
ÖĞRENCİLERE SESLENDİ

Umudun şehrinin
çocukları sizsiniz

Esenyurt Belediye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt,

YKS’ye girecek Esenyurtlu öğrenci-
ler ile bir araya geldi. Gençlere ses-
lenen Bozkurt, “Umudun şehrinin
çocukları sizsiniz, umut sizsiniz!
Hep beraber başaracağız inşallah.
Başarmanız için sizlerle beraberiz.
Birlikte bu kenti, bu
şehri ve bu ülkeyi
güzel yapacağız.
Kendiniz ile yüzle-
şin! Bir ömür boyu
taşımaktan mutlu
olacağınız ne ise
onu yapmaya 
çalışın” şeklinde 
konuştu. I SAYFA 4
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Memleket Partisi Genel Baş-
kanı Muharrem İnce, İYİ Parti

Genel Başkanı Meral Akşener’in
‘ortak adayda HDP olmasın’ açıkla-
masının hatırlatılması üzerine, "Onu
ben bilemem, onu Sayın Akşener’e
sorarsınız. Ben ortak aday önerenle-
rin siyaseti bilmediklerini düşünüyo-
rum, matematiği bilmediklerini
düşünüyorum. Bunlar değilse Erdo-
ğan’a çalıştıklarını düşünüyorum.
Bu mümkün değil. Bu doğru değil.
Bu matematik bilimine aykırı. Katılı-
mın yüksek olabilmesi için adayın
çok olması gereklidir” dedi.
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Hatay'ın Dörtyol ilçesi Belediye-
si'nin, İBB'nin hibe ettiği kayıp 99

atla ilgili, 'görevinde ihmal ve basında
atlarla ilgili belgelerin yer alması' nede-
niyle hakkında soruşturma açtığı Veteri-
ner İşleri Müdürü Yıldıray Yıldız'ın

memurluktan çıkarılması istendi. Yıldız'ın
yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde
bulunmak suçunu işlediği iddia edildi.
Yıldıray Yıldız ise "Soyut bir iddiayla suç-
lamayla beni devlet memurluğundan çı-
karmayı teklif ediyorlar" dedi. I SAYFA 5

Türkiye’nin ilk tescilli dijital der-
gisi Evos Angels tarafından dü-

zenlenen Dijital Dünyanın Enleri
Ödülleri bu yıl 9. kez sahiplerini buldu.
Organizasyon sponsor koordinatörü
Atakan Taşur ve Yapımcı Zeki Sin-
can’ın üstlendiği ödül gecesine iş,
sanat, siyaset ve sosyal yaşam dünya-
sından çok sayıda ünlü isim ve işadamı
katıldı. Gecede Büyükçekmece Fener-
bahçeliler Derneği Asbaşkanı Enver
Katrancı'ya yılın en iyi çıkış yapan spor
adamı ödülü verildi. Katrancı,  Evos
Angels ekibine teşekkür etti. 
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Kağıthane Merkez Mahal-
lesi Eyüp Sultan Cadde-

si’nde yer alan 48 ada 7 parselin
imarda yeşil alan ve sit alanı gö-
zükmesine rağmen üzerine yapı-
lan kaçak kafeyle halı saha
belediye meclisinde gündeme
geldi. CHP ve İYİ Partili üyelerin
sorması üzerine Belediye Başkanı
Mevlüt Öztekin, “Halı sahaya

güçlendirme yapılıyor” açıklama-
sını yaptı. Damga'ya konuşan
CHP’li Ahmet Özdemir ise
“Belediye Başkanı Mevlüt
Öztekin'in cevabı belediyenin
yapmış olduğu bir hukuksuz-
luğun itirafı. Başkan'ın olayın
halen vahametinin farkında
olmayışı oldukça düşündü-
rücü” ifadelerini kullandı.
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BAŞKAN, HUKUKSUZLUĞU İTİRAF ETTİ

Meclis toplantısında, halı
saha ve yanındaki kafenin

halihazırda kaçak olduğunu, halı
saha içinde devam eden inşa-
atla alakalı yetkililerin bilgisi
olup olmadığını sorduklarını
dile getiren Özdemir, “Bunun
üzerine Başkan Mevlüt Özte-
kin, ilgili yerin kamulaştırıl-
madığını ve tapu sahibinin

üstündeki kafe, restoran ve halı
saha ile Kağıthane’ye kullanışlı bir
alan yarattığını ifade etti. Öztekin,
kaçak yapıyı savunmakla birlikte
halı saha adı altında arsa sahibi-
nin güçlendirme çalışması yaptı-
ğını dile getirdi. Ayrıca belediyenin
inşaat alanına hafriyat döktüğünü
kabul etti” açıklamalarında 
bulundu. I SAYFA 9

ç
İNŞAAT ALANINA HAFRİYAT DÖKÜLÜYOR

CUMHURBASKANI
BIZE IMRENIYOR!

İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu, Cumhurbaşkanı

Recep Tayyip Erdoğan'ın eleştiri-
lerine cevap verdi. "Sayın Cum-
hurbaşkanı icraatlarımızı ve bizi
takip etmeyi çok seviyor" diyen
İmamoğlu, “Bizi imrenerek izledi-
ğinin de farkındayım. Vardır ya;
çok imrenirsen tırnaklarını yer gibi
izlersin, sanki beni öyle izliyor An-
kara’dan. Ne mutlu bana. Bundan

mutluyum. Gerçekten sıkı bir ta-
kipçimiz olduğunu düşünüyorum"
ifadelerini kullandı. İmamoğlu 
Erdoğan'a çağrı yaparak, "Sayın
Cumhurbaşkanımızla bir gün İs-
tanbul turu yapmak isterim. Yani
şu İstanbul’u bir gezdirmek, ona,
bilmediği hatta bazen yanlış anla-
tılan icraatlarımızı bizzat yerinde
anlatmak isterim" açıklamalarında
bulundu. I SAYFA 9
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Ortak aday isteyen
Erdoğan’a çalışır!

ADALETE İNTİKAL ETTİ

AK Parti Grup Başkanvekili
Bülent Turan, "AKP'de 

Süleyman Soylu tartışması: 15
milletvekili rahatsızlıklarını parti
yönetimine iletti" başlıklı haberle 
ilgili açıklama yaptı. BBC Türk-
çe'nin haberini yalanlayan Turan,
"Haberiniz ve içinde yer alan
“Grup Başkanvekili Bülent Tu-
ran’ın konuyla ilgili görev üstlen-

diği” “kulis
bilginiz” doğru de-
ğildir. Bu mücade-
leyi yürütecek olan
şüphesiz devletin
ilgili birimleridir.
Haberinize konu
iddialar adalete in-
tikal etmiş konu-
lardır" dedi.
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Bülent Turan’dan
yalanlama geldi

Bülent Turan

Kemal Deniz Bozkurt

OTORİTER ARACA DÖNÜŞÜYOR

Kamulaştırmada
bu acele niye!

CHP İstanbul Milletvekili
Mehmet Bekaroğlu, kamulaş-

tırmanın özel ve olağanüstü yolların-
dan olan ‘Acele Kamulaştırma’nın
genel uygulama haline dönüştürül-
mesinin yasaya aykırı olduğunu be-
lirtti. Bekaroğlu Cumhurbaşkanı
Erdoğan tarafından 6 ayda 39 adet
"Acele Kamulaştırma" kararı verildi-
ğini hatırlattı. Beka-
roğlu, "Kanunda
istisnai bu yönte-
min genel bir uygu-
lamaya dönüşmesi,
acele kamulaştır-
mayı otoriter bir
politika aracına
dönüştürmektedir"
dedi. I SAYFA 7
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Mehmet Bekaroğlu

7 GÜN PEDALLAYACAKLAR

Tandoğan için
yola çıktılar

KKTC’de geçirdiği kaza so-
nucu hayatını kaybeden Kıbrıs

Gazisi emekli albay M. Şükrü Tan-
doğan için 9 profesyonel bisikletçi,
İstanbul Pendik'ten pedal çevirmeye
başladı. 7 gün boyunca 861 kilo-
metre yol gidecek olan bisikletçilerin
turu, Tandoğan'ın Ordu'daki mezarı
başında son bulacak. I SAYFA 8

ç

SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Organize Suçlarla Mücadele

Şubesi ekipleri, yurt genelinde faali-
yet gösteren; ‘suç işlemek amacıyla
örgüt kurmak’, ‘nitelikli yağma’,
‘gasp’, ‘rüşvet’, ‘yaralama’, ‘tehdit’ ve
‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’
suçlarına karıştığı iddia edilen Sedat
Peker suç örgütüne yönelik operas-
yonda Memleketçi Sanayici ve İş
Adamları Derneği Başkanı (Mİ-
SİAD) Başkanı Feridun Öncel’i Şan-
lıurfa’da gözaltına aldı. Peker
yayınladığı videolarda 'şakalaştığım
tek insan' dediği Feridun Öncel'e
'başkan' diye hitap ediyordu.
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Peker’in başkanı
gözaltına alındı

Ekrem 
İmamoğlu

Fatih Laleli'de bulunan 6 katlı
otelin saunasında bilinmeyen bir

nedenle yangın çıktı. Dumanlar kısa sü-
rede oteli kaplarken, otelde bulunanlar
büyük panik yaşadı. Üst kata bulunan
bir turist cama çıkarak yardım istedi.
Yan binada da bulunanlar tabelayı kıra-
rak ıslak bez ve maske uzattı. İhbar üze-

rine olay yerine gelen itfaiye ekipleri
mahsur kalanları ve yangını söndürmek
için çalışma başlattı. Üst katlarda mah-
sur kalanlar itfaiye merdiveni ile kurta-
rıldı. Otelin arka tarafında bulunan
yangın merdiveninden ise otel görevlile-
rinin yönlendirmesi ile 5 kişi tahliye
edildi. Yangın kısa sürede söndürüldü.
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TURİST CAMA ÇIKARAK YARDIM İSTEDİ

Kağıthane Eyüp Sultan Caddesi üzerinde bulunan, planlarda sit ve yeşil alan olarak gözüken alana
kaçak yapı yapılıyor. Konuyu gündeme getiren CHP’li ve İYİ Partili meclis üyelerine AK Partili Bele-
diye Başkanı Mevlüt Öztekin, “Halı sahaya güçlendirme yapılıyor” cevabını verdi. CHP’li Ahmet 
Özdemir ise “Başkan'ın olayın halen vahametinin farkında olmayışı oldukça düşündürücü” dedi

SIT ALANINA 
KACAK YAPI!

ALİ AVCU

ÖZEL HABER

BU SUÇA ORTAK OLMAYACAĞIZ
CHP Meclis Üyesi Ahmet Özdemir, "Yıllardır belediyenin yanı
başında bulunan kaçak kafe ve halı sahanın şimdi de içinde
ne olduğu bilinmeyen bir inşaatın milletin gözünün içine baka
baka sürdürülmesi Kağıthanelileri suçlarına ortak etme anla-
mına geliyor. Biz bu suça ortak olmayacağız" diye konuştu. 

SAUNADA CAN PAZARI
Fatih'te bulunan otelin sauna kısmında çıkan yangında can pazarı yaşandı. Üst katta bulunan
bir turist cama çıkarak yardım istedi. Mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Başakşehir İkitelli Organize Sa-
nayi Bölgesi’nin meydanında

BİOS Yapı tarafından gerçekleştirilen
sanayi dönüşümü ‘Geleceğin Sanayi ve
Ticaret Kompleksi’ni ortaya çıkardı: İst-
mall AVM. Tasarımı Avrupa’dan ödül

alan AVM, yeraltındaki 40 bin metre-
kare sanayi alanı, üstündeki mağazaları,
yönetim ofisleri, helikopter pisti bulu-
nan iki kulesiyle dikkat çekiyor. Remzi
Aytekin, “Geleceğin kompleksinde yer
almak isteyenleri bekliyoruz” dedi.
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Tüketim değil üretim AVM’si İdlib’de 450 hanelik

Bağcılar Mahallesi

DAMGA EMLAK SAYFA 10’DA

Bağcılar Belediyesi, zulmün ya-
şandığı Suriye’nin İdlib kentinde

olumsuz şartlarda yaşayanlara yardım
eli uzattı. Bu kapsamda İdlib Soran
bölgesindeki bir alana 450 briket evden
oluşan Bağcılar Mahallesi inşa edildi.

ç

YILIN EN İYİ ÇIKIŞ 
YAPAN SPOR ADAMI

ENVER KATRANCI’YA ÖDÜL



selena Gomez’in imzasını taşıyan Rare
Beauty, güzellik kalıplarının önüne geçe-
rek, mükemmeliyeti savunan ‘’güzellik ef-

saneleri’ olgusunu sorguluyor. Rare Beauty,
insanların farklı karakterlerini, kendilerini sevmele-
rini ve kabullenmelerini bir bütün olarak görüyor, bu
bakış açısını ürünlerine yansıtıyor. Rare Beauty’nin
kurucusu ve yaratıcısı Selena Gomez güzellik mar-
kasıyla ilgili olarak ‘’ Sadece muhteşem hissetiren
değil aynı zamanda her birimizi benzersiz ve eşsiz
kılanı kutlayan güzellik markamı güzellik tutkunla-
rıyla bir araya getirmekten  heyecan duyuyorum’’
dedi. Rare Beauty ürünleri her gün kendinizi ifade
etmeniz için tasarlanarak, benzersiz bir duyusal hi-
kayeyi anlatıyor. Selena Gomez tüm ürünlerin geliş-
tirme sürecinde bizzat yer alarak, kendi duygularını
her bir ürüne kusursuzca yansıtıyor. Markanın heye-
canla beklenen Blot&Glow Touch-Up Kit’inin yanı
sıra bir hat sanatı ustasından ilham alan bin farklı
kıldan oluşan Perfect Strokes Matte Liquid Liner ile
ezberleri bozuyor. Bütün cilt tonlarını kapsayıcılıkla
kutlayan Rare Beauty’in vazgeçilmezi the Liquid
Touch Weightless Foundation her cilt tonuna uygun
farklı tonlarıyla güzelliğe övgüden yola çıkıyor. Se-
lena Gomez’in ışığını yansıtan; Always An Optimist
Aydınlatıcı Makyaj Bazı, Always an Optimist 4-in-1
Mist ve Likit Aydınlatıcı Göz Altı Kapatıcısı güzellik
tutkunlarının olmazsa olmazı oluyor.   Marka aynı
zamanda 8 farklı tonda With Gratitude Dewy
Dudak Balmı, 12 özgün renk koduyla Lip Souffle
Krem Mat Ruju, 8 orijinal yansımasıyla Positive
Light Likit Aydınlatıcı ile yaza renk getiriyor. Çok
beklenen ve merak edilen Soft Pinch Likit Allık ile
no make make up trendini ortaya koyuyor.

ÜskÜdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Da-
hili Tıp Bilimleri Bölümü Başkanı, Rektör
Danışmanı, NPFUAM Müdürü Prof. Dr.

Tayfun Uzbay, Alzheimer’ın ilerlemesini önlemek
üzere geliştirilen Aducanumab isimli ilaç hakkında
değerlendirmelerde bulundu. Alzheimer hastalığının
çözüm bekleyen en önemli sağlık sorunlarından biri
olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Tayfun Uzbay,
“Özellikle 65 yaş sonrasında yaş ilerledikçe hasta-
lığa yakalanma riski katlanarak artıyor. 80 yaşın
üzerindeki her 5 kişiden birinin Alzheimer hastası
olduğunu söyleyebiliriz. Dünyada yaklaşık 45 mil-
yon Alzheimer hastası bulunuyor ve her yıl 7 mil-
yondan fazla kişi Alzheimer hastalığına yakalanıyor.
2040 yılında 81 milyon, 2050 yılında ise 135 milyon
kişinin Alzheimer hastası olacağı öngörülüyor. İnsa-
nın ortalama 100 yaşına kadar yaşaması halinde
nüfusun yüzde 75’inin Alzheimer hastası olacağı
tahmin ediliyor.” dedi.

Farklı oluşumlara yol açıyor

Alzheimer hastalığına yol açan kesin nedenin bilin-
mediğini ifade eden Prof. Dr. Tayfun Uzbay, “Has-
talıkta beyindeki bellekle ilişkili bazı bölgelerde
nöron ve nöronal bağlantı kayıpları ve asetilolin
isimli nörokimyasalın aktivitesinde belirgin bir
azalma söz konusu. Ayrıca bellekle ilişkili bölgelerde
‘amiloid plaklar’ ve ‘nörofibriler yumaklar’ dediği-
miz sıra dışı oluşumlar ortaya çıkıyor. Bu plaklar ve
yumaklar, temiz bir suyu bulandıran kirlilik veya bir
iletişim hattında iletişimi zorlaştıran pas tabakası
gibi de düşünülebilir. Bilim insanları bellekle ilişkili
sorunlara ve hastalığın giderek ilerlemesine bu plak
ve yumakların yol açtığını düşünüyorlar ancak bun-
ların hastalığın nedeni mi yoksa sonucu mu olduğu
henüz tam olarak netleştirilemedi.” diye konuştu.
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COCUKLARI TEHDIT EDEN 
7 YAZ ENFEKSIYONU!
C ovid-19 pandemisi nedeniyle

aylardır tüm zamanlarını nere-
deyse sadece ev içinde geçirmek

zorunda kalan çocuklar, havaların ısın-
masıyla birlikte artık açık havada oyna-
yabilmenin, denize ve havuza girmenin
keyfini yaşayacaklar. Ancak bu mutlu
tablonun bir de diğer yüzü var; sıcakla-
rın etkisiyle pek çok enfeksiyon hastalık-
larının kapımızı çalması gibi! Yaz
aylarında çocuklarda mide-bağırsak en-
feksiyonları, kulak enfeksiyonları ve cilt
enfeksiyonları gibi bazı enfeksiyon has-
talıklarının görülme sıklığı artıyor.
Bunun en önemli nedenlerinden biri, sı-
caklık artışıyla birlikte bakterilerin daha
hızlı üreyebilmeleri. Dünya Sağlık Ör-
gütü verilerine göre; 5 yaş altındaki ço-
cukların ölüm nedenlerinde
enfeksiyonlar ilk sıralarda yer alıyor. Bu
nedenle çocuklarımızı yaz mevsiminde
de enfeksiyonlardan korumak yaşamsal
öneme sahip! Acıbadem Taksim Hasta-
nesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uz-
manı Dr. Yasemin Eraslan Pınarcı, yaz
aylarında çocuklarda en sık en görülen
enfeksiyon hastalıklarının başında
mide-bağırsak enfeksiyonlarının geldi-
ğine dikkat çekerek, “Mide-bağırsak en-
feksiyonlarına neden olan
mikroorganizmaların çoğu vücuda ağız
yoluyla girdikleri için çocuğumuzun el
hijyenine dikkat etmeli ve bizler de bu
konuda onlara örnek olmalıyız. Ayrıca
sıcak yaz aylarında gıdaları muhafaza
etmek güçleşiyor. Bu nedenle hijyenin-
den emin olmadığımız açıkta satılan yi-
yecekleri de tüketmemeliyiz” diyor.

MİDE-BAĞIRSAK ENFEKSİYONLARI

Mide-bağırsak enfeksiyonları, yaz ayla-
rında çocuklarda görülen enfeksiyon
hastalıklarında ilk sırada yer alıyor.
Virüs ve bakteriler genellikle kirli-kanali-
zasyon sularının karıştığı sularda yüzül-
mesi, kirli suların bulaştığı gıdaların
tüketilmeleri ve el hijyenine dikkat edil-
memesi sonucu bulaşıyor. Çocuk Sağ-
lığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yasemin
Eraslan Pınarcı, enfeksiyonun kendini
ishal, bulantı-kusma ve ateş gibi bulgu-
larla gösterdiğini belirterek, şöyle devam
ediyor: ‘Bu tablonun en önemli sonuç-
larından biri, sıvı kaybı oluyor. Dolayı-
sıyla vücudun kaybettiği sıvıyı yerine
koymak tedavinin odak noktasını oluş-
turuyor. İshal olan çocuklara sık sık su
içirilmeli ve yoğurt, ayran, haşlanmış
patates, muz ile pirinç lapası gibi gıda-
lar verilmeli. Yağlı ve şekerli gıdalardan
kaçınılmalı. Emziren anneler sık sık em-
zirmeye devam etmeli. Uzun süren,
günde çok sayıda olan, kan içeren ishal-
lerde ve çocuğun ağızdan sıvı alamadığı
durumlarda ise mutlaka çocuk dokto-
runa başvurulmalı”

Nasıl korumalı? 
Çocuğunuzun el hijyenine dikkat edin

İçme sularının ve yiyeceklerin yıkandığı
suların temizliğinden emin olun
Hijyeninden emin olmadığınız, açıkta
satılan gıdaların tüketiminden kaçının

DIŞ KULAK YOLU ENFEKSİYONU 

Özellikle kirli havuz sularından kaynak-
lanan dış kulak yolu enfeksiyonu ‘yü-
zücü kulağı’ olarak da adlandırılıyor.
Dış kulak yolundaki enfeksiyona bağlı
olarak; ağrı, kaşıntı, akıntı ve pis ko-
kuyla kendini gösteriyor. Bu yakınma-
larda mutlaka doktora başvurulması ve
tedaviye başlanması gerekiyor.

Nasıl korumalı? 
Havuz bakımının düzenli yapıldığından,
suyunun temiz ve klorlanmış olduğun-
dan emin olun
Dış kulak yolunu pamuk, havlu veya
parmakla travmatize etmeyin 
Neme maruz kalmaması için havuz
veya deniz sonrasında kulağını temiz
havluyla kurulayın 

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU

Yaz aylarında kirli havuz ve sulara gir-
mek, ıslak ve kirli mayoları değiştirme-
mek gibi etkenler nedeniyle, özellikle kız
çocuklarında idrar yolu enfeksiyonu gö-
rülme sıklığı artıyor. “Bu enfeksiyon
idrar yaparken yanma, idrarda kötü
koku, kanlı idrar, karın ağrısı, bulantı,
kusma ve ateş gibi belirtilere neden olu-
yor” bilgisini veren Dr. Yasemin Eraslan
Pınarcı, “Bu belirtilerde mutlaka çocuk
doktoruna başvurulması gerekiyor, aksi
halde böbreklerde hasara yol 
açabiliyor” diyor.  

Nasıl korumalı?
Pamuklu iç çamaşırlarını tercih edin
Günlük iç çamaşırı değişimine özen

gösterin
Islak ve kirli mayoları bekletmeden 
değiştirin
Tuvalet eğitimi yoksa bez değişimi sıra-
sında temizliği önden arkaya doğru
yapın

HEPATİT A SARILIĞI

Dr. Yasemin Eraslan Pınarcı hepatit A
virüsünün ağız yoluyla bulaştığını belir-
terek, “Bu virüs kirli su ve kirli gıdalar-
dan bulaşıyor. Ateş, karın ağrısı,
kusmayla birlikte cilt renginde sararma
görülüyor. Tedavide geç kalındığında
karaciğerde hasar oluşturabiliyor. Dola-
yısıyla bu belirtilerde mutlaka çocuk he-
kimine başvurulmalı” diyor. 

Nasıl korumalı? 
El ve tuvalet hijyenine özen gösterin
Ortak tabak-çatal kullanımından kaçının 
Hepatit A aşısını mutlaka yaptırın

MANTAR ENFEKSİYONLARI

Yaz aylarında terlemenin artması ve cil-
din pH’ının bozulması yüzeyel mantar
enfeksiyonlarına zemin hazırlıyor. Ciltte
genellikle yuvarlak kırmızı-kaşıntılı lez-
yonlar şeklinde görülüyor. Lokal tedavi-
ler çoğunlukla yeterli geliyor.

Nasıl korumalı? 
Pamuklu kıyafetleri tercih edin
Çok kalın kıyafetler giydirmekten kaçının
Düzenli duş yaptırmaya özen gösterin
Cildine uygun pH özelliğine sahip sa-
bunlar tercih edin 

KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi genellikle
kenelerin ısırmasıyla bulaşan ve ölüm-
cül olabilen viral bir hastalık. Yaz ayla-
rında açık alanlarda geçirilen zamanın

artmasıyla birlikte çocuklarda kene 
ısırmalarına daha sık rastlanıyor. 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Dr. Yasemin Eraslan Pınarcı, kene ısır-
ması durumunda ailelerin keneye her-
hangi bir işlem uygulamadan hemen
sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekti-
ğine dikkat çekerek, “Sağlık kurulu-
şunda kenenin çıkartılmasının ardından
çocuklar ateş, kas ağrısı gibi bulgular
açısından takip ediliyor ve gerekli 
durumlarda bazı tahliller yapılıyor”
diyor. 

Nasıl korumalı? 
Kırsal alanlarda, kenelerin vücuduna gi-
rebileceği açık yerlerini kapatın. Örneğin
uzun kollu tişörtler giydirin, şort yerine
pantolonu tercih edin 
Kenelerin kolay fark edilebilmeleri için
açık renkli kıyafetler giydirin
Eve döndüğünüzde kıyafetlerini çıkarta-
rak kene açısından kontrol yapın

ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI

Üst solunum yolu enfeksiyonları daha
çok kış aylarında olmakla birlikte yazın
da görülebiliyor. Boğaz ağrısı, öksürük,
burun akıntısı ve ateş, sıklıkla görülen
belirtilerini oluşturuyor. Genellikle vi-
rüslerin etken olduğu bu hastalıklar des-
tek tedavilerle ortadan kalkıyor. Uzun
süren ateş, şiddetli öksürük ve solunum
sıkıntısı olması durumunda mutlaka
çocuk hekimine başvurulması
gerekiyor. 

Nasıl korumalı? 
Kapalı alanları sık sık havalandırın
Hasta kişilerle temas etmesinden 
kaçının
Klimaların bakımına ve temizliğine 
dikkat edin

Covid-19 nedeniyle yaşadı-
ğımız kaygı düzeyi yükseldikçe
hastalık hakkında bilgi almak

için yaptığımız internet aramaları da artı-
yor. Ancak sağlığımız konusunda inter-
nette yaptığımız uzun araştırmalar başka
sorunlara da yol açabiliyor; örneğin ‘si-
berkondria’ artık daha fazla kişinin kapı-
sını çalıyor. Sanal gerçeklik anlamında
kullanılan ‘siber’ ile ‘hastalık hastası’ diye
özetlenebilecek ‘hipokondriyazis’ kelime-
lerinin birleştirilmesiyle türetilen bu
tanım, genellikle kişinin sağlığına ilişkin
kaygıyla beslenen ve endişeyi güçlendi-
ren, internette sağlıkla ilgili bilgi arayışı
olarak açıklanıyor. Acıbadem Fulya Has-
tanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Büşra
Sübay, koronavirüs pandemisi nedeniyle
yaşanan belirsizliğin ve kaygının siber-
kondria davranışını tetikleyebildiğini be-
lirterek “Özellikle Covid-19 nedeniyle
yaşanan endişeleri bastırmak, kaygıyı gi-
dermek ve hastalık hakkında daha fazla
bilgi öğrenmek isteğiyle internet arama-
ları yapılıyor. Ancak doğru olmayan pek

çok bilginin internette kolayca yayıldı-
ğını unutmamak gerekiyor. Henüz bir
ruhsal hastalık olarak tanımlanmış ol-
masa da siberkondria da kaygı düze-
yini yükseltiyor. Ayrıca internette
sağlıkla ilgili tarama yaptıktan sonra
hem bedensel hem ruhsal sağlıkla ilgili
şikayetlerin arttığı da biliniyor. Hatta
bu internet aramaları gündelik hayatın
aksamasına da neden olabiliyor” diyor.
Siberkondria davranışının bağımlılık
haline gelebileceğine dikkat çeken Psiki-
yatri Uzmanı Dr. Büşra Sübay, internet
kullanımının yaygınlığı nedeniyle özel-
likle gençlerde daha sık görülen Siber-
kondria’ya karşı dikkat edilmesi
gereken 6 nokta hakkında bilgi verdi.

Bilgi kaynağına dikkat edin

İnternet ortamındaki teknik dil, ulaşılan
bilginin kaliteli olup olmadığı, olumsuz
bilgi bolluğu ve bilgilerin teknik bir süz-
geçten geçirilmeden ele alınması, kişi-
lerde sağlık kaygısını artırabiliyor. Her
kaynağa doğruca güvenmemek gerekti-

ğini vurgulayan Dr. Büşra Sübay, “İn-
ternet ortamındaki güvenilir ve güveni-
lir olmayan bilgi kaynaklarını ayırt
etmek gerçek dünyaya göre daha zor
olabiliyor. Bu nedenle internetteki bilgi
kaynaklarının doğruluğundan emin
olunmalı” diyor.

İnternet tanı yeri değildir

İnternetteki edinilen bilgilerin her kişi için
her zaman doğru ve uygun olmayabile-
ceğine vurgu yapan Dr. Büşra Sübay,
“Bu bilgileri nasıl değerlendirmek gerek-
tiğini öğrenin. İnternet, kişinin kendi ken-
dine tanı koyabileceği bir yer değildir.
Her soruya cevap bulmak mümkün ol-
muyor” hatırlatmasında bulunuyor.
Kesinlik içermediğini unutmayınSağlıkla
ilgili kaygıyı hafifletmek için yapılan tek-
rarlayıcı aramalar, kaygının daha da şid-
detlenmesine neden oluyor. Dolayısıyla
kaygı ve araştırma arasında kısır dön-
güye girilmesinin kaçınılmaz olduğunu
anlatan Psikiyatri Uzmanı Dr. Büşra
Sübay, “Araştırmalarınızda elde ettikleri-

nizin sadece bir bilgi olduğunu ve bu bil-
gilerin kesinlik içermediğini unutmayın”
diyor.

Ara ara dijital detoks yapın

Vaktinin  çoğunu internet kullanımına
ayırmak, gerçek yaşamdaki zaman ve yer
algısını değiştireceği için günlük hayata
odaklanmayı bozabileceğini ifade eden
Dr. Büşra Sübay, edinilen bilgileri ger-
çekçi ve güvenilir bir süzgeçten geçirerek
değerlendirmek için belirli aralıklarla, ki-
şiye göre düzenlenmiş (örneğin haftanın
1 gününü tamamen ekransız geçirme ya
da haftanın 3-4 günü 2-3 saat kesintisiz
ekran molası verme şeklinde) dijital de-
toks yapılmasını öneriyor.

İnternetten hastalık aramayın!
Psikiyatri Uzmanı Dr. Büşra Sübay, internet kullanımının yaygınlığı nedeniyle özellikle gençlerde
daha sık görülen Siberkondria’ya karşı dikkat edilmesi gereken 6 nokta hakkında bilgi verdi

Selena Gomez farkı

Alzheimer
son bulabilir

Makyaj koltuğuna ilk oturduğu
andan itibaren güzellik dünyasına
beslediği tutkuyla bilinen Gomez, bu
aşkı Rare Beauty ile hayata geçiriyor

Acıbadem Taksim Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yasemin Eraslan Pınarcı, yaz mevsiminde en
sık görülen 7 enfeksiyon hastalığından çocukları korumanın yollarını anlattı; önemli öneriler ve uyarılarda bulundu

NERGİS DEMİRKAYA



O lay, 5 Haziran cumartesi günü 
Uğur Mumcu Mahallesi'nde 
saat 17.18 sıralarında yaşandı. 

Mali müşavirlik bürosunda çalışan 
Hasan Akdoğan, sokakta yürüdüğü sı-
rada cep telefonunu cebinden çıkarırken, 
cebinde bulunan ve müşterilerine ait bin 
360 lirayı yere düşürdü. Kısa süre sonra 
cebindeki paranın düştüğünü fark eden 
Akdoğan, geri dönerek düşen paraları 
aramaya başladı. Cep telefonunu çıkar-
dığı noktada da paraları bulamayan Ak-
doğan, bulunduğu yeri gören bir iş 
yerinin güvenlik kamerasını izledi. Gö-
rüntülerde yere düşen paranın o sırada 
kaldırımda yürüyen bebekli bir aile tara-
fından çalındığını gördü. Karakola giden 
Akdoğan, görüntülerdeki kişilerden şika-
yetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen 
ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinin 
incelenmesi sonucunda tespit edilen 
Türkmenistan uyruklu R.B., ve M.A.'yı, 
dün Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulu-
nan adreslerinde yakaladı. Gözaltına alı-
nan şüpheliler sevk edildikleri adliyede 
serbest bırakılırken, bin 360 lira Hasan 
Akdoğan'a teslim edildi. DHA 

ESENYURT'TA, bir kişi eşine 
laf attığını iddia ettiği komşusu 
Gökhan Karabulut'u silahla 

vurdu. Gökhan Karabulut hastanede ha-
yatını kaybederken, saldırgan polis ekip-
leri tarafından yakalandı. Olay, geçen 
Salı saat 00.30 sıralarında Esenyurt Ak-
şemsettin Mahallesi'nde meydana geldi. 
İddiaya göre, Gökhan Karabulut, daha 
önce de anlaşmazlık yaşadığı komşusu-
nun eşi ile öğle saatlerinde tartıştı. Akşam 
saatlerinde evine gelen adam eşinin kom-
şusuyla tartıştığını öğrenince öfkelendi. 
Yatak odasından aldığı tabanca ile kom-
şusu Gökhan Karabulut'un kapısına da-
yandı. İkili arasında tartışma çıktı. 
Şüpheli, Gökhan Karabulut'u silahla 
vurdu. Şüpheli buradan kaçarken, olay 
yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 
İlk müdahalenin ardından ambulansla 
hastaneye kaldırılan Gökhan Karabulut, 
hayatını kaybetti. Şüpheli, silahla birlikte 
yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamam-
lanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.  

ŞİŞLİ'DE gittikleri diş doktorunu tehdit 
etikten sonra 3 el, dışarı çıktıktan sonra 
da havaya bir el ateş eden 2 şüpheli-
den biri yakalandı. 2 şüphelinin moto-
sikletle sokağa gelmeleri ve bir 
şüphelinin havaya ateş etme anı gü-
venlik kamerasına yansıdı. Motosikletli 

2 kişi, 7 Haziran'da saat 00.05'te Mer-
kez Mahallesi'nde bulunan bir diş dok-
toru muayenehanesine gitti.  
Şüpheliler burada diş doktorunu tehdit 
ettikten sonra 3 el, dışarı çıktıktan 
sonra da 1 el havaya ateş etti.  
Harekete geçen ekipler olayın gerçek-

leştirdiği çevrede bulunan güvenlik 
kamera görüntülerini inceleyerek tespit 
edilen şüphelilerden G.Y.'yi Gaziosman-
paşa'da yakaladı. Gözaltına alınan ve 
önceki gün tehdit ve yağma suçundan 
adliyeye sevk edilen G.Y. tutuklanarak 
cezaevine konuldu.

KAZA, sün saat 11.30 sıralarında Kağıt-
hane İmrahor Caddesi üzerinde meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerin-
deki kavşaktan dönüş yapan motosiklet sü-
rücüsü, sol taraftaki kavşağa ters yönden 
girmek istedi. O esnada motosiklet sürücü-
süne seyir halinde olan Erol B. idaresin-
deki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle 
motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yere 
savrularak yaralandı. Kazanın ardından 
çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay 
yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekip-
leri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin 
ardından ambulansla hastaneye kaldırarak 
tedavi altına aldı. Yaralıların hayati tehlike-
sinin olmadığı öğrenildi. Kaza anı ise gü-
venlik kameralarına saniye saniye yansıdı. 
Kazaya karışan otomobil sürücüsü Erol B., 
“Ben ışıklar yandığında geçiyordum. Ön-
deki minibüs bunlara vurunca sola kaçtı. 
Benim önüme kırdılar. Bana vurduktan 
sonra düştüler. Baktığımda yerde yatı-
yordu” dedi. 

Yaralı yerde kıvranıyordu 

Kazayı gören vatandaşlardan Alperen Okur, 
“Abi adam oradan geliyordu yanında araba 
vardı minibüs şoförü sıkıştırınca mecbur 
çarpmak zorunda kaldı. Motoru sıkıştırdı. 

Adamda diğer araca çarpmak zorunda 
kaldı. Yaralı yerde kıvranıyordu sesleni-
yordu sürekli. Bilinci açıktı sürekli telefo-
num nerde telefonum nerde diyordu. Hatalı 

olan minibüstü motorlulara biraz daha dik-
kat edilmesi lazım, görmüyorlar motorcu-
ları” ifadelerini kullandı. Polis ekipleri ise 
kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Doktoru tehdit edip havaya ateş ettiler 
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Laf attın  
kavgasında öldü! 

Kağıthane'de yasak yerden dönüş yapmaya çalışan motosikletliye seyir hakinde otomobil çarptı. Kaza anı kameralara yansır-
ken, yere savrulan motosikletli ve arkasındaki yaralandı. Yaralılar vatandaşların da yardımıyla ambulansla hastaneye kaldırıldı

Kurallara uymadı hayatını riske etti

ASAYİŞ Şube Müdürlüğü 
Hırsızlık Büro Amirliği ekip-
leri, Sancaktepe, Ümraniye 

ve Çekmeköy'de 27 Nisan ile 22 Mayıs 
tarihleri arasında meydana gelen hırsız-
lık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. 
Ekipler, olay yerlerindeki güvenlik ka-
meralarını inceleyerek şüphelinin önce 
eşkalini daha sonra kimliğini tespit etti. 
Kimliği tespit edilen Harun A., düzenle-
nen operasyon neticesinde 7 Hazi-
ran'da yakalandı. Asayiş Şube 
Müdürlüğüne getirilen şüphelinin ben-
zer suçlardan 52 adet suç kaydı olduğu 
tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin 
ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, 
çıkarıldığı adli makamlarca tutuklana-
rak cezaevine sevk edildi. Öte yandan 
güvenlik kameralarında şüpheli Harun 
A.'nın bir araçtan hırsızlık yaptıktan 
sonra kaçtığı anlar güvenlik kamerala-
rına yansıdı. 

52 suç kaydı vardı 
nihayet yakalandı

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla 
Mücadele Şube Müdürlüğü 
ekipleri, birbiriyle bağlantılı 

çok sayıda taşeron şirket kurup ilaç sa-
nayisinde kullanılan ham madde ithalatı 
yapan bir şebeke tespit etti. 
Yaklaşık 6 ay teknik ve fiziki takip yapan 
ekipler, şebekenin bu ilaçları internet si-
teleri üzerinden ve aktarlarda satışa çı-
kardığını belirledi. Yürütülen 
soruşturma kapsamında Küçükçekme-
ce'de 4 işyeri, Bağcılar'da 2 ev, Esen-
ler'de 1 işyeri ve Büyükçekmece ilçesinde 
1 daire olmak üzere 4 ilçede toplam 8 
adres tespit edildi. Belirlenen adreslere 4 
Haziran'da baskın düzenleyen Kaçakçı-
lık Polisi, operasyonda 216 bin 900 
adedi zayıflama, 18 bin 125 adedi ise 
cinsel gücü artırıcı olmak üzere 235 bin 
25 adet hap, 6 kilo obezite tedavisinde 
ve kilo dengesini korumada kullanılan 
kimyasal madde, 84 kavanoz ve 49 kutu 
zayıflama çayı ile ilaç imalatında kulla-
nılan makine ve malzemeler ele geçirildi. 
El konulan ürünlerin piyasa değerinin 2 
milyon 500 bin lira civarında olduğu 
kaydedilirken, baskınlarda 4 şüpheli 
gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler 
hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaçak ilaç operasyonu 

ŞİŞLİ'DE elindeki poşetin için-
den 6 adet koronavirüs aşısı 
çıkan K.D.  ile bu aşılardan 3 

tane satın almak isteyen M.Ş. gözaltına 
alındı. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin 
ardından "Kişilerin hayatını tehlikeye so-
kacak biçimde ilaç satma" suçundan ad-
liyeye sevk edildi. Şişli Dolapdere 
Caddesi üzerinde önceki gün saat 
21.45'te polis ekipleri durumundan şüp-
helendikleri K.D.'yi (39) durdurdu. 
K.D.'nin elindeki poşetin içerisinde has-
tanelerde aşı olarak koronavirüs tedavi-
sinde kullanıldığı değerlendirilen ve 
üzerinde "Pfizer-Biontech COVİD-19 
Vaccine" ibaresi bulunan 6 adet aşı ele 
geçirildi.  K.D. gözaltına alındı. Yapılan 
araştırmalarda, K.D.'nin  aşıları M.Ş. 
isimli kişiye satmak için bulundurduğu 
belirlenirken, irtibat kurulan M.Ş. (33) 
aynı gün buluşma adresinde yakalana-
rak gözaltına alındı.  
M.Ş.'nin yapılan üst aramasında 10 bin 
lira ele geçirilirken, M.Ş.'nin  bu para ile 
K.D.'den 3 adet aşı almak istediği tespit 
edildi. Gözaltına alınan şüpheliler  
"Kişilerin hayatını tehlikeye sokacak  
biçimde ilaç satma" suçundan dün  
adliyeye sevk edildi.

6 adet aşıyla 
yakalandı 

SİLİVRİ'DE 4 aracın karıştığı 
zincirleme trafik kazasında 1 
kişi yaralandı. Kaza, 11.30 sı-

ralarında TEM Otoyolu kılıçlı mevki-
sinde meydana geldi. Henüz 
belirlenemeyen nedenle aralarında çöp 
kamyonu da bulunan 4 araç art arda 
birbirlerine çarptı.İhbar  üzerine 
kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma 
ekipleri sevk edildi.  
Kazada yaralanan 34 ZG 4974 plakalı 
aracın sürücüsü Özcan E., ambulan-
sla hastaneye kaldırıldı. Zincirleme kaza 
nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağ-
landı. Araçların kaldırılmasının ardın-
dan trafik normale dönerken, kazayla 
ilgili inceleme başlatıldı.

Silivri’de  
zincirleme kaza 

HIRSIZ KARI KOCA
Sultangazi'de Hasan Akdoğan'ın kaldırımda yürürken cebinden düşürdüğü bin 360 lirayı, bebeklerinin 
arabasıyla perdeleyerek aldıkları tespit edilen Türkmenistan uyruklu anne baba yakalandı. Şüpheliler 
çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılırken, bin 360 lira Akdoğan'a teslim edildi

OLAY 3 Haziran'da, Sarı-
yer İstinye'deki AVM'nin 
içinde bulunan ayakkabı 
mağazasında meydana 
geldi. Pahalı marka ayak-
kabıların satıldığı mağa-
zaya gelen 14 yaşındaki 
E. S. isimli çocuk, 8 bin 
lira değerinde olduğu öğ-
renilen ayakkabıyı aya-
ğına giydi. E. S. 
görevlinin yanından 
uzaklaşmasını fırsat bile-
rek eski ayakkabısını bıra-
kıp gitti. O anlar 
mağazanın güvenlik ka-
merasına saniye saniye 
yansıdı. Hırsızlığı fark 
eden çalışanlar polise 
haber verdi. Sarıyer İlçe 
Emniyet Müdürlüğü, 

Asayiş Büro Amirliği 
ekipleri yaptıkları incele-
mede E. S.'nin mağaza-
dan çıktıktan sonra 
taksiye binerek uzaklaştı-
ğını tespit etti. Ekipler 
plakasını tespit ettiği tak-
siyi Şişli'de durdurdu. 
Takside bulunan E. S. 
gözaltına alındı. E. S.'nin 
yapılan üst aramasında 
cebinde yine aynı AVM'de 
bulunan başka bir mağa-
zadan çaldığı parfüm de 
bulundu. Çaldığı ayak-
kabı ve parfüm sahiple-
rine teslim edilirken, E.S., 
emniyetteki işlemlerinin 
ardından çıkarıldığı mah-
kemece adli kontrol şar-
tıyla serbest bırakıldı.

Eski ayakkabıları bırakıp yenisini aldı 

Akdoğan’ın şikayeti 
üzerine, Türkmenistan 

uyruklu R.B., ve 
M.A.'yı, dün Uğur 

Mumcu Mahallesi'nde 
bulunan adreslerinde 

yakaladı. 



1 Haziran itibariyle başladığı ilan 
edilen kademeli normalleşme toplu-
mun hangi kesimlerini ne ölçüde

memnun etti?
Kuşkusuz uzun süredir dükkanları kapalı

ya da siftah yapmadan kapatan esnaf, bir 
anlamda nefes alma imkanı buldu.

Ancak her zaman olduğu gibi alınacak 
tedbirler son gün geç saatlerde açıklandı.

En çok merak edilen konulardan biri buysa
ikincisi de alınan kararların hangi gerekçe-
lerle alındığına ilişkin tek bir açıklamanın 
olmayışı.

Örneğin kafe ve restoranlarda yemek
servisi niye 21. de sona eriyor?

Ya da sokağa çıkma yasağı niye 22. de
başlıyor?

Koronavirüs bu saatlerden sonra mı 
faaliyete geçiyor?

Daha güneş batmadan masaya servisi 
yasaklamak hangi bilimsel gerekçelerle 
izah edilebilir?

Kaldı ki teması engellemek amaçlanmış

olsa, aksine süre kısa olunca bütün müşteriler
aynı zamanda gelecek ve temas daha çok 
olacak.

Örneğin süre 23.e kadar uzatılmış olsa
müşterilerin bir kısmı 19-21 arasında gelir-
ken diğer bir kısmı 21-23 arası servis 
alacaktır.

Böylelikle hem yoğunluğu dağıtmış hem de
teması asgariye indirmiş olursunuz.

Ama yok, uzun oturan müşteriler alkol alır
düşüncesiyle zaman sınırlaması yapıyorsanız
ki benim kanım odur; bu çok daha büyük ayıp
ve haksızlık.

Hem müşteriye haksızlık yapmış hem 
esnafı mağdur etmiş oluyorsunuz.

Salgını bahane ederek kişilerin özel yaşa-
mına ve tercihlerine müdahale etmek giderek
laik yaşam tarzından uzaklaşmayı getirir.

Niyetiniz buysa, hiç anlamsız bahanelerin
ardına gizlenmeye gerek yok.

Açıktan “alkolü yasaklıyorum” der, gerçek
niyetinizi ortaya koyarsınız.

Ancak her konuda olduğu gibi kademeli

normalleşmede de iktidarın
samimi davrandığına toplum 
inanmıyor.

Tıpkı, Fetih etkinlikleri kapsamında 
boğazda yapıla tekne gezisinde olduğu gibi.

Tıpkı Ayasofya İmamımın bizzat Erdo-
ğan’ın da bulunduğu bir toplantıda Atatürk’e
hakaret etmesi gibi.

Tıpkı aşı tedarikinde tutulmayan sözler, 
yerine gelmeyen vaatler gibi.

Keza hazineye ait 128 milyar doların ne-
reye ya da kimlere verildiği, nasıl harcandı-
ğına inandırıcı cevaplar verilmediği gibi

Aynı keza Sedat Peker’in iddialarına, 
itiraflarına net yanıtlar verilmeyip, algı 
operasyonlarıyla geçiştirilmeye çalışıldığı gibi.

Bu örnekleri çoğaltmak mümkün.
Uğur Mumcu cinayetiyle ilgili ortaya seri-

len iddialar havada kaldığı gibi Kıbrıs da ya-

şanan faili meçhullerle ilgili hiçbir
soruşturma ya da açıklama yok.

Kıbrıs meclisinde bu iddiaların araştırıl-
ması için soruşturma komisyonu kurulduğu
halde Türkiye Büyük Millet Meclisinde aynı
konulara ilişkin soruşturma önergesi niye
Cumhur ittifakına mensup vekillerin oylarıyla
reddedildi?

Sedat Peker bile tatile gönderdiği aklını
geri getirdiği halde burada birileri bizim 
aklımızla alay etmeye devam ediyor.

Neymiş Efendim!
Binali Yıldırım’ın oğlu Venezüela’ya yeni

uyuşturucu trafiğini belirlemek için değil, 
korona virüsle ilgili maske ve benzer 
malzemeler götürmek için gitmiş.

Gümrük kayıtlarında böyle bir çıkış 
görülmeyince de imdada yandaş gazeteciler
yetişiyor.

“Uçakta yanında taşıdığı bavulunda götür-
düğü için gümrük kayıtlarına görünmüyormuş”

Bizde inandık!.....
Bizi inandırmaya çalıştıkları bir diğer algı

operasyonu da; “Devlet bir suç örgütü lideri-
nin açıklamalarıyla mı hareket edermiş!”

Söyleyene değil, söylenene bak!
Yeter artık “cambaza bak, cambaza!” 

diye oyaladığınız.
Bir yanda devletin itibarı diye zorla top-

luma Kanal İstanbul’u dayatacaksınız,
Diğer yanda kendi ifadenizle bir suç örgütü

lideri devletin içişleri bakanına ağza alınma-
yacak küfür ve hakaretler ederek devletin iti-
barını yerle bir edecek.

Bodrum Yalıkavak Marinayı “mafyanın
çökmesinden” kurtaran Mehmet Ağar ger-
çekler ortaya çıkınca yönetimden ayrılacak
ama oğlu aynı yerde yönetim kurulunda 
görevine devam edecek.

Eski Başbakan Binali Yıldırım, oğlunun
hiçbir yasadışı işe bulaşmadığını söyleyecek
ama yaşamı boyunda kamuda yöneticilik
yapan Yıldırım’ın 17 şirket, 28 gemi 2 süper
yatı memur maaşlarıyla nasıl aldığının
kaynağı açıklanmayacak.

Bizden de tüm bu yalanlara inanmamız
beklenecek.

En iyisi bizde mi aklımızı tatile çıkarsak.
Yoksa bunlar daha çok aklımızla alay 

edecekler.

AKLIMIZLA ALAY ETMEYİN
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LÜLeburgazBelediyesi’nin 2021 Çevre Yılı’nda daha
büyük önem verdiği çevre farkındalığına ilişkin etkinlik-
ler tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz hafta kutlanan
5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında
7’den 70’e her kesimle çevre bilinci konusunda farkın-
dalık etkinlikleri gerçekleştiren Lüleburgaz Belediyesi,
son olarak Lüleburgaz Özel Yıldızlar Çocuk Akademi-
si’ndeki miniklere çevre bilincini aşıladı. 

Çevre sevgisi aşılandı

Ziraat mühendisi Kaval tarafından fide dikimi eğitimi
öncesinde miniklere çevre ve doğa sevgisi hakkında bil-
gilendirici eğitim verildi. Kaval, çevrenin kirletilmemesi
üzerine konuşurken, minikler de özellikle yetişkinlerin
yerlere çöp atmasından dolayı şikayetlerini dile getirdi.
Oldukça verimli geçen eğitimin ardından miniklere
sebze fidelerinin toprağa nasıl ekilip, sulanacağı göste-
rildi. Etkinlik sonrasında açıklamalarda bulanan Kaval,
yetişkinlerin çevre kirliliğinde daha suçlu olduğunu söy-
leyerek, “Çok küçük bir kesimle konuştuk bugün. Bence
onların bu yaşta eğitilmesi günün anlam ve önemini
daha iyi belirtti. Çünkü konuşmalardan anladığım ka-
darıyla anne ve babalarını daha çok suçladılar. Onlar
bu çevre kirliliğinde daha suçlu. Dolayısıyla bizim
bugün onlara bunu anlatmamız gelecekteki zararı asga-
riye indirmek için bir yatırım oldu” diye konuştu. 

Çok zeki ve farkındalar

Miniklerin çok zeki ve çevrelerinde olan bitene karşı her
şeyin farkında olduğunun altını çizen Kaval, “Konuyla
belki çok ilgisi olmasa da çocukların hepsi anne ve ba-
basının sigara içmesinden, izmaritleri sokağa atmala-
rından rahatsız oldu.  Çok zeki, farkında olan çocuklar
gördüm. Umutluyum. Gelecek onlar için gerçekten
güzel olacak” ifadelerini kullandı. Çevre kirliliğinin her
geçen gün arttığını hatırlatan Kaval, sözlerini şöyle ta-
mamladı; “Ne veriyorum, ne bekliyorum dengesini ha-
tırlarlarsa, ne kadar katkı sunuyorum, ne kadar
beklentideyim diye her konuda olduğu gibi doğa konu-
sunda da sorarsak hatalarımızı asgariye indirmiş olu-
ruz. Bir faydamız olmasa da zarar vermezsek bence
katkıda bulunmuş oluruz.”

TÜrkiye’nin ilk tescilli dijital dergisi Evos Angels tara-
fından düzenlenen Dijital Dünyanın Enleri Ödülleri bu
yıl 9. kez sahiplerini buldu. Organizasyon sponsor ko-
ordinatörü Atakan Taşur ve Yapımcı Zeki Sincan’ın üst-
lendiği ödül gecesine iş, sanat, siyaset ve sosyal yaşam
dünyasından çok sayıda ünlü isim ve işadamı katıldı.
Özge Ulusoy’un sunuculuğunu yap-
tığı törende ödüller sahiplerini
buldu. Yönetim ve özel gereksinimli
bireyler adına ödülünü alan Samyeli
Engelsiz Yaşam ve Engelsiz Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin
Demir, "Bu atmosferde bulunmak
harika bir duygu. Bizi oylayarak bu
ödüle layık gören herkese teşekkür
ederiz. Özel gereksinimli bireyler için
faaliyet gösteren en aktif dernekler-
den biri olarak en iyi farkındalık 
projesi almanın mutluluğunu 
yaşıyoruz" diye konuştu.

Miniklere
doğa aşısı

9. kez digital 
enler seçildi

E senyurt Belediye Başkanı Kemal
Deniz Bozkurt, Kültür İşleri Mü-
dürlüğünün Şehit Erol Olçok

Kültür Merkezi'nde YKS’ye hazırlanan
öğrencilere yönelik düzenlediği panele
katıldı. Panelde, eğitim koçu ve yazar
Abdurrahman Yılmaz, öğrencilere sınav
kaygısı, sınav ânı psikolojisi, öğrenme ve
odaklanma problemleriyle ilgili bilgiler
verdi.

Kendiniz ile yüzleşin!

Yılmaz’ın ardından sahneye çıkan Baş-
kan Bozkurt, 26 Haziran’daki sınava gi-
recek öğrencilere başarılar dileyerek
eğitim hayatındaki deneyimlerini pay-
laştı. “Başarılı olmak için doğru za-
manda doğru tercihler yapmak
gerekiyor” diyen Başkan Bozkurt, “Aklı-
mızla yüreğimiz arasındaki kanalı de-
vamlı açık tutarsak, mutlu olmanın en
önemli aşamasını geçmiş oluruz. Başarılı
olmak için de doğru zamanda doğru ter-
cihler yapmanız gerekiyor. Tercihlerinizi
doğru yapmanızı istiyorum ama bir şeyi
asla atlamamanızı istiyorum: Kendiniz
ile yüzleşin! Siz ne istiyorsanız, aşçı olu-
yorsanız aşçı olun, mühendis olmak isti-
yorsanız mühendis olun. Bir ömür boyu
taşımaktan mutlu olacağınız ne ise onu
yapmaya çalışın” şeklinde konuştu.
“Umudun Şehri’nin çocukları sizsiniz,
umut sizsiniz! Hep beraber başaraca-
ğız!” diyerek öğrencilere dayanışma me-
sajı veren Başkan Bozkurt öğrencilerin
her zaman yanlarında olmaya devam
edeceklerini söyledi.

Lüleburgaz Belediyesi, Dünya Çevre
Günü etkinlikleri kapsamında Lüle-
burgaz Özel Yıldızlar Çocuk Akade-
misi’nde bulunan minik öğrencilere
“Minik ellerle yeşeren fideler” 
etkinliği gerçekleştirdi

UMUT SIZSINIZ!
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, YKS’ye girecek Esenyurtlu öğrenciler ile bir araya geldi.
Başkan Bozkurt, “Umudun Şehri’nin çocukları sizsiniz, umut sizsiniz! Hep beraber başaracağız inşallah.
Başarmanız için sizlerle beraberiz. Birlikte bu kenti, bu şehri ve bu ülkeyi güzel yapacağız” diye konuştu

Ayhan ONGUN

ayhanongun@gmail.com 

DUYARLILIK

YÜZ YAŞINI
AŞMIŞ ZEYTİN

AĞAÇLARI
DİKİLDİ

Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdür-
lüğü, Yıldırım Beyazıt Caddesi ile Hürriyet Bul-
varı birleşimindeki yeniden düzenlenen kavşakta
peyzaj çalışması yaptı. Kavşakta, 3 adet yüz ya-
şını aşmış zeytin ağacı ile 16 adet süs kirazı
ağacı dikildi. Park Bahçeler Müdürlüğünden ge-

tirilen asırlık zeytin ağaçları, vinçle kam-
yonlardan indirilerek belirtilen

noktalarda dikildi. Cumhuriyet
Mahallesi, Mevlâna Mahallesi

ve Barbaros Hayrettin Paşa
Mahallesi’nin birleştiği kav-
şakta dikimi gerçekleşen
ömürlük zeytin ağaçları,
vatandaşlar tarafından
ilgi ile karşılandı. Su-
lama tesisatı yapılıp
bitkisel toprak serilen
kavşak, çalı ve çiçek-
lendirme çalışması
da yapılarak ta-
mamlanacak.

10.5 milyonluk yeni restorasyon
100 milyon lira borçlanma talebinde bulunan Ümraniye Belediyesi, 7 yıl kapsamlı bir restorasyonla
tümüyle yenilenen Hekimbaşı Av Köşkü'nde yeni bir restorasyon başlattı. 5 ay sürecek restorasyon
için düzenlenen pazarlık usulüihale ile yapıldı. Yeni restorasyon 10 buçuk milyon lira ödenecek

Ümraniye Belediyesi, uzun ve kap-
samlı bir restorasyon çalışmasından
sonra tümüyle yenilenerek 2006 yı-
lında açılan, Hekimbaşı Av Köşkü için
yeniden bir restorasyon ihalesi düze-
ledi. Sözcü'nün haberine göre "He-
kimbaşı Av Köşkü Restorasyon Yapım
İşi" başlıklı ihale rekabete imkan sağ-
layan açık usül yerine Kamu İhale
Kanunu’nun özel durumlar için ön-
gördüğü istisna usülü tercih edildi.
Duyuru ilanına çıkılmadan, ihale 6
Nisan’da yapıldı. İhale Özsoy İnşaat’a
verildi. 26 Nisan’da imzalanan sözleş-
meye göre 3 Mayıs’ta başlayacak ve 5
Eylül’de tamamlanacak 5 aylık resto-
rasyon için belediye kaynaklarından
müteahhide 10 milyon 589 bin 28 lira
para ödenecek. 

Tümüyle yenilendi

Köşkün zaten yıllar süren kapsamlı
bir restorasyondan geçtiği Ümraniye
Belediyesi’nin web sitesinde de fotoğ-
raflarıyla gösteriliyor.  Öte yandan
Ümraniye Kaymakamlığı’nın web si-
tesinde de Hekimbaşı Av Köşkü için
şu bilgi veriliyor: "1999 yılında İBB
tarafından  restorasyona alınan yapı-
nın 1.etap çalışmaları 2001'de ta-
mamlanmış, bir süre ara verilen
çalışmalar 2005 senesinde tekrar baş-
lamıştır. Toplam 7 yıl süren çalışma-

ların ardından tümüyle yenilenen
Hekimbaşı Av Köşkü, 2006 yılında
kapılarını ziyaretçilerine tekrar aç-
mıştır." Ümraniye Belediyesi’nin web
sitesinde, köşkün 2006 yılında İBB
tarafından gerçekleştirilen restoras-
yonuyla tümüyle yenilendiği süreç
fotoğraflarla gösteriliyor.

Bin 200 metrekare 

Küçüksu-Ümraniye yolunda, Hekim-
başı Çiftlik Caddesi ile Okul Caddesi
arasında yer alan Hekimbaşı Av
Köşkü, Sultan Abdülaziz'in Av
Köşkü ya da Yusuf İzzettin Köşkü
olarak da biliniyor. Hekimbaşı Küçük
Hayrullah Efendi (1817-1866) tara-
fından,  mimar Sarkis Balyan'a yaptı-
rıldı.  Toplam inşaat alanı bin 200
metrekare olan bina, 2/3 katlı iki
bölüm ile 20 metre yüksekliğindeki 4
katlı  bir merdiven kulesinden oluşu-
yor. 2004 yılından sonra üç dönem
başkanlık yapan AK Partili Başkan
Hasan Can 2019 seçimlerinden
sonra belediyeyi borçsuz olarak dev-
retti. İş başına gelen yine AK Partili
Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, geç-
tiğimiz yıl Mayıs ayında, “Çalışanla-
rın maaşını ödemekte zorlanıyoruz.
SGK primlerini ödeyemeyiruz” diye-
rek belediye meclisinde 100 milyon
lira borçlanma talebinde bulundu. 
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ÇEVRE ve HUKUKİ HAKLARIMIZ

Utku KIZILTAN
utkukiziltan@gmail.com 

İ BB Meclisi'nin 16 Ocak 2020 tarihli
oturumunda alınan kararla Adalar'da
atlı fayton taşımacılığı sonlandırıldı.

Belediye, satın aldığı atları da sahiplen-
dirdi. Türkiye'nin dört bir yanındaki bele-
diyelere teslim edilen atlardan 100'ü, 2
parti halinde 13 Ağustos ve 18 Ağustos
2020 tarihlerinde, Dörtyol Belediyesi'ne
hibe edildi. Kaybolmamaları için üzerle-
rinde çip bulunan atlardan biri, taşınma
sırasında öldü. Aradan geçen süre içinde
hibe edilen 99 atın kaybolduğu öne sü-
rüldü. Dörtyol Belediyesi Veteriner İşleri
Müdürü Yıldıray Yıldız, Cumhuriyet Sav-
cılığı'na verdiği dilekçede, "Her ne kadar
100 atın evrak üzerinde Dörtyol Belediye
Başkanı ve belediye memuru tarafından
imzalanıp, teslim alındığı görülse de Vete-
riner İşleri Müdürlüğümüz ve belediye-
miz tarafından fiziki olarak teslim
alınmamışlardır" dedi. Cumhuriyet Baş-
savcılığı adli, Dörtyol Kaymakamlığı'nın
talimatları doğrultusunda İlçe Tarım ve
Orman Müdürlüğü ise idari soruşturma
başlattı.

'Kayboldu' ihbarı

Belediyede memur olarak çalışan ve daha
önce Dörtyol Başsavcılığı'nca farklı ko-
nuda 'kamu aleyhine zimmet' suçlama-
sıyla başlatılan soruşturmada tutuklu
kaldıktan sonra tahliye edilen F.E.'nin ya-
kını A.E. ile ortağı C.C.'nin, iddiaya göre,
belediyeden kiraladıkları Dörtyol Atatürk
At Çiftliği'nde para karşılığı bindirmek için
atları belediye üzerinden talep ettirdikleri
kaydedildi. Yapılan görüşmeler sonunda
İstanbul'dan yola çıkan 100 at, Dörtyol il-
çesine ulaştıktan sonra teslim alındı. Sev-
kiyat sırasında öldüğü görülen bir at,
Dörtyol Hayvan Pazarı'nda gömüldü. 99
at ise Başkan Keskin ve belediyede taşeron
olarak çalışan U.A. adına sahiplendirildi.

Atlar, 10'arlı gruplar halinde çiftliğe götü-
rüldü. Atlara para karşılığı binilen
çiftlik, pandemi nedeniyle kapandı. Bir
süre sonra A.E. ve C.C., İlçe Tarım ve
Orman Müdürlüğü'nü arayıp, atların kaç-
tığı ihbarında bulundu. Bölgeye gelen
ekipler ise kapıları açık olan ahırda incele-
melerde bulunduktan sonra tutanak tuttu. 

Müdüre idari soruşturma

Olayla ilgili adli ve idari soruşturmalar
sürerken, Dörtyol Belediyesi de Cumhu-
riyet Savcılığı'na dilekçeyle bildirimde bu-
lunan Veteriner İşleri Müdürü Yıldıray
Yıldız hakkında, görevinde ihmali olduğu
gerekçesiyle idari soruşturma açtı. Soruş-

turmaya, atlarla ilgili basında dilekçe ve
belgelerin yer alması da eklendi. Yıldıray
Yıldız hakkında yürütülen soruşturma
kapsamında; kamu görevlisinin görevini
yapmaması veya hukuka aykırı bir şekilde
yaparak görevi kötüye kullanma, kamu
görevlisinin görevinin gereklerini yap-
makta ihmal veya gecikme göstermesi
yani görevi ihmal şeklinde suçun maddi
unsurlarını bilerek ve isteyerek kasten iş-
lediğinin tespit edildiği kaydedildi. 
Yıldız'ın 'memurluk sıfatı ile bağdaşma-
yacak nitelikte ve derecede yüz kızartıcı
ve utanç verici hareketlerde bulunmak'
gerekçesiyle memurluktan çıkarma ile 
cezalandırılması istendi. DHA

bağcılar Belediyesi, Bağcılar İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü ve İHH Bağcılar İlçe
Başkanlığı, Suriye’deki insanlık dramı için
harekete geçti.  Bu amaçla İHH’nın İdlib
şehrinde çadır kentlere alternatif olarak
başlattığı briket ev projesine destek ve-
rildi. Kırsaldaki Soran bölgesinde 2020
yılı Ocak ayında başlanan projede 450
briket evin inşaatı tamamlandı. 24 metre-
karelik 1+1 evler, dayanıklı malzemeler-
den imal edildi. Mutfak, banyo ve tuvalet
de bulunan evler her türlü ihtiyacı karşılı-
yor.

Rahat bir hayat

Bağcılar Mahallesi adı verilen bölgede
kısa süre önce hayat başladı. Hizmete su-
nulan 450 konuta savaş mağduru İdlibli
ihtiyaç sahibi aileler yerleştirildi. Anne-

babalar çocuklarıyla birlikte bundan
sonra hem yazın hem kışın güzel bir
yaşam sürecekler. Çadırdan kurtulan aile-
ler, bir yuvaya kavuşmanın mutluluğunu
yaşadı.

Hayırlı bir olay

Dünyanın neresinde olursa olsun zorda
kalmış herkesin yanında olduklarını söy-
leyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman
Çağırıcı, “İdlib’te yaşanan çatışmalardan
dolayı ülkemizin sınırına yakın bölgelere
göç eden sığınmacılar için konut inşa
ettik. İnsanlığın zor bir süreçten geçtiği bu
zamanda böylesine hayırlı bir olaya vesile
olduğumuz için Rabbime şükürler olsun.
Suriyeli kardeşlerimiz artık rahat edecek-
leri evlerine kavuştular. İnşallah bölgedeki
sıkıntılar da bir an önce sona erer" dedi.

İdlib’de 450 hanelik 
Bağcılar Mahallesi

Bağcılar Belediyesi, zulmün yaşandığı
Suriye’nin İdlib kentinde olumsuz
şartlarda yaşayanlara yardım eli

uzattı. Bu kapsamda İdlib Soran böl-
gesindeki bir alana 450 briket evden
oluşan Bağcılar Mahallesi inşa edildi

Anadolu doğasının korunması
tükenmez sandığımız doğal

kaynaklar ve biz

K onumuza geçen haftaki yazımıza bu hafta da
devam ediyoruz. İnşallah sizi sıkmıyorum.
Ama Anadoluda, Çanakkale'de, Rize'de or-

manları, tarım alanlarını, Gölleri ve nehirleri kirletip,
kurutup yok etmeye çaşılmasına tahammül edemiyo-
rum. Bu yazıyla konumuza son vereceğiz. İnsanlar ve
diğer canlılar için, hava, su, toprak, bitki örtüsü ve or-
manlar doğal kaynaklardır ve onlar yaşamımızın sür-
dürülmesi için gereklidir. Bu kaynaklar aynı zamanda
kendi kendilerini yenilerler. Tabi biz aşırı tüketmezsek. 

Biz insanlar doğal kaynaklarımızın yaşamımızın
sürdürülebilmesi için ne kadar önemli olduğunu unu-
tuyoruz ya da kendi yaşamımızı, gelecek nesillerin
yaşamını para karşılığı satıyoruz. Soluduğumuz
hava, yaşamımızı destekleyen en önemli sistem. Ha-
yatımızın her dakikasında ona muhtacız. Çevre açı-
sından baktığımızda hava, atmosferik çevremiz
içinde yer alır. Atmosfer, yeryüzündeki bütün canlılar
için yaşamsal olan, karbon, azot, oksijen ve hidrojen
gazlarının bir döngü içinde olduğu sistemdir. Biz in-
sanlar, havanın ne kadar önemli olduğunu ve atmos-
ferin görece olarak ne kadar ince bir tabaka
olduğunu bildiğimiz halde, onu kirleticilerle doldur-
maktayız. Hava kirliliği birkaç şekilde ortaya çıkar.
Fakat bunlardan dördü özellikle tehlikeli sonuçlar
doğurmaktadır. 

Bunlar sülfür bileşikleri, genellikle enerji santral-
lerinden, ısınmadan ve sanayiden kaynaklanır. Azot
bileşikleri sanayi, enerji santralleri ve motorlu araç-
lardan kaynaklanır. Karbon monoksit, motorlu araç-
lardan kaynaklanır. Bir de toz havayı kirletir. Hava
kirliliğinin her türü, doğrudan insan ve diğer canlıla-
rın sağlığını bozduğu gibi, küresel düzeyde de, asit
yağmurlarına, iklim değişikliklerine ve ozon tabaka-
sının incelmesine neden olarak yeryüzünün doğal
dengesini bozar. Ozon tabakası milyonlarca yıl değiş-
meden 20. Asrın ikinci yarısına kadar gelmiştir. Son
50 yıl içinde insanoğlu ozon tabakasını tehlikeye
sokmuştur. Yerden itibaren 15 ila 35 kilometre me-
safede, stratosferde bulunan ozonun mevcudiyeti,
yeryüzünü güneşin zararlı ışınlarından koruyucu bir
kalkan işlevi görür. Asit yağmurları ise fosil yakıtla-
rın yanması ve maden cevherinin eritilmesi sonu-
cunda ortaya çıkan sülfürdioksit ve azotoksitler
havada asite dönüşür atmosferde, yüzlerce, hatta
binlerce kilometre taşınır belirli bir yoğunluğa ula-
şınca yağmur olur yağar. 

Yatağan’ı, Afşin Elbistan’ı gören oraların halkı ile
görüşen, ziraatın, ormanların nasıl bittiğine şahit
olan, yöre halkının cilt kanseri ile uğraşısını gören ve
bilen bir insan olarak bu konuya devam ettim. Gaze-
teleri okuyorum tv den haberleri dinliyorum, yurt
içinde çeşitli bölgelerdeki çevreci dostların mesajla-
rını okuyorum gene beynim allak bullak oluyor. Ül-
kenin tarım alanlarına, meralarına, ormanlarına
yani doğal güzelliği olan alanlara kalitesiz kömür
yakacak santraller kurmayı. taş ocakları yapılma-
sını, maden ocaklarına izinveren hükümet, bu güneşi
bol, rüzgarı bol ülkede termik santraller kurmayı dü-
şünmesini bir türlü kabul edemiyorum. 

Bu santraller soğutma suyu gerektiriyor bu da yer
altı ver yer üstü suları da bitiriyor. Bu kirletmeleri
doğa kabul edemiyor. Bakın denizlerimizde bir de
deniz salyası çıktı karşımıza sonra plajlar masal ola-
cak. Evet sevgili okuyucular daha çok çalışıp, daha çok
kişiyi bilgilendirmemiz lazım. Hepinizin yardım ve des-
teğini bekliyorum. Sağlıklı kalmanız dileklerimle.

MEMURLUKTAN
IHRACI ISTENDI
Hatay'ın Dörtyol ilçesi Belediyesi'nin, İBB'nin hibe ettiği kayıp 99 atla ilgili, 'görevinde ihmal ve basında atlarla ilgili
belgelerin yer alması' nedeniyle hakkında soruşturma açtığı Veteriner İşleri Müdürü Yıldıray Yıldız'ın memurluktan
çıkarılması istendi. Yıldız'ın yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak suçunu işlediği iddia edildi

DAHLİM DE 
İMZAM DA YOK
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulu-
nan Yıldıray Yıldız, "İdareler kamu ya-
rarına işlem yapar ancak yapılacak
disiplin soruşturmaların kanuna uygun
şekilde yapılması gerekiyor. Burada 'gör-
evi ihmal ve görevini yapmaması' denil-
miş. Hangi görevi kötüye kullandığımız
belirtilmemiş. Hiçbir suçun tanımı yok.
Bir hırsızlık, yolsuzluk mu yapmışım?
Böyle bir şey yok. Soyut bir iddiayla
suçlamayla beni devlet memurluğundan

çıkarmayı teklif edi-
yorlar. Atlarla ilgili
dahlim de imzam da
yok. Bu kişisel husu-
met sahiplerince ya-
pılmış bir işlem. Beni
bu şekilde cezalandı-
rıyorlar" dedi.

İstanbul’a 1 milyon gül
İstanbul'un parkları, koruları, meydanları 1 milyon gülle renklenecek.
Güllerin dikimleri ise, çoğunlukla kadınlar tarafından yapılacak
İStanbul Büyükşehir Belediyesi Ağaç
ve Peyzaj A.Ş., park, koru , meydan ve
peyzaj alanlarına 1 milyon gül dikmeye
hazırlanıyor. Rengarenk güller, önümüz-
deki günlerde çoğunluğu kadın işçiler
tarafından İstanbul'un dört bir yanına
dikilecek. Yaklaşık 8 ay canlı kalabilen
güller, ayrıca Ağaç ve Peyzaj A.Ş. bün-
yesindeki Bahçe Market'ten 20 liraya sa-
tılıyor.

İlk evleri burası

Yılda 3 milyon gül üretme kapasiteleri
olduğunu söyleyen İBB Ağaç ve Peyzaj
AŞ Genel Müdürü Ali Sukas, "Ağaç ve

Peyzaj A.Ş., yaklaşık 220 dönümlük bir
alandan oluşuyor. Bu alan bizim üretti-
ğimiz ve ürettirdiğimiz bitkilerin bulun-
duğu ve bu bitkilerin satışının
gerçekleştiği bir alan. Yıl içerisinde biz-
lerin 3 milyona kadar gül üretim kapasi-
temiz var. Güllerin üretimini Adapazarı,
Bursa ve Yalova gibi bölgelerde bulunan
köylü kooperatifler yapıyor. Bizler köylü
kooperatiflerden bu gülleri çıplak köklü
olarak alıyoruz. Güllerin kooperatiflerde
ortalama iki yıl gibi bir yetiştirme süresi
oluyor. Ardından güller köklenene kadar
bizde kalıyor. Sonrasında gülleri hem
Bahçe Market'lerde satıyoruz hem de

İstanbul'un yeşil alanlarında kullanıyo-
ruz. Şu an ise burada 1 milyon gül mev-
cut. İstanbul'u gezerken gördüğümüz
çiçeklerin ilk evleri burası aslında" dedi.

Kadınlar dikecek

Sukas, sözlerine şu şekilde devam etti:
"Bu güllere genel olarak peyzaj gülleri
deniliyor. Bu güllerin temel özellikleri
hem sıcağa hem de soğuğa dayanıklı ol-
ması. İnşallah artık Fransız Meilland
gülleri yerine Türkiye'nin yerli güllerini
ıslah ederek, kullanabiliriz. Bu sene 5
bin civarında yerli gül üretimine başla-
dık." Kadınlara istihdam alanı sağladık-

larını belirten Sukas, "Güzel işlere kadın
elinin değmesi o işi çok daha güzel hale
getiriyor. Güllerin üretiminde ağırlıklı
olarak kadınlar çalışıyor. Kadınlar çiçek-
lerle bir arada oldukları için keyifli. Biz-
ler de kadınlara istihdam alanı açmış
olmaktan mutluyuz" dedi. DHA

Sarıyer'de Kuzey Marmara
Otoyolu Şantiyesi'nde çalışan iş-
çileri taşıyan servis şoförü Ahmet
Altun, aracının bagajında taşıdığı
mama ve suyu gittiği güzergahta
bulunan sokak hayvanları için yol
kenarına belli noktalara bırakıyor.

Bu şekilde ormanda ve sokakta sahipsiz kalan hay-
vanlara yardımcı olmaya çalıştığını söyleyen Altun,
"Dört yıldır buraya gelip gittiğim her gün aracımda ta-
şıdığım mama ve suyu sokak hayvanları için bırakıyo-
rum. Sonuçta hayvanlar ormanda yalnız, yani
sahipsiz kaldıkları için vicdanen, sahip çıkmak insanın
doğasında bulunan bir şey. Yardımcı oluyorum elim-
den geldiği kadar. Cumartesi ve pazar günleri burada
yokum ama diğer günler servis saatlerinde buradan
geçerken ilgileniyorum. Kaplarına su dolduruyorum.
Şayet suları eksilmişse takviye ediyorum. İmkanım ol-
duğu sürece mama getirip bırakıyorum. Bu bölgede
yaklaşık on tane kadar köpek var. Grup halinde gezi-
yorlar. Belli bir bölgeleri var oraya bıraktığım zaman
onlar kendileri gelip mama yiyorlar, su içiyorlar. Ama
ormanda kalıyorlar, sahipsizler, sokakta kalmışlar,
mecburen aç bırakmamak lazım" diye konuştu.

Bakış açım değişti

Altun, "Dört yıl önce bir köpek aldım eve. Hayvan sev-
gisi ondan sonra başladı. Aslında önceden de vardı
ama bu kadar doğrusu şimdi gördüğüm zaman vic-
danen rahatsız oluyorum. İmkanlarım ölçüsünde bak-
maya çalışıyorum. Sonuçta ağzı var, dili var fakat
konuşamıyorlar, ne istediklerini tarif edemiyorlar. Ama
insanların da anlaması lazım. Kendi sokağında karşı-
laşırlarsa, fırsatını bulduklarında yolda gördüklerinde,
ilgilensinler. Varsa bir kap su koysunlar. Bu şekilde
hayvanlara yardımcı olurlarsa sonuçta onlar da can.
Onlar da mutlu olur. En azından karnını doyurmuş
olur, çok güzel bir duygu bu" dedi. DHA

Dört yıldır her 
gün besliyor
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T.C. BÜYÜKÇEKMECE
3. İCRA DAİRESİ 2020/2203 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN:
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz, keşif mahalli taşınmaz sokak üzerinde, ulaşımı kolay ve belediye-
nin sunmuş olduğu her türlü altyapı hizmetinden yararlanabilecek konumdadır. Dosyada bulunan tapu kayıt
örneğine göre; İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Çınar Mahallesi, 175 Ada, 1 parsel numaralı, 10.985,00 m2 yüzöl-
çümlü, Dört Blok Apartman nitelikli taşınmazlardan E 36'da yer alan, 20/2072 arsa paylı, 1 kat, 3 nolu ba-
ğımsız bölümün İdari Adresi: Esenkent Mahallesi, Cemalpaşa Caddesi, No:15 E, Açelya Evleri-Mavi Gök
Sitesi, E-36 Blok Kat:1, D:3 Esenyurt / İSTANBUL, mesken olduğu görüldü. Net kullanım alanı yaklaşık
102,97 m2'dir. Antre, hol, üç oda, salon, mutfak, balkon, banyo ve wc mahallerinden oluşmakta olup dairenin
salon ve odalarının yer döşemesi kısmen seramik, kısmen parke kaplıdır, tavanlar kartonpiyerli, duvarları
saten boyalı, iç kapıları ahşap, dış kapı çeliktir.
Adresi : Esenkent Mahallesi, Cemalpaşa Caddesi, No:15 E, Açelya Evleri-Mavi

Gök Sitesi, E-36 Blok Kat:1, D:3 Esenyurt / İSTANBUL
Arsa Payı : 20/2072
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında; Taks: 0,30, KAKS:2,00 Konut

alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 550.000,00 TL
KDV Oranı : %1
1. Satış Günü : 03/08/2021 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 03/09/2021 günü 11:00 - 11:05 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 artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma tarihin-

den önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artır-
mada 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 artırma-
dan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif ve-
rilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları
toplamını  ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çık-
mazsa 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 geçme-
mek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  alıcıya 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 gi-
derlere 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 mad-
desi 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 zararlardan
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 tak-
dirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca
bilgi almak isteyenlerin 2020/2203 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan
olunur.07/06/2021
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir. 

D erlenen bilgiye göre, şirketlerin
satış, satın alma, üretim plan-
lama, imalat ve sevkiyat gibi gün-

lük iş faaliyetleri ile muhasebe, finans,
ithalat-ihracat, insan kaynakları, Ar-Ge,
kalite güvence ve mühendislik gibi depart-
manlarına ait iş süreçlerini yönetmek için
kullandığı yazılım ve süreçleri içine alan
ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) her
sektörden tüm büyüklükteki binlerce işlet-
menin yönetiminde kritik rol alıyor. Özel-
likle savunma ve havacılık gibi kritik
öneme sahip sektörlerde, firmaların kay-
naklarını daha verimli kullanabilmeleri,
ürün ve üretim kalite süreçlerini daha etkin
hale getirebilmeleri ve ham madde girişin-
den yarı mamul veya son ürün çıkışına
kadar tüm süreçlerin titizlikle takip edile-
bilmesi büyük önem taşıyor. OSTİM Sa-
vunma ve Havacılık Kümelenmesi
(OSSA), Ticaret Bakanlığı URGE Proje-
leri kapsamında üyelerinin gelişimini des-
tekliyor. Geçen yıl onaylanan 5. URGE
Projesi kapsamında 8 firma için yaklaşık
90 günlük ERP danışmanlık süreci başa-
rıyla tamamlandı ve yaklaşık 1,6 milyon
lira tutarın yüzde 75'inin firmalara geri dö-
nüşü için ilgili raporlar hazırlanarak Tica-
ret Bakanlığına iletildi.

İhtiyaçlara özel esneme

OSSA üyesi firmaların tercihleri ile URGE
Projesi kapsamında danışmanlık hizmeti
alınan kurumsal kaynak planlama çö-
zümü, sektör bağımsız, esnek ve uyarlana-
bilir yapısıyla her bir firmanın ihtiyacına
göre özel olarak uyarlanabiliyor. Danış-
manlık süresi zarfında danışmanlık ve
uyarlaması yapılan ERP sistemi ile OSSA
üyesi 8 firmada daha, birçok işlemde hızlı
ve güvenilir hareket kabiliyeti, müşteriler,
bayiler ve tedarikçiler ile bütünleşik yapıda
çalışan portal özelliği, süreçleri elektronik

ortamda takip edebilme, etkin kapasite
planlaması ve hassas planlama yapıla-
bilme, planlama iyileştirmeleri ile üretim
kapasitesinde artış gibi rekabet unsurları-
nın geliştirilmesi sağlandı. Müşteriden
alınan siparişten, siparişin teslimine
kadar olan süreçte ham madde stok kont-
rollerinin yapılması ve stok maliyetinin
minimuma indirgenmesi, üretim süre-
cinde ürünün hangi aşamada olduğunun
takibi, kalite standartlarının müşteri istek-
leri doğrultusunda uygulanması ve za-
manında teslimatı gibi tüm aşamalar,

ERP sistemi ile elektronik ortamda fir-
malar tarafından artık izlenebilecek.

Kurumsallaşma 
ve verimliliğe katkı

ERP yazılımı kullanan firmalar, iş süreç-
lerini bilgisayar ortamına aktarmanın ge-
tirdiği otomasyon olanağına ek olarak iş
süreçlerinde iyileştirme ve standartlaşma
sağlayarak kurumsallaşma ve verimlilik
yolunda önemli kazançlar elde etti. ERP
sistemlerinin KOBİ’lerin kurumsallaşma,
dijitalleşme ve iş takibi gibi süreçlerinin 

geliştirilmesi ve yurt dışı firmalar ile eşit
yetkinlik seviyesine çıkması, buna bağlı
olarak ihracat potansiyelinin artması ko-
nularında büyük etkisi bulunuyor. OSSA,
daha önce yürüttüğü devlet destekli
URGE projeleriyle 2 kez üst üste "İyi Uy-
gulama Örnekleri" ödülü almıştı. Küme-
lenme, ayrıca yurt dışı ikili iş görüşmeleri
ve alım heyeti faaliyetleri düzenleyerek,
devlet desteklerini en etkin şekilde kulla-
nılmasına ve üye firmalarının ihracatına
destek olmaya yönelik çalışmalar 
yürütüyor.

Borçlar yeniden
yapılandırılabilir
Vergi, vergi cezaları, gecikme
faizi, idari para cezaları, sigorta
primleri, KYK borçlarının
yeniden yapılandırılmasıyla 
ilgili kanun Resmi Gazete'de
yayımlanarak yürürlüğe girdi

Bazı Alacakların Yeniden Yapılan-
dırılması ile Bazı Kanunlarda Deği-
şiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, 30

Nisan 2021 ve öncesinde beyana dayanan
vergilerde verilmesi gereken beyannamelerin
vergi, vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme
cezaları, 2021 yılı için 30 Nisan 2021 tarihine
kadar tahakkuk eden vergi, vergi cezaları, ge-
cikme faizi, gecikme cezaları, idari para ceza-
ları, SGK tarafından tahakkuk ettiği halde
ödenmemiş, sigorta primleri, emeklilik kese-
neği, işsizlik sigortası primi ile bunlara bağlı
gecikme cezaları belediyelerin amme alacak-
ları kapsıyor. Belediyelerin su, atık su ve katı
atık ücretleri, aldığı bazı paylar; büyükşehir
belediyelerinin katı atık ücretleri ile su ve ka-
nalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli
alacakları da yapılandırılabilecek. Motorlu ta-
şıtlar vergisi, taşıta ilişkin idari para cezaları
ile geçiş ücretinin en az yüzde 10’unun öden-
mesi şartıyla taksit ödeme süresince fenni
muayene izni verilecek. Karşılıksız çıkan çek,
protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer
kredi borçlarını zamanında ödeyemedikleri
için Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezine
bildirilen kişilerin ve kredi müşterilerinin yü-
kümlülüklerini yerine getirmesi halinde geç-
miş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz
kayıtları, yürürlüğe giren düzenlemeyle dik-
kate alınmayacak. Kanuna göre, düzenleme-
nin uygulanmasında kullanılacak Yİ-ÜFE
aylık değişim oranları, Türkiye İstatistik Ku-
rumunun her ay için belirlediği 31 Aralık
2004 tarihine kadar toptan eşya fiyatları en-
deksi (TEFE) aylık değişim oranlarını, 1
Ocak 2005 tarihinden itibaren üretici fiyatları
endeksi (ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1
Ocak 2014 tarihinden itibaren yurt içi üretici
fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranla-
rını, 1 Kasım 2016 tarihinden itibaren aylık
yüzde 0,35 oranını ifade edecek.

HAVACILIK SANAYISI
GUCLENMEYE BASLADI

Türk savunma ve havacılık sanayisinde faaliyet gösteren KOBİ'ler sektördeki
gelişme ve ihtiyaçlara bağlı olarak rekabet güçlerini artırmaya çalışıyor

Su ürünleri
ihracatı arttı
Son yıllarda ihracat performansıyla
dikkati çeken su ürünleri sektörü,
yılın 5 aylık döneminde pazarını
yüzde 38 büyüterek 522 milyon
dolarlık dış satım yaptı

Su ürünleri yetiştiriciliğinde AB ülke-
lerini geride bırakarak ilk sıraya yerleşen
Türkiye, ihracatta da ilk sıradaki yerini

koruyor. Ege İhracatçı Birliklerinden derlediği veri-
lere göre, Türkiye'nin su ürünleri ihracatı 2020'nin
ocak-mayıs döneminde 377 milyon 297 bin dolar
olarak kayıtlara geçti. Bu yıl ise başta Avrupa ülke-
lerinde talebin artmasıyla ihracat yüzde 38 artarak
522 milyon 314 bin dolara çıktı. Su ürünleri ihra-
catında ilk sırada 173 milyon dolarla levrek yer
aldı. Türkiye'nin üretiminde lider olduğu levreğin
ihracatı söz konusu dönemde yüzde 30 arttı. Çi-
pura ihracatı ise yüzde 26 artarak 119 milyon 360
bin dolardan 150 milyon 286 bin dolara yükseldi.
Alabalıkta ihracat ise 47 milyon 701 bin dolardan
64 milyon 312 bin dolara çıktı. Son yıllarda yıldızı
parlayan Türk somonunun da yükselişi sürdü. İç
sularda belli bir boyuta geldikten sonra ağırlıklı
olarak Karadeniz'in serin sularında yetişen Türk
somonunda ihracat, geçen yılın 5 aylık döneminde
4 milyon 868 bin dolar iken bu yılın aynı döne-
minde 49 milyon 198 bin dolara yükseldi. Ege Su
Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Bir-
liği Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk Atakan Demir,
salgın döneminde gıda ürünlerine artan talebin su
ürünlerine de yansıdığını söyledi. Türkiye'nin ihra-
catında Avrupa ülkelerinin ilk sırada yer aldığını
belirten Demir, "Özellikle Türk somonunda ciddi
bir başarı yakaladık. Rusya'nın peşine Japonya'yı
da ekledik. Levrek ve çipurada yakaladığımız ba-
şarıyı Türk somonunda da yakalayacağımıza
inancımız tam. Son 2 yıldır milyar doların üze-
rinde ihracat yapıyoruz. Bu sene yeni bir rekora
imza atacağız inşallah. 2023'te de hedefimiz olan
2 milyar dolara emin adımlarla ilerliyoruz." dedi.
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Türk halkı
resmen işsiz!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan
2021 işgücü istatistiklerini açıkladı. Sonuç-
ları değerlendiren CHP İstanbul Milletvekili
Gürsel Tekin, "TÜİK bile işsizlik artışını giz-
leyemezken, şimdi Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, "Neymiş, millet işsizmiş. İşsiz olarak
dolaşanlara buyurun siz iş buluverin! Derse
kimse şaşırmasın" eleştirisinde bulundu.
Tekin, "TÜİK’in bugün açıkladığı Nisan ayı
verileri gösteriyor ki, Türk halkı artık resmen
işsiz! 25 milyon icra dosyasının olduğunu,
her dört kişiden birinin borçlu olduğu,
bunun yüzde 65’nin ihtiyaç kredisi ve kredi
kartından kaynaklandığı, istihdamın yüzde
55’ini sırtlayan hizmet sektörünün 1 buçuk
yıldır neredeyse kapalı olduğu bir ortamda
nasıl bir sonuç çıkabilirdi ki?" diye sordu. İk-
tidarın kötü yönetiminin bedelini, halkın en-
flasyon rakamları altında ezilerek ve işsiz
kalarak ödediğini ifade eden Tekin, "ktidar,
milletin gerçek rakamları konuşmak yerine,
suni rakamlarla Türkiye'yi yönetmekten vaz-
geçmeli. Vatandaşın ekmek bulmakta zor-
landığı, işinden aşından olduğu bir
dönemde, Türkiye ekonomisinin yüzde 7
büyüdüğü açıklayanlara bu sonucu hatırlat-
mak isterim" ifadelerini kullandı. 

BU ACELE
NIYE!
CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu,
kamulaştırmanın özel ve olağanüstü yolların-
dan olan ‘Acele Kamulaştırma’nın genel uygu-
lama haline dönüştürülmesinin yasaya aykırı
olduğunu belirtti. Bekaroğlu Cumhurbaşkanı
Erdoğan tarafından 6 ayda 39 adet "Acele 
Kamulaştırma" kararı verildiğini hatırlattı
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C HP İstanbul Milletvekili Mehmet
Bekaroğlu, AKP'li Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan son

dönemde sıkça imza attığı "Acele Kamu-
laştırma" kararlarını gündeme getirdi. Er-
doğan tarafından son 6 ayda 39 adet
"Acele Kamulaştırma" kararı verildiğini
belirten Bekaroğlu, kamulaştırmanın özel
ve olağanüstü yollarından olan ‘Acele Ka-
mulaştırma’nın genel uygulama haline
dönüştürülmesinin yasaya aykırı oldu-
ğunu belirtti. 

Fuat Oktay'a sordu

Konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Yar-
dımcısı Fuat Oktay’a acele kamulaştırma
sayılarındaki artışın nedenini soran Beka-
roğlu, 2942 sayılı Kamulaştırma Ka-
nunu’nun 27’nci maddesinde; 3634 sayılı

Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun
uygulanmasında yurt savunması ihtiya-
cına veya aceleliğine Cumhurbaşkanınca
karar alınacak hallerde veya özel kanun-
larla öngörülen olağanüstü durumlarda
gerekli olan taşınmaz malların kamulaştı-
rılmasında “acele kamulaştırma” usulü-
nün uygulanabileceğinin hüküm altına
alındığını, bunun dışındaki durumlarda
Acele Kamulaştırma uygulaması yapıla-
mayacağını ifade etti. Oktay’ın cevapla-
ması istemiyle TBMM Başkanlığına
verdiği soru önergesinde; acele, olağan-
üstü ve istisnai hallerde, kamunun büyük
zararlara uğraması ihtimalinin önüne geç-
mek amacıyla, kıymet takdiri dışındaki iş-
lemler daha sonradan tamamlanmak
üzere, öngörülen usul ve şekilde taşın-
maza el konulabileceğinin kanunda öngö-

rüldüğünü vurgulayan Bekaroğlu, “Acele
kamulaştırma, kamulaştırmanın özel ve
olağanüstü yollarından biridir. İvedilik
olağan usulün dışında olağanüstü bir usu-
lün uygulanmasını zorunlu kılmalıdır.”
dedi. 

Genel uygulamaya dönüştü 

Kanunda “acele kamulaştırma” usulünün
istisnai bir uygulama olarak belli koşulla-
rın varlığına bağlanmasına karşın; son dö-
nemde yapılan kamulaştırmaların belli
prosedürlerden kaçınmak amacıyla taşın-
maz malların kamulaştırılmasında bu
yöntemin seçildiği, bu acele kamulaştırma
kararlarının alınması sırasında yerel koşul-
ların ve hassasiyetlerin pek fazla dikkate
alınmadığını kaydeden Bekaroğlu, “Ka-
nunda istisnai bu yöntemin “genel” bir uy-

gulamaya dönüşmesi, “acele kamulaştır-
mayı” otoriter bir politika aracına dönüş-
türmektedir.” dedi. 

Yargıdan dönüyor 

Mehmet Bekaroğlu, acele kamulaştırma
kararlarının çoğunlukla yargıya taşındı-
ğını, bu kararların iptal edildiği çok sayı-
daki yargı kararında; acele kamulaştırma
kararlarının ancak istisnai durumlarda ya-
pılabileceğinin ve acele kamulaştırma yo-
luna gidilmediğinde kamunun uğraması
muhtemel zararların neler olduğunun
açıkça ortaya konulması gerektiğinin belir-
tildiğini söyleyen Bekaroğlu, bazı acele ka-
mulaştırma kararlarının telafisi imkansız
zararların doğmasına neden olduğunu,
çok sayıda olayda vatandaşla devletin
karşı karşıya geldiğini vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Güneydoğu Avrupa
İşbirliği Süreci 2020-2021 Dönem Başkanlığı
Kapsamında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı
Tarafından Antalya’da düzenlenen ’Sınıraşan
Örgütlü Suçlarla Mücadele’ Konulu Uluslar-
arası Konferans" ta konuşan Yargıtay Cumhuri-
yet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP’nin kapatılma
sürecine ilişkin açıklama yaptı. Yargıtay Cumhu-
riyet Başsavcısı Bekir Şahin, konuşması sonra-

sında HDP'nin kapatılması ve yöneticilerine uy-
gulanması istenen siyasi yasakla ilgili devam
eden adli süreçle ilgili açıklama yaptı. Şahin, ge-
rekli tüm delilleri toparladıklarını belirterek Ana-
yasa Mahkemesi'ne gönderdiklerini söyledi.
Bundan sonraki sürecin Anayasa Mahkemesi'nin
yetkisinde olduğunu belirten Şahin, "15 gün
sonra değerlendirecekler ve takdiri onlar verecek.
Bizler tüm kararları, dosyaları, delilleri, CD'leri,

HDP'nin yetkililerinin konuşmalarını dosyaya
sunduk. 843 sayfalık bir iddianamedir. 451 kişi
hakkında siyasi yasak isteniyor. 69 kişi de parti
üyesi olarak terör örgütü lehine konuşmaları ol-
duğu için iddianamede yer alıyor" diye konuştu.
Başsavcı Şahin, HDP'nin parti banka hesapla-
rına tedbir konulmasını talep ettiklerini de sözle-
rine ekledi. Bekir Şahin, iddianamede isimleri
geçenleri ise açıklamak istemediğini söyledi.

Şahin: Biz
elimizden 

geleni yaptık!
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2 KALEM DEZENFEKTAN MALZEME ALIMI
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE PROF.DR.SÜLEYMAN YALÇIN ŞEHİR HASTANESİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2 Kalem Dezenfektan Malzeme Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine
göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2021/324347
1-İdarenin
a) Adresi :DR. ERKİN CADDESİ GÖZTEPE KADIKÖY/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2166065200 -
c) Elektronik Posta Adresi :satinalma@sbgoztepehastanesi.gov.tr
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği internet 
adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :2- Kalem Malzeme Alımı

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

b) Teslim yeri :Hastanemiz Taşınır Mal Birimi ilgili Deposuna Teslim Edilecektir.
c) Teslim tarihi :Sözleşmenin imzalanmasına müteakip Hastanemiz Taşınır Kayıt 

Kontrol Birimi ilgili deposu talebi doğrultusunda peyder pey 
teslim edilecek olup, Malzemeler Taşınır Kayıt Kontrol Birimi İlgili
Deposunun talep ettiği günden itibaren 10 gün içinde 
teslim edilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Dr. Erkin Cad. Göztepe- Kadıköy / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati :18.06.2021 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması
zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekliler, 15.05.2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Tıbbi
Cihaz, Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği" kapsamında istenilen satış merkezi yetki belgesini
ihale dosyasında sunacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve
Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
A) Tıbbi Cihaz Yönetmeliği , Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, 
Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği  kapsamındaki  
tüm malzemelerin TİTUBB/ÜTS Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt işleminin tamamlanmış 
olması gerekmektedir. Tüm isteklilerin (tedarikçi ya da bayii) TİTUBB/ÜTS sisteminde 
kayıtlı olması zorunludur. İstekliler yukarıda bahsedilen kayıt işlemi tamamlanmış 
UBB numaralarına ait çıktılar veya bu bilgileri içeren dokümanları (Ürünlere ve 
İsteklilere ait ) ihale dosyasında sunacaktır.
Sağlık Bakanlığı ve/veya SGK onaylı/kayıtlı olmayan ya da hatalı/farklı ürün 
beyanı/içeriği/numarası veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 
Mevzuatı gereği UBB kaydı gerektirmeyen ürün/ürünler için ise istekliler bu durumu 
belirteceklerdir.
1- Ürüne ait teknik şartnamede farklı  boy seçenekleri belirtiliyorsa bunlara ait UBB  
kaydı  verilmelidir.
2- Alımı yapılacak malzeme ile birlikte verilecek aplikatör, cihaz vb. ürünlerin  UBB
kaydı verilmelidir.
3-Ürün set olarak isteniyorsa sete ait  UBB kaydı olmalıdır.  Teknik şartnamede setin parçalarının
da UBB kaydı isteniyorsa, set ile birlikte belirtilen parçaların UBB kaydı sunulmalıdır.

1. KALEM EL ALETİ VE CİHAZ YÜZEY DEZENFEKTANI % 0.55 ORTOFİTALALDEHİT ASİT SIVI
4,01-5  LT İçin;
-Bakterisit ,Fungusit, Virüsit, Mikobakterisit,Tüberkülosit ve Sporisidal etkinliği 5 dakikada
göstermelidir.Bununla ilgili EN 13727, EN 14561, EN 13624, EN 14562,  EN 14476, EN 14348 EN
14563 ve EN 13704 normlarına göre yapılmış çalışmalar ihale dosyasında sunulmalıdır.
-Tüberküloz etkinliği ile ilğili olarak ,EN 14348 standardına göre 6 log etkinliği gösteren ve 
Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirimiş laboratuarlar tarafından yapılmış mikrobiyolojik 
analiz raporu ihale dosyasında sunulmalıdır.
-Solüsyon kullanım ömrü en az 14 gün olmalıdır. Bu durum Sağlık Bakanlı'ğı yetkili 
laboratuarında yapılmış çalışmayla belgelenmelidir.Solüsyon 30 gün boyunca etkinliği 
koruduğuna dair Sağlık Bakanlığı yetkili laboratuvarı analiz raporu ihale dosyasında sunulmalıdır.
-Ürün endoskoplarda korozyona neden olmamalı.Firma bunu karşılağına dair 
T.C. Sağlık Bakanlığı yetkili laboratuvarlarından alınmış korozyon analiz test 
raporlarını ihale dosyasında sunmalıdır.
-Ürün Güvenlik Bilgi Formu dosyada sunulmalıdır.
2.KALEM EL ALETİ VE CİHAZ YÜZEY DEZENFEKTANI PERASETİK ASİT KONSATRE TOZ İçin;
-İhaleden önceden teklif edilen ürünlere ait Sağlık Bakanlığından onaylı Ulusal Bilgi
Bankası'na (UBB) kayıtlı barkod numaraları olmalı ve bu evrak sunulacak dosyada bulunmalıdır.
-Firma, mikrobiyoloji ve toksikoloji raporu ,Türkçe ürün bilgisi, cihazlara ve yıkama makinesi ile
uygunluk belgelerini ihale aşamasında sunmak zorundadır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 
cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teklif edilen her bir kaleme ait numune teklif ile birlikte tutanakla idareye teslim 
edilecektir ( Numunelerin her biri malzeme adı, ihale sıra numarası ve firma adı 
etiketlenmiş olarak bir liste ile imza karşılığı idareye teslim edilecektir). Sağlık Bakanlığı 
4211 sayılı 2008/42 numaralı "Döner sermaye kaynaklarından yapılacak olan ihalelerde 
uyulması gereken usul ve esaslar" genelgesine göre numuneler ihale komisyonu 
uzman üyeleri tarafından teknik şartname hususlarına göre incelenecek ve gerek 
görüldüğü takdirde denenerek değerlendirilecek olup değerlendirme sonuçları 
tutanakla ihale komisyonuna sunulacaktır. Bu tutanaklar ihale komisyonu üyeleri 
tarafından değerlendirilerek karar verilecektir.  Uhdesinde ihale kalmayan isteklilerin 
teslim edilebilir durumdaki numuneleri ihale süreci bittikten sonra  iade edilecektir. 
Uhdesinde ihale kalan  isteklilerin numuneleri sözleşme süresi sonuna kadar şahit 
numune olarak idarede tutulacaktır.
Sarf karşılığı kullanıma sunulacak adaptör, aplikatör, tabanca vb. malzemelerin 
numuneleri teklif ile birlikte idareye teslim edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında 
% 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman 
Yalçın Şehir Hastanesi Satınalma Servisi Dr. Erkin Cad. Göztepe -Kadıköy / İSTANBUL
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. 
İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için
teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat 
sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan 
en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

G eçtiğimiz yıl 15 Kasım günü, 37'nci kuruluş yıldö-
nümü için gittiği Kıbrıs'ta geçirdiği kaza sonucu
hayatını kaybeden Türkiye Muharip Gaziler Der-

neği eski başkanı, Kıbrıs Gazisi emekli albay M. Şükrü
Tandoğan’ın anısına, 9 profesyonel bisikletçi, İstan-
bul'dan Ordu'ya pedal çevirecek. Grup, bugün, Pen-
dik'ten İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten, Pendik
Kaymakamı Hülya Kaya ve çok sayıda gazi tarafından
uğurlanarak, yola çıktı. En yaşlısı 78 yaşında olan pro-
fesyonel bisikletçilerin katıldığı tur, 7 gün sürecek. 861
kilometrelik tur, Ordu’nun Perşembe ilçesi Çandır
Köyü’nde Tandoğan’ın kabrinde düzenlenecek anma 
töreni ile sona erecek.

Merasim yapamadık

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Sekreteri Beya-
zıt Yumuk, "Pandemiden dolayı bir cenaze merasimi ya-
pamamıştık. Bunun üzerine daha önce komutanımızla
birlikte çalışan Ali Güngör arkadaşımız bisikletçi arka-
daşlarını organize etti, biz de buna dernek olarak destek
verdik. Şuanda bu organizasyonu gerçekleştiriyoruz.
Kısmet olursa 7 gün sürecek, en son 16 Haziran’da Per-
şembe ilçesinde sona erecek. 17 Haziran’da ise kısmet
olursa Çandır Köyü’nde mezarı başında ona yakışır bir
tören düzenlemeyi arzu ediyoruz” dedi.

Şehit oldu diyoruz

Şükrü Tandoğan’ın kızı Gülfem Tandoğan ise "Babam
maalesef 7 Aralık günü geçirdiği kaza sonucu kaybettik.
Kıbrıs’ın kuruluşunun 37’nci yıldönümünde, Kıbrıs’ta
daha önce savaşarak gazi olduğu topraklarda, aslında
bir nevi tekrar aynı yerde şehit oldu diye algılıyoruz.
Kovid salgını nedeniyle bir tören yapamamıştık. Yine
kendinin askeri olan Ali Güngör ve Muharip Gaziler
Derneği tarafından bu anma organizasyonu düzenlendi.
Bisiklet turu olarak gerçekleşecek. Bu programa katkıda
bulunanlara müteşekkiriz" ifadelerini kullandı. DHA

Anlatımlar ile
görüntü uyumlu
CHP Maltepe eski ilçe yöneticisi Umut
Karagöz’e (41), bir kafeteryada Z.Y.’ye
(23) cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla
verilen 15 yıl hapis cezasının gerekçesi
belli oldu. Mahkeme, gerekçeli kararında
Z.Y.’nin anlatımlarının kamera görüntü-
leriyle uyumlu olduğunu belirtti

ANADOLU 13. Ağır Ceza Mahkemesi,
tutuklu Umut Karagöz’e, “Nitelikli cin-
sel saldırı” ve “Kişiyi hürriyetinden yok-

sun kılma” suçlarından verdiği 15 yıl hapis
cezasının gerekçeli kararını açıkladı. Güvenlik ka-
meralarınca Karagöz’ün, Z.Y.’yi saçlarından tu-
tarak, sürüklemesi le  tuvalette yaşandığı iddia
edilen cinsel saldırı olayının ardından pantolo-
nunu düzeltmesinin görüntülendiği bildirilen ge-
rekçeli kararda, sanığın suçlamaları kabul
etmediği ifade edildi. Karagöz’ün Z.Y.’yi tuvalete
sürüklemesine dair makul ve mantıklı açıklama-
larda bulunmadığı ifade edilen gerekçeli kararda;
Z.Y.’nin beyanlarının ayrıntılı ve samimi olduğu,
makul ve mantıklı cevaplar vererek, mahkemece
inandırıcı bulunduğu vurgulandı.

Olağan akışına uyumlu

Z.Y.’nin sanığa masada bulunan bardakla kafa-
sına vurduğunu ifade etmesine ve bu eyleminin
sanığın kendisinin üstüne gelmesi ve asılmasın-
dan dolayı yaptığını söylemesine de değinilen ge-
rekçeli kararda, genç kadının elini cam parçası ile
kendisinin kestiğinin belirlendiği kaydedildi.
Z.Y.’nin bu olayı anlatım biçiminin ve olay örgü-
sünün hayatın olağan akışına uyumlu ve samimi
bulunduğu belirtildi. Gerekçeli kararda davada
tanık olarak dinlenen Ö.K.’nin de kafeye geri dön-
düğünde kapının kilitli olduğunu söyleyerek,
Z.Y.’nin beyanlarını doğruladığı, kamera görün-
tülerinin incelendiği bilirkişi raporuyla da tanığın
ayrılmasının ardından sanık Umut Karagöz’ün
kafenin kapısını kilitlediğinin kesinlik kazandığı
anlatıldı. Gerekçeli kararda müşteki Z.Y.’nin be-
yanlarıyla ilgili, "Sanığa iftira atmasını gerektirir
bir nedenin bulunmaması, müştekinin kendisine
yönelik olumsuz sonuçları olabilecek böyle bir ko-
nuda yalan söylemesinin hayatın olağan akışına
aykırı olması, Z.Y.’nin hemen akabinde tanıklara
olayı anlatması ve makul bir süre içinde adli ma-
kamlara olayı taşıması, ayrıntılı, samimi ve istik-
rarlı beyanlar, atılı ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçunu
işlediği mahkemece kabul edilmiştir” denildi. 

TANDOGAN ICIN
YOLA CIKTILAR
KKTC’de geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi emekli albay M. Şükrü Tandoğan
için 9 profesyonel bisikletçi, İstanbul Pendik'ten pedal çevirmeye başladı. 7 gün boyunca 861 ki-
lometre yol gidecek olan bisikletçilerin turu, Tandoğan'ın Ordu'daki mezarı başında son bulacak

Boğaz’ın rengi değişti
ÜSKÜDAR Beylerbeyi Sara-
yı'nın hemen yanında bulu-
nan kanaldan İstanbul

Boğazı'na akan su denizin rengini de-
ğiştirdi. Kahverengiye dönen deniz
havadan da görüntülendi. Sahildeki-
ler gördükleri manzara karşısında şaş-
kınlıklarını gizleyemedi. Sahildeki bazı
kişiler ise balık tutmaya devam etti.
Balık tutmak için geldiğini söyleyen

Ahmet Akça, "Kanalizasyon bağlantı
çalışması var yukarıda. Burası hep
böyle" diye konuştu.

Salya adası!

Bu arada Marmara'daki canlı yaşa-
mını tehdit eden deniz salyası, farklı
bölgelerde görülmeye devam ediyor.
Son olarak Küçükçekmece açıklarını
kaplayan müsilaj havadan görüntü-

lendi. Görüntülerde hat şeklinde uza-
narak adeta bir ada görünümü oluş-
turan müsilaj tabakası dikkat çekti.
Salyanın bir bölümü sahile kadar iler-
leyerek, Menekşe Deresi'nin bazı 
bölgelerini de kapladı. DHA



İ BB, Maltepe Orhangazi Şehir Par-
kı’nda bulunan Maltepe Sahil Spor 
Tesisi’ndeki yenileme çalışmalarını 

tamamladı. Yenilenen tesisler, İBB Baş-
kanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla 
açıldı. Açılış töreninde İmamoğlu’na; 
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, İBB 
Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, 
İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ve 
Spor A.Ş. Genel Müdürü Renay Onur 
eşlik etti. İstanbul'un spor olanaklarını 
maksimum seviyeye çıkartmak istediklerini 
vurgulayan İmamoğlu, farklı ilçelerde, 
farklı tesislerin üretimi için çalışmalarının 
sürdüğünü aktardı. 

İçten içe sempati duyuyor 

Hizmet konusunun kendileri için öncelik 
olduğunu vurgulayan İmamoğlu, "Tabii 

hizmeti konuşunca, heyecan duyuyorum. 
Dün, bir park açtık. Bugün buradayız. 
Yarın başka bir faaliyetimizi duyuracağız 
halka dönük, esnafımıza dönük. Esnafı-
mıza, müthiş bir ‘Halk Bakkal’ projemizin 
tanıtımını yapacağız. Bugünlerde, yani 
özellikle görüyorsunuzdur, bildiğiniz gibi, 
beni halkımız takip ediyor. Ama beni en 
fazla ne memnun ediyor? Açıkçası; beni 
Sayın Cumhurbaşkanı’nın takip etmesi 
mutlu ediyor. İcraatlarımızı ve bizi takip 
etmeyi çok seviyor. Bundan da gerçekten 
çok mutlu oluyorum. Şunu da hissediyo-
rum: İçten içe sempati duyduğunun da 
farkındayım. Bu sempatisini de çok beğeni 
ile karşılıyorum. Hatta bir hayranlık duy-
gusunun oluştuğunu hissediyorum. Aklın-
dan çıkmıyor. Biraz da sanki imreniyor 
gibi. Yani imrenerek izlediğinin de farkın-

dayım. Vardır ya; çok imrenirsen tırnakla-
rını yer gibi izlersin, sanki beni öyle izliyor 
Ankara’dan. Ne mutlu bana. Bundan 
mutluyum. Gerçekten sıkı bir takipçimiz 
olduğunu düşünüyorum. Bazen bedava 
süt dağıtıyoruz; onu anlatıyor. Metroları 
yapıyoruz, on tane metroyu harekete geçi-
riyoruz; dayanamıyor onu anlatıyor. Ger-
çekten ilgisine teşekkür ediyorum. Sayın 
Cumhurbaşkanımız bir düşünürse, bir 
gün İstanbul turunu onla yapmak isterim. 
Yani şu İstanbul’u bir gezdirmek, ona, bil-
mediği hatta bazen yanlış anlatılan icraat-
larımızı bizzat yerinde anlatmak isterim. 
İsterse halı sahada bir maç bile yaparız 
kendisiyle. Tenis de oynarız. Bu keyifli ge-
ziye kendilerini davet ediyorum. İlgisini 
lütfen kaybetmesin. İmrenerek izlemeye 
devam etsin. Bu yönüyle esas olarak ho-
şuma giden halkımızın bu sıkı takibi. He-
pinize yürekten teşekkür ediyorum. Bizi 
izlemeye devam edin. Çünkü sizlerle üreti-
yoruz, sizin paranızı, sizin bütçenizi, kuru-
şuna kadar bu şehrin hayrına, bu şehrin 
en güzel işlerine, bu şehrin geleceğine, bu 
şehre asla zarar vermeden zarar veren un-
surları da bertaraf ederek hizmet etmeye 
devam edeceğiz" dedi.  

Silahtarağa’yı kurtardık 

İmamoğlu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Si-
lahtarağa’da düzenlediğiniz temel at-
mama töreninizi baz alarak, Riva’dan, 
Küçükçekmece derelerinin kirliliğinden 
bahsederek, “Her yerinden basiretsizlik 
akan bir zihniyetin keyfine bu ülkeyi terk 
etmeyeceğiz” dedi. Bu konuyla ilgili değer-
lendirmenizi alabilir miyiz?" sorusuna da 
"Az önce de söyledim; imreniyor, gıpta 
ediyor. Bizi, iyi takip ediyor. Bundan mutlu 
oluyorum. Açıkçası bu mutluluğundan 
herhalde bazen ne söyleyeceklerini şaşırı-
yorlar. Yanlış bilgiler de var; uyaralım. 
Davet ediyorum; gelsin, gezelim. Yaptıkla-
rımızı gösterelim, yapacaklarımızı burada 
anlatalım, yerinde gösterelim. Bize mutlu-
luk verir. Ama yanlışlarını düzeltelim. Yani 
biz biyolojik arıtmaya ‘hayır’ dedik, ihaleyi 
iptal ettik falan değil. Biz, biyolojik arıtma-

nın yapılacağı yere, biçimine karşı geldik 
ve Silahtarağa’yı kurtardık. Eyüpsultanlı-
lar, Kağıthaneliler; o güzelim Silahta-
rağa’da 250 bin metrekare, o kadar 
önemsenen Haliç kıyısında, binlerce ağa-
cın yok olacağı projeyi oradan kaldırdık. 
Bunun gibi, örneğin yıllardır ihmal edilmiş 
Şile’yi biz temizliyoruz; yıllardır ihmal 
edilmiş Beykoz’dan Boğaz’a yapılan atık-
ları biz bağlıyoruz sisteme. Yüzlerce nok-
tasında İstanbul’daki su baskınlarını biz 
ortadan kaldırıyoruz. Belki, geçmişteki ar-
kadaşlarının yapamadıklarını, ihmal ettik-
lerini biz yapınca böyle bir psikolojiye 
bürünüyorlar. İnsan heyecanlanınca böyle 
tırnağını yiyerek gıptayla izler; biraz öyle 
izlendiğimi hissediyorum. Bundan da 
mutluluk duyuyorum. Dediğim gibi; dave-
timiz büyüktür. Buyursunlar, gelsinler" ce-
vabını verdi.  

Bu talihsiz bir açıklama 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefete 
yönelik, "Millet açsa, onları da siz doyu-
run" sözlerini de değerlendiren İma-
moğlu, "Bu talihsiz bir açıklama. Yani, 
‘millet açsa’ diye bir tarif olmaz. Milleti-
miz aç, sıkıntısı var. Ama şöyle denseydi 
daha iyi olurdu: ‘Gelin bu sorunu hep be-
raber çözelim. Gelin bu soruna hep bera-
ber katkı sunun, milletin işsizliğine, aşı 
olmayan hanelerin bu sorununa hep be-
raber çözüm bulalım.” Bu, çok kıymetli 
bir söz olurdu. Bu şekilde söylenmesi ta-
lihsizlik. Ama, dün Genel Başkan’ımın da 
ifade ettiği gibi; biz, CHP’li belediyeler 
olarak gerçekten muazzam işler yaptık. 
Bu zor günlerde, sadece İstanbul’da mil-
yarlarca lira ile vatandaşımızın yanında 
olduk. Bunları son faaliyet raporunda da 
rakam rakam açıkladım. Onun için, iyi ki 
bu dönemde biz vardık. İyi ki bu dö-
nemde, vatandaşın yanında olan beledi-
yeler vardı. Olmaya da devam edeceğiz. 
Ama bundan sonra, bu tür sorunların çö-
zümü, ‘Açsa, siz doyurun’ değil, ‘Gelin bu 
sorunu hep beraber çözüm bulalım’ anla-
yışıdır. Zaten biz onu temsil ediyoruz" 
ifadelerini kullandı. 
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CUMHURBASKANI 
BIZE IMRENIYOR!

Mevlüt Başkan 
oldu mu şimdi?

442 bin 415 kişinin gözünün içine baka baka 
Kağıthane Eyüp Sultan Caddesi üstünde bu-
lunan, sit ve yeşil alan gözüken, aynı za-

manda üstünde halı saha olan yere kaçak yapı 
yapılıyor. Belediye Meclis Toplantısı’nda konuyu 
gündeme getiren CHP’li ve İYİ Partili meclis üyele-
rine AKP’li Başkan Mevlüt Öztekin’in “halı sahaya 
güçlendirme yapılıyor” cevabı, meclis üyeleri ve 
oturumu izleyen Kâğıthanelilerde şaşkınlık yarattı. 

 

 
Kağıthane Merkez Mahallesi Eyüp Sultan Cad-

desi’nde yer alan 48 ada 7 parselin imarda yeşil alan 
ve sit alanı gözükmesine rağmen üstüne yapılan kaçak 
kafeyle halı sahaya Başkan Öztekin’in “halı sahaya 
güçlendirme yapılıyor” demesi tepkilere yol açtı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eleştirilerine cevap verdi. "Sayın Cumhurbaşkanı icraatlarımızı ve bizi takip  
etmeyi çok seviyor" diyen İmamoğlu, “Bizi imrenerek izlediğinin de farkındayım. Vardır ya; çok imrenirsen tırnaklarını yer gibi izlersin, sanki beni öyle 

izliyor Ankara’dan. Ne mutlu bana. Bundan mutluyum. Gerçekten sıkı bir takipçimiz olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı. 

Kâğıthaneliler, "genç başkan bizim aklımızla 
alay mı ediyor" diyerek tepkilerini şöyle dile ge-
tirdiler: "Yıllardır belediyenin yanı başında bu-
lunan kaçak kafe ve halı sahanın şimdi de 
içinde ne inşaatı olduğu bilinmeyen bir inşaatın 
milletin gözünün içine baka baka sürdürülmesi 
Kağıthanelileri suçlarına ortak etme anlamına 
geliyor. Biz bu suça ortak olmayacağız. Hangi 

partiden olursa olsun 
Kağıthane’de siyaset 
yapıp da bu hukuksuz-
luğa ve talana karşı ses-
siz kalarak suç ortağı 
olanlar bilsinler ki sizi 
Kağıthaneliler hiçbir 
zaman affetmeyecektir. 
Çocuklarınız ve torunla-
rınızın yüzüne bakama-
yacaksınız. Çünkü bu 
vurdumduymazlığı ne 
unutacağız ne de 
unutturacağız” diyorlar.

AKLIMIZLA ALAY MI EDİYOR? 

Mevlüt Öztekin

Kaçak inşaatla ilgili konuştuğumuz CHP’li 
Ahmet Özdemir, “Pazartesi günü Belediye 
Meclis toplantısında CHP ve İYİ Parti meclis 
üyeleri tarafından gündeme taşındı. Belediye 
Başkanı Mevlüt Öztekin'in cevabıysa belediye-
nin yapmış olduğu bir hukuksuzluğun beyan ve 
itirafı. Meclis üyeleri tarafından halı saha ve 
yanındaki kafenin halihazırda kaçak olduğu, 
yıllardır bu konuda açıklama beklenilmesine 
rağmen ilgililerin cevap vermediği aktarıldık-
tan sonra halı saha içinde devam eden inşaatla 
alakalı yetkililerin bilgisi olup olmadığı so-
ruldu. Bunun üzerine Başkan Mevlüt Öztekin, 
ilgili yerin kamulaştırılmadığını ve tapu sahibi-
nin üstündeki kafe, restaurant ve halı saha ile 
Kağıthane’ye kullanışlı bir alan yarattığını 
ifade etti. Kaçak yapıyı savunmakla birlikte 
halı saha altında arsa sahibinin güçlendirme 
çalışması yaptığını, konuyla ilgili kendisinin 
bilgisinin olduğunu, arsa sahibinin konuyu 
biraz abartarak 1000 m2’lik bir kullanım alanı 
oluşturduğunu ifade ederek belediyenin inşaat 
alanına hafriyat dökerek doldurduklarını ifade 
etti. Olayın halen vahametinin farkında olma-
yışı oldukça düşündürücü" dedi. 

Kimsesizlerin 
kimsesi olarak 
Kağıthane Belediye Baş-
kanı Mevlüt Öztekin’e 
soruyoruz: Kağıthane 
Belediyesi’nde hukuksuz 
imar uygulamalarının 
hangi şart ve koşullarda 
yapılacağı Belediye Baş-
kanı ile ilgili müdürlük-
ler tarafından mı 
belirleniyor?

ARSA SAHİBİ BİRAZ ABARTMIŞ

aliavcu@gazetedamga.com.tr 

KİMSESİZLERİN KİMSESİ 

Ali AVCU
 TEL: 0212 871 36 06 

KANAL İstanbul projesi kapsamında ilk 
köprünün temelinin 26 Haziran’da atı-
lacağını hatırlatılması üzerine İma-
moğlu, "Temel atma töreni diye bir şey 
yok. Şu anda yapılmak istenen; bir 
abur cubur işle, henüz izni alınmamış, 
doğru dürüst kurumlarla yazışma ya-
pılmamış bir biçimde bir başlangıç ya-
pılmaya çalışılıyor. Arkadaşlarımla 
süreci tahlil ediyoruz. İstanbul’un her 
metrekaresinden bizim haberlerimiz 
var. Şu anda araştırma içinde olduğu-
muz, araziler üzerinde yapılan bazı uy-
gunsuz ve hukuka uygun olmayan 
işlemlerin içerisinde bulunuyorlar. Ya-
pılan ve söylenen temel atma işi, as-
lında bir yol yapımı. Kanal ile uzaktan 
yakında ilgisi yok. Ancak onun bile bile 
yapılma biçimi uygunsuz, hukuksuz. 
Süreci analiz ediyoruz. Belki de birkaç 
gün içerisinde bu anlamda yerinden, 
nasıl hukuksuz, usulsüz işlemler yapıl-
dığını vatandaşlarımla paylaşacağım. 
Takip ediyoruz. Bu şehrin teminatı ol-

maya, bu şehrin koruyucusu olmaya 16 
milyon adına söz vermiştim. O tutarlı-
lıkla sonuna kadar, bütün cesaret, mü-
cadele ve azmimizle devam edeceğiz. 
Tek bir vatandaşımız dahi şüphe duy-
masın" açıklamasını yaptı.  

TEMEL ATMA TÖRENİ DİYE BİR ŞEY YOK! 

2 bin 705 aday sınavda ter döktü
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nce 
(İBB) itfaiye eri alımı için yapılan yazılı 
sınavda 2 bin 705 aday, ter döktü.  
Yazılı sınavı ile parkur sınavından  
alacakları puanların ortalaması en  
yüksek olan 541 aday, itfaiye eri olarak 
göreve başlayacak. 
İBB, İstanbul İtfaiye Amirliği’nde görev-
lendirilmek üzere 541 itfaiye eri alımı 
için bugün yazılı sınav yaptı. KPSS, pua-
nına göre seçilen 2 bin 705 aday, Yeni-

kapı Dr. Kadir Topbaş Sanat ve Gösteri 
Merkezi’nde yapılansınava girdi. Sı nava 
giren adayların aileleri ise, dışarıda 
bekledi. Türkiye’nin çeşitli illerinden 
gelen adaylar, bugün yapılan yazılı sına-
vın ardından, uygulamalı parkur sına-
vına girecek. İki sınavdan alacakları 
puanların ortalamasında başarıya ula-
şan 541 aday, eğitimlerini tamamladık-
tan sonra İstanbul İtfaiye Amirliği 
kadrosunda göreve başlayacak. 

Ekrem 
İmamoğlu

Ahmet Özdemir



İ stanbul’da üretimin kalbi Başakşehir Or-
ganize Sanayi Bölgesi’nde yer alan Der-
san Sanayi Sitesi’nin dönüşümüyle 

hayata geçirilen Trios 2023 kompleksinin göz 
bebeği İstmall AVM, yarın (Cumartesi) satış 
ofisinde düzenlenecek lansman ile yatırıma 
açılıyor… 250 milyon TL maliyet tutarına 
sahip AVM projesini hayata geçiren BİOS 
Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Aytekin, 
‘tüketim değil üretim AVM’si’ dediği proje için 
“Yerin altında, TIR giriş-çıkışlı toplam  
40 bin metrekare sanayi alanında üretim 
yapan yatırımcı, asansörle ürettiği malı  
satacağı AVM mağazalarına, aynı asansörle 
yönetim ofislerine ulaşabilecek.  
Bu bizim en büyük hayalimizdi” dedi.  
İstmall AVM’nin İkitelli Organize Meyda-
nı’nda, belediye binasının tam karşısında, Sü-

leyman Demirel Bulvarı üzerindeki konu-
muyla yatırımcısına büyük bir avantaj sağla-
dığını belirten Aytekin,  
“Kentsel dönüşüm kadar sanayi dönüşümü 
de önemli. Üzerinde üç kat AVM mağazaları 
bulunan sanayi dönüşümü gerçekleştirdik. 
310 bağımsız bölümden oluşan İstmall’da 
elektrik gücü yönetimine, koku filtreli mekanik 
odalara sahip tasarıma dikkat ettik.  
Akıllı ev sistemi sanayiye uygulandı, üretim ve 
satış alanları akıllı mobilizasyon ve interkom 
ile donatıldı.  
Projenin Kanal İstanbul’a, Atatürk ve İstan-
bul Havalimanı’na yakın konumu çok özel” 
diye konuştu. 

‘Drone taksiye hazırız’ 

İstmall AVM; üç etapta 90 ila 400 metrekare 

arası 24 atölye, 700 ila 2500 metrekare arası 
30 fabrika sahası, 100 ila 145 metrekare arası 
105 mağaza ve 62 ila 305 metrekare arası net 
büyüklüklere sahip 140 adet home ofis’ten 
oluşuyor. Haziran 2023’te teslim edilmesi 
planlanan İstmall AVM’de üretim ve  
mağaza alanlarının tavan yüksekliği  
6 metre, ofis alanlarının 3.80 metre olduğunu 
belirten Remzi Aytekin, “İki kule üstünde  
helikopter pisti var ve drone taksi kullanımına 
şimdiden hazırız” dedi. 

Yabancı ilgisi çok  

Projede vatandaşlığa uygun satışların başla-
dığını dile getiren Aytekin, lansman öncesinde 
yüzde 48’i tamamlanan satışların satışların 
yüzde 10’unu yabancı yatırımcıya yaptıklarını 
da sözlerine ekledi.
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Çorlu’nun yeni sanayisi kazandırmaya başladı
Demir Grup, 800 milyon TL’lik yatırımla Çorlu 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde 242 bin 400 metrekare alan üzerine inşa ettiği 
Demir Eko-San Sanayi Sitesi’nde yatırımcısına kazandırmaya başladı. Yüzde 40’ı tamamlanan proje, 6 ayda yüzde 20 kazanç  
sağladı. Projeyi değerlendiren Hamit Demir, “Bir yer alıp sonrasında ikincisini alan var. Türkiye’nin öncü iş insanlarından toplu 
satın almalar oldu. 5-6 kurumsal firma ile anlaştık. Bir yatırımcımız tüm torunlarına 1’er adet imalathane satın aldı” dedi…

Başakşehir’e tüketim değil 
üretim AVM’si: İSTMALL

TL ile vadeli satışla ‘lüks ötesi’

Evora markalı yaşam Denizli’de başladı

DAP Yapı, İstanbul’da lüksün simge semti Nişantaşı’nda lüksün ötesini tanımlamaya 
hazır… Ziya Yılmaz, “Nişantaşı’ndaki konutlar dövizle satılırken biz Türk Lirası ile 
vadeli satış yaparak yüzde 100’den fazla kazanç sağlayacağız” dediği Nişantaşı Koru 
için şu tespiti yaptı: “Yıllar sonra bile değerine değer katacak bir eser olacak"

ÇORLU 1. ORGANİZE Sanayi Bölgesi’nde 
Demir Grup tarafından hayata geçirilen Demir 
Eko-San Sanayi Sitesi, 6 ayda yüzde 40 satış ve 
yüzde 20 prim oranına ulaştı. Enerjisini ve su-
yunu kendisi üreten yaklaşımıyla “Geleceğin 
Kazandıran Projesi” olarak tanımlanan pro-
jede, kurumsal yatırımcılar yerini almaya baş-
ladı. Proje; 242 bin 400 metrekarelik alan 
üzerinde, 6 blok halinde yükselen, 362 adet 
ruhsatlı imalathane, 65 dükkan, 3000 kişilik 
fuar, kongre, balo, toplantı salonları, kafe ve 
restoranlardan oluşuyor.  
Ağırlıklı olarak toplu alımların gerçekleştiği pro-
jede, torunlarına miras bırakmak için yatırım 

yapan yatırımcıların olduğunu belirten Demir 
Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir, 
“Projemizin sağladığı yüksek prim potansiyeli 
yatırımcıları cezbediyor. Müşterilerimiz 2 yer 
birden alıyor ya da 1 yer alıp sonrasında tekrar 
2’ncisini satın alıyor. Türkiye’nin ileri gelen iş in-
sanlarından toplu satın almalar oldu. 5-6 ku-
rumsal firma ile anlaşma sağladık. Bir 
yatırımcımız tüm torunlarına 1’er adet imalat-
hane aldı” dedi. 

Geri alım garantisi  

Projenin İstanbul’un Avrupa’ya açılan kapısı 
olarak sahip olduğu merkezi konumu, Kanal 

İstanbul projesine yakınlığı ve üst düzey dona-
nımı ile “Geleceğin Kazandıran Projesi” olarak 
tanımlandığını ifade eden Hamit Demir, “Tüm 
Demir Grup projelerinde olduğu gibi Demir 
Eko- San Sanayi Sitesi projesinde de sunduğu-
muz peşin alımlarda, teslimde yüzde 35  geri 
alım garantisi kampanyamıza çok güzel dönüş-
ler aldık. Yatırımcılarımız, kampanyamızı ol-
dukça avantajlı buldu. Satışlarımızı tetikleyici 
bir adım atmış olduk” dedi. 

50-50 kazanç 

Demir Eko- San Sanayi Sitesi olarak çok sa-
yıda iş koluna ev sahipliği yapacaklarına deği-
nen Hamit Demir, şunları söyledi: “Organize 
Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösterdiğimiz için 
elektrik, otomasyon, ambalaj, etiket, plastik sek-
törlerinden döküm, galvanize kadar geniş bir 
yelpazemiz var. Bu geniş yelpaze bizlere satış 
konusunda da aynı çeşitliliği sağladı. Şu ana 
kadar satışların yüzde 50’sini kullanıcılara, 
yüzde 50’sini yatırımcılara yaptık. İnşaatın 
yüzde 40 seviyesini tamamlandık. Teslimler 
2022 Ağustos'ta başlayacak. Teslimlerin başla-
yacağı tarihe kadar en az yüzde 100’ü aşan bir 
prim bekliyoruz. Projemiz sadece yatırımcısına 
değil, yer aldığı bölgeye de katma değer sunu-
yor. Projemizle beraber Çorlu 1. OSB’de arsa 
fiyatlarında yüzde 50’ye yakın artış yaşandı”.

EMLAK Konut GYO’nun hasılat payla-
şım modeli kapsamında Teknik Yapı ta-
rafından Denizli’de gerçekleştirilen Evora 
Denizli’de yeni bir yaşamın kapıları 
açıldı. Projede 44’ü ticari 795’i konut 
olmak üzere toplam 839 bağımsız bö-
lümden oluşan ilk etabın teslimleri baş-
ladı. Toplamda 1.556 daire 75 ticari ünite 
olarak planlanan projede, 520 dairede 
yaşam şimdiden başladı. 44 ticari ünite-
den oluşan Evora Cadde’de ise bölgenin 
ve projenin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak, 
restaurantlar, cafeler, tekstil ve perakende 

markaları yerini almaya başlıyor. Büyük 
market zinciri, kuaför ve eczane, Evora 
Cadde’de faaliyete başladı. Projenin 
müşteri profili; doktor, avukat, öğretmen, 
akademisyen, tüccar, devlet memuru, 
bankacı, iş insanları ve özel sektörde çalı-
şan Denizli’nin seçkin ailelerden oluşu-
yor. 

Yüzde 125 kazandırdı 

 “Yaşanan ekonomik sorunlar, pan-
demi salgını gibi olağanüstü etkenlere 
rağmen, izlenen doğru politika ve 

karşı tedbirler, Türkiye ekonomisi ve 
inşaat sektörünü ayakta tuttu” diyen 
Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Umut  
Durbakayım, Denizli'nin yaşam ve ya-
tırım projesi Evora Denizli'den daire 
alanların ise 3,5 yılda yüzde 125 ka-
zandığının altını çizdi. 
Projenin aile yaşamı odak alınarak 
gerçekleştirildiğine vurgu yapan Umut 
Durbakayım,  ilk etapta yer alan 3+1 
ve 4+1 tipi dairelerin tamamının sa-
tılmış olmasının da bu öngörünün 

doğruluğunu desteklediğini söyledi. 

Denizli’nin devi 

Residence, Home Office ve ticari birim-
ler olmak üzere toplam 1.631 bağımsız 
bölümden oluşan Evora Denizli projesi 
2 ticaret ve 6 konut olmak üzere toplam 
10 ayrı parselden oluşuyor. Toplam bü-
yüklüğü 115 bin 291 metrekare arsa üze-
rine yükselecek olan Evora Denizli 
projesinde özel okul ve devlet okulu, ay-
rıca temel ve sosyal ihtiyaçların karşıla-
nacağı Evora Cadde’de yer alıyor.

Remzi  
Aytekin

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi 
Bölgesi’nin meydanında BİOS Yapı 
tarafından gerçekleştirilen sanayi 
dönüşümü ‘Geleceğin Sanayi ve 
TicaretKompleksi’ni ortaya çıkardı:  
İstmall AVM… Tasarımı Avrupa’dan 
ödül alan AVM, yeraltındaki 40 bin 
metrekare sanayi alanı, üstündeki 
mağazaları, yönetim ofisleri, he-
likopter pisti bulunan iki kulesiyle 
dikkat çekiyor… Remzi Aytekin, 
“Geleceğin kompleksinde yer almak 
isteyenleri bekliyoruz” dedi 

DAMGA EMLAK

Emre 
KULCANAY
imarpanosu@gmail.com

Ziya Yılmaz

Hamit 
Demir

Umut 
Durbakayım

DAP Yapı, Emlak Konut güvencesiyle 
Nişantaşı’nda hayata geçirdiği Nişan-
taşı Koru projesinde bölgedeki ‘dövizle 
konut satışı adeti’ni bozarak ‘lüks ötesi’ 
olarak tanımlanan konutları Türk Lirası 
ile vadeli satış yapacak. DAP Yapı Yö-
netim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz’a 
göre bu satış, konut alıcısını hem kur 
riskinden koruyacak; hem doğru bir ya-
tırım yaparak kazanç elde etmelerini 
sağlayacak, hem de sağlıklı ev konsep-
tiyle sağlıklı ve güvenli bir yaşam sahibi 
yapacak. 

Kazanç katlanacak 

Nişantaşı Koru ile sadece Türkiye’de 
değil dünyada da parmakla gösterilecek 
bir proje geliştirdiklerinin altını çizen 
DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı 
Ziya Yılmaz, “Emlak Konut GYO gü-
vencesi ve Dap Yapı vizyonuyla hayata 
geçecek olan bu proje; iki kıtayı birbi-
rine bağlayan dünya başkenti İstan-
bul’umuzun gözbebeği Nişantaşı’nda, 
yıllar sonra bile değerine değer katacak 
bir eser olacak” dedi. Nişantaşı bölge-
sindeki konutların neredeyse tamamının 
döviz ile satıldığına dikkat çeken Yılmaz 
şunları söyledi:  

“Biz Dap Yapı olarak, dövizin ağırlıklı 
olduğu bu piyasada Türk lirası ile vadeli 
satış yaparak, konut alıcısını hem kur 
riskinden koruyor hem doğru bir yatı-
rım yaparak kazanç elde etmelerini sağ-
lıyor hem de sağlıklı ev konseptimizle 
sağlıklı ve güvenli bir yaşam sunuyoruz. 
Nişantaşı ve civarında yer alan bölgede 
son 10-15 yılda yapılan konutların pi-
yasa değerlerini incelediğimizde, ön 
talep dönemi fiyatlarımızın bölgenin 
yüzde 40 altında olduğunu görüyoruz. 
Bu nedenle projemizin yüzde 100’ün 
üzerinde bir prim potansiyeli olduğunu 
söyleyebiliriz.” 

City’s ve Abdi İpekçi arasında 

Nişantaşı Koru projesi, San Francis-
co'daki Union Square ve New York’taki 
5. Cadde gibi Dünyanın önde gelen lüks 
ve prestijli markalarının yer aldığı Abdi 
İpekçi Caddesi’ne 650 metre, City’s 
Alışveriş Merkezi’ne ise 300 metre me-
safede bulunuyor. 85-760 metrekare 
arasında farklı yaşam seçenekleri sunu-
lan ve az sayıda daire bulunan proje-
deki yaşam alanlarının tamamı yüksek 
tavanlı, geniş ve ferah daire planları ile 
sunuluyor.



B irleşmiş Milletler (BM) 
Uluslararası Ceza Mah-
kemeleri Rezidüel Meka-

nizması (IRMCT) Temyiz 
Dairesi, Ratko Mladiç hakkındaki 
Temyiz Davası’nda nihai kararını 
8 Haziran’da verdi. Mekanizma 
bu davada önceki soykırım mah-
kumiyetini onadı ve Mladiç’in 
müebbet hapis cezasını yeniden 
onayladı. Böylece Bosna soykırı-
mının bir safhası daha nihayete 
ermiş görünüyor. “Bosna Kasabı” 
olarak adlandırılan Ratko Mladiç, 
Mayıs 1992’den itibaren Bosnalı 
Sırp ordusunun komutanı ve ülke 
genelinde Boşnak Müslümanlara 
karşı işlenen üç buçuk yıllık soykı-
rımın en kilit isimlerden biriydi. 
Generalin sergilediği acımasızlık, 
Temmuz 1995’te Srebrenitsa’da 
meydana gelen ve soykırımın en 
cani evresini teşkil eden katliam-
larla tam anlamıyla sergilenmiş 
oldu. BM’nin güvenli bölgesi 
Srebrenitsa’nın ele geçirilmesi ve 
ardından gelen toplu infazlar, 
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra 
Avrupa’da en iyi belgelenmiş ve 
en çok insan tarafından bilinen 
suçlar oldular. 

Sayısız insan katletti 

Mladiç 1995’te suçlanmasına rağ-
men ancak on altı yıl sonra, 
2011’de yakalanıp tutuklandı. 
Mladiç bu süre boyunca resmi-
yette bir kaçaktı, oysa gerçekte, 
sonradan ortaya çıkan fotoğraf ve 
videoların da gösterdiği gibi Sır-
bistan’da rahat bir hayat yaşıyor, 
hatta sosyal etkinliklere katılı-
yordu. Mayıs 2012’de başlayan 
duruşmasına 592 tanık katıldı ve 
binlerce kanıt sunuldu. Kasım 
2017’de soykırım, insanlığa karşı 
işlenen suçlar ve savaş hukuku ve 
geleneklerini ihlal etmekten suçlu 
bulunarak ömür boyu hapis ceza-
sına çarptırıldı. Mladiç’in Srebre-
nitsa soykırımındaki acımasız 
rolü Bosnalı yönetmen Jasmila 
Zbaniç’in ödüllü ve Oscar adayı 
“Quo vadis, Aida?” filminde canlı 
bir şekilde tasvir edildi. (2020). 
Mladiç’in Srebrenitsa’daki soykı-
rım harekâtı,  
Bosna’nın doğusundaki Boşnak 
Müslüman nüfusu yok etti, sa-
dece Drina nehri kıyısındaki Go-
rajde şehri Bosnalı Sırp generalin 
caniliğinden salim kalabildi. Mla-
diç ve uşakları, Srebrenitsa’yı ele 
geçirdikten sonraki günlerde 8 bin 
700’den fazla Boşnak Müslüman 
erkek ve çocuğu infaz etti. 
1992’den Temmuz 1995’e kadar 
Bosna’nın doğusunda sayısız 
insan katledilmişti. 

Avrupa'nın rezil gerçekliği 

Ancak Mladiç ve siyasi patronu 
Radovan Karaciç’in suçları ne 
Temmuz 1995’te başladı ne de bı-
raktıkları miras savaşın sona er-
mesiyle birlikte herhangi bir yere 
kayboldu.  
Nitekim, Karaciç ve Mladiç, ülke-
nin kuzeybatısındaki toplama 
kamplarından Saraybosna kuşat-
masına ve doğuda Sırbistan sını-
rındaki BM güvenli bölgelerinin 
kuşatılmasına kadar Bosna gene-
linde bir soykırım harekâtı gerçek-

leştirdiler. Halkın üstüne saldıkları 
terör dalgasının dokunup da bir 
şekilde zarar vermediği hiçbir 
Boşnak olmadı. Savaşın bitimin-
den yirmi altı yıl sonra hâlâ toplu 
mezarlar keşfediliyor. Savaşın 
kendilerinde maddi-manevi yara-
lar açtığı sayısız insan yaşadıkları-
nın tesirinden bunca yıl sonra 
hâlâ kurtulabilmiş değiller. Kökle-
rinden koparılan meçhul sayıda 
Boşnak dünyanın dört bir yanına 
dağıldı.  
Sadece yeni nesil Boşnaklar değil, 
ülkenin diğer milletlerinden olan 
gençleri de ebeveynlerinin ve on-
ların bir üst neslinin yaralarını te-
vârüs ederek savaşın gölgesinde 
büyüyor. Yirminci yüzyılın sonla-
rında Avrupa’da işlenen en rezil 
suçlardaki rolleri nedeniyle -şu 
anda 75 ve 79 yaşlarında olan- 
Karaciç ve Mladiç ömür boyu 
hapis cezasına çarptırıldılar.  
Hayatlarının geri kalanını Avrupa 
hapishanelerinde geçirecekler. Ne 
var ki BM mahkemesinin kararı-
nın, ardında tartışmalı bir miras 
bıraktığını da ifade etmeliyiz. 
Mahkeme süreci ve kararı önü-
müzdeki yıllarda kesinlikle tartışı-
lacaktır. Fakat bu uluslararası 
yargı organı, en azından, bir de-
rece adalet sunabilmiştir. Zira 
bundan 20 yıl önce,  
Karaciç ve Mladiç’in suçlarından 
dolayı yargılanıp yargılanmaya-
cakları bile meçhuldü. Balkan-
larda zaten yaygın olan, işlenen 
suçların failin yanına kalması kül-
türü, savaş suçları mahkemesi ol-
masa çok daha kötü bir seviyede 
olacaktı. 

Zafercilik anlayışı 

BM mahkemesinin geride bırak-
tığı mirasın başka bir tarihi bo-
yutu daha var. Geçen yüzyılda 
Boşnak Müslümanlara karşı işle-
nen soykırım maksatlı şiddet suç-
larından ilk defa 1992-1995 
arasında işlenenler uluslararası 

bir yargı kurumu tarafından ta-
nındı ve suçlular yargılandı. 
Ancak mahkemenin iki önemli ek-
sikliği söz konusu olmuştur. Birin-
cisi, Eski Yugoslavya Uluslararası 
Ceza Mahkemesi (ICTY) ve şim-
diki Rezidüel Mekanizma, “soykı-
rımın yerelleştirilmesi” olarak 
adlandırılabilecek bir işe imza 
atmış oldu. Adli hakikati ortaya 
koyarken, üç buçuk yıllık soykırı-
mın boyutu ve kapsamını 1995’in 
Temmuz’unda Srebrenitsa’da ya-
şanan birkaç güne indirgediler. 
Bazı gözlemcilerin de belirttiği 
gibi, soykırımın hukuken tespit 
edilen tek kısmı, açıkça inkâr edi-
lemeyen kısmıydı. Soykırım ey-
lemlerini Srebrenitsa’yla 
sınırlandırma yaklaşımı, yerel, 
bölgesel ve uluslararası soykırım 
inkârcılarına, Temmuz 1995’ten 
önce işlenen diğer tüm soykırım 
suçlarının üstünü örtmek için üs-
tüne atladıkları bir fırsat sunuyor. 
Mahkemenin ikinci büyük eksik-
liği, soykırımın failleri için ölüm 
cezasının olmamasıdır. Şu anda 
79 yaşında olan Mladiç, sadece 
Srebrenitsa’da 8 bin 700’den fazla 
Boşnak’ın ölüm emrini verip 
sonra da infaz edilmelerine riayet 
ettiği için günlerinin geri kalanını 
bir Avrupa hapishanesinde geçire-
cek. Ancak müebbet hapis cezala-
rına rağmen Karaciç ve Mladiç, 
Sırp Cumhuriyeti’nde baş tacı 
edilmeye devam ediyorlar. Hatta 
soykırım inkârı kültürü ve – Bos-
nalı-Avustralyalı akademisyen 
Hariz Halilovich’in duruma ya-
kıştırdığı tabirle – “zafercilik”  
gelişip büyüyor.

AVRUPA Birliği (AB) Komsiyonu 
Başkanı Ursula von der Leyen ve 
AB Konseyi Başkanı Charles 

Michel, İngiltere'nin ev sahipliğinde yapıla-
cak G7 Zirvesi hakkında Brüksel'de basın 
toplantısı düzenledi. G7'nin benzer düşü-
nen ve ortak değerleri paylaşan ülkelerden 
meydana geldiğini anımsatan Von der 
Leyen, toplantıda Kovid-19, salgının eko-
nomik etkileri, kurallara dayalı ticaret sis-
temi, uluslararası ilişkiler, çevre, eğitimin 
durumu gibi çeşitli başlıkları ele  
alacaklarını söyledi. 
Von der Leyen, AB ülkelerinin aralık ayın-

dan bu yana toplam 700 milyon doz aşı 
ürettiklerini ve bunun 350 milyon dozunu 
90'ın üzerinde ülkeye ihraç ettiklerini belir-
terek, diğer üretici ülkelerin de aşı ihraç et-
mesi gerektiğini vurguladı. Aşı ihracatına 
rağmen AB'nin aşılamada hızla ilerlediğine 
dikkati çeken Von der Leyen, "AB ülkelerin-
deki yetişkin nüfusunun yüzde 50'den faz-
lasına en az bir doz aşı uygulandı. Bugün 
100 milyon Avrupalı tam olarak aşılanmış 
durumda." dedi. 
Von der Leyen, araştırmacıların salgının 
kaynağını belirlemek için ihtiyaç duyulan 
her yere erişebilmesi gerektiğini belirterek, 

"Koronavirüsün kökenlerini öğrenmemiz 
büyük önem taşıyor." diye konuştu. 

Kuzey İrlanda Protokolü uygulanmalı 

Toplantı çerçevesinde İngiltere ile AB ara-
sında Brexit anlaşmasının Kuzey İrlan-
da'da uygulanması konusunu İngiltere 
Başbakanı Boris Johnson ile görüşecekle-
rine işaret eden Von der Leyen, İngiltere'nin 
yapılan anlaşmalarda tek taraflı değişiklik 
yapmaması ve Kuzey İrlanda Protokolü'nü 
tam olarak uygulaması gerektiğini ifade 
etti. Brexit anlaşmasının bir parçası olan 
Kuzey İrlanda Protokolü, Birleşik Krallık'ın 

parçası olan Kuzey İrlanda ile AB üyesi İr-
landa Cumhuriyeti arasındaki ticareti dü-
zenliyor. Protokole göre Brexit'e rağmen 
Kuzey İrlanda, AB'nin gümrük birliği ku-
rallarına tabi olmaya devam ediyor. Kuzey 
İrlanda'nın Birleşik Krallık'ın geri kalanıyla 
ticareti ülke limanlarında gümrüğe tabi tu-
tuluyor. Birleşik Krallık'ın bu durumda de-
ğişikliğe gitmeye çalışması AB tarafını 
rahatsız ediyor. AB Konsey Başkanı Michel 
de sağlık alanında küresel iş birliğinin öne-
mini vurgulayarak, "Dünyanın hızlı bi-
çimde aşılanmasını sağlamamız gerekiyor." 
ifadesini kullandı.

Avrupa ülkeleri için her şey yolunda 
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AB Komsiyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “AB ülkelerindeki yetişkin nüfusunun yüzde 50’den  
fazlasına en az bir doz aşı uygulandı. Bugün 100 milyon Avrupalı tam olarak aşılanmış durumda” dedi 

İsrail hiç  
değişmiyor

KUDÜS İslami Vakıflar İdaresinden 
yapılan yazılı açıklamada, 136 fa-
natik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'nın 

güneybatısındaki El-Meğaribe (Fas) Kapı-
sı'ndan Harem-i Şerif'e baskın düzenlediği be-
lirtildi. İsrail polisi korumasındaki Yahudi 
grubun Harem-i Şerif'in avlularında dolaştık-
tan sonra Mescid-i Aksa'dan ayrıldığı kayde-
dildi. Hafta başından bu yana Harem-i Şerif'e 
baskın çağrıları yapan fanatik Yahudilerin öğ-
leden sonra da girişlerini sürdürmeleri bekle-
niyor. Fanatik Yahudilerin Harem-i Şerif'e 
düzenlediği bu tür baskınlar bölgede gerginli-
ğin tırmanmasına neden oluyor. 
Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 
Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına 
göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukadde-
sat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar 
İdaresinin himayesinde bulunuyor. Ancak Ya-
hudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olma-
dan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde 
kutsal mabede giriyor. Bu girişleri baskın ola-
rak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, 
Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğine 
işaret ediyor. 

İsrail polisinin eşlik ettiği yüzü aşkın 
fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu 
Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulu-
nan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi 

BOSNA KASABINA NE  
CEZA VERILSE AZ!

T.C. 
İSTANBUL ANADOLU 

12. İCRA DAİRESİ 
2019/871 TLMT.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de                    Basın: (1389963)

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI 
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup: 
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulun-
madığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, ar-
tırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan 
alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini 
geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna 
kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı 
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden 
önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belir-
tilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği 
takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya 
numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 08/06/2021 
 
 1.İhale Tarihi : 12/07/2021 günü, saat 11:30 - 11:35 arası. 
 2.İhale Tarihi : 30/07/2021 günü, saat 11:30 - 11:35 arası. 
 İhale Yeri : İSTANBUL ANADOLU ADALET SARAYI MEZAT SALONU 2 KARTAL/İSTANBUL 
 No Takdir Edilen Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 

Değeri TL.  
 1 115.000,00 1 %1 34eld14 Plakalı , 2006 Model , KIA Marka , SPORTAGE 2.0 DSL 

EX A/T DVD Tipli , D4EA7H332316 Motor No'lu , 
U6YJE55188L018179 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi  
Otomatik , Rengi Siyah , Araç krem renk deri döşemeli,  
Sunrooff'lu anahtarı ve ruhsatı yoktur. Aracın kısmi hasarları  
mevcuttur. Sol ön çamurluk, sol arka çamurluk, sol arka  
kapı kısmi ezik, arka tampon kısmi hasarlı, ön kaputta kısmi  
çizikler, kullanımdan kaynaklı muhtelif ezik ve çizikler mevcuttur.  
İç döşemelerinde deformasyon ve lekelerin vardır. 

(İİK m.114/1, 114/3) 
NOT: SATIŞA ÇIKARILAN 34 ELD 14 PLAKALI ARACI GÖRMEK İSTEYEN İHALE KATILIMCILARI 
SULTANBEYLİ YEDİEMİN OTOPARKI (ADİL MAH. YAKUPHAN CAD. SOMUNCU SK. NO: 5-6 
SULTANBEYLİ/ İSTANBUL) ADRESİNDE GÖREBİLİRLER. 
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.

Örnek No: 25*

BM mahkemesinin “Bosna Kasabı” olarak adlandırılan Ratko Mladiç hakkındaki temyiz davasında soykırım mahku-
miyetini ve müebbet hapis cezasını onaylamasıyla Bosna soykırımının bir safhası daha nihayete ermiş görünüyor

SİYASİ bir oluşumun kurucularının 
uluslararası bir mahkeme tarafından 
soykırım, savaş suçları ve insanlığa 
karşı suçlardan mahkûm edildiği ör-
nekleri tarihte bulmak kolay değildir. 
Kurucular hapiste olsa da siyasi pro-
jeleri yaşamaya devam ediyor. DHA 

Siyasi projeleri yaşıyor 
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SULTANGAZİ Belediyesi 
Prof. Dr. Necmettin Erbakan 
Bilim ve Kültür Merkezi'nde 

öğrencilerinin eserlerinden oluşan 
‘Sultanşehir Resim Sergisi’ sanatsever-
lerle buluştu. Pandemi dolayısıyla yüz 
yüze gerçekleştirilemeyen bilim ve 
sanat çalışmalarını internet ortamında 
devam eden merkezde eğitim alan 32 
öğrenci, 5 aylık bir çalışma sonrası re-
simlerini tuvale aktardı. Sergide; kara-
kalem, akrilik tuval, yağlı boya tuval 
gibi farklı kategorilerde resimlere yer 
verildi. 48 esere ev sahipliği yapan 
sergi, Sultangazi’nin birbirinden güzel 

mekânlarından hareketle ‘Sultanşehir 
Resim Sergisi’ adını aldı. Sergide, pan-
demi dolayısıyla gerçekleştirilemeyen 
23 Nisan Resim Sergisi’nden eserlere 
de yer verilecek. 

Sanatçılar için önemli bir adım 

Serginin açılışını gerçekleştiren Sultan-
gazi Belediye Başkanı Av. Abdurrah-
man Dursun, “Bugün burada 
Sultangazi Bilim Merkezimizdeki ilk-
okul ve ortaokul çağındaki 32 güzel ço-
cuğumuzun eserlerini görüyoruz. 
Çocuklarımız bilim merkezimizde kısa 
sürede bir eğitim aldılar, eğitimleri so-

nucunda 48 resim çalışmasını ortaya 
koydular. Esasında bu çocuklar gönül-
lerini ortaya koydu, sanata karşı olan 
duygularını ifade etti. Biz de gençlerin 
kültür, sanat ve sporla buluşmalarını 
önemsiyoruz. Ben bütün yavrularımıza 
bu güzel eserleri ortaya çıkardıkları için 
canı gönülden teşekkür ediyorum. Eğit-
menlerimiz de çok emek verdi ve onlara 
teşekkür ediyorum. Geleceğin sanatçı-
larını ortaya çıkarmak adına önemli bir 
adım attılar” dedi. 

Pandemi onları engellemedi 

Pandemi şartlarına rağmen öğrencile-

rin eğitimlerini aksatmadığına dikkat 
çeken Av. Dursun, “Online eğitim dö-
nemin ortaya çıkardığı sürprizlerden. 
Eğitim alan 32 öğrencimizin 10 tane-
siyle yüz yüze eğitim gerçekleştirdik. 
Eğitimlerini yüz yüze aldılar ve kalan 
22 öğrencimiz online üzerinden hoca-
larla dijitalde bir araya gelerek resim 
nasıl çizilir, gölgelendirme nasıl yapılır? 
bunların çalışmasını yaptı. Pandemi 
şartlarına rağmen öğrencilerimiz bu 
güzel resimlerin ortaya çıkmasına katkı 
sağladı” diye konuştu. Sergi, Sultanşe-
hir Sanat Sokağı’nda 3 gün boyunca 
sanatseverlerle buluşacak. DHA 

Geleceğin ressamları hayal güçlerini tuvale yansıttı

ÜSKÜDAR Üniversitesi, 1 Mart 
2020 – 1 Mart 2021 dönemin-
deki sosyal medya performansı 

ile ‘Social Media Awards Turkey 2021’ tö-
reninde ödüle layık görüldü. Jüri Ödülleri, 
Veri Analitiği Ödülleri ve Grand Prix olmak 
üzere üç ana bölümden oluşan organizas-
yonda 55 binden fazla sosyal medya hesabı 
incelendi. Sosyal medyayı tüm boyutları ile 
ele alan ödül organizasyonunda 60 jüri 
üyesi yer aldı. 

Yüksek performans ödül getirdi 

Sosyal medya platformlarında sağladığı 
güncel ve önemli bilgi akışları ile 350 binin 
üzerinde takipçiye ulaşan Üsküdar Üniver-
sitesi, ‘Social Media Awards Turkey 2021’ 
organizasyonunun ‘Veri Analitiği Bölü-
mü’nde önemli eğitim kurumları ile yarıştı. 
Social Brands Veri Analitiği Ödülleri, 50 
farklı sektörden markaların sosyal medya 
performanslarının analitik olarak incelen-
mesi ile tamamen sosyal medya verilerine 
dayalı olarak belirlendi. Üsküdar Üniversi-
tesi, bu bölümde yer alan ‘Vakıf Üniversite-
leri’ kategorisinde gümüş ödülün sahibi 
oldu. 

Sürekli bilgi akışı sağlanıyor 

Üsküdar Üniversitesi, başta Kurucu Rektör 
Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan olmak 
üzere Prof. Dr. Sinan Canan, Prof. Dr. 
Sevil Atasoy, Prof. Dr. Haydar Sur, Prof. 
Dr. Tayfun Uzbay, Prof. Dr. Deniz Ülke 
Arıboğan, Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, 
Prof. Dr. Mehmet Zelka ve Doç. Dr. Aylin 
Tutgun Ünal gibi Türkiye’nin önde gelen 
akademisyenleri ile sosyal medya platform-
larında büyük ilgi toplayan paylaşımlar 
gerçekleştiriyor. 

Sosyal medya önemli 

Yakın zamanda Prof. Dr. Nevzat Tarhan 
editörlüğünde Sosyal Medya Psikolojisi 
adlı kitabı okuyucular ile buluşturan Üskü-
dar Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni 
Medya ve Gazetecilik Bölümünden Doç. 
Dr. Aylin Tutgun Ünal, “Günümüzde sos-
yal medya platformları artık sadece anı 
paylaşımı yapılan, sosyal ilişkiler kurulan 
bir alan olmaktan çıkarak geleneksel med-
yanın yerini almaya başladı. En güncel 
haber ve bilgi akışları sosyal medya plat-
formları ile dünyaya ulaşıyor. Takipçiler de 
doğal olarak sosyal medya platformlarını 
sürekli aktif olarak kullanan kurumları 
takip ediyor. Bu anlamda Üsküdar Üniver-
sitesi’nin Social Media Awards Turkey 
2021 organizasyonunda almış olduğu bu 
ödül, performansının ne kadar değerli ol-
duğunun görülmesi açısından büyük önem 
taşıyor.” dedi.
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Sosyal medyadaki etkinliği ile  
takipçilerine ve abonelerine aktif 

bilgi akışı sağlayan Üsküdar  
Üniversitesi, ‘Vakıf Üniversiteleri’ 

kategorisinde ödüllendirildi 

UNESCO Dünya Kültür Mirası 
Listesine 1985 yılında alınan, 
her yıl yerli ve yabancı çok sa-

yıda turisti konuk eden, peribacaları ve 
balon turlarıyla ünlü Kapadokya, kültürel, 
tarihi ve doğal güzellikler arasında tatil 
yapmak isteyenlerce tercih ediliyor. Yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelenin 
başladığı 2020 yılı mart ayından 1 Ocak 
2021'e kadar 727 bin 354, bu yılın ocak-
nisan döneminde ise 271 bin 999 turistin 
ziyaret ettiği bölgede, kontrollü normal-
leşme ile hareketlilik yaşanıyor. Göreme 
Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı 
Mustafa Durmaz, AA muhabirine, bölge-
deki konaklama tesislerindeki doluluk ora-
nının yüzde 30 seviyesine ulaştığını, ileriki 
süreçte talebin artmasını beklediklerini be-
lirtti. 2019 yılında 4 milyona yakın yerli ve 
yabancı turistin geldiği Kapadokya'nın ge-
lecek yıllarda eski günlerine kavuşmasını 
beklediklerini ifade eden Durmaz,  

"Haziran ayı ile beraber geçen yıla kıyasla 
nispeten artış var. Bu yıl gelecek turist sayı-
sının 2020'ye göre yüzde 50 artmasını  
bekliyoruz.  
Önümüzdeki aylarda aşılanma oranı art-
tıkça misafir sayımızın da yükseleceğini 
düşünüyoruz. Kapadokya’nın turizmde 
çok çabuk toparlanacağına inanıyoruz." 
diye konuştu. 

Rezervasyon talebi çoğaldı 
Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜR-
SAB) Kapadokya Bölge Temsil Kurulu 
Başkanı Talip Aldemir de kontrollü nor-
malleşme sürecinde turizmde hareketliği-
nin artmasıyla yurt içinden ve yurt 
dışından rezervasyon yoğunluğunun baş-
ladığını aktardı. Tatilini Kapadokya’da ge-
çirecek konukları alternatifi olmayan bir 
turistik merkezde ağırlamaktan mutluluk 
duyacaklarını, bir yılı aşkın süredir sakinlik 
yaşanan bölgenin yeniden eski günlerine 

kavuşmaya başladığını dile getiren Alde-
mir, şunları söyledi: "Kapadokya bölgesi 
tartışılmaz nitelikte dünyada eşi benzeri ol-
mayan bir görsele sahip. Birçok yerde de-
nizi veya tarihi yapıtları görebiliriz ama 
buradaki doğal kaya oluşumları dünyanın 
hiçbir yerinde yok. Biz her zaman turizme 
1-0 önde başlıyoruz. Kapadokya'daki 
manzara, sıcak hava balonuyla gökyüzün-
den izlenebiliyor. Birçok yerde balon aktivi-
tesi vardır ama aşağıdaki görsel 
güzellikleriyle burası ayrı bir konumda. 
Arazi araçlarıyla vadiler içinde safari dü-
zenleniyor. Vadi yürüyüşleri gibi sayamadı-
ğım birçok etkinlik bölgeye ayrı bir 
zenginlik katıyor." Bölgede acente ve otel 
işletmeciliği yapan İsmail Sucu da Kapa-
dokya'nın bireysel ve küçük gruplar halin-
deki gezi programları için en elverişli 
yerlerden olduğunu ifade ederek, bölgenin 
Kovid-19 ile mücadele döneminde güveni-
lirliğiyle de tercih edildiğini vurguladı. 

Kapadokya hareketleniyor

A bdurrahim Karakoç'un "İncitme" 
adlı şiiri özgün besteyle müzikse-
verlerin beğenisine sunuldu. 

Besteci Yücel Arzen ile Azerbaycanlı ses 
sanatçısı Azerin'in birlikte seslendirdiği 
eser, klibiyle birlikte yayınlandı. Esere iliş-
kin açıklamada bulunan Arzen, Anadolu 
halk şiirinin son ve çok önemli temsilcile-
rinden Abdurrahim Karakoç'un, Türk dili-
nin çok incelikli ve çok önemli bir ismi 
olduğunu söyledi. Karakoç'un duru bir 
Türkçeye sahip olduğunu belirten Arzen, 
"Yunus olmak ne demekse Abdurrahim 
Karakoç olmak da aslında o demek." dedi. 
Arzen, "Yani hem 'Yunusluk' hem de şairin 
kavramsallaştırdığı 'İsmailcelik', aslında 
her yeni kuşağa önerilen bir çeşit rol-mo-
dellik. Yunuscalık, Karacaoğlanlık, Pir 
Sultanlık, hep vardır ve devirleri hep daim-
dir. Zamanın bir yerinde Yunus diye görü-
nen bir zaman sonra Karakoç olur. İşte 
gençlere nasihatlerle dolu 'İncitme' şiirinde 
'İsmailce' diye bir yaşam biçiminden, ha-
yatı anlama, anlamlandırma ve yaşama 
modelliğinden bahis söz eder ve bunu 
önerir." değerlendirmesini yaptı. 

Müziğimle birleştirdim 

Karakoç'un özellikle Karabağ konusun-
daki duyarlılığı ve yazdıklarıyla Azerbay-
can'da da karşılık bulmuş büyük bir şair 
olduğunu vurgulayan Arzen, şunları söy-
ledi: "Bu açıdan ben iki devletin Türkiye ile 
Azerbaycan'ın ortak değerlerinden biri 
olan Abdurrahim Karakoç'u müziğimle de 
birleştirmek istedim. Bu çalışma Kafkas 
halk dansları ritimleri ve müzikal motifleri 
referansı ile çağdaş müzik örneklerinden 
biri oldu. Azerin, özellikle son dönemdeki 
çığlık çığlığa o gür sesiyle Azerbaycan'ın 
bağımsızlık ve hürriyet isteğinin simgele-
rinden biri haline geldi. Bu nedenle Azerin 
çok doğru bir isimdi; sağ olsun destek 

verdi ve şarkıyı birlikte seslendirdik. İnşal-
lah Abdurrahim Karakoç'a ve onun aziz 
hatırasına hizmet etmiş ve Karakoç'un 'İs-
mailce' ile tartışmaya açtığı 'Gençlik olmak 
nedir?' sorusunu gençlerle beraber yeniden 
ve elbette bir kez daha sorgulamış oluruz." 

Şiirlerini okuyorum 

Ses sanatçısı Azerin, şiirini seslendirdikleri 
Karakoç'un tevazu sahibi bir fikir adamı ol-
duğunu belirterek, "Abdurrahim Karakoç sa-
dece Türkiye'nin değil Türk-İslam aleminin, 
Azerbaycanımızın da şairidir." diye konuştu. 
Karakoç'un şiirlerini Türkiye'ye gelmeden 
önce okumaya başladığını, özellikle "Kara-
bağ'a Mektup" şiirinden dolayı çok duygu-
landığını aktaran Azerbaycanlı şarkıcı, 
şunları kaydetti: "Bu şiirinde Azerbaycan'ın 
derdini, Karabağ meselesini ve orada yaşa-
nanları geniş şekilde ele almış, şiirini kale-
mine yansıtmış ve beni çok duygulandırmıştı. 
Daha sonra onun bütün şiirlerini ve yazılarını 
okumaya başladım. Onunla görüşmeden çok 

yakından tanıyordum. Sağlığında bize kısmet 
olmadı Abdurrahim Karakoç ile görüşmek." 
Azerin, vefat yıldönümünde Karakoç'un me-
zarını ziyaret ettiğini, ailesiyle tanıştığını ve 
usta şairin mezarına Azerbaycan'ın Karabağ 
bölgesinde yer alan Şuşa şehrinden toprak 
getirdiği anlattı. 

Gönül insanı Abdurrahim Karakoç 

Karakoç'un vefat yıldönümünde "İncitme" 
şiirini seslendirmesi teklif edildiğinde 
memnuniyetle kabul ettiğini aktaran Aze-
rin, "Benim gönlümün insanı Abdurrahim 
Karakoç, Allah kısmet etsin biz de öyle te-
vazuyla yolumuza devam edelim, bunu biz 
de başaralım inşallah onun gibi." dedi. 
Yücel Arzen'in bestesini yaptığı bu çalış-
mada yer almaktan duyduğu mutluluğu 
dile getiren Azerin, çalışmaya ve ekibe des-
tek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a 
da teşekkür etti. Azerin, "Yönetmen arka-
daşımız Burak Yalman ve bütün çalışma 

ekibine de teşekkür ediyorum. Tabii başta 
Yücel Arzen Beyefendiye, çünkü o bu 
ortak işte benim sesimi duymak istemiş. 
Burada her şeyden önce önemli olan tabii 
ki Abdurrahim Beyi, onun şiiriyatını, ede-
biyatını yaşatmaktır bizim için. Bizden 
sonra gelen nesillere aktarmaktır. Onun 
için inşallah ruhu şad olmuştur. Özellikle 
Azerbaycan Türkiye kardeşliği adına bu 
çalışmanın yapılması beni iki kat sevin-
dirdi. Çünkü biliyorsunuz Abdurrahim 
Bey Türk coğrafyasında mazlumun der-
dini alan, Karabağ ve Şuşa için mücadele 
veren bir şair ve yazardı." şeklinde ko-
nuştu. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da 
twitter hesabından "İncitme" parçasını 
paylaşarak, Karakoç'u şu sözlerle andı: 
"Türkiye-Azerbaycan kardeşliği daim 
olsun. Rabbim dirliğimizi ve birliğimizi ile-
lebet muhafaza etsin. Zarif Türkçesiyle 
kendini Türk-İslam davasına adayan 
gönül eri, mütefekkir ve şair #Abdurra-
himKarakoç'a saygı ve minnetle…" 

KARAKOC ICIN 
DUET YAPTI
Türkiye ile Azerbaycan'ın 
ortak değerlerinden kabul 

edilen Abdurrahim  
Karakoç'un şiirinin özgün 

bestesi iki usta sanatçıyı bir 
araya getirdi

Üsküdar Üniversitesi 
ödül aldı 

Pandemi şartlarına rağmen eğitimlerini online tamamlayan öğrencilerin çizdiği resimler sanatseverlerle buluştu. Karakalem,  
akrilik, yağlı boya tuval gibi farklı kategorilerde 49 resmin yer aldığı ‘Sultanşehir Resim Sergisi’ 3 gün boyunca ziyarete açık olacak 

Dursun, “Bugün burada Sultangazi Bilim Merkezimizdeki ilk-
okul ve ortaokul çağındaki 32 güzel çocuğumuzun eserlerini 
görüyoruz. Geleceğin sanatçılarını ortaya çıkarmak adına 
önemli bir adım attılar” şeklinde konuştu.

Gölgesinde otur amma 
Yaprak senden incinmesin. 
Temizlen de gir mezara 
Toprak senden incinmesin. 
Yollar uzun, yollar ince 
Yol kısalır aşk gelince 
Yat kurban ol İsmail’ce 
Bıçak senden incinmesin. 
Burdayım de ararlarsa 
Doğru söyle sorarlarsa 
Tabutuna sararlarsa 
Bayrak senden incinmesin. 
İl göçsün göçtüğün vakit 
Yol yansın geçtiğin vakit 
Suyundan içtiğin vakit 
Kaynak senden incinmesin. 
Toz konmasın sakın sana 
Hakkı geçer halkın sana 
Gücenmesin yakın sana 
Uzak senden incinmesin.

İşte o şiir 

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Kapadokya'da kontrollü normalleşme süreci ile yerli ve yabancı turist hareketliliği artış gösterdi 
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SÜPER Lig takımlarından Fenerbahçe'nin 
kongresi yaklaştıkça listesinde kimlere yer ve-
receği de merak konusu olmaya başladı. Böl-
gemizin yakından tanıdığı Mono Elektrik 
Genel Müdürü Enver Katrancı'nın ismi de 
yeni oluşacak yönetimde anılmaya başlandığı 

söylendi. Uzun bir süreden beri kulüp başkanı 
Ali Koç'un dirsek temasında olduğu Mono 
Elektrik Genel Müdürü Enver Katrancı ismi-
nin yüksek perdeden konuşulmaya başlandığı 
söylendi. Katrancı'nın Fenerbahçe'nin özellikle 
altyapısına verdiği destek  nedeniyle Koç'un 

büyük takdirini kazandığı zaman zaman sos-
yal paylaşım ağlarından duyurulduğu gözler-
den kaçmadı. Katrancı'nın da Fenerbahçe 
yönetiminde yer almak istediği, Koç'tan liste 
için çağrı beklediği belirtildi. Geçtiğimiz hafta 
Büyükçekmece Fenerbahçeli İş İnsanları Der-

neği'nin misafiri olan Fenerbahçe Dernekler-
den Sorumlu Asbaşkanı Sevil Zeynep Be-
can'ın da toplantı sonrası 1 saat baş başa bir 
görüşme yaptığı Katrancı ile ilgili bütün refe-
ranslarını Koç'a taşıdığı, Katrancı isminin ma-
sada durduğu kaydedildi. 

FATİH TERİM İÇİN 
SÜRPRİZ YOK

HAYDI COCUKLAR 
ALALIM BU MACI

Enver Katrancı, sevdiği renklere doğru  

Galatasaray ile sözleşmesi kısa süre 
önce sona eren teknik direktör Fatih 
Terim, 2020 Avrupa Futbol Şampiyo-

nası’nda (EURO 2020) Türkiye ve 
İtalya’nın elde edeceği herhangi bir 

başarının kendisi için sürpriz  
olmayacağını belirtti

DENEYİMLİ teknik adam, yaklaşan EURO 
2020 ve açılış mücadelesi Türkiye-İtalya 
maçını İtalyan La Gazzetta dello Sport'a 
değerlendirdi. Fatih Terim, Türkiye'nin 
genç ama önemli büyük takımlarda mü-
cadele eden oyunculardan kurulu bir kad-
rodan oluştuğuna dikkati çekerek, 
Türkiye'nin elde edeceği başarıya şaşırma-
yacağını bildirdi. A Milli Takım Teknik Di-
rektörü Şenol Güneş ile eski dost 
olduklarını aktaran Terim, "1975 ile 1984 
arasında milli takımda beraber de oyna-
dık. O, Türkiye'nin futbolda elde ettiği en 
büyük başarının mimarlarından biridir. 
Umuyorum ki bunu tekrar yapar ya da 
daha iyisini elde eder." ifadelerini kullandı. 
Terim, hem turnuvanın favori takımların-
dan İtalya’ya karşı olması hem de açılış 
maçı olması sebebiyle Türkiye-İtalya ma-
çının önemli olduğunu belirterek, "Tüm 
dünyanın gözü bizim üzerimizde olacak. 
Bunun oyuncular için de büyük fırsat ol-
duğunu düşünüyorum." yorumunu yaptı. 
İtalya’nın 27 maçtır yenilmediğine işaret 
eden Fatih Terim, "En son yenilgileri, nere-
deyse 3 sene önceye denk geliyor ama Av-
rupa Şampiyonası’nın farklı bir havası 
vardır. Diğer yandan, Türkiye’nin İtal-
ya’dan daha alt düzey bir takım olduğuna 
inanmıyorum. Bu maçtan keyif alacağı-
mıza eminim." değerlendirmesinde bu-
lundu. 
Terim, Hakan Çalhanoğlu'nun önemli bir 
oyuncu olduğunu, İtalya'nın Hakan Çal-
hanoğlu ve takımdaki diğer isimlere de 
dikkat etmesi gerektiğini kaydetti. 

İki takımda başarılı olabilir 

Geçmiş dönem milli takımlarına dair bir 
karşılaştırma yapmayı doğru bulmadığını 
ifade eden Fatih Terim, "Ben de önemli 
başarılar elde ettim ama aynı şekilde bu 
takım da iyi işler yapacak. Güvenim tam." 
açıklamasında bulundu. Terim, Burak Yıl-
maz'ın Lille'deki kendisini şaşırtmadığını, 
36 yaşındaki golcünün uluslararası bir yıl-
dıza dönüştüğünü belirtti. Turnuvadaki 
favori takımları sorulan Terim, EURO 
2020 için Belçika, Fransa ve İngiltere'yi 
geniş kadrolarından ötürü bu turnuva için 
avantajlı gördüğünü belirterek, "Almanya 
ve İspanya, bir adım geride gibi dönüyor 
ama Almanların kendi yollarını yapabile-
ceğini düşünüyorum. İtalya ve Türki-
ye’nin elde edeceği herhangi bir başarı 
benim için sürpriz olmayacak." yorumunu 
yaptı. 

Milan'ı takip ediyor 

Terim, kendisi gibi Fiorentina ve Galatasa-
ray'da çalışan meslektaşı ve İtalya Milli 
Takımı Teknik Direktörü Roberto Manci-
ni'nin iyi bir iş çıkardığını ve dişli bir takım 
oluşturduğunu ifade ederken, açılış ma-
çında karşılaşacak İtalya ve Türkiye’nin fi-
nalde de karşılaşması umudunu dile 
getirdi. 
İtalya'da çalıştırdığı Milan ve Fiorentina'yı 
takip edip etmediği sorulan Terim, şunları 
kaydetti: 
"Tabii ki. Milan’ın Şampiyonlar Ligi’ne 
dönmesinden dolayı mutluyum. Hakan 
Çalhanoğlu'nun dışında beğendiğim ve 
izlediğim çok oyuncu var. Inter’in olağan-
üstü performansını bir kenara koyarsak, 
bu sezon Serie A’nın en iyi takımı kırmızı-
siyahlılardı. Fiorentina’nın geçirdiği sezon 
ve alt sıralarda bitirdiği için üzgünüm. 
Floransa ile halen çok güçlü bağlarım var. 
Mor menekşeler, umarım hak ettikleri yere 
Avrupa’ya en kısa zamanda dönerler." 

İ talya'nın başkenti Roma'daki Olimpi-
yat Stadı'nda oynanacak ve TSİ 
22.00'de başlayacak A Grubu'nun ilk 

maçında Hollandalı hakem Danny Makke-
lie düdük çalacak. Karşılaşma TRT 1'den 
naklen yayımlanacak. Tarihinde ilk kez Av-
rupa Futbol Şampiyonası'nın açılış ma-
çında boy gösterecek ay-yıldızlı ekipte, 
İtalya karşılaşması öncesinde sakat oyuncu 
bulunmuyor. İtalya'da ise tedavisi süren, 
orta sahanın önemli isimlerinden Marco 
Verratti'nin forma giymesi beklenmiyor. 
Roma Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmayı 
yaklaşık 17 bin taraftar tribünden izleyecek. 
Bu mücadelede yaklaşık 3 bin Türk tarafta-
rın da tribünde yer alması bekleniyor. Tür-
kiye, A Grubu'ndaki diğer maçlarında 
Azerbaycan'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda, 
16 Haziran'da TSİ 19.00'da Galler, 20 Ha-
ziran'da da TSİ 19.00'da İsviçre ile karşı 
karşıya gelecek. 

Türkiye 5. kez sahnede 

Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda 5. kez fi-
nallerde yer alıyor. A Milli Futbol Takımı, 
1996, 2008 ve 2016'da Fatih Terim, 2000'de 
de Mustafa Denizli yönetiminde finallerde 
sahaya çıktı. Ay-yıldızlı ekip ilk kez Şenol 
Güneş yönetiminde Avrupa Şampiyona-
sı'nda mücadele edecek. 1996'da İngilte-
re'nin düzenlediği finallerde Türkiye, 
gruptaki 3 maçını gol atamadan, yenilgiyle 
tamamlayarak elendi. 2000 yılında Hol-
landa ve Belçika'nın ortaklaşa düzenledik-
leri finallerde ise Türkiye, gruptan çıkıp, 
çeyrek finalde Portekiz'e yenilerek, organi-

zasyona veda etti. Ay-yıldızlı ekip, Fatih 
Terim yönetiminde katıldığı EURO 2008'de 
ise büyük bir başarıya imza atarak, yarı fi-
nale kadar yükseldi. Almanya'ya 3-2 yenilen 
Türkiye, Avrupa Şampiyonaları tarihindeki 
en iyi dereceye imza attı. 

Milliler galibiyeti için sahada 
Türkiye, 3'ü (B) milli takım olmak üzere 
İtalya ile bugüne kadar 13 kez karşı karşıya 
geldi. Milliler, bu maçlarda 4 beraberlik ve 
9 yenilgi yaşadı. Kalesinde 23 gol gören ay-
yıldızlı ekip, rakip ağlara 8 gol gönderdi. 
Türkiye ile İtalya arasında oynanan son iki 
karşılaşma, 1-1 sona erdi. İki rakip, İtal-
ya'nın başkenti Roma'da ilk kez karşı kar-
şıya gelecek. 

Son maç 15 yıl önce 

İki ülke A milli futbol takımları, son kez 15 
Kasım 2006'da Bergamo'da özel maçta karşı 
karşıya geldi. 
İtalya, 39. dakikada Di Natale'nin golüyle öne 
geçti. Milli takımın beraberlik golü ise 42. da-
kikada Materazzi'nin ters vuruşuyla geldi. 

2021'deki 7. maç 

Milliler, İtalya mücadelesiyle 2021 yılındaki 
yedinci maçına çıkacak. Bu yıl oynadığı 6 
maçta 4 galibiyet alan milliler, 2 de beraberlik 
yaşadı. Bu maçlarda 14 gol atan ay-yıldızlı 
ekip, kalesinde 6 gol gördü. Milli takım, bu 
yılın ilk maçında 24 Mart'ta Hollanda ile karşı 
karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, 2022 FIFA 
Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk ma-
çında İstanbul'da rakibini 4-2 yendi. Grubun 

ikinci karşılaşmasını İspanya'da Norveç ile oy-
nayan Türkiye, sahadan 3-0'lık galibiyetle ay-
rıldı. Milliler, gruptaki üçüncü maçında ise 
sahasında Letonya ile 3-3 berabere kaldı. Ay-
yıldızlı ekip, Azerbaycan ile Alanya'da oyna-
dığı özel maçı 2-1 kazanırken Antalya'da Gine 
ile oynadığı özel maç golsüz berabere bitti. 
Milli takım, EURO 2020 öncesinde oynadığı 
son özel maçta ise Almanya'da Moldova'yı 2-
0 yendi. 

Türkiye 593. maçına çıkıyor 

A Milli Futbol Takımı, İtalya maçıyla tari-
hinde 593. kez sahaya çıkacak. Türk Milli 
Takımı, 98 yıllık tarihinde 316'sı resmi, 
276'sı özel 592 maç oynayıp, biri hükmen 
olmak üzere 226 galibiyet elde etti, 142 be-
raberlik ve 224 yenilgi yaşadı. Ay-yıldızlı 
ekip, 252'si deplasmanda, 259'u evinde, 81'i 
de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü 
hükmen galibiyetten toplam 789 gol attı, 
kalesinde 843 gol gördü. A Milli Takım, bu-
güne kadar 90 farklı ülke milli takımıyla 
mücadele etti. Milliler, 592 karşılaşmanın 
509'unu Avrupa, 33'ünü Asya, 23'ünü Ame-
rika, 24'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya 
temsilcileriyle yaptı. Milliler, 592 maçta tek 
hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında 
aldı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 
Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Sta-
dı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona 
erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, 
Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı 
gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 
tescil etti. Öte yandan, Türkiye'nin 21 
Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile 

yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz ko-
nusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA 
üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye 
alınmadı.

A Milli Takım, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçında bu akşam İtalya ile karşı karşıya gelecek

Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'nin kongresi yaklaştıkça listesinde kimlere yer vereceği de merak konusu olmaya başladı. Bölgemi-
zin yakından tanıdığı Mono Elektrik Genel Müdürü Enver Katrancı'nın ismi de yeni oluşacak yönetimde anılmaya başlandığı söylendi

A Milli Takım'ın aday kadrosunda  
şu isimler yer alıyor: 
Kaleci: Mert Günok (Medipol Başak-
şehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), 
Altay Bayındır (Fenerbahçe) 
Defans: Zeki Çelik (Lille), Mert 
Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), 
Merih Demiral (Juventus), Ozan 
Kabak (Schalke 04), Çağlar Söyüncü 
(Leicester City), Umut Meraş (Le 
Havre), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş) 
Orta saha: Okay Yokuşlu (Celta 
Vigo), Taylan Antalyalı (Galatasaray), 
Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan 
Tufan (Fenerbahçe), Orkun Kökçü 
(Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), 
İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), 
Hakan Çalhanoğlu (Milan) 
Forvet: Cengiz Ünder (Roma), 
Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), 
Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), 
Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal 
(Getafe), Kenan Karaman (Fortuna 
Düsseldorf), Halil Dervişoğlu 
(Brentford). DHA 

Aday kadro 

TÜRKİYE'Yİ 2002'de dünya üçüncülüğüne 
taşıyan Güneş, ilk kez Avrupa Futbol 
Şampiyonası gruplarında, ay-yıldızlı eki-
bin başında bulunacak. 
Deneyimli teknik adam, İtalya ile yarın 
oynanacak EURO 2020'nin açılış maçıyla 
milli takımın başındaki 77. karşılaşma-
sına çıkacak. Şenol Güneş yönetiminde 

ay-yıldızlı ekip, 53'ü resmi, 23'ü özel 76 
maç oynadı. Milli takım, Güneş ile çıktığı 
76 maçta 37 galibiyet, 22 beraberlik ve 17 
yenilgi yaşadı. 
Türkiye, Güneş yönetiminde 120 gol attı, 
kalesinde 74 gole engel olamadı. A Milli 
Takım, Şenol Güneş yönetiminde 53 
resmi maç oynadı. Türkiye, Güneş idare-

sinde yaptığı 53 resmi maçın 30'unu ka-
zandı, 10'unu yitirdi, 13'ünde ise eşitliği 
bozamadı. Bu maçlarda 96 gol atan ay-
yıldızlı ekip, kalesinde 48 gol gördü. A 
Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 
23 de özel maç oynad. Türkiye, Güneş 
yönetiminde sahaya çıktığı 23 özel maçta 
7 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.

Şenol Güneş bir ilki yaşayacak



19  Haziran'da yapılacak Ola-
ğan Seçim Genel Kurul'da 
Galatasaray Spor Kulübü 

Başkanlığına aday olan Yiğit Şardan, De-
mirören Haber Ajansı'na (DHA) özel 
açıklamalarda bulundu. Seçim ile ilgili 
görüşlerini paylaşan Şardan, "Her seçim 
tarihi deniyor. Tarihi olan kısmı, başkan-
ları daha büyük zorlukların bekliyor ol-
ması. Çünkü Galatasaray iyiye değil 
kötüye gidiyor. Kötüye gittikçe de baş-
kanları önemli engeller ve problemler 
bekliyor. Bunlarla boğuşması, bunları aş-
ması gerekiyor" diye konuştu. 

Gönlümde hücumcu takım var 

Hayalindeki Galatasaray'ın futbol anlayı-
şını açıklayan Şardan, yüksek enerjili bir 
takım istediğini söyleyerek, "Benim arzu 
ettiğim ve gönlümden geçen Galatasaray, 
ısıran, rakibin bir oyuncusuna iki kişi 
basan, muazzam bir enerji ile oynadığı-
mız bir Galatasaray. Avrupa takımlarını 
oynarken gördüğümde bizim oynayama-
dığımızı fark ediyorum. Dolayısıyla belki 
takımın kurgusunu biraz daha gençleştir-
mek, biraz daha enerji ile oynayan, hırsla 
oynayan bir takım haline getirmemiz 
gerek. Bu benim şahsi görüşüm. Biz, 
bunun kararına teknik direktörümüzle ve 
futbol şubesindeki arkadaşlarımızla karar 

vereceğiz" ifadelerini kullandı. 

Teknik adam ismi vermem 

Teknik direktör konusunda çalışmaları ol-
duğunu ve buna göreve geldikten sonra 
karar vereceklerini kaydeden Şardan, "Ben 
herhangi bir teknik direktör ismi vermeyi 
doğru bulmuyorum. Galatasaray Başkanı 
kim olacaksa karar onun. Herhangi bir 
hocanın paçasına tutunarak da başkanlığa 
yürümeyi de doğru bulmuyorum. O yüz-
den ben başkan olursam bu konuya kararı 
o zaman vereceğiz. Biz bugün de bunun 
çalışmasını yapıyoruz. Hem futbolcu anla-
mında hem de teknik direktör anlamında. 
Çünkü vakit çok dar. Bu süreç bize bunu 
mecbur ediyor" şeklinde konuştu. 

Fatih Terim'e bağlı olmak yanlış 

Mevcut diğer adayların Fatih Terim ile 
yola devam etmek istediklerinin hatırlatıl-
ması üzerine ise Yiğit Şardan, "Fatih hoca-
nın adını zikrederek, 'A planımız, B 
planımız Fatih Terim' demek çok doğru bir 
şey değil. Çünkü bu bir başkanlık seçimi, 
teknik direktör seçimi değil. Dolayısıyla 
teknik direktör ismi üzerinden başkanlık 
seçimine hazırlanmayı doğru bulmuyo-
rum. Fatih hocayı tanır ve severim de. Bu, 
benim, 19 Haziran'dan sonra netleştirebi-
leceğim bir karardır" dedi. DHA 
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ULUSLARARASI Zihinsel Engelli-
ler Spor Federasyonu (VIRTUS) 
Dünya Para Atletizm Şampiyonası, 

Polonya'nın Bydgoszcz şehrinde başladı. Or-
ganizasyonda mücadele eden Fatma Damla 
Altın, 400 metre engellide dünya şampiyonu 
oldu. Fatma Damla Altın, bu başarısı ile Tür-
kiye'ye ilk altın madalyayı kazandıran sporcu 
oldu. Öte yandan kadınlar gülle atmada Mih-
riban Korkmaz; gümüş madalya ile dünya 
ikincisi, Eda Yıldırım; bronz madalya ile 
dünya üçüncüsü, kadınlar üç adım atlamada 
Edanur Akın; bronz madalya ile dünya üçün-
cüsü, erkekler 1500 metrede Oğuz Türker; 
bronz madalya ile dünya üçüncüsü, erkekler 
5000 metrede Alper Kılınç; bronz madalya ile 
dünya üçüncüsü oldu. 

Dünyanın en iyisi biziz 

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu 
Başkanı Birol Aydın yaptığı açıklamada, "Özel 
sporcularımız Fatma Damla Altın şampiyo-
nada 1'inci olarak İstiklal Marşımızı tüm dün-
yaya dinleterek bayrağımızı göndere çektirdi. 
Avrupa ve dünyanın en genç milli takımı olan 
Özel Sporcular Milli Takımız, ülkemizi başarı 
ile temsil etmektedir. Özel sporcumuz Fatma 
Damla Altın 400 metre engellide dünya şam-
piyonu olarak ülkemize ilk altın madalyayı ka-
zandırdı ve bu kategoride ülkemize ilk altın 
madalya kazandıran sporcu oldu. Bugün baş-
layan şampiyonada altın madalya kazandıran 
Fatma Damla Altın'ı, gümüş madalya kazan-
dıran Mihriban Korkmaz'ı, bronz madalya ka-
zanan Eda Yıldırım'ı, Edanur Akın'ı, Oğuz 
Türker'i ve Alper Kılınç'ı, antrenörlerimizi, 
kulüp yöneticilerimizi ayrı ayrı tebrik ediyo-
rum. Her zaman bize inanan ve büyük destek-
leri olan, özel sporcularımızı bağrına basan 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdo-
ğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Meh-
met Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür 
ediyorum, ayrıca bizlere sponsor desteği ve-
renlere teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. DHA 

Fatma dünya  
şampiyonu oldu 
Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda 
mücadele eden Fatma Damla Altın, 400 

metre engellide dünya şampiyonu olarak 
ülkemize ilk altın madalyayı kazandırdı

SÜPER Lig ekiplerinden Medipol 
Başakşehir, Şener Özbayraklı'yı 
transfer ettiğini açıkladı. Medipol 

Başakşehir, Galatasaray ile sözleşmesi sona 
eren milli oyuncu Şener Özbayraklı ile 2 yıllık 
sözleşme imzaladı.  
Kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıkla-
mada, "Kulübümüz, serbest statüde olan milli 
futbolcu Şener Özbayraklı'yı iki yıllığına kad-
rosuna kattı. Başarılı defans oyuncusunun 
imza töreninde CEO'muz Mustafa Eröğüt yer 
aldı.Uzun yıllar Türkiye'nin önemli kulüple-
rinde oynayan milli futbolcu Şener Özbayrak-
lı'ya ailemize hoş geldin diyor, 
turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyo-
ruz" denildi. 2017-2018 sezonunda teknik di-
rektör Aykut Kocaman ile Fenerbahçe'de 
birlikte çalışan 31 yaşındaki oyuncunun, dene-
yimli teknik adam ile turuncu-lacivertli kulüpte 
de yolları kesişmiş oldu.

Şener artık  
Başakşehirli 

GELECEĞİN Mesut Özil’i olarak 
gösterilen genç oyuncu, geçen 
sezon Hollanda’nın Go Ahead Eag-
les formasıyla başarılı bir kiralık 
dönemi geçirdi. Bonservisi Ma-
inz’da olan Erkan Eyibil kısa sü-
rede Ümit Milli Takımı’nın da 
vazgeçilmez oyuncusu haline 
geldi. Teknik direktör Ersun Ya-
nal'ın istediği futbolcular arasında 
yer alan Erkan Eyibil ile kırmızı be-
yazlı kulübün bugün sözleşme im-

zalayıp, yarın gerçekleştireceği tö-
renle taraftara duyurması bekleni-
yor.Fraport TAV Antalyaspor 
gelecek sezonu ilk 5 takım ara-
sında bitirme hedefiyle transfer ça-
lışmalarına devam ediyor. 
Kadrosunı sürekli forma giyecek 
en az 5 futbolcu transferiyle güç-
lendirmeyi hedefleyen kırmızı be-
yazlılarda takımda düşünülmeyen 
oyuncularla yollar ayrılacak. Teknik 
direktör Ersun Yanal'ın raporu doğ-

rultusunda tüm oyuncuların perfor-
mansını değerlendiren yönetim, 4 
futbolcudan ilerleyen günlerde 
kendisine takım bulmasını isteye-
cek. Kırmızı beyazlılarda Orgill, 
Serdar Gürler, Bahadır Öztürk ile 
La Liga 2 ekiplerinden Real Ovie-
do'da kiralık forma giyen Gustavo 
Blanco, teknik direktör Ersun Yanal 
ile yönetim tarafından kadroda dü-
şünülmeyen futbolcular arasında 
yer alıyor.  

Erkan Eyibil Antalyaspor’da 

ANTALYA'DA düzenlenen 
Açık Hava Avrupa Okçuluk 
Şampiyonası ve 2020 Tokyo 

Olimpiyatları Kıtasal Kota Turnuva-
sı'nda gümüş madalyayı boynuna taka-
rak kariyerinde ikinci kez olimpiyat 
vizesi alan 22 yaşındaki okçu, 23 Tem-
muz-8 Ağustos tarihleri arasında dü-
zenlenecek oyunlarda Türkiye'nin 
madalya umudu olacak. Kariyerinde 
2018 yılında Polonya'da düzenlenen 
organizasyonda Avrupa şampiyonu 
olup dünyada yılın okçusu da seçilen 
Göztepe'nin sporcusu Yasemin, okçu-
lukta olimpiyatlarda ülkemiz adına ilki 
başarmaya çalışacak. Olimpiyatlar ön-
cesi Demirören Haber Ajansı'na 
(DHA) özel açıklamalarda bulunan 
Yasemin Ecem, koronavirüs pandemisi 
nedeniyle geçen yıl birçok spor organi-
zasyonu ertelenirken antrenmanlarda 
büyük zorluk yaşadığını belirtti. Yase-
min Ecem, "Öncelikle bu süreçte canla 
başla çalışan sağlık çalışanlarımıza 
şükranlarımı iletmek istiyorum. Pan-
demi süreci psikolojik olarak hepimiz 
için çok zorlu geçti. Ancak fiziksel ola-
rak antrenmanlarımı hiç eksik etme-
dim. Biz antrenmanlarımızı hedefe 70 
metre uzaklıkta yapıyoruz. Fakat ka-
rantina dönemlerinde evime 5 metrelik 
hedefler koyup o şekilde çalışıyordum. 
Teknik ve gücümüzü yerinde tutabil-
mek adına evlerde antrenman yapıyor-
duk. Karantina süreci bittikten sonra 
aralıksız bir şekilde kamplarımıza 
devam ettik. Bu süreç benim için ha-
yallerimi bir sene ertelememe neden 
oldu" şeklinde konuştu. 
Yasemin Ecem Anagöz, yaşadığı zor-

luklara rağmen üst üste ikinci kez olim-
piyat kotası almaya hak kazanmayı ba-
şardığını vurguladı. Yasemin Ecem, 
"Şu an ise hayallerime çok yakın bir 
noktadayım. Evde bulunduğum süre 
içerisinde kişisel gelişimime odaklan-
dım. Psikoloji dersleri aldım, meditas-
yon dersleri aldım. Hem hayatıma hem 
de sporuma yarayacak yabancı dil eği-
timi aldım. Elimden geldiğince verimli 
geçirdim" diye konuştu. 

Çocuklar hedefe sahip olmalı 
"Sporculuk yaşamımda almak istedi-
ğim madalyalar var. Ama benim asıl 
hedefim ulaşabildiğim kadar kız çocuk-
larına ulaşıp onlara hayallerinden vaz-
geçmemeleri gerektiğini göstermek" 
diyen milli sporcu,  
"Ben çocukken, 'Yapamazsın' kelime-
siyle çok karşılaştım ama herkese inat 
tarihi başarılar elde ettim. Bunu kız ço-
cuklarına da gösterip onların da hayal-
lerine ulaşabilmesini sağlamak 
istiyorum. Olimpiyatlarda ise ülkemi 
en iyi şekilde temsil edip tarih yazmak 
istiyorum. Ülkemize olimpiyatlarda ok-
çuluk branşında kota kazandırdığım 
için çok mutluyum. 
 Bu yola giderken umutlarımızı hiçbir 
zaman kaybetmemiştik. Bizim için çok 
doğal bir sonuç oldu aslında. 
 Çünkü biz olimpiyat madalyası hedef-
leyen bir takımız. Önümüzde bir tur-
nuva daha var. Paris'te yapılacak 
Dünya Kupası'nda takım halinde olim-
piyatlara girmek için mücadele edece-
ğiz. Ben umuyorum ki ülkemizi 
olimpiyatlarda takım halinde temsil 
edebileceğiz" dedi. DHA 

Yasemin tarih yazmak istiyor

Galatasaray Spor Kulübü Başkan Adayı Yiğit Şardan, “Ben herhangi bir teknik direktör ismi 
vermeyi doğru bulmuyorum. Galatasaray Başkanı kim olacaksa karar onun. Herhangi bir 
hocanın paçasına tutunarak da başkanlığa yürümeyi de doğru bulmuyorum” dedi

KIMSENIN PACASINA 
TUTUNMAM!

Şardan, “Her seçim  
tarihi deniyor. Tarihi 
olan kısmı, başkanları 
daha büyük zorlukla-
rın bekliyor olması. 
Çünkü Galatasaray 
iyiye değil kötüye  
gidiyor. Kötüye gittikçe 
de başkanları önemli 
engeller ve problemler 
bekliyor. 

Rio Olimpiyatları’ndan sonra Tokyo Olimpiyatları’nda da mücadele etmeye hak kazanan 
milli okçu Yasemin Ecem Anagöz, Japonya’ya tarih yazmak için gideceğini söyledi 

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Erkan Eyibil ile prensipte anlaştı 



 
 

D emokrosi ve Atılım Partisi (DEVA) 
Genel Başkan Yardımcıları Av. 
Mustafa Yeneroğlu ve Nazlı Seda 

Vural, DEVA Partisi Esenyurt İlçe Teşkilatı'na 
ziyarette bulundu. İlçe Başkanı Halis Kahri-
man ve DEVA Partisi'nin Esenyurt'taki ilçe 
yöneticileri ile bir araya gelen genel başkan 
yardımcıları gördükleri manzara karşısında 
büyük bir memnuniyet yaşadıklarını kaydetti. 
“Burada çok yoğun bir katılım ve vatandaşla-
rımızın büyük bir ilgisini görmenin mutlulu-
ğunu yaşıyoruz” diyen Genel Başkan 
Yardımcısı Vural, Esenyurt'un İstanbul için 
önemine dikkat çekti. Vural, “Esenyurt'ta çok 
ciddi bir nüfus var. Bununla beraber gençler 
de yoğunlukta. Böyle önemli bir ilçede bu 
kadar sıkı bir oluşum sağlayabilmek değerli” 
diyerek Esenyurt İlçe Başkanı Kahriman'ı 
tebrik etti. 

Hukuk düzeni yok mafya düzeni var 

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan ve ga-
zetecilerin sorularını yanıtlayan Yeneroğlu ise 
son zamanlarda gündeme gelen Sedat Pe-
ker'in ortaya çıkışının bir tesadüf olmadığını 
anlattı. Türkiye'deki siyasi zaafın Sedat Peker 
gibilere koz verdiğini kaydeden Yeneroğlu, 
“Hangi sorunu konuşacak olursak olalım en 
önemli sorun; açlık, parasızlık. Bugün mafya 
deniyor, mafyanın da en büyük sebebi hukuk-
suzluk. Hukuğun olmadığı yerde mafyalar 
olur. Hukuğun olmadığı yerde suç örgütleri, 
mafyalar devlete çöker. O sebepten dolayı ne-
ticeleri konuşmanın anlamı yok, sonuçları ko-
nuşmanın anlamı yok, sebepler üzerinde 
durup ilerlemek zorundayız. Biz mafyaların 
da partisine bakmıyoruz. Mafyaların ve 
mafya düzeninin tamamına karşı çıkıyoruz. 
İnşallah iktidara geldiğimizde de bu mafya 
düzeni kalmayacak. Bakın kendileri de söylü-
yor; “Ben kötü isem. Bu kötüler içinde en iyisi 
benim” diyor. Böyle olunca düşünüyorsun 
bir suç örgütü lideriyle, bakanı ayıran tek şey 
bakanın oturduğu koltuk mu? İnsanlara 
anket yapıyorlar. Suç örgütü liderini mi ba-
kanı mı haklı buluyorsunuz diye, sonuç millet 
suç örgütü liderini maalesef haklı buluyor. Bu 
skandallar daha da büyüyecek. Her gün bir-
kaç skandalla karşı karşıyayız. Bu dönemde 
kötülük o kadar sıradan bir şey oldu ki artık 

dikkate bile almıyoruz. Çok büyük sayılabile-
cek skandallar bile artık sıradan gelmeye baş-
ladı. Bu sebeplerden dolayı Türkiye'ye yeni 
bir soluk lazım” dedi. 

Gelecek için planlarımız var 

DEVA Partisi'nin her anlamda önemli işler 
yapabilmek adına geleceği dahi planladığını 
vurgulayan Genel Başkan Yardımcısı Yene-
roğlu, “Siyaset kültürünü, anlayışını değiştir-
memiz lazım. Bunun için buraya geldik. Şu 
ana kadar yaptığımız teşkilatlanma çalışma-
larının dışında, geleceğe yönelik de plan ve 
programımızı yapmaya başladık. Biz istiyo-
ruz ki seçimler gelmeden önce; önümüze ba-
kalım. Mesela para politikalarıyla ilgili DEVA 
Partisi ne diyor? Bunları hazırlıyoruz. 90 
günlük planlar yapacağız. Yasal veya yapısal 
meseleleri ayırıp ona göre çalışacağız. Tabii ki 
bunlar hızlıca çözülecek şeyler değil. Türkiye 
o kadar tahrip edildi ki bir restorasyona ihti-
yaç var. Şu an bırakın iktidar olmayı iktidar 
yürüyüşümüz bile ülkeye bir umut oldu. 
Bizim yönetime gelmemizle birlikte insanların 
yeniden yüzü gülecek, herkes mutlu olacak. 
Bakın bugün yurtdışındaki sermaye sahibi in-
sanlar Türkiye'ye gelmiyor. Niye? Çünkü 
hukuk yok, güven yok, ekonomi bozuk” diye 
konuştu. 

Esenyurt örnek oldu 

Teşkilatlanma çalışmaları hakkında da konu-
şan Yeneroğlu, Esenyurt İlçe Teşkilatı'na öv-
güler dizdi. Yeneroğlu, “İstanbul'da yeni bir 
süreç başlatacağız. 24 ilçemiz var. İlçe baş-
kanlarımız büyük bir gayretle çalışıyorlar. 15 
ilçemiz daha teşkilatlanmadı. Bu konuda 
ciddi eksikliklerimiz var ama bunları kısa sü-
rede çözüp tamamlayacağız. Esenyurt'ta 
bugün nasıl koşuyorsanız diğer ilçelerdeki 
kardeşlerimizde koşacak. Bunun için önü-
müzdeki birkaç gün içinde gerekeni yapaca-
ğız. Yeni kurulacak ilçelerimizle de 
İstanbul'da binlerce insanımız olacak. Bizim 
sadece İstanbul'da 60 bin üyemiz olmalı. 
Ondan sonra şu engel, bu engel önemsiz şey-
ler. Engelleri bahane edemeyiz. Medya bize 
yeterince yer vermiyor vs gibi şeyleri baz al-
mamak lazım. Bu zaten böyle. Biz en iyi şe-
kilde teşkilatlanıp yola devam edeceğiz. 
Bugün Esenyurt'ta bu farkı görebiliyorum” 
şeklinde konuştu.

DÜNYA Çevre Günü etkinlikleri kapsa-
mında Gaziosmanpaşalı öğrenciler hem 
geri dönüşüme katkı sağladı hem de okul 
bahçesinde oluşturulan hobi bahçelerinde 
yeni ağaçları toprakla buluşturdu. 
Gaziosmanpaşa Belediyesi, düzenlediği 
okullar arası geri dönüşebilir atık toplama 
yarışmaları ile öğrencilerde sıfır atık bilinci 
oluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda 
Alparslan Ortaokulu’na topladıkları geri 
dönüşüm atıkları sebebiyle ödülleri takdim 
edildi. Dünya Çevre Günü dolayısıyla dü-
zenlenen etkinliğe Gaziosmanpaşa Kay-
makamı Numan Hatipoğlu ve 
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan 
Tahsin Usta’nın yanı sıra öğrenciler ve öğ-
retmenler katıldı. Etkinlik kapsamında öğ-
rencilere çevre bilinci ve doğa sevgisi 
kazandırmak amacıyla okulda oluşturulan 
hobi bahçesinde ağaç dikimi yapıldı.BARIŞ KIŞ
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GOP'lular çevre için 
yeni ağaçlar dikti

İSTANBUL Nişantaşı'nda başörtülü bir 
kadına şiddet uygulandığı iddia edildi. 
Mıstık parkında gerçekleşen olayda 
E.Ç.'nin İstanbul Teknik Üniversitesi 
Araştırma Görevlisi Neşe Nur Akkaya'ya 
önce sözlü tacizde bulunduğu daha 
sonra da elindeki termosla söz konusu 
başörtülü kadını darbettiği ortaya çıktı. 
Olayın sorumlusu E,Ç., ifadesinin ardın-
dan serbest bırakıldı. Sosyal medyada 
tepki toplayan olaya Ezgi Mola da kayıt-
sız kalmadı. Ünlü oyuncu Twitter'dan, 
"İster türbanını takar, ister kısa şortuyla 
gezer! Bu 'terbiyesizliği' içimden geçen-
leri siz anlarsınız artık iğrenç buluyorum, 
iğrenç. Sana ne kardeşim sana ne, istedi-
ğini giyecek, istediğini takacak ve sen 
saygı duymayı it gibi öğreneceksin!  
Yeter be!" sözleriyle tepki gösterdi.

Ezgi Mola isyan 
etti: Yeter!

ESENYURT’UN DEVASI 
GOREV ICIN HAZIR
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, DEVA Partisi Esenyurt İlçe Teşkilatı'na yaptığı  
ziyarette önemli mesajlar verdi. İlçe Başkanı Halis Kahriman'ı çalışmaları nedeniyle kutlayan Yeneroğlu, “Esenyurt teşkilat-
lanma anlamında çok güzel bir örnek. Bugün burada görüyorum ki Esenyurt'un devası görev için hazırdır” diye konuştu

DEVA Partisi Esenyurt İlçe  
Teşkilatı'nın üyeleri Genel Başkan 
Yardımcıları Yeneroğlu ve Vural 

ile birlikte fotoğraf çektirdi. 

EKSİK KALMADI 

TOPLANTIDA konuşan DEVA Partisi 
Esenyurt İlçe Başkanı Halis Kahriman 
ise “Esenyurt'ta partimize yönelik ciddi 
bir ilgi var. Türkiye'nin mozaiği olan 
Esenyurt sahip olduğu nüfusu, genç po-
tansiyeli ile birlikte İstanbul'un en büyük 
ilçesi. Böyle bir ilçede, yoğun bir ilgiyle 
karşılaşıyor olmamız İstanbul için de 
Türkiye için de DEVA Parti'mizin iktidar 
yürüyüşünün somut delilidir. Biz parti-
mizin bayrağını yukarıya çıkarmak ve 
Esenyurt'a hizmet etmek için varız, gö-
reve de hazırız” ifadelerini kullandı. 

Esenyurt’a hizmet için varız 

HAYATA geçirdiği projelerle Türkiye’ye öncü olan 
Başakşehir Belediyesi, dikkat çekecek bir hizmeti 
daha hayata geçirdi. Başkan Yasin Kartoğlu, ilçe 
sakinlerinden gelen motosiklet sürücüleri için 
güvenli park alanı talebini 1 haftada yerine getirdi. 
Başakşehirli motosiklet sürücüleri, Türkiye’nin ilk 
kilitli park alanları sayesinde kendilerini artık daha 
güvende hissettiklerini söyledi. 
Başakşehir Belediyesi, hayata geçirdiği projelerle 
örnek olmaya devam ediyor. Bu kez motosiklet 
sürücülerinin talepleri dikkate alınarak Türkiye’de 

bir ilk daha hayata geçirildi. Motosiklet sürücüleri 
için daha yüksek güvenliğe sahip kilitli motosiklet 
park alanları, Başakşehir Belediyesi tarafından 
hizmete açıldı. Türkiye’nin ilk kilitli motosiklet 
park alanlarının yapımına bir hafta önce baş-
landı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kar-
toğlu, ilçe sakinlerinden İpek Süleymanoğlu’nun 
talebinin ardından uygun noktalarda çalışma 
başlatılması talimatını verdi. İlçe genelinde ilk 
etapta belirlenen 5 noktada çalışmalar bir hafta 
gibi kısa sürede tamamlandı.

Başakşehir’de bir ilk


