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Kumu tek tek 
monte ederiz!

İYİ Partİ Burdur 2. Olağan
Kongresi Burdur Belediyesi
Halk Pazarı (Uzay Çatı) al-

tında gerçekleşti. Kongrede söz alan Is-
partalı milletvekili Aylin Cesur, "Biz o
betonları oradan sökeriz, attıkları temel-
leri çekeriz, Salda Gölü'ne yaptıkları, kıy-
dıkları her şeyin hesabını Salda'nın
kumunu tek tek alır, onların uygun yerle-
rine monte ederiz ve hesabını sorarız"
şeklinde konuştu. İYİ Partili Cesur; şöyle
devam etti: "Biz bunu sizlerle yaparız. Biz
bunu Koca Ali'lerle yaparız. Orada Şarki-
karaağaç ilçe başkanım var, Şarkikara-
ağaç'ta cebirle yaparız. Çavdır'da
Müzeyyen hanımla yaparız. Ama biz
bunu yaparız. Sizlerle yaparız."

Muş tepki gösterdi

Konuyla ilgili Twitter hesabından açık-
lama yapan AK Parti Grup Başkanvekili
Mehmet Muş, "İYİ Parti milletvekilinin
kullandığı ahlaksız üsluba bakar mısınız?
Biz dinlerken utandık, o bu sözleri söyler-
ken utanmamış! Ne diyelim! İlla Edep
İlla Edep" ifadelerini kullandı.

Burdur'da konuşan İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, “Attıkları temelleri çekeriz, Salda’nın
kumunu tek tek alır, onların uygun yerlerine monte ederiz” dedi. Konuyla ilgili açıklama yapan
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "İYİ Parti milletvekilinin kullandığı ahlaksız üsluba
bakar mısınız? Biz dinlerken utandık, o bu sözleri söylerken utanmamış" ifadelerini kullandı

A
dına havuz, yandaş denen basın ve medyanın
kendisinin üzerinde yarattığı güvensizliğin en
açık ve bariz göstergesini tiraj ve reytinglerde

görmek mümkün.
Kimilerinin adlarına merkez basın, kimilerinin 

ulusal, kiminin ise yerel, bölgesel basın ve medyada
dediği gazetecilik, televizyon ve ajanscılığın hangi se-
viyede olduğuna baktığımızda da tiraj ve reytinglerin
çokta yüksek olmadığı ve tam tersine yerlerde oldu-
ğunu görürken benim de aralarında olduğum gazete-
cilerin yaptığı her habere de şüpheyle bakan bir okur
ve izleyici kitlesinin olduğu  diğer bir gerçek olarak
karşımıza çıkmakta.

Gerçi araştıran, okuyan, yorumlayan değil de sa-
naldan bakıp, okumadan, yorumlamadan, görmeden
bir tık ile sözüm ona beğenip, geçen ve ekmek alır
gibi her sabah bir gazete bayisine gidip, günlük bir
gazete almayan, yerel gazeteyi kimlik kaybı ilanı ver-
mek için aklına getiren, haber ve tartışma program-
larından çok dizileri izleyen bir toplumun daha çok
olduğu ülkede yapılan, çekilen onca haberin ne
amaçla, niye, neden, niçin ve kim için yapıldığını da
anlamasını beklemek anlamsız bir durum ya neyse.

Çünkü sık sık ele aldığım ama ele alıp, yazmaktan,
bir gün anlarlar diyerek arşivlediğimiz onca yazımı-
zın satır aralarında olan bir sorunu hepimiz
konuşur, tartışırız.

Ama bu sorunun nasıl ortadan kalkacağını da dü-
şünmez, düşünsek de 82 milyonluk ülkede 1 Milyonu
Spor, 1 Milyonu Magazin, 1 Milyonu At yarışı ya da
Bulmaca ve porno, seks, kalanı ise bir kaç tane ciddi,
fikir gazetesi olmak üzere 4,5 milyon gazetenin sat-
tığı ülkede her gün bir gazete bayisine gidip günlük
bir gazete alarak, bir kitap okuyarak, anlayarak bu
yönde ciddi, samimi bir çabayı ortaya koymayız.

Evet, bunun nedenlerine baktığımızda ise bu ne-
denlerin arasında en etkili olanların başında haberle-
rin şüpheli, yandaş, özel çıkar, güçten yana olmasının
etkisinin bir hayli büyük bir durum olduğunu da 
görürüz.

Çünkü en son olarak okuduğum, izlediğim bir
haber okumayan, ilgilenmeyen, araştırmayan hatta
cahil toplum diyerek aşağılanan insanların hiç de öyle
olmadığı ve aslında bu haberi yapanların şüpheli dav-
ranışları yüzünden basına güven duymadıkları, med-
yaya inanmadıklarını da görmüyor, anlamıyor değiliz.

Çünkü 15 Temmuz Darbesi öncesi ve sonrası ve as-
lında son 20 yılda basın ve medya üzerinde kurulmak
istenen baskının daralttığı alandan çekilen gerçek ga-
zetecilerin boş bıraktığı alanın birer ürünleri olan ve
kamuoyunda 'Satılık Basın' denerek suçlanan ve adla-
rına havuz, yandaş basın, medya ve haber ajansı de-
nenlerin her yaptığı haber Ardahan Üniversitesi
Rektörü aleyhinde yapılan bir Ajans haberi gerçek
anlamda şüpheli.

Bu şüphenin nedeni de adı geçen ajansın ve çalı-
şanlarının Kastelli, Uzanlardan daha ağır suçlara ka-
rışmış, Feto gibi cemaat kuranlar olmasına karşın
patronlarının ustaca manevralarıyla her iktidara ya-
ranmayı bilmiş olanların yönetiminde olmasıdır.

Evet, Ardahanlı olmama karşın hala bir çayını iç-
mediğim Ardahan Üniversitesi Rektörünün yönetim
anlayışı ile üniversiteyi kent merkezinden koparması,
keyfi atama, uygulama hatta yardımcılarının eş ve
çocuklarının adını başında bulunduğu üniversitedeki
tabelalara astırması gibi onca onay almayan davra-
nışları olsa da kendisi hakkında bir ajansın yaptığı
haber çokta inandırıcı gelmedi ve kamuoyunca 
şüpheyle karşılandı..

Bunun nedeni de habere imza atan Ajansın bu tür
haberi yapan, yapacak bir ajans olmadığını bir ben
değil iktidar dahil tüm alem biliyor.

Peki bu şüpheye neden olan bu haber sizce niye
yapıldı?

Gerçekten habercilik için mi yoksa rektör abone
olmadığı için mi? Belki de bu ajansın yerel 
muhabirinin özel bir ailece çıkarı için mi?

Ya da Ardahan kamuoyunun istemeyen adam ilan
ettiği rektör hakkında öne sürülen onca iddiaların 
yarattığı kamuoyu baskısı mı?

Bilmem ama umarım bu haber şüphe götürmeyen
ve 'Yok ya samimice yapılmış bir haberdir' 
denebilseydi.

Ve en önemlisi de okur, kamuoyu, YÖK, Ardahan,
iktidar tarafından alkışlansaydı bu haber...

Şüpheli haberler...

Fakir YILMAZ
YazıYorsam sebebi Var

CHP’li vekilden
İBB’ye sert tepki

CHP İstanbul Milletvekili İlhan
Kesici, İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi'nin satın aldığı Fatih'in

portresinin kime ait olduğunun belli ol-
madığını, tablodaki diğer kişinin de bilin-
mediğini ve bu durumun ciddiyetsizlik
olduğunu belirterek "Böyle reklam yapıl-
maz. Kendi belediyemiz, çok yanlış" ifa-
delerini kullandı. CHP İstanbul
Milletvekili İlhan Kesici, Habertürk TV'de
katıldığı bir programda partisinin İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi hakkında dik-
kat çeken ifadeler kullandı. Bellini'nin
olduğu iddiası ile Londra'dan 6.5 milyon
TL'ye alınan, ek ödemeleri ile 8 milyon
TL'yi bulan Fatih Portresi'nin sahte oldu-
ğunu ifade eden Kesici, "Böyle ciddiyet-
sizlik olmaz" dedi.

Çok yanlış kardeşim

Kesici, "Fatih Sultan Mehmet portresi"
için İBB'ye şu ifadelerle yüklendi: "Çok
ayıp, bunu da çok ayıplıyorum. Bellini'ni
ayarında bir ressam Fatih tablosunu ya-
pacak, bunu müzayede organizasyonu,
ne olduğunu, in midir cin midir ne oldu-
ğunu söylemeyecek, böyle bir şey olabilir
mi ya? Bu böyle reklam yapılmaz. Çok
yanlış kardeşim. Kim, kim ya bu? Res-
samı kim? Bellini'nin atölyesinde resme-
dildiği zannedilen... Bu ne ya, böyle
ciddiyetsizlik olur mu? 1 hafta böyle rek-
lam için, in mi cin mi ne olduğu belli ol-
mayan bir şey için... Tabloyu ister al ister
alma, bunu Bellini diye satma. 6.5 milyon
lira etmez, en az 6.5 milyar lira eder o."

A K Parti ve MHP milletvekilleri-
nin imzasını taşıyan 28 maddelik
‘Avukatlık Kanunu ile Bazı Ka-

nunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Teklifi’, AK Parti Bartın Milletve-
kili Yılmaz Tunç başkanlığında toplanan
TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul
edildi. AK Parti ve MHP’li vekillerin oy-
ları ile kabul edilen kanun teklifi, Avukat-
lık Kanunu’nda köklü değişiklikler
öngörüyor.

Numaralandırma olacak

Teklife göre; avukat sayısı 5 binden fazla
olan illerde asgari 2 bin avukatın imzasıyla
yeni bir baro kurulabilecek. Bu kapsamda,
avukat sayısı dikkate alınarak Ankara, İs-
tanbul ve İzmir’de birden fazla baro kuru-
labilecek. TBB, kuruluş işlemlerini yerine
getirmek üzere Kurucular Kurulu’nu gö-

revlendirecek. 4 kişilik Kurucular Kurulu,
2 bin avukatın imzasını alarak kuruluş iş-
lemlerini 6 ayda tamamlayacak. Kurul, ta-
rafından toplanacak genel kurulda, yeni
baronun yönetim kadrosu seçilecek.
Seçim sonucunun da TBB’ye bildirilmesi
üzerine baro, tüzel kişilik kazanacak. Aynı
ilde yeni bir baronun kurulması halinde
barolar, tüzel kişilik kazanma tarihine göre
o ilin adıyla numaralandırılacak. Mevcut
barolar bir numaralı baro olacak.

İlk seçimli olağan genel kurul

Kuruluşu tamamlanan baronun ilk se-
çimli olağan genel kurulu, kuruluşu takip
eden ve son rakamı çift olan yılın ekim
ayının ilk haftasında baro başkanının da-
vetiyle toplanacak. Böylece tüm baroların
seçimleri aynı tarihte yapılabilecek. Avukat
sayısının 2 binin altına düşmesi halinde

TBB, ilgili baroya yazılı bildirimde bulu-
nacak. 6 ay içinde kuruluş için gerekli olan
asgari avukat sayısı sağlanamazsa o baro
tasfiye edilecek. Tasfiye işlemleri, son yö-
netim kurulu tarafından TBB’nin gözetim
ve denetimi altında yapılacak. Tasfiye edi-
len baronun malları TBB’ye geçecek.
Tüzel kişiliği sona eren baroya kayıtlı avu-
katlar ve stajyerler, ilan tarihinden itibaren
15 gün içinde o ilde bir baro varsa o ba-
roya, birden fazla baro varsa diledikleri
baroya kaydolabilecek. Tüzel kişiliği sona
eren baroların devam eden iş ve işlemleri
bu baro tarafından yürütülecek.

Baroların, TBB’de temsili

Teklif, baro ve TBB organlarının seçim
usulünde bir değişiklik öngörmüyor. Her
baro, TBB Genel Kurulu’nda, baro baş-
kanı ile sabit 3 delege ve ilaveten her 5 bin

avukat için ilave 1 delegeyle temsil edile-
cek. Kuruluş tarihine bakılmaksızın tüm
barolar için, baro organlarının seçimi, iki
yılda bir ekim ayının ilk haftası içinde,
TBB organlarının seçimi ise dört yılda bir
aralık ayı içinde yapılacak. Seçimler, sonu
çift rakama tekabül eden yıllarda yapıla-
cak. Düzenlemeyle, adli yardım ve zo-
runlu müdafilik hizmetlerinin avukatlar
arasında eşitlik ilkesi ile adil bir denge gö-
zetilerek yerine getirilmesi amaçlanıyor.
Bu kapsamda, birden fazla baro kurulan
illerde, özel kanunlardan kaynaklanan
kurul ve komisyonlara avukat görevlendi-
rilmesinde, baroların eşit ve dönüşümlü
temsili ilkesi esas alınacak. Kanun tekli-
finde ayrıca, avukatların kılık kıyafetleri ile
inanç ve yaşam tarzlarına yönelik mesleki
engellerin kaldırılmasına yönelik maddeler
yer alıyor. DHA

COKLU BARO 
KABUL EDILDI

AK Parti ve MHP'nin Meclis'e taşıdığı
'Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tek-
lifi' tartışmalar eşliğinde, TBMM Adalet
Komisyonu'nda kabul edildi. Değişiklik

teklifi, avukat sayısı 5 binden fazla
olan illerde en az 2 bin avukatın imzası

ile birden fazla baronun kurulmasını
öngörüyor. Ayrıca, her baro Türkiye

Barolar Birliği (TBB) Genel Kurulu'nda
3 delege ve 1 başkanla temsil edilecek

CEMAATİN ÖNÜNDE FOTOĞRAF ÇEKTİRMİŞTİ
İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı
sonucu şehit olan Piyade Yüzbaşı
Süleyman Şahin'in Afyonkarahisar'ın
Dinar ilçesindeki cenaze namazı es-
nasında İYİ Parti Isparta Milletvekili
Aylin Cesur'un cemaatin önüne
geçip fotoğraf çektirmesi tepki çek-
mişti. Süleyman Şahin'in, Afyonka-
rahisar İl Müftüsü Şükrü Kabukçu

tarafından kıldırılan cenaze namazı
esnasında Aylin Cesur, cenaze na-
mazı kılanların önüne geçerek tek
başına ilk önce namaz kılıyormuş
gibi poz vermiş ve ardından da elle-
rini açıp cemaatle birlikte dua etmişti.
Aylin Cesur'un bu hareketi tepki çe-
kerken, bu anları da kendi danışmanı
cep telefonu ile görüntülemişti.

Türkiye’yi AB’ye
ben sokacağım!

2009 yılından beri yurt dışında yaşayan
Cem Uzan, siyasi hedefinin Türkiye'yi
Avrupa Birliği'ne sokmak, kişisel hedefi-

nin ise Türkiye'ye dönebilmek olduğunu belirtti.
Independent Türkçe'den Can Bursalı’ya konuşan
Uzan, Türkiye'ye ne zaman döneceğine yönelik
soruya "Doğru zamanda" diyerek yanıt verirken,
hedefini ise şöyle
açıkladı: "Ben Türki-
ye'yi Avrupa Birli-
ği'ne sokan adam
olacağım. "Türki-
ye'de adalet var mı"
diyen Uzan, genel af
vurgusu yaparken,
yalnızca cinayet, ci-
nayete teşebbüs, ço-
cuğa, kadına yönelik
şiddet ile taciz suçla-
rından mahkum
olanların af kapsa-
mında değerlendiril-
meyeceğini ifade etti.

İYİ Parti Isparta
Milletvekili Aylin
Cesur’un açıkla-
maları tepki çekti.



H afta sonunu fırsat
bilen İstanbullular so-
luğu Belgrad Ormanı

ve sahil şeridinde aldı. Cumar-
tesi ve Pazar günü Belgrad Or-
manı'na 6 binden fazla aracın
giriş yaptığı öğrenildi. Piknikçi-
lerden geriye ise bıraktıkları
çöpler kaldı. Doğa Koruma ve
Milli Parklar 1. Bölge Müdür-
lüğü ekipleri koordinasyonunda
İBB ekiplerince çöpler geceden
itibaren toplanmaya başladı. İki
günde toplam 29 ton çöp
toplandı.

Biraz daha duyarlı olun 

Belgrad Ormanı'nda görev
yapan Orman Mühendisi Ebru
Cevahiroğlu, hafta sonu yaşa-
nan kalabalığın ardından kalan
manzarayı anlattı. Piknikçileri
biraz daha duyarlı olmaya
davet eden Cevahiroğlu,
"Sabah çok erken saatlerde 25
kişilik bir işçiyle çöpleri topla-
maya başladık. İnsanlar çok
fazla duyarlı olmadıkları için
çok fazla çöp vardı. Şu saate
kadar hala topluyoruz. Pande-
miden sonra zaten eskisinden
de daha kalabalık oldu burası.
Geçen sene bu zamanlarda bu
kadar kalabalık olmuyordu.
Ama pandemiden sonra insan-
lar sıkıldı. Daha çok gelen oldu.
Haliyle daha çok çöp oldu.
Biraz daha duyar istiyoruz sa-
dece. Tabii ki gelecekler hava
alacaklar. Ama birazcık duyar
istiyoruz" dedi.

Olduğu gibi 
bırakıp gitmişler

Hafta sonu 6 binden fazla ara-
cın Belgrad Ormanı'na giriş
yaptığını belirten Orman Mü-
hendisi Ebru Cevahiroğlu, "İn-
sanlar direkt olarak
masalarında çöpleri bırakıp git-
mişler. Fazlasıyla araç giriş çı-
kışı olduğundan trafik
yoğunluğu vardı. İnsan yoğun-

luğu vardı. Her yer çöptü.
Mangaldan dolayı duman al-
tıydı. Temiz havaya dair hiçbir
şey yoktu zaten. Bir de insanlar
çöplerini bırakınca, sabah erken
saatlerde o çöplerle de karşıla-
şınca her şey zor oluyor. İnsan-
larımız da elini biraz taşın
altına koyup çöplerini bırakma-
salar bizim için daha da kolay-
lık olacak. Biz elimizden geleni
yapalım, ama onlar da yapsın-
lar tek istediğimiz bu" ifadele-
rini kullandı.

Temiz olmak zorundayız

Pazartesi sabahı ailesiyle kahv-
altı yapmak için gelen Alime
Çırak, gördüğü manzara karşı-
sında isyan etti. Çırak, "İnsan-
lar duyarlı değil. İnsan evinde
nasılsa ormanda da öyle ol-
ması lazım. Benim poşetim ya-
nımda. Giderken çöplerimi
toplayıp gideceğim. İnsanların
duyarlı olması şart. Bakın Tür-
kiye'de hastalık var. Hala asker
eğlencelerinde, düğünlerde ka-
labalık oluyorlar. Akşam haber-
lerde duyuyoruz. Sağlık Bakanı
sürekli uyarıyor. O zaman sen
uymazsan, ben uymazsam has-
talık sana da geçer bana da
geçer" şeklinde konuştu.

Herkes çöpünü toplamalı

Ailesiyle birlikte kahvaltı yap-
mak için Belgrad Ormanı'nı ter-
cih eden Yeliz Acerer ise
herkesin kendi çöpünü topla-
ması gerektiğini söyledi. Acerer,
"Yani hoş bir manzara değil.
Sonuçta herkes buraya temiz
havaya geliyor. Rahatlamak
için geliyor. O yüzden hoş değil.
Herkes poşetiyle gelirse çöp ku-
tuları her yerde var. Daha güzel
olacaktır. Sonuçta aslan yattığı
yerden belli olur demişler. Biz
hazırlıklı geldik. Çöp poşetimiz
yanımızda. Çöplerimizi oraya
atıyoruz. Giderken de götürece-
ğiz" şeklinde konuştu. DHA
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H er kes gibi bende coğrafi olarak
doğu deyince uzak doğu, yakın
doğu ve orta doğuyu bilirdim. Ek-

sikmiş bilgilerim!.  Yalnız Doğu varmış
birde. Hem de yapa yalnız…

Kaderini var olduğu günden beri yalnız
yaşayan,  kendi çocukları tarafından bile
ihanetlerle, entrikalarla yönetilen kanın bol,
hüzün ve yalnızlığın çok, yüzsüzlerin ve işe
yaramaz cahil adamcıkların eksik olmadığı
“yalnız doğu”….

Senaryosunu bölgeyi ve  insanlarını ger-
çekte tanımayan hassasiyetlerden bi haber,
kendince akıllı aslında geri zekalı bürokrat-
ların yazdığı, bol göz yaşlı, bir o kadar da
aksiyon dolu ve  beddualı bir film oynanıyor
Yalnız doğuda..

Tarlasını ekip-biçmek, hayvanlarını bes-

lemek için çabalayan çiftçi - köylüler ile
üreterek ayakta kalmaya çalışan yalnız
doğu  sanayicilerine adeta hayatı zindan et-
meye çalışan, Yalnız doğunun hal bilmez
dert dinlemez şirketi DEDAŞ’ın  (Dicle
Elektrik Dağıtım A.Ş) mücadelesini anla-
tan bir film bu…

Bu filmdeki mücadelede kazanan yok..
Kaybeden ise Ülke ve Millet..
Yoğun bir seyirci kitlesi var bu filmin.

merak ediyorsanız hemen söyleyeyim..
Basiretsiz bürokratlar,  sorun çözmek

için insiyatif almaktan korkan vasıfsız yal-
nız doğu siyasetçileri,

Resim çektirme ve etiket peşinde koşan
dernek, federasyon, vakıf yönetimleri..
kendi reklamları, ve siyasi geleceği için ça-
balayan iş adamları… 

Üç maymunu oynayan Yalnız Doğu
kurum ve kuruluşlarının yöneticileri…

Bölgeye alkışlanmak ve gezmek için gel-

meyi amaç edinmiş siyasi
parti yetkilileri…

Korona virüs döneminde bile Mardin Ar-
tuklu’da, Derik’te, Kızıltepe’de Dedaş’ın 15
gündür tek faz elektrik vermesi nedeni ile
mahallelerde su ihtiyacının karşılanmasını
sağlayan pompaların da çalışamaz hale gel-
mesine neden oldu.. 

Susuzluktan  telef olan hayvanların, edi-
len zararların, yüzü gülmeyen çiftçilerin
adeta yel değirmenlerine karşı verdiği  mü-
cadelesini anlayan çözmek için çabalayan
kaç kişi oldu dersiniz?…

AK. Parti MKYK üyesi Orhan Mİ-
ROĞLU ve Dokunarak, Kucaklayarak ve

Birbirimizi Kabul Ederek Bütünleşeceğiz.
Uzaklaştırarak, Kırarak, Ötekileştirerek
Değil! Diyen, 

“Tarım milli servettir ortak değerdir. 45
yıldır bitirilemeyen GAP'ın sorumluluğu ve
vebali 18 yıldır bizi yöneten AK. Parti ve
önceki iktidarlara aittir. dolayısıyla çiftçile-
rin girdi maliyetleriyle ilgilenmek ve sahip
çıkmak iktidarımızın görevidir”.

“Mardin ovamızda hububat hasadı baş-
ladı 15 gün sonra ikinci ürün mısır ekimine
başlanacak. elektrik sorunu devam ederse
mısır ekimi gerçekleşemeyebilir. Buda iki
milyon ton civarı mısırın milli servetin ve
Mardin ekonomisinin kaybı demektir”.

“Sayın cumhurbaşkanımızın bir sözü
vardı ekilebilir bir karış toprak bırakılma-
yacak diye.üç milyon dönüme yakın dünya-
nın en verimli, bereketli Mezopotamya
toprağı olan Mardin ovası ekilmezse çok
ama çok yazık olacak.”

“Biz sivil toplum olarak demokratik sis-
temden aldığımız yetki ve sorumlulukla bu
konuyu gündeme getirmeye ve takipçisi ol-
maya devam edeceğiz. Ülke ve toprak 82
milyonun ortak değeridir”.

“Bizim amacımız sorunun çözümüdür.”
“Bu konuyu siyasi malzeme haline getir-

mek politize etmek, ideolojiye alet etmek
çiftçiye ve bölge halkına yapılacak en büyük
kötülüktür”. 

Söylemleriyle sorunu çözüm amaçlı gün-
demde tutan  Kızıltepe Hububat ticaret
Merkezi ve Mardin Toplumsal Dayanışma
Federasyonu Başkanı Mehmet Şerif
ÖTER…

Bu mücadelede, milli servetin heba ol-
masını istemeyen halkın ve haklının yanında
dik duran ve emeği geçen her kese şükran-
larımı, minnet duygularımı haykırıyorum…

Yalnız Doğu’yu yalnız bırakmayın….
VESSELAM

Yalnız doğu

İstanbul'da hafta sonu akına uğrayan Belgrad Ormanı'nda piknikçilerden geriye çöp yığınları kaldı. Normalleşme
süreciyle birlikte hafta sonunu piknik yaparak geçiren vatandaşlardan geriye ormanlık alana bıraktıkları çöplerin
kaldığı görüldü. Pazartesi sabahı Belgrad Ormanı'ndan 29 ton çöp toplandı. Sahil şeridinde de durum farklı değildi

BELGRAD ORMANI
COPLUGE DONDU!

Mehmet Remzi TANIŞ
MEMLEKET MESELESİ

remzi.tanis@gmail.com
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ANADOlU Yakası'nda vatandaşların uğrak yeri olan Beykoz Bu-
runbahçe Sahili, hafta sonu denize giren ve piknik yapan İstan-
bulluların ardında bıraktıkları çöpler ile doldu. İstanbul
Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan sahilde bu sabah denize giren
vatandaşlar ise yerlere saçılmış çöplere tepki gösterdi. Saffer
Erol, "Burada doğdum. Her sabah gelirim. Orada pet şişeler var.
Bizim bir arkadaş var. Pet şişeleri topluyor denizden. Bu bizim
ayıbımız, insanların ayıbı. Yapacak bir şey yok. Ne yapacaksın
ki. Adam kendini bilmiyorsa atıyorö dedi. Başka bir vatandaş
ise, "Yaşım 63. 50 seneden beri burada yüzüyorum. Emekli ol-
duktan sonra her sabah kardeşimle birlikte saat 07.30'da bu-
radayız. Burada görmüş olduğunuz pislik tabi ki insanların
ayıbı ama Nefes alabilecek Çukurçayır, Yeni Mahalle, Ana-
dolu Hisarı, Ümraniye olsun, Cumartesi Pazar nereden bak-
san burada 3 bin kişi var. Hem piknik yapmaya geliyorlar
hem yüzüyorlar. Konteynerler kifayetsiz kalıyor. Poşetleriyle
konteynerlerin yanına koyuyor arkadaşlar, duyarlı insanları-
mız var ama. Çoluk çocuk atıyorlar. Denize yansıyor tabi ki.
Çocuklar pet şişeleri genellikle denize atıyor. Denizde oyun
oynarken ellerinden kaçıyor. Deniz kirliliğine neden olu-
yor" diye konuştu. Avcılar sahilindeki yaklaşık 10 kilomet-
relik alan gece başlayıp saatler süren çaba ile
temizlenirken, yine aynı şekilde İDO İskelesi'nin hemen
yanındaki Şehit Asteğmen Mustafa Burcu Parkı'ndaki
bank ve masaların üzeri ve çevresindeki çöp ve atıklar
da ilçe belediyesi temizlik görevlilerince toplanıyor.

UTANDIRAN GÖRÜNTÜ

Sivrisinekler

direnç
kazandı
İstanbul'da bir süredir vatandaşların kabusu haline gelen sivrisinekler sebebiyle hastanelere başvuranların sayısı
arttı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekimi ve Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zekai Kutlubay,
"Belediyelerin kullandığı ilaçlara karşı direnç gelişmesinden dolayı sineklerin sayısında inanılmaz bir artış var" dedi

haziran ayının yağışlı geç-
mesinin ardından sivrisinek sa-
yısında artış meydana geldi.

Özellikle dere yatağına ya da durgun su-
lara yakın yerlerde yaşayan İstanbullula-
rın bir süredir sivrisineklerle başı dertte.
Avcılar, Başakşehir, Küçükçekmece böl-
gesinde yaşayan vatandaşlar camlarını
açamadıklarını belirtirken, sinek ısırığının
uzun süre geçmediğini ve yaraya dönüş-
tüğünü belirtiyor. Cerrahpaşa Tıp Fakül-
tesi Başhekimi ve Dermatoloji Anabilim
Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zekai Kut-
lubay da son zamanlarda sinek ısırığı şi-
kayetiyle hastanelere gidenlerin sayısının
arttığını belirtti. Kutlubay, "Son zaman-
larda gerek Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Hastanesi'ne gerek diğer hastanelerin der-
matoloji bölümlerine yoğun sayıda
böcek, sinek ısırığı sebebiyle yaygın alerji-
den dolayı polikliniklere başvuran hasta
sayısında artış var. Son birkaç yıldır hem
karasineklerin hem sivrisineklerin sayı-
sında artış var. Sivrisineklerin ya da kara-
sineklerin cinsinde bir değişiklik yok fakat
belediyelerin kullandığı ilaçlara karşı di-
renç gelişmesinden dolayı sineklerin sayı-
sında inanılmaz bir artış var. Sinekler
mevcut ilaçlara karşı dirençliler. Mevcut
ilaçlar bunları öldürmüyor. Dolayısıyla
bunlar daha çok artıyor. Özellikle havala-
rın sıcaklığının artması, yağmurların yağ-
ması sineklerin artmasını sağlıyor" diye
konuştu.

Kızarma, şişlik olabiliyor

Alerjisi olan kişilerin dikkatli olması

uyarısında bulunan Doç. Dr. Kutlubay,
"Bize gelen hastalar ya ısırdıkları böl-
gede kızarıklık, şişkinlik ya da yara tar-
zında oluşabiliyor ya da alerjik atopik
dediğimiz kişilerde sadece ısırdıkları
bölgelerde değil de tüm vücutta ka-
barma, kızarma şişlik olabiliyor. Hasta-
nın alerjik durumu varsa, bu çocuk ve
yetişkin de olabilir tüm vücutta, gözde,
dudakta şişme çok çok ileri vakalarda
anafilaktik reaksiyonlar yani solunum
durması, nefes almada zorluklar gibi
birtakım belirtilere bile neden olabilir"
dedi.

Biberiye kokusuna gelmiyor

Sivrisineklerden korunmak isteyen va-
tandaşlara tavsiyelerde bulunan Doç.
Dr. Kutlubay, "Fesleğen, biberiye gibi
bitkiler eğer ortamda varsa onların ko-
kusuna sivrisinekler pek gelmezler. Kim-
yasal ya da bitkisel sinek kovucular var.
Limon, lavanta, okaliptüs, karanfil, tar-
çın yağı sinek kovucu özelliği bilinen
yağlar. Sivrisinekler daha çok parlak giy-
silere gelirler. Yağlanması fazla olan ki-
şileri ısırırlar. '0' kan grubunda olan
kişiler farklı bir salgı üretiyor, bu salgıyı
algılayarak bu kan grubundakilere geli-
yor. 'A' kan grubunda olanları ise daha
az ısırır. Isırdıktan sona en güzel uygu-
lama soğuk su, ya da buz tutmaktır. Li-
monu kesip, limon sürebilirler.
Karbonat ya da aspirini eritip o karışımı
o bölgeye sürebilirler. Alerjik bir durumu
varsa ve reaksiyon geliştiyse mutlaka en
yakın sağlık kuruluşuna başvurmak ge-

rekir" ifadelerini 
kullandı.

Virüs bulaştırıyorlar

Geçen yıl Avcılar Yeşilkent
Mahallesi'nde yaşayan 4 ki-
şide, sivrisineklerden geçtiği
bilinen Batı Nil Virüsü tespit
edilmişti. Avcılar'da yaşayan
vatandaşlar bu yıl
yine sivrisinek so-
runuyla karşı kar-
şıya olduklarını ve
camlarını açama-
dıklarını belirtiyor.
İstanbul Üniversi-
tesi-Cerrahpaşa
Veterinerlik Fakül-
tesi Viroloji Anabi-
lim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Hüseyin
Yılmaz sivrisinek-
lerin hastalık ta-
şıma riski
olduğunu ifade
ederek, Batı Nil Vi-
rüsüne karşı uyarı-
larda bulundu. Prof. Dr. Yılmaz,
"Sivrisineklerden bulaşabilen hastalık-
larda risk var. Bunlardan en önemlisi
Batı Nil Ateşi virüsü, Rift Vadisi Hum-
ması ve Usutu Virüs. Usutu Virüsü Avru-
pa'da birkaç yıldır sıkıntı olmaya başladı.
Biz Usutu Virüsü araştırmaya başladık.
Batı Nil Ateşi Virüsünü araştırdık. Hem
sivrisineklerde hem kuşlarda var. Kuş-
larda var olan virüsü sivrisinekler kan

GEÇEN SENE BU
KADAR YOKTU

emerek alıyorlar. Kuşlardan aldıkları
virüsü daha sonra hayvanlara ve in-
sanlara bulaştırabiliyorlar. Yani kan
yoluyla naklediyorlar. Türkiye'de tek
tük vakalar görülüyor. Eğer sinek
popülasyonu artarsa ve artan popü-
lasyonda çok sayıda sinek bu virüsü
taşırsa bulaşma riski artıyor" ifadele-
rini kullandı. DHA

Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde yaşayan
Yüksel Topçu da sinekler sebebiyle endişeli
olduklarını ifade etti. Topçu, "Bu sene ilaç-
lama da yapılmadı. Sadece bir kez gördük.
Geçen sene dere yatağında salgın hastalık
belirtisi vardı. Ondan sonra burada ilaç-
lama yapıldı daha sonrasında herhangi
bir şey görmedik ama. Çok sinek var dı-
şarıda oturamıyoruz" derken, Küçükçek-
mece'de yaşayan Esma Barış ise "Bu yıl
çok arttı. Geçen sene bu kadar yoktu.
İlaçlama aracı ilk kez dün geldi. Bacak-
larımı soktular bir haftadır iyileşeme-
dim. Alerjik durumum var hassasım.
Bu yüzden beni özellikle kötü etkiliyor"
şeklinde konuştu.

Otizmli Rana’ya
büyük sürpriz
Kağıthane'de yaşayan 14 yaşındaki otizmli Rana
Nur, her gün sokağından çöp almaya gelen
kamyon ve temizlik personellerini penceresinden
izliyordu. Durumu öğrenen belediye ekipleri,
Rana Nur için büyük bir sürpriz hazırladı

Kağıthane’de yaşayan Serpil Yılmazer,
her gün pencereden çöp kamyonunu izle-
yen kızı Rana Nur için sosyal medya üze-

rinden Kağıthane Belediyesi’ne bir mesaj yolladı. Anne
Yılmazer, ”14 yaşında otistik bir kızımız var. Rana Nur
Yılmazer çöp kamyonları ve itfaiyecilere karşı aşırı bir
takıntısı var onları gördüğü anda mutluluktan coşuyor
her akşam 21.45 sularında camda sabırsızlıkla onları
bekliyor. Bizim sokağa gelme saatleri o aralar çünkü.
O anki mutluğunu anlatamam, geç geldikleri zaman-
larda ise aşırı huzursuz oluyor. Sizden ricam benim
kızım için ne yapabilirsiniz? Anne ne olur bize gelsinler
kahve içsinler kek yapalım diyor sürekli. Bize bu ko-
nuda yardımcı olursanız sevinirim. Rana’nın mutlulu-
ğuna mutluluk katarsınız” İfadelerine yer verdi. Sosyal
medyadan aldıkları bu mesaj üzerine harekete geçen
Kağıthane Belediyesi ekipleri, Rana Nur için büyük bir
sürpriz hazırladı.

Anonsla evinden çağırıldı

Rana’nın yaşadığı sokağa giden temizlik ekipleri,
küçük kızın evinin önüne bir çöp kamyonu getirdi.
Çöp kamyonu Rana için özel dezenfekte edilerek ha-
zırlandı. Anonslarla çağrılan kız, soluğu çöp kamyo-
nun yanında aldı. Aşağı inen küçük kızı Kağıthane
Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin karşıladı. Öztekin,
Rana Nur için getirdikleri üniformayı giydirdi. 

İBB ekiplerince çöpler geceden 
itibaren toplanmaya başladı. İki
günde toplam 29 ton çöp toplandı.


















