışkanlıkların
günümüzde de yaşanması gün itibariyle
ülkeyi yönetememe sorunu yaşayan
AKP’nin karşısında CHP olası bir erken
seçim yada 2023’de yapılacak olan
Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği  
seçimlerinde 1994’de SHP’nin yaşadığı
hezimeti bir kez daha yaşaması 
kaçınılmaz olacaktır.

Bu durumda CHP ile seçmeni ara-
sında yeni sorunlara neden olabilir.

Biz CHP'yi şimdilik uyarmış olalım,
gerekirse daha somut örnekler verebile-
ceğimizi de tekrardan anımsatalım.

Ali AVCU
aliavcu@gazetedamga.com.tr
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ERDOGDU’DAN
PEKER’E CAGRI! 
CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, suç örgütü lideri Sedat Peker'in
'Tayyip Abi ' sözüne çok kızdı. "Bir daha da bize “Tayyip Abinle” gelme"
diyerek Peker'e çağrı yapan Erdoğdu, "Bu düzenin kurucusuna “Tayyip
Abi” diyen birinin meseleyi tam anlaması, anlatması mümkün değil" dedi

Uyardık ama anlamadınız
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım,
Atilla Kaya ve Suat Başaran'ı kast ederek, "Uyardık anlamadınız, söyledik
duymadınız! Sizin yaptıklarınız bozgunculuk değil açıkça hainliktir" dedi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS sınavına giren
öğrencilerle ve onları kapıda bekleyen velileriyle sohbet etti

ÜlKÜ Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı
Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım
yaptığı açıklamada, MHP eski milletve-
kili Atila Kaya ve eski Ülkü Ocakları
Başkanı Suat Başaran'ı eleştirdi. "Geç-
mişte Ülkü Ocakları çatısı altında
görev yapmış ancak bugün hareketi-
mizle hiçbir bağı kalmamış bazı kişile-
rin Liderimize ve hareketimize yönelik
fitneci saldırılarını büyük bir sabır ve
dikkatle takip etmekteyiz" diyen Yıldı-
rım, "Suat Başaran ve Atila Kaya'nın
Milliyetçi-Ülkücü Harekete, Başbuğu-
muzun emaneti Ülkü Ocaklarına ve
bizi biz yapan mukaddes değerlerimize
karşı sürekli ve seviyesizce saldırarak
Ülkücü Hareketi yıpratma arayışı
içinde olduklarını görüyoruz. Bu iki ka-
fadarın, her fırsatta Ülkücü Hareketin
karşısındaki şer cephesinde saf tutarak,
CHP-İP-HDP değirmenine nasıl su ta-
şıdıklarını, Ülkücü Harekete ve Lideri-
mize karşı olan muhasım odakların
çizgisinde nasıl birer piyon haline gel-
diklerini çok iyi biliyoruz. Uyardık anla-
madınız, söyledik duymadınız! Sizin
yaptıklarınız bozgunculuk değil açıkça
hainliktir. Geçmişte görev yapmalarına
rağmen Ülkü Ocakları başkanlığı sıfa-
tını kullanarak hareketimize ahlaksızca
saldıran kişilere ülküdaşlarımız her or-
tamda gereken tavrı gösterecektir" ifa-
delerini kullandı. 

ABB'de iş tutuyor!

Açıklamasını, "Hayattayken Başbuğu-
muza hakaret edecek kadar alçalan
Suat Başaran, dün hareketimizi böl-
mek için kurulan yapının başını çeken
Servet Avcı'yla Ankara büyükşehir Be-
lediyesi’nde iş tutuyor, CHP’li adayın

arkasında durarak erdemlilik edebiyatı
yapıyor. Bu durumun inandırıcı olma-
dığı ortadadır" şeklinde sürdüren Yıldı-
rım, "Bu fitneciler, mankurt akıllarıyla
binlerce şehit vermiş Milliyetçi-Ülkücü
Hareketi yıkabileceklerini mi düşünü-
yorlar? Bunlar Ülkücü Hareketi sahip-
siz mi sanmaktadır? Yoksa aldıkları
sözler, yaptıkları gizli pazarlıklar akılla-
rını başlarından mı almıştır? Kara-
bağ’da 30 yıllık Ermeni işgali sona
ermiş ve Türk Dünyası adına, Turan
adına büyük bir adım atılmıştır. Ülkücü
Hareket ve Liderimizin tavrı bu hu-
susta belirleyici rol oynamıştır. Malum
şahıslar konuyla ilgili tek bir cümle et-
memiştir. Bu nasıl Türkçülük-Turancı-
lıktır? Ülkü Ocakları, Türkiye'nin en
büyük eğitim platformlarından birisini
ücretsiz kurarken hangi birinden ses
çıkmıştır? Bunlar Ülkü Ocakları'nın
yapay zekâ, endüstri 4.0 ve dijital dö-
nüşüm odaklı çalışmalarından haber-

dar mıdır? Ülkü Ocakları, Türkiye'nin
her karış toprağına yüzbinlerce fidan
dikerken hangisinin eli toprağa değmiş-
tir veya destek verdikleri Ekrem İma-
moğlu'nun ormanlarımızı yakan
PKK’nın sesi Pervin Buldan'la fidan
dikme bahanesiyle bir araya gelmesine
hangi eleştiriyi yapmışlardır? Ülkü
Ocakları, Türk Dünyası'ndaki soydaş-
larımıza yardım götürürken hangisi
taşın altına elini koymuştur? Ülkü
Ocakları'nın 4 farklı dilde çıkardığı der-
giyle Türk Dünyası kültür köprüsünü
kuvvetlendirirken hanginizin yardımı
dokunmuştur? Ülkü Ocakları, Lideri-
miz Sn. Devlet Bahçeli’nin emirleriyle
Mavi Vatanımıza göz dikenlere karşı İz-
mir’de büyük bir yürüyüş düzenlerken
bunlar kaç adım atmış, kaç kelime et-
miştir? Yunan haber bültenleri dahi
Ülkü Ocakları'nı konuşurken bunların
tek kelime ettiğini duyan olmuş mu?"
diye sordu. 

BAKAnlıKtAn yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan
Selçuk, Ankara Öveçler'de bulunan İzzet Latif Aras Or-
taokulunu ziyaret etti. Öğrenciler sınavdayken okul kapı-
sında velilerle sohbet eden Bakan Selçuk, onlarla birlikte
gençlerin sınavdan çıkışını bekledi, sınav sonrasında
adaylarla bir araya geldi. Sınava ilişkin değerlendirmele-
rini Bakan Selçuk'la paylaşan öğrenciler, birlikte bol bol
fotoğraf da çektirdi. Normalde 3800 civarında okulda

sınav yapılırken son iki yıldır öğrencilerin kendi okulla-
rında ya da evlerine en yakın okulda sınava girebilmeleri
için sınav yapılan okul sayısının yaklaşık 18 bine çıkarıl-
dığını belirten Selçuk, "Sınav öncesinde de, sonrasında
da çocuklarımızla birlikteyiz" dedi. Sınav sonuçlarının 30
Haziran’da açıklanacağını hatırlatan Selçuk, yerleştirme
döneminde rehberlik hizmetleri ile öğrencilerin yanında
olmaya devam edeceklerini ifade etti. DHA

Sınav çıkışı sohbet

Müsilaj komisyonu
AK PArti Grup Başkanvekili Bülent
Turan, Marmara Denizi'ndeki müsilaj
(deniz salyası) sorununa çözüm üretil-
mesi ve oluşan kirliliğin önlenmesine
yönelik 'Marmara Denizi'ndeki Müsilaj
Sorununu Araştırma Komisyonu' ku-
rulmasına dair hazırlanan önergeyi gö-
rüşeceklerini açıkladı. AK Partili Turan,
yaptığı yazılı açıklamada, bu hafta gö-
rüşülecek 'İcra ve İflas Kanunu ile Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Teklifi'nin yanında, Mar-
mara Denizi'ndeki müsilaj  sorununa
çözüm üretilmesi, oluşan kirliliğin ön-
lenmesine yönelik 'Marmara Deni-

zi'ndeki Müsilaj Sorununu Araştırma
Komisyonu' kurulmasına dair hazırla-
nan önergeyi görüşmeyi planladıklarını
bildirdi. Turan, "İklim değişikliği nede-
niyle deniz suyu sıcaklığının aşırı yüksel-
mesi, Marmara Denizi’nin durgun
yapısı ve kirlilik gibi etkenler müsilaj
problemine neden olmaktadır. Bu kay-
naklar arasında kontrol edilebilen tek
etken kirliliktir. İçinde bulunduğumuz
'Çevre Koruma Haftası’nda denizler-
deki kirliliğin önüne geçilmesi, sorun-
lara çözüm üretilmesi, gerekli tedbirlerin
alınması adına böyle bir adımın atıl-
ması son derece kıymetli" dedi. DHA



İ stanbul’da yaşayan Suriyelilere 
odaklanan en kapsamlı araştır-
malardan biri olan “İstan-

bul’daki Suriyeli Sığınmacılara 
Yönelik Algı ve Tutumlar: Partizanlık, 
Yabancı Karşıtlığı, Tehdit Algıları ve 
Sosyal Temas Araştırması” yayın-
landı. Türkiye Sosyal Ekonomik ve 
Siyasal Arasţırmalar Vakfı'nın 
(TÜSES), Heinrich Böll Vakfı’nın 
destegĭyle gerçekleştirdiği araştırma-
nın çarpıcı sonuçlarına göre; yüzyıl-
lardan beri farklı din, dil, ırklara açtığı 
kapısıyla "Dünya Şehri", "Kültürler 
Başkenti" olarak anılan İstanbul’un 
sakinleri, sayıları 1 milyona yaklaşan 
Suriyelileri kültürel açıdan ötekileşti-
riliyor ve sosyal ilişki kurmaktan kaçı-
nıyor. Göçun̈ ilk dönemlerinde resmi 
devlet söyleminin temelini oluşturan 
‘din kardesļiği’ vurgusu ise öncelikle 
ekonomik, sonrasında milliyetçi, ya-
bancı karsı̧tı eğilimlerin artan etkisiyle 
giderek yok oluyor. Entegrasyon için 
politika önerilerini de içeren araş-
tırma kapsamında İstanbul’da 34 il-
çeye bağlı 111 mahallede, 16 odak 
grup gor̈us̈m̧esi gerçekleştirildi, bu 
gor̈us̈m̧elerden seçilen 32 kişiyle de-
rinlemesine mülakat yapıldı, bunun 
yanı sıra Iṡtanbul’da yasa̧yan 18 yas ̧
ve üzerinde Türkiye Cumhuriyeti va-
tandası̧ 2 bin 284 kişiyle bir anket 
çalısm̧ası yur̈uẗul̈dü. Cumartesi günü 
araştırmayı yürüten Dr. Burcu 
Mutlu, Dr. Osman Savasķan ve 
Kerem Morgül’ün katılımıyla düzen-
lenen çevrimiçi toplantıya çok sayıda 
siyasi parti temsilcisi, STK yöneticisi 
ve gazeteci katıldı. 

En büyük sorun 

Toplantının açılış konuşmasını yapan 
TÜSES Başkanı Celal Korkut Yıldı-
rım, göç kavramının bugün dünyanın 
en büyük sorunlarından biri olduğu 
belirterek, araştırmanın siyasilere ve 
karar vericilere kritik veriler sunan bir 
rehber niteliğinde olduğunu söyledi. 
Yıldırım şöyle devam etti: “İnsanlık 
tarihi göç üzerine kurulu. En büyük 
sorunlardan biri ise göçmenlerin en-
tegrasyonu. İç ve dış göçlerle nasıl 
yaşayacağımıza yönelik politikalar 
üretmemiz toplumun refahı için gide-
rek daha önemli hale geliyor.  TÜ-
SES’in misyonu olan farklılıklarla bir 
arada yaşamak için çözüm önerileri 
de sunan araştırmamız, toplumun 
algı ve tutumlarını göstermesinin 
yanı sıra farklı siyasi kültürdeki sosyal 
kesimlerin algılarını da araştıran 
yoğun bir çalışma oldu." Heinrich 
Böll Vakfı Göç Mülteciler ve Dış Poli-
tikadan Sorumlu Proje Koordinatörü 
Cem Bico da araştırmanın göç ve 
göçmen karşıtlığı alanında yapılan 
çalışmalara önemli katkılar sunaca-
ğına inandıklarını belirterek, “Dünya 
çapında demokrasi karşıtı hareketle-
rin en fazla beslendiği konulardan 
biri göç ve göçmenler. Bu araştırma-
nın göç olgusu ile en yoğun karşıla-
şan ülke olan Türkiye’nin bu konuda 
politikalar geliştirmesine vesile olma-
sını umuyoruz” diye konuştu.  

Hayati öneme sahip 

Araştırmayı yürüten Marmara Üni-
versitesi Siyasal Bilimler Fakültesi 
Öğretim Üyesi Osman Savaşkan da 
Türkiye’nin hem siyasi ve ekonomik 
geleceği hem de toplumsal barışı açı-
sından hayati önemde bir konu olan 
göçle ilgili veriye dayalı zengin rapor 
oluşturarak, bu alandaki çalışmalara 
bir katkı sunmak istediklerini kaydetti. 
Savaşkan şöyle devam etti: "Araştır-
mamız Suriyeli sıgı̆nmacılara yon̈elik 
olumsuz algı ve tutumların tek bir ne-
dene bagl̆ana- mayacagı̆nı, aksine 

siyasi, kul̈türel ve ekonomik boyutları 
olan çok katmanlı bir mesele olarak 
gor̈ul̈mesi gerektiğini ortaya koyuyor. 
Ayrıca Suriyeliler hakkındaki dısļayıcı 
tutumlar kısmen daha genel bir ya-
bancı karsı̧tlıgı̆nı yansıtıyor ve Türki-
ye’nin kendi toplumsal 
bölünmelerinden besleniyor. Örneğin 
muhalif kesimlerde sığınmacıların ik-
tidar lehine bir oy deposu olacabile-
ceği ve böylece siyasi dengeleri karşı 
tarafın lehine bozabileceği kaygısı var. 
Seküler kesimlerde de Suriyelileri 
Türkiye’nin yüzünü tamamen Orta-
doğu’ya dönmesi, modern yaşam 
tarzının gerilemesi ve kadın hakları-
nın aşınması ile ilişkilendirenler var." 

İlişki kurmuyorlar 

Parti kimliği temelinde ayrısm̧aların 
da incelendiği rapora göre, partiler 
arasında farklılıklar olmasına karşın 
tüm partlerin seçmenlerinde Suriyeli-
lere yönelik tehdit algılamaları bas-
kın. Suriyelilerle sosyal ilişki kurmaya 
en açık kesim HDP’liler, en kapalı 
kesim ise CHP, İYİ Parti ve MHP 
seçmenleri. Raporun temel kaygılara 
odaklanan bulgularına göre ise eko-

nomi kritik bir öneme sahip. Tehdit 
algılarında ilk sırayı Suriyelilerin yerli 
halkın is ̧imkânlarını azaltması 
(yüzde 70.81) alırken, bunu çok 
çocuk yaparak nüfus dengelerini boz-
maları (66.13), modern yaşam tar-
zına tehdit olusţurmaları (59.86), 
kamusal alan ve hizmetlerden fayda-
lanmayı zorlasţırmaları (59.43) yanıt-
ları izliyor.    

Süreç iyi yönetilmedi 

Rapora göre Ankara’nın Suriye’deki 
iç savaşın ilk yıllarında Tur̈kiye’ye sı-
ğınanlar için uyguladığı açık kapı po-
litikasının doğru olduğunu 
duş̈ünenler yüzde 35.49’da kalıyor.  
Açık kapı politikasını onaylayanlar 
AK Parti taraftarları arasında bile 
azınlıkta kalırken, getirilen eleştiri-
lerde genellikle sürecin iyi yönetile-
mediğine vurgu yapılıyor. Suriyelerin 
yerleşimiyle ilgili en çok tercih edilen 
yanıtlar, yuz̈de 25.54 ile “Suriye’de 
oluşturulacak güvenli bölgelere yer-
leştirilsinler” ve yüzde 22.88 ile 
“Türkiye içinde kurulacak mülteci 
kamplarına yerleştirilsinler” oldu.  
Hem Türk milliyetçiliğinin hem de 
etnik kaygı düzeyinin şartlı vatandaş-
lığa destekle güçlü bir şekilde ilişkili 
olduğunu ortaya koyan rapora göre 
Suriyeli sığınmacılara yönelik olum-
suz tepkiler sadece onlarla ilgili değil, 
aynı zamanda genel bir yabancı 
duş̈manlığı içeriyor.  
Din kardeşliği söylemine katılanlar 
arasında bile çoğunluk Suriyelileri 
ekonomik bir yük olarak tanımlıyor 
ve sığınmacıların Türkiye Cumhuri-
yeti vatandaşlarına kıyasla ayrıcalıklı 
muamele gördüklerini düşünüyorlar.
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Türkiye Sosyal Ekonomik 
ve Siyasal Arasţırmalar 
Vakfı'nın (TÜSES),  
Heinrich Böll Vakfı’nın 
destegĭyle gercȩkleştirdiği 
‘İstanbul’daki Suriyeli  
Sığınmacılara Yönelik 
Algı ve Tutumlar Araştır-
ması’na göre, mültecile-
rin en fazla yaşadığı şehir 
olan İstanbul’da,  
Suriyelilere karşı gelişen 
dışlayıcı tutum Türki-
ye’nin kendi toplumsal 
bölun̈melerinden etkile-
niyor. Siyasi kutuplaşma 
suriyelilere karşı tepkinin 
en büyük nedeni

SIYASI KUTUPLASMA  
NEFRETI BESLIYOR!

İSTANBULLULAR SURİYELİ SIĞINMACILARI MADDİ VE MANEVİ AÇIDAN TEHDİT OLARAK ALGILIYOR

T.C. 
BÜYÜKÇEKMECE 3. İCRA DAİRESİ 

2020/1115 TLMT. 

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI 
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 
TAŞINMAZIN: 
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz İstanbul, Esenyurt İlçesi, Turgut Özal Mahallesi, 36. Sokakta, tapunun; 
1727 ada, 4 parsel numarasında kayıtlı ve 36. Sokaktan 7 dış kapı numarası alan 194,61 m2 miktarlı arsa 
dahilindeki kat irtifakı tesisli kargir Aslan Apartmanında 71/932 arsa paylı zemin kat (3) nolu dairenin tamamı 
niteliğindedir. Taşınmaz mesai saatlerinde görülemediğinden onaylı mimari projesi ile aynı binada emsal  
taşınmaz tetkik edilmiş olup; Bodrum kat + zemin kat + 4 normal kattan müteşekkil, B.A.K. Tarzda, bitişik 
nizamda, 2. Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, yedi yıllık ömre sahip, elektrik, sıhhi tesisat, 
doğalgaz tesisatı ile asansörü mevcut, katlarında ikişer daireli ana binanın, bina ana girişinin de yer aldığı 
zemin katında ve yol cephesinde yer alan daire, onaylı mimari projesine göre antre, salon - yatak nişi - 
mutfak nişi, antre devamında oda, banyo - Wc mahallerinden ibaret, 45 m2 alana sahip, daire pencereleri 
PVC doğrama şeklinde, binada yer alan ve tetkik edilen emsal dairede zemin döşemeleri seramik ve  
laminant parke, duvarları sıvalı ve boyalı, mutfakta sabit tezgah ile ahşap mutfak dolapları, banyosunda 
sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları ikmal edilmiş durumda, elektrik, sıhhi tesisatlar mevcut, 
doğalgaz daire bağlantısı yapılmamış durumdadır. Satışa konu taşınmaz, bulunduğu konum itibariyle alt ve 
üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda olup, civarın 
talep gören konut alanında yer almaktadır. 
Adresi : Turgut Özal Mahallesi, 36. Sokak, Dış Kapı No:7, Aslan Apartmanı,  

  Zemin Kat, D:3 Esenyurt / İSTANBUL 
Arsa Payı  : 71/932 
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Bitişik Nizam 5 Kat Konut Alanında  

  kalmaktadır denilmiştir. 
Kıymeti : 160.000,00 TL 
KDV Oranı : %1 
1. Satış Günü : 27/07/2021 günü 11:30 - 11:35 arası 
2. Satış Günü  : 27/08/2021 günü 11:30 - 11:35 arası 
Satış Yeri : Mezat Salonu - Ekinoba Mah. Londra Asfaltı Yan Yol,  

  (Adliye Yanı, Aymerkez Karşısı) BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki 
gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada 
tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek 
şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan son-
raki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecek-
tir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve 
satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi 
düşecektir. 
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar 
banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek 
üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, 
taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı 
üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve 
akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.) 
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere 
dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları 
tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi 
gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine 
sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlar-
dan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme 
hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde  
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.  
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi 
almak isteyenlerin 2020/1115 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 
29/05/2021 
(İİK m.126) 
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. 
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de                                                    Basın: (1382812)

ULUSLARARASI Göç Örgü-
tü’nün yakın zamanda yaptığı bir 
çalışmada İstanbul’daki Suriyeli-
lerin sayısının 1 milyona yaklaş-
tığı tahmin edildi. İstanbul’daki 
yabancı göçmen sayısının 1 mil-
yon 600 bin’i, yani yerli nüfusun 
yüzde 10’unu aştığı öngörülüyor. 
İstanbullular genel olarak ya-
bancı göçmenler- özel olarak ise 
Suriyeli sığınmacılar- hakkında 
son derece olumsuz hisler taşı-
yor. Mahallelerine Suriyeli ailele-
rin taşınmasından rahatsız 
olmayacağını belirtenlerin oranı 
yuz̈de 27.10. İstanbullular 
gun̈delik hayatlarında Suriyeli sı-
ğınmacılarla oldukça sık bir şe-
kilde karşılaşıyor. Fakat bu tür 
yuz̈eysel karşılaşmaların ötesinde 
Suriyeli bir sığınmacıyla yakın ve 
duz̈enli ilişkiler kuranların oranı 
sadece yuz̈de 6.34. Suriyeli bir sı-
ğınmacıyla yakın ve düzenli iliş-
kiler kurmuş kimseler onlara çok 
daha olumlu yaklaşıyor. Katılım-
cıların yüzde 66’sı “Suriyeli sığın-
macılar Türk vatandaşlarına 
kıyasla ayrıcalıklı muamele gören 
insanlardır” derken, yüzde 64 
“Suriyeli sığınmacılar ekonomik 
olarak bize yük olan insanlardır” 
diyor.  Ülkenin ekonomik gidişatı 
hakkındaki kaygılar arttıkça, Su-

riyelilere yönelik negatif hisler de 
artıyor. Mazlum ve din kardeşi 
tanımlamaları söz konusu oldu-
ğunda önemli ayrışmalar ortaya 
çıkıyor.  Suriyeli sığınmacılarla 
Türkiye vatandaşları arasında 
ortak bir kimlik kuran din kar-
deşliği söylemine katılanların ço-
ğunluğu (yüzde 58.53) aynı 
zamanda Suriyelileri ekonomik 
bir yük olarak tanımlıyor. Odak 
grup göruş̈melerinde sıklıkla dile 
getirilen şikâyetlerden biri de Su-
riyelilerin yerel halkın park, 
bahçe, oyun alanı ve sahiller gibi 
kamuya açık alanlardan fayda-
lanmasını zorlaştırdıkları. Aylık 
hane geliri 7 bin 500 TL’nin üze-
rinde olanlar arasında şartlı va-
tandaşlığa destek oranının yuz̈de 
41.64’ü bulması dikkat çekici bir 
diğer bulgu.  Bu oran, aylık hane 
geliri 2,500 TL’nin altında olanlar 
arasında yuz̈de 18.28’e kadar 
duş̈üyor. Sığınmacıların değer-
lendirilmesinde sınırlı olmakla 
birlikte etkili olan bir diğer faktör 
de Türkçe bilgisi. Bu bulgular, 
Suriyeli sığınmacıların eğitim 
olanaklarından ve Türkçe dil 
kurslarından azami ölçud̈e fay-
dalanabilmesi için atılacak adım-
ların sosyal uyuma katkıda 
bulunacağına işaret ediyor.

İSTANBUL'DA 1 MİLYON SURİYELİ GÖÇMEN VAR  



Remzi KAZMAZ

KONUK YAZAR
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MUHTARLIK ICIN  
ARBEDE CIKTI

KAĞITHANE'DE inşaat alanındaki gölete giren 10 
yaşındaki Mithat Evlice bir anda kayboldu. 
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri 
sevk edildi. Dalgıç ekiplerinin yaklaşık bir saat 
süren aramalarının ardından Evlice sudan çıkarı-
larak hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan 
tüm müdahalelere rağmen Evlice hayatını kay-
betti. Olay, saat 19.00 sıralarında Seyrantepe, 
Mahallesi Cevher Sokak'ta bulunan inşaat ala-
nında meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsa-
mında yaklaşık 4 yıl önce inşaatına başlanan 
binanın temelinde oluşan gölete giren 10 yaşın-
daki Mithat Evlice bir anda balçığa saplanarak 
kayboldu. Çevrede bulunanlar tarafından itfaiye 
ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine 
gelen itfaiye ekipleri, inşaat alanındaki suyu boş-
altırken, göletin içerisinde dalgıç ekipleri arama 
yaptı.  Ekipler tarafından yaklaşık bir saat süren 
arama çalışmalarının ardından Mithat Evlice 
sudan çıkarıldı. Evlice, olay yerinde yapılan mü-
dahalenin ardından Kağıthane Devlet Hastane-
si'ne kaldırıldı. 10 yaşındaki küçük çocuk yapılan 
tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.  

Belediyeyi suçladılar 

Mahalle sakinleri göletin doldurulması için di-
lekçe verdiklerini belirtirken belediyeyi ve müte-

ahhidi ihmalkarlıkla suçladı. Bir mahalle sakini, 
“Çocuklar suya giriyor biz bağırıp kovuyoruz. 
Biz bunu belediyeye bildirdik ama su boşalmadı. 
Neticesi bu can kaybı. Bu tamamen ihmalkarlık. 
Hem belediyenin hem müteahhidin ihmalkarlığı" 
dedi.  Başka vatandaş ise, “Biz burayı defalarca 
belediyeye telefon ettik. Hem Büyükşehir Beledi-
yesi'ne hem Kağıthane Belediyesi'ne bildirdik. 
Kimse burayla ilgilenmedi. Polis geliyor.  
Düdük çalıp gidiyor. Çocuklar dışarı çıkamıyor. 
Bu parklarda yatıyor tinerciler. Müteahhide bu 
şekilde bıraktı gitti burayı. Bizim ülkemizde bir 
yerde ölü olacak ki, ondan sonra gelecekler sahip 
çıkacaklar" dedi. DHA 

Gölette boğuldu

5 Haziran Dünya 
Çevre Günü

Ç evre mücadelesi üzerine...
Ülkemizde 20 yıl öncesine kadar her yıl 5 
Haziran'da yapılan konuşma ve etkinliklerle  

            kutlanır ve biterdi. 
"Börtü böcek çöp yeşil çevreni temiz tut" üzerine 

konuşmalar revaçta idi. 
Gün geçti bu konuşmalar farklılaşmaya başladı. 
Küresel ısınma, iklim değişikliği, suların ticari-

leştirilmesi, dünya su savaşları, ozon tabakası, 
HES, RES, JES vb. 

Siyanürle altın arama dünya bankası ve sonuçta 
anlaşıldıki vahşi kapitalizm, kendi varlığını sürdü-
rebilmek için tüketimi hızlandırmak amacıyla en 
fazla üretimi yapmak zorundadır.  

Bu nedenle çevreye, doğaya karşı acımasız bir 
saldırı ile doğadan kendine lazım olan hee şeyi 
almak için her yolu denedi deniyor. Hatta bu ko-
nuda ülkede yasaları dahi değiştirmekte hiçbir 
sakınca görmüyorlardı.  

Taki dünyada ve ülkemizde çevre ve ekolojik
mücadelenin örgütlenerek yaşam alanlarına sahip 
çıkmasıyla birlikte her şey değişmeye başladı. 

Ben de bugün size vahşi kapitalizme karşı 
bugüne kadar neler yaptığımız konusunda birkaç
başlık sunacağım.  

*** 
"Bir Çevre Avukatının Anıları" adlı kitabım ya-

kında kitap raflarında yerini alacak okuyucusuyla 
buluşacak. Gelelim bugüne kadar yaptıklarımıza; 

Karadeniz'deki bütün derelerin üzerinde bir kan-
ser virüsü gibi kurulan HES'lere karşı tek tek etki-
siz kaldığımızı görünce Bütün dereleri bir araya 
toplayarak benim öncülüğümde Derelerin Kardeş-
liği Paltformu'nu kurduk. 6 yıl başkanlığını yaptım. 
Başta Karadeniz olmak üzere Türkiye'de birçok de-
renin bir araya gelmesini sağladık. Türkiyenin en 
büyük sivil toplum örgütü haline getirdiğimiz bu 
platform, bugün hala arkadaşlarımızın omuzlarında 
mücadelesine devam ediyor 

Bodrum Çevre Platformu 

Başt Bodrum yarımadası olmak üzere Ege sahil-
lerinin yağmalanmasına yönelik bir rant politikası 
olarak sözüm ona RES rüzgar enerji santralleri 
kuran anlayışın tek amacı vardı. Acele kamulaş-
tırma yoluyla deniz sahillerindeki kiymetli arazileri 
ele geçirmek ve onlar üzerinde otel vb kurmaktı. Bu 
nedenle Bodrum, Urla, Çeşme, Karaburun, Didim, 
Datça gibi turizmin gözbebeği yerlerde RES adı al-
tında soygun ve rant düzeni kurdular. Bizler Bod-
rum Çevre Platformu kurarak bu anlayışa karşı 
yaşam alanlarını koruduk. 

6 yıl da Bodrum Çevre Platformu'nun başkanlı-
ğını ve sözcülüğünü yaparak çevre ve ekolojik mü-
cadelenin sadece börtü böcek temiz çevre değil 
vahşi kapitalizme karşı örgütlü bir ekolojik ve çevre 
mücadelesinin yol ve yöntemlerini gösterdik. 

Haliyle ülkenin dört bir yanında süren doğa ve 
çevre katliamına karşı yavaş yavaş hem yerel de 
hem de ülke çapında yaşanan çevre mücadelesi ile 
bugün geldiğimiz bu noktada bizler çevre mücadele-
sinden sadece börtü böcek olarak değil her gün dün-
yamızı hergün taşan eden bu sorumsuz vahşi 
kapitalizmi ortadan kaldırmadan dünyamızda 
devam eden bu tehlikeyi bertaraf edemeyeceğimizi 
biliyoruz. 

O nedenle yılda sadece 5 Haziran'la sınırlı 
kalmadan her gün her saat çevre ve ekolojik 
mücadele için hazır olmalıyız. 

Sözlerimi başta İkizdere olmak üzere bugün 
ülkemizde ve dünyada çevre ve ekoloji için müca-
dele edenleri saygı ile selamlıyoruz. 

Bu uğurda yaşamlarını kaybedenleride mücadele-
mizde bir bayrak gibi taşımaya söz veriyoruz.

İstanbul'da da 14 mahallede yapılan muhtarlık seçimlerinin sona ermesinin ardından Güngören Sanayi  
Mahallesi'ninyeni muhtar adayı belli oldu. 7 adayın yarıştığı mahallede kazanan Ünal Yılmaz oldu. Sonuçlar 

beklenirken kısa süreli arbede yaşanırken, polis grubu bahçe dışına çıkartarak kapıyı kapattı

Doktor Hüseyin etkisizleştirildi
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdo-
ğan, Twitter hesabından bir mesaj payla-
şarak, MİT'in başarılı operasyonuyla 
terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticisi 
ve Mahmur Genel Sorumlusu Selman 
Bozkır'ın etkisiz hale getirildiğini du-
yurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bura-
dan milletimize güzel bir haber vermek 
istiyorum" diye başladığı mesajında 
şunları kaydetti: "Terör örgütü PKK'nın 

üst düzey yöneticisi ve Mahmur Genel 
Sorumlusu 'Doktor Hüseyin' kod adlı Sel-
man Bozkır, dün Milli İstihbarat Teşkila-
tı'mızın kahramanları tarafından etkisiz 
hale getirildi. Bu başarılı operasyonda 
emeği geçen tüm arkadaşlarıma mille-
tim adına teşekkür ediyorum. Hain ve 
bölücü örgütün Mahmur'u terörün 'ku-
luçka merkezi' olarak kullanmasına mü-
saade etmeyecek, terörü kaynağında 
kurutmaya devam edeceğiz." 

MİT'ten nokta operasyon 

İletişim Başkanlığı operasyonun detay-
larını da paylaştı. MİT'in, Irak'ın kuze-
yinde PKK/KCK kontrolündeki Mahmur 
kampında gerçekleştirdiği başarılı ope-
rasyonda, PKK/KCK Mahmur Genel So-
rumlusu Doktor Hüseyin kod Selman 
Bozkır beraberindeki iki teröristle bir-
likte 5 Haziran 2021 tarihinde etkisiz 
hale getirildi. 

Adım adım takip edildi 

Mülteci kampı adı altında PKK/KCK 
faaliyetlerinin organize edildiği Mah-
mur'daki örgüt elebaşısı Doktor Hüse-
yin kod Selman Bozkır, MİT'in hedef 
listesine alındı. PKK/KCK'ya 1990'larda 
katılan Selman Bozkır, uzun yıllar, ör-
gütün Avrupa'daki faaliyetlerini orga-

nize etti, bu kapsamda örgütün İngil-
tere sorumluluğunu da yürüttü. Mah-
mur'da görevlendirilmeden önce Irak'ın 
kuzeyinde örgütün illegal para trafiğini 
yönetti. Son olarak, Kandil alanında sı-
kışan PKK/KCK'nın, Mahmur'a ağırlık 
vermesi üzerine Mahmur Genel So-
rumluluğu'na getirildi. Yapılan istihbari 
analizlerde, PKK/KCK'nın Mahmur 
Kampı'na Kandil kadar önem verdiği, 
mülteci kampı adı altında eylemci kad-
rolarını bu alandan temin ettiği, yetiş-
tirdiği belirlendi. Yapılan çalışmalar 
sonrasında, Selman Bozkır, gerçekleş-
tirilen operasyonla, beraberindeki iki 
teröristle birlikte etkisiz hale getirildi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticisi ve Mahmur genel sorumlusu 'Doktor Hü-
seyin' kod adlı Selman Bozkır, dün Milli İstihbarat Teşkilatı'mızın (MİT) kahramanları tarafından etkisiz hale getirildi" dedi.

Kağıthane Seyrantepe Mahallesi Cevher 
Sokak'ta önceki gün 19.00 sıralarında  

inşaat alanındaki gölete giren 10 yaşın-
daki Mithat Evlice hayatını kaybetti. 

Evlice'nin boğularak hayatını kaybettiği  
o gölet havadan görüntülendi. 

Ö lüm ya da farklı nedenlerle 
muhtarlıkları düşen mahalle ve 
köylerde Yüksek Seçim Ku-

rulu(YSK) tarafından bugün ara seçimler 
yapıldı. Türkiye genelinde 753 yerde san-
dığa gidilen seçimde, İstanbul'da da 14 
mahalle yeni muhtarlarını belirledi. Seçim 
heyecanının yaşandığı noktalardan biri 
olan Güngören Sanayi Mahallesi'nde 7 
aday yarıştı. Sabah 08.00'da başlayan se-
çimler, 17.00'da sandıkların kapanmasıyla 
sona erdi. Seçimin yapıldığı Gündoğdu 
İlkokulu önündeki bekleyiş ise gün bo-
yunca sürdü. Geniş güvenlik önlemlerinin 
alındığı okulda, sandıkların açılmasıyla 
birlikte adaylardan Ünal Yılmaz, büyük 
farkla Sanayi Mahallesi'nin yeni muhtarı 
oldu. 

Güzel bir seçim oldu 

Saat 17.00'da oy kullanımının bitmesiyle 
birlikte okul bahçesi tamamen boşaltıldı. 
Bahçe dışında bekleyenler arasında sözlü 
başlayan tartışma, okul bahçesine taşın-
mak istendi. Kısa süreli arbede yaşanır-
ken, polis grubu bahçe dışına çıkartarak 
kapıyı kapattı. Seçimi kazanan Ünal Yıl-
maz, "150 - 200 arası bir oy farkıyla sanı-
yorum, kazandık yeni muhtar olduk. Zor 
bir seçim oldu. Zaten pandemi sürecinde 
katılım belliydi. Fazla bir katılım olmadı 
ama güzel bir seçim oldu. İyi bir dostluk 
içinde seçim oldu. Hakkımızda hayırlısı 
diyelim kazandık. Bundan sonra inşallah 
mahalleme hayırlı bir muhtar olurum. 
Güzel işlere vesile olurum" diye konuştu. 

YÜKSEK Seçim Kurulu(YSK) tarafın-
dan bugün yapılan ara seçimlerinde, 
ölüm ya da farklı nedenlerle muhtarlık-
ları düşen toplam 753 mahalle ve köy-
lerde sandığa gidildi. İstanbul'da da 14 
mahallede yapılan seçimlerde 71 bin 
seçmen oy kullandı. 11'i kadın 62 muh-
tar adayının yarıştığı İstanbul seçimle-
rinde seçim heyecanı yaşanan 
mahallelerden biri de Bayrampaşa 
Vatan Mahallesi oldu. Sandıkların açıl-
masıyla Vatan Mahallesi'ndeki seçim-

lerde, tek kadın aday olan Dilek Teksoy, 
büyük farkla, 6 aday arasından seçile-
rek, Vatan Mahallesi'nin yeni muhtarı 
oldu. Seçimleri büyük farkla kazanan 
Dilek Teksoy, "Çok mutluyum. Hani 
derler ya; 'Anlatılmaz yaşanır.' Destek-
leyen, desteklemeyen bütün Vatan Ma-
hallesi halkına çok teşekkür ediyorum. 
Kadın elinin değdiği her yer güzeldir. 
Her zaman söylemişimdir; partiniz ne 
olursa olsun, muhtarınız Dilek Teksoy 
olsun" dedi. 

DİLEK TEKSOY BÜYÜK FARKLA 

ŞİŞLİ Feriköy Mahallesi'nde de sandık-
lar açıldı.Yaklaşık 11 bin seçmenin ol-
duğu Feriköy Mahallesi'nde yapılan 
seçimleri bin 608 oy alan Sema Alkaya 
kazandı. Alkaya, 1. Aza olarak görev 
yapıyordu. Diğer adaylar Mehmet Ali 
Hız 697 oy, Hasan Polat 298 oy aldı. 
Seçimleri kazanan Sema Alkaya, "He-
yecanımız dorukta. Emeğimiz vardı. 

Emeğimizin karşılığını arkadaşlar verdi. 
Alacağımızı biliyorduk. Çok çalıştık. 
Komşularımıza ve sevenlerimize teşek-
kür ediyorum. Sonucun böyle olacağını 
biz biliyorduk. Bir buçuk senedir görev 
bendeydi. Zaten 1. Azaydım, görev 
bendeydi. Bugünden itibaren Feri-
köy'ün annesiyim. Kapılarımız herkese 
açık. Onları bekliyorum" dedi. DHA

ALACAĞIMIZI BİLİYORDUK
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İtalya’nın kanallarıyla ünlü Ve-
nedik kentinde corona virüsü
(Covid-19) tedbirleri nedeniyle

17 aydır yapılamayan kruvaziyer seferleri
yeniden başladı. Kruvaziyer seferleri
bugün 92 bin tonluk MSC Orchestra ge-
misinin Venedik’ten hareket etmesi ile tek-
rar başlarken, kent sakinleri dev gemilerin
dönüşünü tepkiyle karşıladı.

Büyük gemilere hayır!

MSC Orchestra gemisinin Venedik'ten ha-
reket ettiği sırada yüzlerce kişi kıyıda top-
lanarak, seferlerin tekrar başlamasını
protesto etti. Göstericiler, “Büyük gemilere
hayır” dövizleri taşıdı. Bir grup protestocu
ise küçük motor ve tekneleriyle protesto
gösterisi gerçekleştirdi. Güvenlik güçleri,
küçük motorların protesto sırasında ge-
miye yaklaşmalarını engellendi. Venedik
sakinlerinden 29 yaşındaki öğretmen
Marta Sottoriva, “Buradayız çünkü şehri
yok eden ve kirleten turizm modeline kar-
şıyız” dedi. Liman yetkilileri, işçiler ve
şehir hükümeti ise Covid-19 salgını nede-
niyle zarar gören seyahat sektörünün can-
landırılması için kruvaziyer seferlerinin
yeniden başlamasını memnuniyetle 
karşıladı.

Yasaklanmıştı

İtalya Başbakanı Mario Draghi hükümeti,
Venedik’i çevreleyen lagüne kruvaziyer ge-
milerinin girişini durduran yasa tasarısını
Nisan ayının başlarında onaylamıştı. Kül-
tür Bakanı Dario Franceschini söz konusu
kararı, “Yıllardır beklenen ve doğru bir
karar” şeklinde nitelendirmiş, Birleşmiş
Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgü-
tü'nün (UNESCO) tavsiyesi de göz önüne
bulundurularak dev gemilerin lagün dışına
yanaşması için bir liman inşa edilmesine
karar verilmişti. Temsilciler Meclisi'nin de
12 Mayıs tarihinde kararı onaylamasına
rağmen söz konusu liman projesi tamam-
lanana kadar kruvaziyer gemilerin yakın
geçişlerinin bir süre daha devam edeceği
ifade edilmişti. Venedik kanalları ve San
Marco Meydanı, kruvaziyer gemilerde yol-
culuk yapan turistlerin gözdesi olurken,
şehir sakinleri gemilerin geçişi sırasında
yaşanan kazalar ve riskler nedeniyle geçiş-
lerin yasaklanmasını talep ediyordu. Öte
yandan 3 binden fazla yolcu ve bin müret-
tebat taşıyabilen MSC Orchestra gemisi,
Covid-19 tedbirleri nedeniyle yarı kapasi-
tede yolcu ve mürettebat alabilecek.

İtalya'nın Venedik kentinde
corona virüsü salgını nede-
niyle 17 aydır yapılamayan
kruvaziyer seferleri tekrar
başlarken, şehir sakinleri
dev gemilerin Venedik’e 
dönüşünü protesto etti.

Dev gemiler
protesto
edildi

Ocak ayında olaylı bir
seremoni sonrasında kol-
tuğunu Joe Biden'a bıra-

kan ABD'nin önceki başkanı
Donald Trump, uzun bir aradan
sonra ortaya çıktı ve açıklamalarda
bulundu. Kuzey Carolina’da Cum-
huriyetçi Parti mitingine katılan
Trump, dün yaptığı açıklamalarla
yine gündem oldu. Başkanlığı dö-
neminde kendisine danışmanlık
yapan bulaşıcı hastalıklar uzmanı
Anthony Fauci’nin corona virüsü
salgınına yaklaşımını eleştiren
Trump, hakkındaki bazı iddiaları
da yalanladı. Trump, “Fauci harika
bir doktor değil ama müthiş bir ta-
nıtımcı. Neredeyse her konuda ya-
nıldı ve Wuhan ve laboratuvar
konusunda da yanıldı” ifadesini
kullandı. Reuters haber ajansı
Trump’ın başkanlığı döneminde
ABD’de yaklaşık 600.000 kişinin
öldüğünü hatırlatırken, Trump’ın
bile corona virüsüne yakalandığını
ve bu faktörlerin 2020’deki seçimi

kaybetmesine sebebiyet verdiğini
yazdı.

10 trilyon para vermeli

Aylar sonra resmi bir etkinliğe katı-
lan Trump, Çin’in corona virüsü
salgınını yaydığı için para ödemesi
gerektiğini söyledi. Trump, “Çin,
corona virüsünü yaydığı için
ABD’ye ve dünyanın geri kalanına
10 trilyon para vermeli. Ülkeler Pe-
kin’e olan borçlarını silmeliler” ifa-
desini de kullandı. Gelecek
seçimlerde yeniden aday olacağı-
nın sinyalini veren Trump, “5 yıldır
bir cadı avı yaşanıyor ve yalan üze-
rine yalan söyleniyor. 2024’ün
Kasım ayına kadar durmayacak-
lar” ifadesini kullandı. Bu yaz dö-
nemi boyunca Cumhuriyetçilerin
bazı etkinliklerine katılacağını söy-
leyen Trump, “ABD’nin hayatta
kalması bizim her kademede Cum-
huriyetçileri seçmemize bağlı ve bu
gelecek yıl yapılacak ara seçimlerle
başlıyor” ifadesini kullandı.

Aylar sonra ortaya çıktı

M armara Denizi’nde yaşanan “deniz
salyası” felaketi uluslararası ka-
muoyunda büyük endişe yarattı.

Bir süredir dünya basınının gündeminde
olan deniz salyası ile ilgili bugün birçok
medya kuruluşunda detaylı analizler ve ha-
berler yer aldı. ABD, Avustralya, Yeni Ze-
landa, Fransa, İngiltere ve Endonezya
basını deniz salyasının ilk kez bu kadar çok
ve yoğun görüldüğünü yazdı.

Türkiye mücadele ediyor

İngiliz medya kuruluşu Sky News, “Tür-
kiye, Marmara Denizi sahillerinde oluşan
deniz salyası salgınıyla mücadele ediyor”
başlığını kullandığı haberde, “Gri yapışkan
deniz algleri daha sıcak hava ve deniz kirli-
liği ile yayıldı.  Türkiye sahillerinde rekor
seviyede tespit edilen deniz salyası su altı
yaşamı ve balıkçılığı tehdit ediyor” yoru-
munu yaptı. İngiliz Sky News, müsilaj ve
deniz salyasının tarihteki en yoğun görül-
düğü yerin Marmara Denizi olduğunu
yazdı. Deniz salyasının 2007 yılında Ege
Denizi’nde Yunanistan yakınlarında da
tespit edildiğini aktaran Sky News, “Bu
durum Türkiye’de ilk kez görüldü. Marma-
ra’da görülen deniz salyasının oran olarak
tarihteki en büyük olduğuna inanılıyor.
Araştırmalar deniz salyasının 30 metre de-
rine indiğini ve yengeç ve kabuklu hayvan-
lara zarar verdiğini ortaya çıkardı”
ifadesine yer verdi. Haberde, Cumhurbaş-
kanı Erdoğan’ın ifadelerine de yer verilir-
ken, bu sorunu çözmek için harekete
geçileceği sözünü hatırlattı.

Mendilleri hazırlayın!

ABD merkezli medya kuruluşu Daily Beast
ise “Mendilleri hazırlayın” diyerek haberin
üzücü ve endişe verici olduğunu yazdı.
Daily Beast’in haberinde, “Mendilleri ha-
zırlayın” ibaresi yer aldı. Daily Beast, ha-
berin üzücü olduğuna vurgu yaptı. Daily
Beast, “İğrenç gri deniz salyası Türkiye su-
larını pisletiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan
derhal bu sorunu çözmek için harekete ge-
çeceğini söyledi” ifadesini kullandı. Ha-
berde, “Yerel gruplar sorunu çözmek için
diğer atık su tesisleri ve kirletme kaynakla-
rını bulmaya çalışıyor. Uzmanlar küresel
iklim değişikliğinin de bu soruna sebebiyet
verdiğini aktardı. Deniz suyu ısısının art-
masını örnek gösterdi” ifadesi yer aldı.

New York merkezli haber portalı AOL.com
da Türkiye’de yaşanan bu doğa felaketine
geniş yer ayırdı. Haberde, “Pendik sahi-
linde havadan çekilen fotoğraflarda çok
geniş kütleli müsilaj görüntülendi. Müsilaj
ve deniz salyasına sebep olan fitoplankton-
lar sıcak sularda daha çok yayılıyor. Deniz
ve okyanus sularının ısınması bu durumu
daha da kötü  hale getiriyor” denildi.
AOL.com, “Deniz salyası büyük ve geniş
kütlelere ulaşınca diğer deniz canlılarının
yaşamasını imkansız hale getiriyor. Güneş
ışığını engelliyor ve canlıların yön duygu-
sunu yok ediyor. Ayrıca fiziksel olarak da
onları sarıyor” yorumunu yaptı. Endo-
nezya merkezli haftalık haber dergisi
Tempo da yaşanan doğa felaketine geniş
yer ayırdı. Fransız haber ajansı AFP de
müsilaj ve Marmara Denizi’nde yaşanan
doğa felaketiyle ilgili kapsamlı bir haber

hazırladı. AFP’nin haberini İngilizce
yayın yapan Hong Kong merkezli medya
kuruluşu South China Morning Post da
kullandı. Bu haberde yaşanan doğa fela-
ketini İstanbul Üniversitesi’nden profesör
Muharrem Balcı değerlendirdi. Balcı,
“Deniz salyası bu yıl olduğu gibi baharda
kontrolden çıktığı zaman güneşi engeller
ve balıklar ve deniz yaşamı için gerekli
olan oksijene erişimi kısıtlar” ifadesini
kullandı. AFP’ye konuşan Balcı, “Müsilaj
denizin yüzeyini bir çadır bezi gibi kapatı-
yor ve bir süre sonra bu tabaka denizin
dibine iniyor ve denizin tabanındaki eko-
sistemi kaplıyor” dedi. Balcı, bu sürecin
durdurulmaması durumunda çürük yu-
murta gibi kokacağını da ifade etti. Haber
ajansları AFP, Reuters ve AP’nin hazırla-
dığı haberleri birçok uluslararası medya
kuruluşu da kullandı.

ENDISEYLE
IZLIYORUZ!

Dünya kamuoyu, Türkiye'de
yaşanan deniz salyası felake-

tini endişeyle takip ediyor.
Avustralya, ABD, İngiltere ve

Endonezya basını deniz salyası
felaketini detaylı bir şekilde

yazdı. İngiliz The Guardian kısa
bir video ile yaşanan doğa 

felaketini okurlarına ve 
izleyicilerine duyurdu

ERDOĞAN SÖZ VERDİ
Yeni Zelanda’nın en popüler medya ku-
ruluşu Stuff.co.nz de müsilaj sorununa
geniş yer ayırarak Cumhurbaşkanı Er-
doğan’ın açıklamalarına yer verdi. Ha-
berde, “Türkiye’nin cumhurbaşkanı
Marmara Denizi’nde yaşanan ve biyo-
loglarla birlikte çevrecileri endişelendi-
ren deniz salyası sorununu çözmek için
söz verdi” denildi. İngiliz medya kuru-
luşu BBC de deniz salyası krizini inter-
net sitesi üzerinden okurlarına duyurdu.
BBC, “Marmara Denizi’nde seyreden

tekneler ve gemiler
gri balçıkla karşıla-
şıyor. Bazı balıkçı-
lar, deniz salyasının
motorlarına ve ağ-
larına bulaştığı ve
motorları tıkadığı
için çalışamadıkla-
rını söylüyor” ifade-
sine yer verdi.

Muhabire yasaklı özgürlük!
İsrailli yetkililer, Doğu Kudüs’te bulunan
Şeyh Cerrah Mahallesi’nde darp ederek
gözaltına aldıkları Al-Jazeera muhabiri

Guevara Al-Budairi'yi serbest bırakırken,
muhabirin, Şeyh Cerrah Mahallesi’ne 

girişini 15 gün süreyle yasakladı.

İsraİllİ yetkililer, Doğu
Kudüs'te bulunan Şeyh
Cerrah Mahallesi'nde

darp ederek gözaltına aldıkları Al-
Jazeera muhabiri Guevara Al-Bu-
dairi’yi saatler sonra serbest
bıraktı. Şeyh Cerrah Mahallesi'ne
girişi 15 gün süreyle yasaklanan
Al-Budairi serbest bırakılmasının
ardından yaptığı açıklamada,
“Saatim dahil, sahip olduğum her

şeye el koydular. İsrail polisi, gaze-
teci olduğumu söylememe rağmen
bana suçlu muamelesi yaptı. Bana
Şeyh Cerrah Mahallesi'ne yakla-
şırsam hapse atılacağımı söyledi-
ler” dedi.

İsrail’e dava açacağım

Gözaltına alınmasının gerçeği giz-
lemek için tüm gazetecilere yöne-
lik bir tehdit olduğunu belirten

Al-Budairi, İsrail polisine dava
açacağını söyledi. İsrail’in 1967 yı-
lındaki 6 Gün Savaşları sonunda
Filistin topraklarını işgal etmesi-
nin 54. yıldönümünde, Doğu Ku-
düs'te bulunan Şeyh Cerrah
Mahallesi'nde dayanışma gösterisi
düzenlenmişti. İsrail güçleri, gös-
teriyi izleyen Al-Jazeera muhabiri
Guevara Al-Budairi’yi darp edip
gözaltına almıştı.
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HOT DOCS Kanada Uluslar-
arası Film Festivali’nde En İyi 
Uluslararası Yapım Ödülünü 

alan, New York Times ve Rotten Tomatoes 
tarafından tavsiye edilen belgesel filmi 
Stray, 4 Haziran’da GAİN’de yayına giri-
yor. Bu samimi ve büyüleyici hikaye İstan-
bul’un sokak köpekleri için bir yardım 
kampanyasına da vesile oluyor. 4-14 Hazi-
ran tarihleri arasında HAYTAP’a 10 TL ve 
üzerinde bağış yapan herkese GAİN, 1 haf-
talık Premium üyelik hediye ediyor. Stray, 
izleyiciye İstanbul’u üç sokak köpeğinin 
gözleri ve kulaklarıyla, farklı bir perspektif-
ten görme şansı tanıyor. Zeytin, Nazar ve 
Kartal şehrin sokaklarında dolanıp yemek 
ve yuva ararken, bizleri şehre ve insanlarına 
dair samimi hikayelere doğru bir yolculuğa 
çıkartıyor. Bu yolculukta karanlık sokak-
lara, göz ardı edilen toplulukların yaşamla-
rına ve bakımsız tarihi kalıntıların hüznüne 
tanık olmak da var, dostluk, samimiyet ve 
neşeye de. 

Ses ve görüntü alındı 

Yönetmenliğini Elizabeth Lo’nun yaptığı 
Stray’de, köpeklerin dünyasını olabildiğince 
yakından izleyebilmek için, özel cihazlarla 
onların seviyesinden ses ve görüntü alındı. 
Hikayenin kahramanları Zeytin ve Nazar’a 
GPS özellikli tasmalar takıldı. Prodüksiyon 
takvimi, tüylü oyuncuların kendi yaşam 
akışlarına sadık kalınacak şekilde, oldukça 
“esnek” olarak hazırlanmak zorunda ka-
lındı. Yönetmen Lo, repliklerin olmadığı, 
mimiklerin ve jestlerin konuştuğu bu filmde 
köpeklerin gündelik yaşam örgülerine mini-
mumda müdahale ederek, şehrin ve tüm sa-
kinlerinin çarpıcı yaşamlarını en gerçek 
halleriyle sunmayı tercih etti. Stray şimdi 
GAİN’de! Sokak köpeklerine destek olmak 
için ilgili bağlantılar HAYTAP sosyal medya 
hesaplarında.    
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İstanbul’u, bir de sokak köpeklerinin 
gözlerinden tanımaya hazır mısınız? 

Uzun süredir beklenen, ödüllü belgesel 
filmi Stray, şimdi GAİN’de yayında 

TEKNOLOJİ, yeni yazılımlar, 
yapay zekâ uygulamaları. Di-
jitalleşmenin kavramdan, 

yaşam tarzına dönüşen yolcuğu bir yan-
dan göz kamaştırıcıyken bir yandan da 
oldukça korkutucu senaryolara da konu 
ediliyor. T24 yazarı ve iş insanı Hayri 
Cem’in, daha önce yayınlanmış yazıla-
rından yola çıkılarak genişletilen ve de-

rinleşen kitabı Endüstri 4.0’dan Toplum 
5.0’a Dijital Dönüşüm tanımları, karşı-
laştırmaları ve yaptığı projeksiyonla kimi 
zaman bir dijital sözlük görevi görürken 
kimi zaman da ortaya koyduğu sıra dışı 
bakış açısıyla dijitale fütüristtik bir bakış 
sunuyor. 

Dinamik bir içerik 

Kitap ele aldığı dev konu başlıklarını pra-
tik ve güncel bir dille masaya yatıyor. Veri 
diktatörlüğü, yapay zekâ, blockchain, ku-
şaklar, toplumların tarihsel dönüşümü, 
markalar, sektörler, robotlar, yeni nesil 
yazıcılar… Son yıllarda hayatımıza giren 
tüm bu dijital kavram ve olgular Endüstri 
4.0’dan Toplum 5.0’a Dijital Dönü-
şüm’ün ele aldığı konular arasında yer 
alıyor.  Teknolojiden çekinmek ile onun 
çekim alanına girmenin dengesi nasıl ku-
rulur? Dijitalde etik kullanım ve yazılım-
lar nasıl mümkün olabilir? Bilmediğimiz 
teknolojiler, hangi sektörlerin alameti fa-
rikası? Kripto paralar güvenli mi? Siber 
saldırılar siber pandemiye dönüşür mü? 
Çin, dijital dünyanın neresinde? Robot-

lar, işlerimizi elimizden alacak mı?  Hayri 
Cem, Endüstri 4.0’dan Toplum 5.0’a Di-
jital Dönüşüm’de bu sorulara cevaplar 
verirken aynı zamanda başka bir şey 
daha yapıyor ve elimize, dijital yaşam ve 
dijitalleşmeyle ilgili tartışılmaya değer 
yepyeni sorular bırakıyor.  Orion etike-
tiyle yayımlanan ve tüm telif geliri Da-
rüşşafaka Cemiyeti’ne devredilen 284 
sayfalık Endüstri 4.0’dan Toplum 5.0’a 
Dijital Dönüşüm dijitalin kısa tarihi ile 
sonsuz geleceği içinde gezinmek isteyen-
ler için. Pratik anlatımı, güncel dili ve 
pratik içeriğiyle Hayri Cem’in yeni kitabı, 
şimdi tüm kitapçılarda ve online kitap 
satış sitelerinde.  

Hayri Cem Kimdir? 

Hayri Cem, 1959 yılında İstanbul’da 
doğmuştur. 1970-75 yılları arasında Da-
rüşşafaka Lisesi’nde öğrenim gördükten 
sonra 1978’de Şişli Lisesi’nden mezun 
olmuştur. Üniversite eğitimini 1981 yı-
lında M.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fa-
kültesinde, yüksek lisans eğitimini ise 
1985 yılında İ.Ü. İktisat Fakültesinde ta-

mamlamıştır. 1984’te Bileşim Internatio-
nal AŞ’nin kurucu ortakları arasında yer 
aldı ve 2008 yılına kadar Yönetim kurulu 
Başkanlığını üstlendi. 2008 yılında şirket 
hisselerini Alman GfK şirketine devretti. 
1989 yılında Türkiye’nin ilk elektronik 
TV izleme ölçüm (rating) şirketi olan 
AGB Anadolu A.Ş.’yi kurdu ve 1995 yı-
lına kadar şirketin Yönetim Kurulu Baş-
kanlığını üstlendi.  1995 yılında şirket 
hisselerini bir İtalyan şirketi olan AGB 
şirketine devretti. 2000 yılında Türki-
ye’nin ilk reklam takip araştırması yapan 
Medya A.Ş.’yi kurdu. 2007 yılına kadar 
şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ve 
CEO’su olarak görev yaptı. Şirket hisse-
lerini 2007 yılında Amerikan Nielsen şir-
ketine devretti. 2007’den 2013 yılına 
kadar Nielsen firmasının Türkiye ve Ge-
lişmekte Olan Ülkeler CEO’su olarak 
görev yaptı. Kariyeri boyunca çeşitli üni-
versitelerin iletişim fakültelerinde dersler 
verdi. Halen Anadolu Üniversitesi, İleti-
şim Bilimleri Fakültesi’nde Medya Plan-
lama, Araştırma Yöntemleri ve Spor 
Yönetimi dersleri vermektedir. 

Bütün gelirler Darüşşafaka’ya 

T ürkiye’de çizgi film-animasyon 
dersleri ilk defa 1947 yılında o za-
manki adıyla Güzel Sanatlar Fakül-

tesi içinde verildi. Dönemin hocalarından 
Vedat Ar, Türkiye’de ilk animasyon filmi 
olan “Zeybek Oyunu”nu burada yaptı. 
Yine üniversite hocalarından Sezer Tansuğ 
ile Tonguç Yaşar’ın birlikte yaptığı “Amentü 
Gemisi Nasıl Yürüdü?” isimli çizgi film de 
bu alanın en eski eserleri arasında yer aldı. 
Yıllarca Grafik Tasarımı Bölümü adı al-
tında verilen çizgi film- animasyon dersleri, 
2021- 2022 ilkbahar dönemi itibariyle Çizgi 
film-Animasyon Bölümü'nde verilmeye 
başlanacak. Yükseköğretim Kurulu’na 
(YÖK) başvurunun olumlu sonuçlanma-
sıyla birlikte üniversite bünyesinde hazırlık-
lar başladı. Mimar Sinan Üniversitesi 
Rektörü Handan İnci Elçi, süreci DHA’ya 
anlattı. Animasyon yönetmenleri ise, bu bö-
lümden mezunların sektöre olumlu katkı 
vereceğini vurguladı. 

Öğrenci alımı başlıyor 

Rektör Elçi, “Üniversitemizde çizgi film 
dersleri, 1947’de başlıyor. Hatta ülkemizin 
bu alanda ders veren ilk kurumu biziz. 
Müfredatımıza koymuşuz. Öğrencileri-
mizle de birlikte ülkemizin yine ilk çizgi fil-
mini Vedat Ar hocamızın yönetiminde 
burada üretmişiz, ‘Zeybek Oyunu’ adıyla. 
Bu üretimler devam etmiş ama grafik tasa-
rımı bölümümüzde devam etmiş, bir ders 
olarak. Halbuki bunun bir bölüm olarak 
üniversitemizin bünyesinde yer alması ge-

rekiyordu. YÖK’e başvuruda bulunduk ve 
onayımız geldi. Onayımız geldikten sonra 
da müfredatımızı hazırladık. Şimdi alt yapı 
hazırlığındayız. Onu da tamamladıktan 
sonra öğrenci alımına başlayacağız” dedi. 

Artık mezunlar gelecek 

Kötü Kedi Şerafettin adlı animasyon filmi-
nin yönetmeni olan, Mimar Sinan Üniver-
sitesi mezunu Mehmet Kurtuluş da "Orası 
benim evim gibi. Türkiye’de bana sorarsa-
nız, sanatın en önemli kurumudur üniver-

site olarak. Onun animasyon işine el atmış 
olması, müthiş sevindirici bir haber. Bir 
devlet üniversitesi olarak ilk olması şa-
hane. Bugüne kadar niye açılmamış diye 
düşünüyor insan” dedi. 

Tüketilen bir sektör 

Üniversite mezunlarının sektöre olumlu 
etkilerinden bahseden ünlü yönetmen 
Kurtuluş, “Hızla büyüyen bir efekt ve ani-
masyon endüstrisi. Her alanda müthiş tü-
ketilen bir sektör. Dolayısıyla yetişmiş 

insana, uzmana, sanatçıya çok ihtiyaç var. 
Hepimizin temel sorunu yetişmiş insan 
kaynağının azlığı Türkiye’de. Biz zaman 
içerisinde bu işi çözebilmek için önce içe-
ride bir junior tezgahı kurduk. Usta-çırak 
ilişkisiyle eğitim vermeye çalıştık. Bunu bir 
üniversitenin yapıyor olması, hele de 
Mimar Sinan’ın yapıyor olması bizi çok 
sevindirdi. Tercih yapacak öğrencilere, ak-
lında soru işareti olanlara sadece, ‘Koşun, 
Mimar Sinan’a koşun’ diyebilirim” şek-
linde konuştu.

GEC AMA GUZEL 
BIR ADIM OLDU 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul’da, Çizgi Film- Animasyon Bölümü açan ilk devlet üniversitesi oldu. YÖK’e başvurunun 
onaylanmasının ardından üniversitede hazırlıklar başladı. Bölüm, 2021- 2022 ilkbahar döneminde ders başı yapacak. Rektör Handan 
İnci Elçi, “Sadece öğrenciler değil, sektör de çok heyecanlanmış. Geç ama güzel bir adım oldu. Çok mutlu ve heyecanlıyız” dedi. 

BAMBAŞKA  
BİR İSTANBUL 

“SİZİN Perşembeniz” Çevrimiçi 
Sanatçı Atölyeleri’nin haziran ayı 
konuğu Burcu Perçin olacak. Per-

çin’in üretim pratiklerinden biri olan fotoğ-
raf üzerine yağlıboya tekniğiyle gerçekleşen 
atölye, katılımcıların kendi seçtikleri fotoğ-
rafları, üzerlerine yağlıboya veya akrilik 
boya müdahalesinde bulunarak dönüştür-
dükleri bir çalışmaya davet ediyor.  Katılım-
cılar sanatçının uygulama adımlarını takip 
edip kendi istedikleri imgeleri fotoğraflar 
üzerine boyayarak yeni bir kompozisyon 
yaratıyor ve yaptıkları çalışmaları sanatçı ile 
birlikte inceliyor. 

Sanat dünyasına yolculuk 

Kısa söyleşiler ve sanat uygulamalarından 
oluşan atölye programları sanatçıların yara-
tım süreçlerini ve sanatsal deneyimlerini ka-
tılımcılarla paylaşmalarını sağlıyor. 
Sanatçıların dünyasında bir yolculuğa çıka-
ran “Sizin Perşembeniz” Çevrimiçi Sanatçı 
Atölyeleri’ne herkes ücretsiz olarak kayıt 
yaptırabiliyor.  Katılımcılar, rezervasyonun 
ardından gönderilen ön bilgilendirme for-
muyla listelenmiş malzemeleri etkinlik gü-
nünde hazırlayıp, yine aynı formda iletilen 
adresten çevrimiçi uygulamaya girerek, 
programa dâhil oluyor.  

İstanbul Modern, Borsa İstanbul’un sponsorlu-
ğunda gerçekleştirilen Sizin Perşembeniz  

Sanatçı Atölyeleri’nde katılımcıları sanat dolu 
bir yolculuğa çıkarıyor. Sanatseverler  

10 Haziran’da Burçin Perçin ile çevrimiçi bir 
araya gelerek denemeler yapıp fotoğrafları 

farklı bir teknikle yeniden ele alacak 

Farklı bir teknik 
ele alınacak

Bölümün İstanbul'daki devlet 
üniversitelerinde ilk olmasın-
dan duyduğu memnuniyeti 
dile getiren Mimar Sinan 
Üniversitesi Rektörü Handan 
İnci Elçi, “Bizden mezun çok 
kıymetli çizerlerimiz, grafik 
tasarımı öğrencilerimiz var, 
onlar bu alanda çalışmalarını 
sürdürüyor ama bölümden 
mezun olmak bambaşka bir 
şey. Ve İstanbul’da ilk defa 
bir devlet üniversitesinde 
Çizgi film – Animasyon Bö-
lümü'nü açmış olacağız. 
Bunun için çok mutluyum. 

Sektör bizi aradı. Sadece öğ-
renciler değil, sektör de çok 
heyecanlanmış. ‘Bir devlet 
üniversitesinden program dâ-
hilinde bir bölüm dahilinde 
öğrenci yetiştirecek olmanız-
dan çok mutlu olduk. Her 
türlü desteği vermeye hazırız. 
Öğrencilerinizin şimdiden işi 
hazır, stajları hazır. Bekliyo-
ruz’ diye sektörden bizi ara-
yanlar oldu. Çok güzel 
mezunlar vereceğimiz, çok 
güzel bir bölüm kurduğu-
muzu söyleyebilirim” diye 
konuştu.

HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIZ

HANGİ DEVLET  
ÜNİVERSİTELERİNDE VAR? 

Burdur Mehmet Akif Ersoy  
Üniversitesi, İzmir Dokuz Eylül 
Üniversitesi, Eskişehir Anadolu 
Üniversitesi ve Kütahya  
Dumlupınar Üniversitesi’nde de 
Çizgi Film - Animasyon  
Bölümü bulunuyor.

Kendisi de Darüşşafaka’da eğitim gören yazar ve iş insanı Hayri Cem ‘Endüstri 4.0’dan Toplum 5.0’a Dijital Dönüşüm’ kitabının tüm telif gelirlerini Darüşşafaka’ya bağışladı
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THY EuroLeague'de; Play-Off serisinde
Real Madrid'i, yarı finalde CSKA Mosko-
va'yı, finalde de FC Barcelona'yı geçerek
şampiyon olan Anadolu Efes'in bayrakları
gerekli izinlerin alınmasının ardından 15
Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan
Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim
Köprüsü'ndeki yerini aldı. Ulaştırma ve Alt-
yapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlü-
ğü'nden alınan izinlerin ardından köprülere
asılan Anadolu Efes bayrakları 10 gün bo-
yunca İstanbul Boğazı'nda dalgalanacak.
DHA

Turkcell Türkiye Atletizm Şampiyonası,
Bursa’da devam ederken atletizm camiası
basın mensupları ile bir araya geldi. Türkiye
Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çinti-
mar, Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat
Kocakaya, Bursa Gençlik ve Spor İl Mü-
dürü Salih Başparmak, Türkiye Rafting Fe-
derasyonu Başkanı Fikret Yardımcı ile
sporcular Emel Şanlı ve Muammer De-
mir’in yer aldığı toplantıda, olimpiyat öncesi
son süreç değerlendirildi. Tokyo’da düzenle-
necek olan olimpiyatlara ilişkin son değer-
lendirmeleri paylaşan Başkan Çintimar,
hedeflerinin 40 kota ile olimpiyatlara katıla-
bilmek olduğunu söyledi.

Zamanımız yok

Başkan Çintimar yaptığı açıklamada,
“Olimpiyat kadromuzu bugün itibariyle
TOHM merkezine aldık. Burada kamp ya-
pacaklar, yarışmalara buradan gidip gele-
cekler. Önümüzdeki hafta Erzurum’da,
sonrasında Sırbistan’da, Romanya’da ar-
dından Bursa’da sezonu tamamlamak isti-
yoruz. Dezavantajımız şu; pandemiden
dolayı sezonu çok geç açtık. Normalde ço-
cuklarımızın 5’er 6’şar yarış koşması gereki-
yorken, geçen hafta birer yarış koştular.
Normalde 15 günde bir yarış koşmaları ge-
rekiyorken, 5-6 güne daralttık. Çünkü zama-
nımız yok, tek yarış derecesi ile alınmıyor, 5
yarış ortalaması alınıyor. 5’te 5 iyi koşma
şansınız olmayabilir, mecburen 6-7-8. yarışı

koşmak zorunda olacaksınız. Bunun için şu
an bütün ekibimle sahadayız. Evi görme
şansımız yok, yöneticilerimiz, kurullarımız,
hepsi aynı pozisyonda. Bütün gücümüzle şu
an olimpiyatlarda, sayın bakanımız Mehmet
Muharrem Kasapoğlu’na verdiğimiz sözü-

müzü yerine getirebilmek için gece gündüz
çalışıyoruz. Sayın bakanımız bize sınır des-
tek ve katkıyla her yerde bizimle oldu, biz de
bunun karşılığını verebilmek için gayret gös-
teriyoruz. Amaç 40 kota ile olimpiyatlara at-
letizm takımını götürebilmek ve madalyalar

alabilmek. 40 kota ve madalya konusunda
da tüm yüreğimizle inanarak bunu söylüyo-
ruz sonuçta atletizm branşı; dün burada 5
bin metrede bir çocuğumuz rekor kırarak
kazanacakken, koronavirüse yakalandığı için
yarışamadı. Bunların hepsi negatif bir yön
ama biz işlere pozitif yanından bakarak ça-
lışmalarımızı sürdüreceğiz ve 40 kota ile
olimpiyatlara gitmek için hedefimize ulaşa-
cağız. Orada da elimizden gelenin en iyisini
yaparak başarılı olacağımıza inanıyorum”
dedi.

Aktaş'a teşekkür 

Bursa’nın, Türk atletizminin altyapısı niteli-
ğinde olduğuna değinen Başkan Çintimar,
öncelikle Bursa Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Alinur Aktaş’a teşekkür etti. Başkan
Çintimar, “Gerçekten burada Büyükşehir
Belediyemizin, Osmangazi Belediyemizin
atletizme çok ciddi bir inancı ve katkısı var.
Türkiye’de atletizmin altyapısı Bursa. Açık
ara ilk sırada, bunu Bursa’da olduğum için
söylemiyorum, matematiksel rakamlarla
söylüyorum. Türkiye’nin altyapısına Bursa
sahip, bunda da Büyükşehir Belediyemizin,
Bursa Gençlik Spor ve İl Müdürlüğümüzün
desteği var. Burası bizim evimiz gibi, bura-
daki personel de, buradaki atletizm camiası
da sonuna kadar bizimle birlikte hareket edi-
yor. Bu anlamda bütün yöneticilerimize te-
şekkür ediyorum, Bursa’da olmaya devam
edeceğiz” diye konuştu.DHA

10 gün boyunca
dalgalanacak
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YUZECEKLER
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YUZECEKLER
DOSTLUK ICIN 
YUZECEKLER
DOSTLUK ICIN 
YUZECEKLER
DOSTLUK ICIN 
YUZECEKLER
Sağlık çalışanlarına destek vermek için 13 Haziran’da Rusya’nın
Soçi kentinden Giresun’a 320 kilometre yüzecek olan Türk ve
Rus sporcular antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor

i stanbul Yıldızlar Yüzme Spor Kulübü
tarafından düzenlenen ve Sağlık Ba-
kanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve

Dış İşleri Bakanlığı koordinasyonunda,
Marmara Üniversitesi, Spor Bilimleri Fa-
kültesi, Giresun Valiliği, Giresun Belediyesi
ve Sahil Güvenlik Komutanlığı iş birliği ile
düzenlenecek olan Açık Su Yüzme Mara-
tonu’nda, 10 Türk ve 3 Rus sporcu pan-
demi döneminin kahramanları olan sağlık
çalışanları için 13 Haziran’da Rusya’nın
Soçi kentinden Giresun’a kadar yüzecek.
Yüzme sporunda bir ilkin
gerçekleşeceği belirtilen maratonda
sporcular, Karadeniz sularında 110 saat
kulaç atarak ve günde 2’şer kez suya gire-
rek, 320 kilometre mesafeyi yüzecek. Direk-
törlüğünü İstanbul Yıldızlar Yüzme Spor
Kulübü Başkanı Mustafa Özer’in yapacağı
bu maraton organizasyonunda, ülkeler
arası dostluğa da vurgu yapılacak.

10 TÜRK, 3 RUS YÜZECEK

Maratonda Türk sporcu kadrosunda Dev-
let eski Bakanı Kürşad Tüzmen, İstanbul
Gelişim Üniversitesi Öğr. Gör. Doç. Dr.
Kubilay Çimen’in yanı sıra Deniz Kayade-
len, Burçak Tümay Peker, Ahmet Nakkaş,
Faruk İlgüy, Hamza Bakırcıoğlu, Nurettin
Ünal, Emre Öztürk ve Tarkan Tüzmen yer
alacak. Rus sporcularda ise, Zhanna Ze-
lenskaya, Anton Vetrov, Pavel Kullinich yü-
zecek. Açık Su Yüzme Maratonu
Organizasyon Danışmanı ve Sporcu, Bilim
Kurulu üyesi olan İstanbul Gelişim Üniver-
sitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kubilay
Çimen, “İçinde bulunduğumuz zaman dili-
minde tüm dünya çok önemli bir süreçten
geçti. En büyük maratonu da sağlık çalı-
şanları yaşadı. Birçok konuda özveriyle ça-
lışarak halkın sağlığı için fedakarlıklarda

bulundular. Biz de bu noktada duyarsız
kalmak istemedik. Bu yüzden Açık Su
Yüzme Maratonu düzenledik. Soçi’den
Giresun’a yüzeceğiz. Bu bir dünya rekoru
olacak. Kağıt üzerinde 320 kilometre görü-
nüyor ama toplamda 350-360 kilometreye
yakın bir mesafeyi yüzmeyi planlıyoruz.
Sloganımız ‘Dünya Sağlık Çalışanları ve
Dostluk’ adıyla yüzeceğiz bu maratonu”
dedi.

ÇOK ÖNEMLİ BİR KATKI

Maratonun hem spor ve sağlık hem yöne-
tim ve organizasyonel hem de bilimsel
araştırma olarak üç boyutu olduğunu belir-
ten Çimen, “Yönetim ve organizasyonel
boyuta baktığımızda, pandemi sürecinde
organizasyon yapabilmek çok zor. İşin bü-
rokratik, kadro, malzeme, lojistik gibi bo-
yutları var. Ki bu organizasyon Sağlık
Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Dış
İşleri Bakanlığı koordinasyonu ile yürütülü-
yor. Organizasyonun sahibi de İstanbul
Yıldızlar Spor Kulübü. Bilimsel araştırma
boyutunda, Marmara Üniversitesi Spor Bi-
limleri Fakültesi ve Giresun Üniversitesi
Spor Bilimleri Fakültesi ile çalışıyoruz. Ben
de bir akademisyen olarak o grubun içeri-
sindeyim. Aynı zamanda Bilim Kurulu’nda
da yer alıyorum. Sporcuların kortizol de-
ğerleri, laktik asit tölerasyonları, genetik
testlerini, psikolojik testlerini yapacağız.
Böyle bir etap daha önce hiç yüzülmediği
için Fiziksel ve Psikolojik performans ve
araştırmalar boyutu itibariyle uluslararası
literatüre çok önemli bir katkı sağlayacak”
diye konuştu.

BİR İLK GERÇEKLEŞECEK

Karadeniz’in yüzmesi zor bir deniz oldu-
ğunu hatırlatan Tarkan Tüzmen, “Dünya

rekoru kırılacak ve bir ilk olacak bu mara-
tonda, son 1,5 senedir tüm dünyanın ce-
fasını çeken sağlık çalışanları ve dostluk
adına yüzmek bizim için çok anlamlı.
Bence fiziksel zorluktan çok zihinsel ola-
rak zorlanacağız. Çünkü fiziksel güç, belli
bir noktaya kadar götürebilir. Ancak zihin
de fiziksel güce eşlik ederse daha ileriye
gidilebilir. Biz bu bakımdan daha iyi ha-
zırlandık diye düşünüyorum. Boğazın
serin sularında çalışmalar, antrenmanlar
yaptık. 1 haftamız kaldı, çok heyecanlıyız.
Geçen yıl yüzdüğümüz Anamur Kıbrıs
etabında yer alan 5 sporcunun, başta
Takım Kaptanımız Kürşat Tüzmen ve
Ahmet Nakkaş olmak üzere tüm ekibimiz
bu maraton için hazır” dedi. Maratonda

Türk sporcu olarak yüzecek olan Burçak
Tümay Paker de, “Pandemide bizler için
maraton koşan dünya sağlık çalışanları
için yüzecek olmak gerçekten çok gurur
verici. Çok heyecanlıyız. Maratonu me-
rakla bekliyoruz. İnşallah tüm sporcu ar-
kadaşlarım için güzel bir geçiş olacak”
diyerek tüm yüzücülere başarılar diledi.
Maratonda Türk sporcu olarak yüzecek
olan Faruk İlgüy ise, “Geçtiğimiz yıl an-
trenmanlara başladık. Pandemi sürecinde
de denize girdik ama ardından Kasım,
Aralık derken soğukla karşı karşıya kaldık.
Sonunda sürekli denizde çalışıp antren-
man yaparak hazırlandık ve hazırlanmaya
devam ediyoruz. Hedefimize ulaşacağız
inşallah” dedi. DHA

DOĞA ANA YANIMIZDA OLACAK
Yüzücüler arasında yer alan Bakırköy
Ataspor Kulübü sporcusu Deniz Kaya-
delen, gerçekleşecek maraton ile dün-
yada bir ilkin gerçekleşeceğini
belirterek, “Sağlık çalışanlarına min-
nettarız. Bizim için gece gündüz deme-
den, canlarını hiçe sayıp bizim
hayatımızı kurtarmak için çalışıyorlar.

Biz de onlara karşı olan bu minnettar-
lığımızı göstermek için dünyada bir ilke
imza atarak Soçi’den Giresun’a yüze-
ceğiz. Bu suları daha önce hiç kimse
yüzmedi. Bizim için bu açıdan da çok
büyük bir macera aynı zamanda.
Çünkü dalga, akıntı, rüzgar gibi zor-
luklar bizi bekliyor. İnşallah doğa ana

yanımızda olacak. 4-5 gün sürecek bir
maraton bu. Birkaç parkurdan oluşu-
yor. 320 kilometre yüzeceğiz. Hem
Türk milli takımının sporcuları hem de
Rus milli takımının sporcularının yer
aldığı 12 kişilik bir ekibiz” diye ko-
nuştu. Kayadelen, antrenmanlara 
başladığını da sözlerine ekledi.

Bakırköy Belediyesi
Kültür ve Sosyal İşler
Müdürü Sait Baba-
oğlu, “Sporcumuz
Deniz Kayadelen, 
geçtiğimiz günlerde
büyük bir heyecan ve
coşkuyla yanımıza
gelip ‘Anlamlı bir ma-
ratona katılacağız’
dedi. Özellikle sağlık
çalışanlarıyla ilgili bir
etkinlik yapılıyor ol-
ması bizi gerçekten
çok derinden etkiledi,
onurlandırdı ve mutlu
etti” diyerek tüm spor-
culara başarılar diledi.

ANLAMLI BİR
MARATON

Hedef 40 kota 
ile katılabilmek

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı
Fatih Çintimar, hedeflerinin 40 kota ile

olimpiyatlara katılabilmek olduğunu
belirterek, "Bütün gücümüzle şu an

olimpiyatlarda, sayın bakanımız Meh-
met Muharrem Kasapoğlu’na verdiği-
miz sözümüzü yerine getirebilmek için

gece gündüz çalışıyoruz. Tüm yüreği-
mizle inanarak bunu söylüyoruz" dedi

Portekiz'in ev sahipliğinde düzenlenen CEV
Avrupa Altın Ligi 2'nci etap karşılaşmala-
rında mücadele eden A Milli Erkek Voleybol
Takımı, C Grubu'ndaki beşinci maçında
Portekiz'i 3-0 mağlup etti. Avrupa Altın Li-
gi'nde bitime 1 maç kala grup lideri olarak
dörtlü finale kalmayı garantileyen millilerde,
Portekiz karşısında 10 isim skora katkı sağ-
larken; en skorer isimler 17'şer sayıyla Burak
Güngör ve Adis Lagumdzija oldu. Son
şampiyon unvanıyla mücadelesini sürdüren
Filenin Efeleri, çıktığı 5 maçın 5'ini de kaza-
narak büyük bir başarıya imza attı. DHA

Üst üste 3. kez 
dörtlü finalde

ING Basketbol Süper Ligi final serisi ikinci
maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu
95-73 mağlup ederek seride durumu 2-0'a
getirdi. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı
27 sayıyla Anadolu Efes'ten Rodrigue Beau-
bois oldu. Karşılaşmanın son dakikalarında
Fenerbahçe Beko'dan Melih Mahmutoğlu
ile Christopher Singleton arasında gerginlik
yaşandı. Singleton'un maçın bitimine 3
buçuk dakika kala aldığı basket faulün ar-
dından iki oyuncu arasında tartışma çıktı.
Fenerbahçe Beko'dan Melih Mahmutoğlu
duran pozisyonun ardından Anadolu
Efes'ten Singleton'a topu attı, Singleton'un
bacağına gelen top sonrasında iki oyuncu
arasında itişmeler yaşandı. DHA

Anadolu Efes final 
serisinde 2-0 önde



2 020 Avrupa Futbol Şampiyonası 
öncesinde hazırlıklarını Alman-
ya'da sürdüren A Milli Futbol Ta-

kımı'nda Uğurcan Çakır, basın 
toplantısında açıklamalarda bulundu. 
Kamp ortamını değerlendiren Çakır, "Tur-
nuvaya sayılı günler kaldı. Heyecanlıyız. 
Ülkemiz de heyecanlı. Antalya'da güzel 
bir kamp ortamı vardı. Yoğun geçen bir 
sezon oldu. En azından biraz dinlenip an-
trenman yapma fırsatı bulduk. Burada da 
güzel bir kamp ortamı var. İyi bir takımı-
mız ve aile ortamı var. Çok güzel geçiyor. 
İnşallah Avrupa Şampiyonası'nda hedef-
lerimize ulaşırız" diye konuştu. 

Hedefe yürüyeceğiz 

Umut Meraş'ın Hollanda maçındaki pen-
altı pozisyonu öncesi kendisine "Bekle" 
demesinin hatırlatılması üzerine konuşan 
Uğurcan Çakır, "Çok güzel bir arkadaşlık 
ortamı var. Genç kardeşlerimiz çok say-
gılı, ağabeylerimiz bize yol gösteriyor. 
Umut yakın arkadaşım. Herkesin masa-
sına oturup sohbet edebiliyorsunuz, bu 
çok özel bir duygu. Bu aile ortamını yaka-
ladığınızda başarılar geliyor. Dünya Ku-

pası elemelerinde bunu göstermiştik. 
Umut ile öyle özel bir anım olmuştu. Milli 
forma altında başarılara ulaşmak zaten 
benim hedefim" ifadelerini kullandı. 
"Gruptaki en zorlu maç hangisi olur" so-
rusuna ise deneyimli kaleci şu cevabı 
verdi: "İtalya ekol takım. Turnuvanın da 
favorilerinden biri olarak görülüyor ama 
biz her maça tek tek bakıp, hedefimize 
doğru yürüyeceğiz. Zorlayacak maç ola-
cak mı olmayacak mı göreceğiz. Ben ken-
dime ve takım arkadaşlarıma 
güveniyorum. Birbirimize güveniyoruz. 
Bu daha önemli." 

Değerli kaleciler var 

Altay Bayındır'ın Moldova maçı sonrası, 
"Oynamazsak ter sileriz, oynarsak terimi-
zin silinmesini bekleriz" sözlerinin hatırla-
tılması üzerine ise Çakır, "Altay çok güzel 
kelimeler kullandı. Ben de katılıyorum. 
Kimin oynadığının önemi yok. Şanlı forma 
üzerinizde olduğunda ayrı bir gurur ve 
onur yaşıyorsunuz. Burada kim oynarsa 
birbirine destek verir. Buna inanıyorum. 
Takımımızın başarısı önemli. Kişisel hedef-
lerim, takımımın başarısının önüne geçmi-

yor" şeklinde konuştu. 
Türkiye'de son dönemde çok iyi bir kaleci 
jenerasyonu yakalandığını söyleyen Çakır, 
"Çok güzel bir jenerasyon var. Çok değerli 
kaleciler var. Oynadıkça özgüven kazandı-
lar, tecrübe kazandılar. Ben de bunları ya-
şadım. Genç yaşta Trabzonspor gibi bir 
camianın kalesine geçtim. Ondan sonra 
tecrübe kazanmaya başlıyorsunuz. Çok ye-
tenekli kalecilerimiz var. Birçoğuyla alt yaş 
kategorilerinde birlikte çalıştım ya da karşı 
karşıya geldim. İnşallah onlar da en üst se-
viyeye gelir. Hak eden burada olur" dedi. 

Kişisel hedefler 2. planda 

EURO 2020'de birçok takımın gözlemcisi 
tarafından takip edileceğinin hatırlatıl-
ması üzerine ise Uğurcan Çakır, "Benim 
kişisel başarılarım takımın önüne hiçbir 
zaman geçmedi. Burada ben, en üst sevi-
yemde milli takımımıza yardımcı olmaya 
çalışacağım. Kişisel hedeflerim daha 
sonra gerçekleşirse gerçekleşir. Önemli 
olan milli takımın başarısı. Bunun için ça-
lışıp çabalayacağım. Öbür olaylar, benim 
çok ilgimde değil açıkçası" ifadelerini kul-
landı. EURO 2020'nin açılış maçında oy-

nayacakları İtalya mücadelesiyle ilgili ola-
rak da 25 yaşındaki kaleci, "Büyük maçla-
rın konsantrasyonu daha farklı oluyor. 
İtalya çok büyük bir ekol. Onun konsant-
rasyonu çok farklı olacaktır. Hocamızın ve 
yardımcıların verdiği analizler doğrultu-
sunda çalışıyoruz. Onların eksiklerine ve 
artılarına çalışıyoruz. Her maça tek tek 
bakıp hayallerimize en üst şekilde ulaş-
maya çalışacağız. Bunun için çalışıyoruz" 
dedi. 

Bu bizim milli takımımız 

Son olarak Türk milletine bir mesaj veren 
Çakır, "Bu bizim milli takımımız. Bizim 
çocuklarız. EURO 2008'i ben iyi hatırlı-
yorum. EURO 2008'de Nihat ağabeyin 
attığı golden sonra hala tüylerim diken 
diken oluyor. Bize inansınlar, bize güven-
sinler. Ay-yıldızlı bayrak her zaman her 
şeyin en üstündedir.  
Duaları bizlerle olsun. İnşallah bizler de 
onların dualarını karşılıksız bırakmamak 
için çalışacağız. Sorumluluklarımızın bi-
lincindeyiz. Bizim çocuklar inşallah iyi 
şeyler yapacak" diyerek sözlerini 
noktaladı.
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BIZIM COCUKLAR 
IYI ISLER YAPACAK

Milli kaleci Uğurcan Çakır, “Ay-yıldızlı bayrak her zaman her şeyin en üstündedir. Duaları bizlerle olsun. İnşallah bizler de onların 
 dualarını karşılıksız bırakmamak için çalışacağız. Sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Bizim çocuklar inşallah iyi şeyler yapacak” dedi.

KEMER Belediyesi'nin destekleriyle 
Corendon Airlines'ın ana sponsorlu-
ğunda gerçekleştirilen Tahtalı Run to 

Sky Powered by Corendon Airlines yarışlarına 
14 ülkeden 400 sporcu katıldı. Zeus'un yazlık 
mabedi 2 bin 365 metre yükseklikteki Tahtalı 
Dağı'nın çevresinde koşulan ve sporculara Ze-
us'un izinde, gökyüzüne ulaşmak için koşma 
fırsatı veren yarışta sporcular dereceye girebil-
mek için büyük efor sarf etti. Yarışların tamam-
lanmasının ardından Atatürk Parkı'nda ödül 
töreni düzenlendi. 

O sürpriz olsun 

Ödül töreni sonrası açıklama yapan Kemer Be-
lediye Başkanı Necati Topaloğlu, bu yıl 7'ncisi 
düzenlenen organizasyona Kemer Belediyesi 
olarak büyük destek verdiklerini söyledi. Pande-
miye rağmen çok güzel bir organizasyon oldu-
ğuna dikkati çeken Başkan Topaloğlu, "Dünyayı 
etkisi altına alan pandemiye rağmen etkinliğe 
14 ülkeden 400 sporcu katıldı. Gelecek sene 
daha iyisini yapacağız ve uluslararası arena-
larda daha çok yer almasını sağlayacağız. 
Kasım ayında bir organizasyon daha var. 
O sürpriz olsun. Kemer'i tanıtmaya devam 
edeceğiz. Organizasyonda emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum" dedi. 

Ödüller verildi 

KETOB Başkanı Sarıkaya, organizasyonu gele-
cek yıllarda daha başarılı hale getirmek ve Ke-
mer'i en iyi şekilde tanıtmak için çalışacaklarını 
söyledi. Yarışmacılardan gelen bazı öneriler ol-
duğuna değinen Sarıkaya, önerileri değerlendi-
rip Likya Yürüyüş Yolu'nu da organizasyon 
parkurlara kazandırmaya çalışacaklarını kay-
detti. Organizasyon Direktörü Polat Dede de 
güzel bir yarış olduğunu belirterek, büyük des-
teklerinden dolayı Kemer Belediye Başkanı Ne-
cati Topaloğlu ve sponsorlara teşekkür etti. 
4 farklı kategoride düzenlenen yarışta dereceye 
giren sporculara ödülleri verildi. DHA 

Tahtalı Run to  
Sky sona erdi

Antalya'nın Kemer ilçesinde bu yıl 7'ncisi 
düzenlenen Tahtalı Run to Sky Powered 
by Corendon Airlines yarışları sona erdi 

AEROBİK Cimnastik Dünya Şampi-
yonası'nda altın madalya kazanan 
Ayşe Begüm Onbaşı, memleketi 

Manisa'da coşkuyla karşılandı. Manisa Valisi 
Yaşar Karadeniz tarafından altınla ödüllendiri-
len Onbaşı, "2021 yılında Avrupa Şampiyonası 
düzenlenecek. Hedef altın madalya yine İstiklal 
Marşı'mızı okutmak" diye konuştu. 
Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya 
Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Red 
Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı için memle-
keti Manisa'da karşılaşma töreni düzenlendi. 
Kentin girişindeki bir otel önünde Manisa 
Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk tara-
fından karşılanan Onbaşı, şehir turu attı. 

Memleketinde 
müthiş karşılama  

KORONAVİRÜS sebebiyle 
özel izin ile çoğunluk aran-
madan tek oturumda ger-

çekleşen kongreye bin 592 üye katıldı, 
üyelerin bin 502’sinin oy kullanabilir 
olduğu açıklandı. 3 adaylı seçimde; 
mevcut başkan Erkan Kamat, Hayret-
tin Gülgüler ve Serdar Acarhoroz ya-
rıştı. Divan başkanı ve üyelerinin 
seçimi, saygı duruşunda bulunulması 
ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla baş-
layan programda faaliyet ve mali rapor 
ile ilgili bilgi verildi. Erkan Kamat yö-
netimi, yapılan açık oylama ile ibra 
edildi. Yapılan oylamada, kullanılan 

bin 173 oyun 652'sini alan Hayrettin 
Gülgüler başkan seçildi. Denetim Ku-
rulu seçimlerini de, Hayrettin Gülgü-
ler’in listesi kazandı. Bursaspor’un yeni 
başkanı Hayrettin Gülgüler yaptığı ko-
nuşmada, genel kurul üyelerinin tama-
mına teşekkür ettiğini belirterek, “3 ay 
boyunca bizleri bir araya getiren Emin 
Adanur ve ailesine çok teşekkür ederim. 
Camiaya söz veriyorum, ne söz verdiy-
sek yerine getireceğiz. Hayal satmaya-
cağız" dedi. 

Çok güzel bir gün oldu 
Hayrettin Gülgüler'in daveti üzerine 

kürsüye gelen ve yönetim kurulu liste-
sinde yer alan Emin Adanur, tüm genel 
kurul üyelerine teşekkür etti. Adanur, 
basın mensuplarına yaptığı açıklama-
larda Süper Lig'e döneceklerinin altını 
çizerek, şunları söyledi; 
 "Çok mutluyuz, çok güzel bir gün 
oldu. 3 adaylı, çok nezaketli bir se-
çimdi. Bursaspor’un bundan sonraki 
seçimleri için de çok güzel bir örnek 
olabilecek bir seçimdi. Bursaspor ca-
miasına, hepimize hayırlısı olsun. Bu 
hafta, inşallah Allah izin verirse bizim 
elzem ödemelerimiz var, onları hallede-
ceğiz. Kendimize 45 günlük süre ver-

dik, tüm mesaimizi tahtaya harcayaca-
ğız. Tahtayı kesinlikle açacağız. Gerekli 
transferleri yaptıktan sonra Süper Lig 
bizim için kolay olacak inşallah. 
Biz çok büyük bir camiayız.  
Şampiyon bir camiayız, Şampiyonlar 
Ligi’ne gittik, buraya çok güzel kulüpler 
geldi. Marka değerimiz çok yüksek. Bir 
kazadan dolayı buradayız,  
Allah izin verirse bu yıl hak ettiğimiz 
Süper Lig’e geri döneceğiz.  
Mustafa Er ile devam ediyoruz, Pablo 
Martin Batalla da ekibe geldi. Mustafa 
hocamız bu sene gereken tüm güveni 
verdi." DHA 

Yeni başkan Gülgüler oldu

KALECİ antrenörlerinden her 
oyuncu ile ilgili detaylı rapor al-
dıklarını vurgulayan deneyimli 
kaleci, "Hazırlık maçlarımız yeni 
bitti. Kendi seviyemizi de görme 
fırsatı yakaladık. Şu an yavaş 
yavaş ona da başladık. En ince 
ayrıntısına kadar çalışıp önlem-
ler almaya çalışacağız. Bize ana-

lizler geliyor. Kaleci hocamız 
bize analizleri gönderiyor. Pen-
altı olunca nereye vurabileceğini 
maçtan önce biliyorsunuz ama 
o an hislerinize de güvenmeniz 
gerekiyor. Her zaman aynı kö-
şeye atlayınca oraya atacak diye 
bir şey yok. Ben öyle yapmaya 
çalışıyorum" şeklinde konuştu. 

RAKİPLERİMİZİ ANALİZ ETTİK! 

Milli takım kaptanı Burak Yılmaz 
ile ilgili görüşlerini de paylaşan 
Uğurcan Çakır, "Burak Yılmaz, 
bizim çocukluğumuzun efsanele-
rinden. Trabzonspor'da yaşattıkla-
rıyla bizim için efsaneydi. O 
zaman tribün tarafındaydık. Trab-

zonspor'da da onunla çalışma fır-
satı buldum. Çok profesyonel, 
bize ışık tutan bir oyuncu. Burada 
da lider özelliği çok yüksek. 36 ya-
şında Fransa'da yaptıkları da belli. 
İnşallah biz de onun kadar başarı-
lara çıkabiliriz" diye konuştu. 

BURAK YILMAZ BİZE IŞIK TUTUYOR 

Çakır,  "İtalya ekol 
takım. Turnuvanın 
da favorilerinden 
biri olarak  
görülüyor ama 
biz her maça tek 
tek bakıp,  
hedefimize doğru 
yürüyeceğiz.” 

Çakır, “Benim kişi-
sel başarılarım ta-
kımın önüne hiçbir 
zaman geçmedi. 
Burada ben, en  
üst seviyemde  
milli takımımıza  
yardımcı olmaya  
çalışacağım.” dedi.



Ç evre ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum, Marmara Denizi’ni etkisi 
altına alan müsilaj diğer adıyla  

             deniz salyası ile ilgili mücadele pla-
nını açıklamak için Kocaeli’ye geldi. Başis-
kele ilçesine gelen Kurum, İzmit Körfezi’ne 
açılarak 91 farklı yerden numune alan 
ODTÜ Bilim-2 Araştırma Gemisi’nde 
incelemelerde bulundu. 

91 noktadan numune 

Burada kısa bir açıklama yapan Bakan 
Kurum, "Deniz yüzeyinde hem deniz di-
binde bilim gemimizle üniversitelerimizle 
birlikte çalışmamızı yürüttük. 91 ayrı nok-
tadan numuneler aldık. Bu gemimiz her 
türlü numuneyi alıp analiz edebilen labo-
ratuvarlarda deney sonuçları çıkarabilen 
kabiliyette. Sahadan aldığımız veriler saye-
sinde hem çalıştayımız da sürecimizi yürü-
tüyoruz. Alınması gereken acil ve uzun 
vadeli planlarımızı da bilim insanlarımızla 
belediyelerimiz, valilerimiz, sanayi kuru-
luşlarımızla, sivil toplum örgütlerimizle 
birlikte birazdan açıklayacağımız eylem 
planı ile açıklayacağız” dedi. 

Afet yönetimi kurulacak 

Marmara’yı koruyacaklarını ifade eden 
Kurum, “Dün Cumhurbaşkanımız 5 Hazi-
ran Dünya Çevre Günü’nde açıkladılar. 
Marmara'mızı, Boğaz'ımızı kaderine terk 
etmeyeceğiz. Kirliliğe kalmasına, kirlilikte 
bu noktada yaşamasına bu konuda mü-
saade etmeyeceğiz. Aynı Haliç’te sayın 
Cumhurbaşkanımız ne yaptıysa Marmara 
Denizi'mizde, Boğaz'ımızda da yapılması 
gereken tüm adımları 25 milyon nüfusa 
hizmet veren ve bu bölgede yaşayan ve 84 
milyon vatandaşımızı ilgilendiren adımla-
rımızı atıyor olacağız. Bir afet yönetimi 
planı çerçevesinde Marmara’mızı koruya-
cağız ve koruma altına alacağız. Atılması 
gereken tüm adımları 3 yıl içerisinde atıp 
Marmara’mızın sadece bugününü değil 
geleceğini de kurtaracak projeleri hep bir-
likte gerçekleştirmiş olacağız.  
Göller, yeşil alanlar bizim bunları korumak 
zorundayız” diye konuştu. 

LGS için Kağıthane’de koronavirüs has-
tası ya da temaslısı öğrenciler için Ziya-
paşa İlkokulu belirlendi. Okulda 10 
öğrenci sınava alındı. 09.30'da başlayan 
LGS'nin ilk oturumunun ardından, 
11.30'da da ikinci oturumu gerçekleşti-
rildi. Sınav 12.40’da sona erdi. Her 
çocuk, sınava tek başına alındığı sınıfta 
katıldı. Sınavın ardından okuldan çıkan 
öğrenciler alınan önlemlerden memnun 
olduklarını belirtti. 

Sayısal biraz zorladı 

Sınavdan çıkan Alican Adlım, "Sınav 
iyiydi, sözelde zaman biraz yetmedi ama 
kolaydı. Öğretmenler bize karşı sanki 
yoğun bakımdaki gibi hazırlanmışlardı. 
Birbirimize yaklaşmamıza izin vermiyor-
lardı" dedi. İrem Sultan Sarı, "Sınavım 
güzel geçti. Ama sayısal biraz zorladı 
beni, onun dışında gayet güzel. Basit so-
rular, çıkmış sorular. Çözdüğüm testler-
den de çıktı. Güzeldi yani. Bütün temizlik 
önlemleri alınmıştı. Öğretmenler de güzel 
ilgilendiler bizimle" diye konuştu. Eren 
Ekici ise, "Zorluydu. İyiydi, elimizden ge-
leni yaptık. İyi bir şey bekliyorum. Haya-
lim iyi bir lise. Beşiktaş Anadolu ve iyi 
gelirse, olmazsa ortaokulda aldığım pu-
anlarla gireceğim" şeklinde konuştu. DHA 
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Sınav iyi geçti

İSTANBUL'DA muhtarlık seçimi için 14 
mahallede toplan 62 adayla bugün 
seçim heyecanı yaşadı. Seçimlerden biri 
de Maltepe Büyükbakkalköy Mahalle-
si'nde yaşandı. Seçimde Fuat Güzey, 
Erhan Tan ve Oktay Sağlam muhtarlık 
için aday oldu. Tepe İnşaat İlkoku-
lu'ndaki 5 sandıkta bin 484 seçmeden 
717'si oy kullandı. Sandıkların sayılma-
sının ardından 696 geçerli oy tespit 
edildi. Adaylardan Fuat Güzey 327, 
Erhan Tan 190 ve Oktay Sağlam 179 oy 
aldı. Böylece resmi olmayan sonuçlara 
göre Fuat Güzey seçimi kazandı. 

Tebrikleri kabul etti 

Maltepe Büyükbakkalköy Mahallesi 
muhtarlığını kazanan Fuat Güzey "Çok 
mutluyuz destekleyen arkadaşlarım 
hepsine çok teşekkür ediyoruz. Bakkal-
köy halkı kazandı. Yeni bir iş, yeni bir 
hayat olacak Bakkalköy'de. İnşallah 
bundan sonraki süreçte daha güzel yö-
neteceğimize emin oluyorum" dedi. 
Güzey sayım işleminin ardından tebrik-
leri kabul etti. Sayımı tamamlanan oylar 
çuvallara konularak mühürlendi ve ilçe 
seçim kuruluna gönderildi. DHA 

Burun farkıyla

KADERINE TERK  
ETMEYECEGIZ! 

Kağıthane Ziyapaşa İlkokulu'nda 
 sınava giren koronavirüs hastası ya 
da temaslısı öğrenciler, sınavın kolay 
olduğunu ve güzel geçtiğini belirtti. 

ORTAOKULU bitirip liseye adım atacak 
olan öğrencilerin heyecanına ortak olan 
Kartal Belediyesi personeli, sık sık sosyal 
mesafe ile ilgili uyarılarda bulundu. Kar-
tal’ın farklı bölgelerinde bulunan 8 oku-
lun önünde stant kuran görevliler, 
öğrencilere ve ailelerine su ve maske da-
ğıtırken Kartal Belediye Başkanı Gökhan 
Yüksel'in de başarı dileklerini kendilerine 
iletti. Vatandaşların ve öğrencilerin elle-
rini virüse karşı dezenfekte etmeleri için 
dezenfektan ikramında da bulunulurken 
sabah erken saatlerden itibaren stant 
kuran görevliler, öğrencilerin sınava gir-
mesinin ardından gün boyunca ailelere 
su ikramında bulundu. DHA 

LGS öncesi  
maske ve su 

Kartal Belediyesi Lise Geçiş Sınavına 
(LGS) girecek öğrenciler için ilçede 

belirlenen sınav merkezlerinin  
önlerinde stantlar kurdu. Geçen yıl 

olduğu gibi bu yıl da salgın koşulla-
rında gerçekleşen sınav öncesinde 

öğrencilere maske, su ve dezenfek-
tan ikramında bulunuldu 

MANZARA ve drone fotoğrafları çeken 
Aslan Özcan, başarısı ile alkış toplamaya 
devam ediyor. Fotoğrafı hayatıyla eşde-
ğer gördüğünü söyleyen Özcan, fotoğraf-
çılık kariyerine giriş hikayesini anlattı. 
Özcan, “İlk fotoğraf makinem polaroid bir 
cihazdı. 1996 yılında Almanya’da gur-
betçi olan dedem yurtdışından getirip he-
diye etmişti. Büyük bir hayranlıkla 
baktığım makinem ile çekimlere başla-
dım. Uzun yıllar polaroid makineler kul-
landım. Elimden düşmüyordu. 
Fotoğraflarım da çok beğeniliyordu. 
Halkla ilişkiler Bölümü’nden mezun 
oldum. Ancak fotoğrafa olan ilgimden 
dolayı bu alanda devam etmenin daha 
doğru olacağına karar verdim. 2010 yı-
lında DSLR fotoğraf makinesi alarak bu 
yolda emin adımlarla yürümeye başla-
dım. Aldığım ödüller de beni teşvik etti. 
1996 yılından beri hayatımın her ala-
nında fotoğraf olduğunu söyleyebilirim” 
dedi. 

Sevdiğim işi yapıyorum 

Manzara fotoğrafçılığını profesyonel olarak 
yaptığını dile getiren Özcan, “Bunu tek işim 
olarak görüyorum. Hem sevdiğim işle uğ-
raşıyorum hem de geçimimi sağlıyorum. 
Sabah uyandıktan sonra tüm planlarımı 
çekimlerim üzerine yapıyorum. Fotoğrafçı-
lık eğitimler, bitmek bilmeyen geziler ve 
günlerce süren çekimler arasından sıkışan 
hayatımdan oldukça memnunum” diye ko-

nuştu. Aslan Özcan, sözlerini şöyle sür-
dürdü: "Aslında manzara fotoğrafçılığına 
geçiş yapmadım. İlk andan beri hep 
manzara çekimlerine odaklandım. Çünkü 
içimde doğaya ve kültürel eserlere karşı 
bir tutku besliyorum. Galata’yı çekmek, 
Nemrut Dağı’nda sabahlamak, Hasan-
keyf’te duygulanmak istiyorum. Zaten 
yorucu tempoya da içimdeki manzara 
aşkı ile direniyorum." 

Daha fazla çalışıyorum 

Instagram, Facebook ve Youtube gibi 
sosyal medya platformları kullanarak 
binlerce kişi ile fotoğraflarını paylaştığını 
ifade eden Aslan Özcan, “Bir fotoğrafçı 
için benzersiz bir kare yakalamak önem-
lidir. Ancak beğenilmek de bir o kadar 
değerlidir. Çünkü doğru yolda olduğu-
nuzu bilirsiniz ve emin adımlarla ilerler-
siniz. Bu nedenle tecrübelerimi 
takipçilerimle paylaşıyorum. Onların 
bana duyduğu güven için ekstra çalışıyo-
rum” dedi. Aslan Özcan, manzara çekim-
lerinin oldukça geniş aşamalardan 
geçtiğini söyleyerek genç fotoğrafçılara 
şu mesajı verdi: “Manzara çekimleri oldu 
bitti şeklinde yapılacak bir alan değildir. 
Mekân seçimi ile başlayan zorluklar, se-
yahat çilesi ile devam eder. Çekimler 
meşakkatli geçerken, montaj işlemleri de 
gecelerinizi alır. Ben doğaya, kültüre, so-
kaklara olan merakım ile bunlardan etki-
lenmiyorum.” DHA 

Fotoğraf benim hayatım gibi!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmit Körfezi’nde deniz salyası ile ilgili araytırma yapan ODTÜ Bilim-2 Araştırma Gemisi’nde 
incelemelerde bulundu. Deniz salyası ile mücadele konusunda önemli adımlar atıldığını belirten Bakan Kurum, “Marmaramızı,  

Boğaz'ımızı kaderine terk etmeyeceğiz. Bir afet yönetimi planı çerçevesinde Marmara’mızı koruyacağız ve koruma altına alacağız" dedi. 

6 YILDIR Burak Yamantürk’le ilişki ya-
şayan Özge Özpirinçci’nin, 13 haftalık 
hamile olduğu iddiası gündeme bomba 
gibi düştü. Ünlü oyuncu, Salih Badem-
ci’yle birlikte rol aldığı yeni dizi “İlk ve 
Son”un çekimlerine kısa süre önce baş-
ladı. Hamileliğin ortaya çıkmasının ar-
dından, Cem Karcı’nın yönettiği dizinin 
setinde alarma geçildi.  
Ekip, oyuncunun karnı belirginleşme-
den önce çekimlerin tamamlanması için 
çalışmalara hız verdi. Yakın plan sahne-
lerin çekimleri de yeniden planlandı. 
Hamilelik iddialarına Özge Özpirinç-
ci'den cevap geldi. Ünlü oyuncu 13 haf-
talık hamile olduğunu doğruladı. Sosyal 
medya hesabından açıklama yapan Öz-
pirinçci, "Mutluluğumuzu ve heyecanı-
mızı paylaşan herkese çok teşekkürler" 
ifadelerini kullandı. 

Özge Özpirinçci  
13 haftalık hamile

BAKAN Kurum, Marmara Denizi’ni 7-
24 online izleyeceklerini açıklayarak, 
şöyle konuştu: "Marmara Denizi’nin diji-
tal ikizini oluşturacağız. Bu çalışmayı 
daha önce başlatmıştık bu sayede hem 
denizdeki hareketlilikleri, canlı türlerin-
deki değişiklikleri, buradaki ekolojik ya-
şamdaki değişiklikleri anbean takip 
edeceğiz. Nasıl şehirlerimizin dijital ikiz-
leri varsa, Marmara Denizi’nin de dijital 
ikizini yapıyoruz. Bu sayede anlık deği-
şimleri takip edeceğiz. Bu değişiklikleri 7 

gün 24 saat online izleyeceğiz. Gerek in-
sansız hava araçlarıyla gerek buradaki 
teknelerimizle, deniz uçaklarımızla bir-
likte bu süreci anbean takip ediyor ola-
cağız. Bu noktada gemi kaynaklı 
kirlilikten tutun da karasal kirliliğe kadar 
hepsinin takibi yapılıyor olacak. Bu da 
Marmara Denizi adına önemli bir proje-
dir." Bakan Kurum daha sonra Başiskele 
ilçesinde bir otelde yapılan, 'Marmara 
Denizi Eylem Planı' koordinasyon top-
lantısına katıldı. DHA 

MARMARA’NIN DİJİTAL İKİZİNİ YAPIYORUZ 

Çektiği manzara ve drone fotoğrafları ile beğeni toplayan Aslan Özcan, “Hayatımı fotoğraf 
ile eşdeğer görüyorum. Hem sevdiğim işi yapıyorum hem de geçimimi sağlıyorum” dedi

Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Murat Kurum, 
Marmara Denizi’ni 
etkisi altına alan  
müsilaj diğer adıyla  
deniz salyası ile ilgili 
mücadele planını 
açıklamak için  
Kocaeli’ye geldi. 


