
İLÇE BELEDİYELERİNE TAHSİSİ DURDURDU
İBB Meclisi'nin mayıs ayı oturumlarında iki
arsa tahsisi kararı alınmıştı. Şile Belediyesi Fen

İşleri Müdürlüğü binası, Şile Belediye Başkanlığı’na,
İBB'ye ait yaklaşık 20 bin metrekarelik alan da 10 yıl
süreyle bedelsiz olarak Güngören Belediye Başkanlı-
ğı'na tahsis edilmişti. Her iki bedelsiz arsa tahsisi ka-
rarı AK Parti ve MHP’nin oylarıyla alınmıştı. İBB
Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şile ve Güngören'deki İBB
arazilerinin ilçe belediyelerine tahsis kararlarını yeni-
den görüşülmek üzere meclise
iade etti.  İmamoğlu'nun
İBB Meclisi'ne iade et-
tiği bir başka karar ise
pandemi gerekçesiyle
31 Ağustos'a kadar
İETT’nin 250 adet
yeni hat ihdas 
etmesi oldu. 
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NATO ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları-
nın katıldığı NATO Zirvesi, Belçika'nın başkenti

Brüksel'deki NATO karargahında başladı. Türkiye'yi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temsil ettiği zirveye 
30 müttefik ülkenin lideri katıldı. Zirvede ittifakın gele-
cek 10 yıllık yol haritası belirlenecek. Cumhurbaşkanı
Erdoğan ve ABD Başkanı Biden, NATO zirvesi kapsa-
mında bir araya geldi. Görüşmede bölgesel ve küresel
konular ele alındı. Erdoğan, zirvede yaptığı açıklamada, 
“Terörün her türlüsüne karşı yürüttüğümüz mücade-
lede maalesef müttefik ve ortaklarımızdan beklediğimiz 
destek ve dayanışmayı göremedik. Suriye, Irak ve 
Türkiye'de eli müslümanların kanına bulaşmış terör ör-
gütü elebaşlarının meşru bir aktör gibi en üst seviyede 
muhatap alındığına, desteklendiğine şahit olduk” dedi.
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CHP İstanbul Milletvekili Ali
Şeker,  Malpraktis (doktor ha-

tası) konusunun hekimler üzerinde
Demokles’in kılıcı gibi sallandığını
belirterek, “Malpraktis konusu özel-
likle hekimler başta olmak üzere 
sağlık çalışanlarını hastalar ve hasta
yakınlarıyla karşı
karşıya getirebi-
lecek önemli bir
sorun olduğu
için konuya has-
sasiyetle yakla-
şılmalı, popülist
söylem ve ey-
lemlerden kaçı-
nılmalıdır”
dedi. I SAYFA 7
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MALPRAKTİS GÜNDEMDE
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem
Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ve Büyükçekmece 

Belediyesi'nce, Büyükçekmece Marina Yat Limanı'nda kurulan
deprem-tsunami gözlem istasyonunun açılışı gerçekleştirildi.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Haluk Özener, “İstasyonun önemi, çok parametreli
olarak İstanbul'da kurulmuş olan ilk istasyon. Bu istasyon
içinde hem sismik deprem gözlemleri hem meteorolojik 
gözlemler hem de deniz seviyesi gözlemleri yapılacak. bu 
kurulan istasyonlarla hedefimiz, 5-7 dakika arasında tsunami
uyarı mesajını vermek” diye konuştu.

ç

HEM SiSMiK HEM DE 
METEOROLOJiK GÖZLEM

Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ise “1999 depremini
yaşamış belediye Başkanıyım. Depremin korkunç yü-

zünü biliyorum. O nedenle 2000 yılından itibaren Büyükçek-
mece’de büyük bir kentsel dönüşüm yaparken, akademik ve
bilimsel çalışmaları da yok saymadık” dedi. İstasyon sayesinde
elde edilecek verilerin önemli olduğunu vurgulayan Akgün,
“Tsunaminin 5-7 dakika öncesinden haber verilmesi can ve mal
kaybının önlenmesiyle ilgili inanılmaz katkıdır. İleri düzeyde biz
bilgi aktaran bir merkez. Büyükçekmece belediyesi olarak değil
tüm Marmara’da bilim inşalarına can kaybının aza indirilme-
sine katkı sunuyor” dedi. I SAYFA 10
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CAN VE MAL KAYBININ 
ÖNLENMESiNE KATKI

Demokles’in kılıcı
gibi sallanıyor!

14 Haziran Dünya Gönüllü 
Kan Bağışçıları Günü'nde 

İstanbul Valiliği ve Kızılay iş birliğinde
düzenlenen törende konuşan İstanbul
Valisi Ali Yerlikaya, “41 lokasyonda
bugün kan bağışı organize ediyoruz.
Gönüllü olarak bütün hemşerilerimize
şunu söylüyoruz, gelin 3 gün boyunca
devam edecek olan gönüllü güvenli ve
kendinizi son derece iyi hissedeceğiniz
bir iyilik hareketi olan bu kan bağışına
sizleri davet ediyoruz” dedi. I SAYFA 8
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İBB Meclisi öncesinde
açıklamalarda bulunan İBB

AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik
Göksu, eski İBB Başkanı Nurettin
Sözen’in Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’ın ileri biyolojik arıtma tesislerini
iptal ettiğine dair söylemlerine ilişkin,
“Sözen’in bu kenti yönetemediğini 
biliyorduk. İnsanları çöp dağlarıyla
ölüme mahkum ettiğini biliyorduk.
Yalancı ve düzenbaz olduğunu da
öğrendik” dedi. I SAYFA 9
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SÖZEN’E ÇOK SERT SÖZLER

Yalancı olduğunu
şimdi öğrendik!

İstanbul’un ilk deprem-tsunami gözlem istasyonu,
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve 
Deprem Araştırma Enstitüsü ile Büyükçekmece
Belediyesi’nin iş birliğiyle Büyükçekmece’de 
kuruldu. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma
Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, “Bu 
kurulan istasyonlarla hedefimiz, 5-7 dakika
arasında tsunami uyarı mesajını vermek” dedi
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Çevre ve Şehircilik Bakanı
Murat Kurum, “Marmara 

Denizi'mizdeki seferberliğimizde, 
13 Haziran’da temizlediğimiz 469,5
metreküp müsilajla toplam 2166,5
metreküp müsilajı bertarafa gönder-
dik. Denetimlerimizi sıklaştırarak
sürdürüyoruz” mesajını paylaştı.
Kurum, “Denetimlerimizi sıklaştıra-

rak sürdürüyo-
ruz. Bin 201
denetimde 51 
tesise idari para
cezası verdik.
Marmara Deni-
zi'mizi ve deniz
canlılarımızı bir-
likte kurtaraca-
ğız” ifadelerini
kullandı. 
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KURUM’DAM SALYA MESAJI

51 tesise idari 
para cezası

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye
meclisinde AK Parti ve MHP'li üyelerin oylarıyla alınan 3 kararı veto etti

İSTANBUL’UN İLK DEPREM-TSUNAMİ GÖZLEM İSTASYONU BÜYÜKÇEKMECE'DE KURULDU

3 KARARI 
VETO ETTi

Ali Şeker

İYİ Parti Genel Başkan 
Başdanışmanı ve İzmir Millet-

vekili Aytun Çıray'dan ilginç bir talep
geldi. Suç örgütü lideri Sedat Peker'le
ilgili özel bir yasa çıkarılmasını
isteyen Çıray, “ilgili iktidara çağrıda
bulunan Çıray, “Ciddi ve kendine
güvenen bir yönetim. Derhal özel 
bir yasa çıkarır. Sedat Peker'e 
koruma garan-
tisi vererek tüm
iddia ve bilgileri
daha derinleme-
sine edinir. 
Doğruluğu 
ispatlananlarla
devlette ve siya-
sette büyük te-
mizlik yapar”
diye konuştu. 
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İKTİDARA ÇAĞRIDA BULUNDU

Sedat Peker için
özel yasa istedi

Aytun Çıray

Avcılar Tahtakale Mahalle-
si'nde zehirlendikleri iddia 

edilen 4 yavru köpekten biri öldü, 
3'ü tedaviye alındı. Avcılar Belediye-
si'nden yapılan açıklamada, “Ala-
nında uzman veteriner ekiplerimizin
hızlı ve başarılı müdahalesi saye-
sinde üç canımızın ölümden kurtul-
muş oldu. Olayın takipçisi olacağız”
denildi. Veteriner İşleri Müdürü 
Pervin Kırmızı da “Soruşturma
sonunda olay aydınlanacak. 
Gerekenler gereken cezayı 
alacaklardır” dedi. I SAYFA 8
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Damga'ya konuşan
Esenyurt HÜDA PAR

İlçe Başkanı Erkan Demir,
“Esenyurt çok değersiz
kullanılmış ve perişan 
edilmiş bir ilçe. Bazı ma-
hallelerimizde vatandaş
yağmur yağmasın diye
dua ediyor. Bu da, aslında

ilçenin perişanlığını gözler
önüne seriyor” dedi. İlçedeki

uyuşturucu sorununa da
dikkat çeken Demir, “Ba-
taklığa batmış bir gençlik-
ten bahsediyoruz. Bu
kaçarak çözüme ulaşacak
bir sorun değil” diye 
konuştu. I SAYFA 5
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4 KÖPEKTEN 1’İ ÖLDÜ

Yavru köpekleri
zehirlediler!

TERÖRiSTLERE DESTEK VERiLDi

TSUNaMı ıcıN
UYarı MESaJı

Başakşehir İkitelli Organize 
Sanayi Bölgesi’nin meyda-

nında BİOS Yapı tarafından 
gerçekleştirilen İstmall AVM'nin
lansmanı gerçekleştirildi. Gazete-
mize konuşan BİOS Yapı Genel

Müdürü Remzi Aytekin, “Burası tüke-
time değil üretime, tanıtıma, pazarla-
maya ve sunuma dayalı çok kapsamlı
bir alışveriş merkezi olacak. İstmall
bu anlamda türünün tek örneği 
olacak” açıklamasını yaptı. I SAYFA 9
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BARIŞ KIŞ
ÖZEL HABER

TÜrÜNÜN TEk ÖrNEĞİ

BAGISA
DAVET

ÇiFTÇiLERE DE KATKI SAĞLAYACAK
İstasyon meteorolojik ölçümleri ile de hem tüm parametrelerin doğru 
değerlendirmesine hem de bölgedeki çiftçilerin tarımsal faaliyetlerine katkı
sağlayacak. İstanbul'un ilk deprem-tsunami gözlem istasyonu, Avrupa'daki ilk
ve tek çok disiplinli ölçüm yapan istasyon olma özelliğini de taşıyor.

Murat Kurum

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
(TGC) Veyis Ateş’ten siyaset-

mafya ilişkileri içinde adının geçtiğine
ve mesleğin itibarını sarsacak olu-
şumlar içinde bulunduğuna yönelik
şikayetler nedeniyle savunma istedi.
10 Haziran 2021 tarihinde yapılan
toplantıda şikayetleri değerlendiren
TGC, Ateş’in hakkında TGC 

Tüzüğü ve 
Türkiye Gazete-
cileri Hak ve 
Sorumluluk 
Bildirgesi’ne ay-
kırı davrandığı
gerekçesiyle di-
siplin soruştur-
ması açılmasına
oy birliği ile
karar verdi. 
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SORUŞTURMA AÇILDI

TGC Veyis Ateş’ten 
savunmasını istedi

Veyis Ateş

ESENYURT’U
PErİşaN ETMİşLEr!

ZEHRA
ÇELİK

ÖZEL
HABER

HABERİN
DEVAMI 
SAYFA 
4’TE

Boğulmaktan
korkmuyoruz!

HABERİN 
DEVAMI 

SAYFA 2’DE

Migren 
tarihe 

karışacak

Salyaya karşı
deniz bakterisi

HABERİN DEVAMI SAYFA 9’DA

Remzi
Aytekin

Ekrem İmamoğlu



T ürkiye’de toplumun yüzde
16.4’ünün hayat kalitesini düşüren
migren için iki yeni aşı devreye girdi.

Dünyada yaklaşık üç yıldır kullanılan aşı-
lara Sağlık Bakanlığı iki ay önce onay
verdi.Hürriyet gazetesinden Meltem Öz-
genç'in haberine göre Türk Nöroloji Der-
neği Üyesi Prof. Dr. Necdet Karlı, aşılarla
ilgili  şunları söyledi: “Migren çok sık görü-
len bir baş ağrısı. Dünya Sağlık Örgütü
(DSÖ) migreni, 50 yaş altında kadınlarda
en çok engelliliğe neden olan hastalıklar sı-
rasında birinci sırada gösteriyor. Bu yaş
grubu migren atakları tuttuğunda işe gide-
miyor, sosyal hayatlarından geri kalıyorlar.
Örneğin diyabetle karşılaştırıldığında, mig-
ren çok daha fazla insanı etkiliyor. Tür-
kiye’de 50 milyon yetişkin nüfus var. 25
milyonu kadın. Bu kadınların 6 milyonunda
migrene rastlanıyor. 3 milyon da migrenli
erkek bulunuyor. Hatta 4’te üçü yani yakla-
şık 7.5 milyon kişi ayda 4 gün ve daha fazla
baş ağrısı çekiyor. Üstelik bir grup hastada

işler daha da kötü. Bu kişiler ayda 8-10 gün
baş ağrısına maruz kalabiliyor. Migren te-
davi edilmediğinde kişileri çok etkileyen bir
hastalık. Daha önce koruyucu tedavi veri-
yorduk. Yani ağrının gelmesini
ilaçla engellemeye çalışı-
yorduk. Ancak bu ilaç-
ların hiçbiri migrenin
esasına yönelik
ilaçlar değildi.
Kimi kalp, kimi
tansiyon, kimi
epilepsi gibi
başka hastalık-
lar için üretil-
miş ilaçlardı.

3000 liraya
kadar ücret

Vücutta CGRP
molekülü var. Bu,
migrende ağrının or-
taya çıkmasına neden olan

bir molekül. Bu moleküle karşı bir antikor
geliştirildi. Bunun iki çeşidi var. Biri mole-
külün kendisine karşı, diğeri de molekülün
bağlandığı noktaya karşı bir antikor. İkisinin

de etkinliği aynı. Bu iki antikor
CGRP molekülünün etkin-

liğini engelliyor. Dolayı-
sıyla ağrının

oluşması engelleni-
yor ve atak ortaya
çıkmıyor. Etkin-
likleri yüzde 60-
80’lerde ve de
önemli bir yan
etkisi yok.
Tarih boyunca
ilk kez migrene

karşı bir ilaç
üretilmiş oldu.

Dünyada üç yıl
önce kullanılmaya

başlandı. Türkiye’de ise
iki ay önce onay aldı. Bu

aşıları hastaya ayda bir kere, yaklaşık bir yıl
boyunca yapmak gerekiyor. Sonra yavaş
yavaş azaltılıp kesiliyor. Fiyatı ise 1500 lira
ile 3 bin lira arasında. Henüz ödeme kapsa-
mına alınmadı. Bu aşılar özellikle ayda 15
günden fazla ağrı çeken kronik migren has-
talarında çok etkili.

Uykusuzluk çok tetikliyor

Migrenin birçok tetikçisi var. Bunların ba-
şında uykusuzluk, açlık ve stres geliyor.
Hava koşulları, hızlı merdiven çıkma, par-
lak ışık, sigara dumanı, güneş ışığı, kadın-
larda adet dönemi de etkili. Bu etkenlerden
biri de yiyecek türleri. Alkol, fazla tüketilen
kahve, çay migreni tetikleyebiliyor. Kimi in-
sanda peynir, kimisinde çikolata tetikleyici
olabiliyor. Bazı kişilerin alerjik reaksiyon
gösterdiği gıdalar da migren atağına neden
olabiliyor. Bu yiyeceklerden kaçınmak
zaman zaman etkili olabiliyor ancak uyku-
suzluk ve açlıktan kaçınmak kadar etkili
değil.”

Migren kadınlarda erkeklere göre iki kat fazla. Her
4 kadından birinde migren var. Çok sık rastlanan
bir hastalık olmasına rağmen, bir o kadar az ta-

nınan ve az tedavi edilen bir hastalık. Nor-
malde tedavi olması gereken insanların
ancak onda biri tedaviye ulaşabiliyor,

çünkü hekimlerde tanı koyma
oranı da düşük.
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Türk Nöroloji Derneği Üyesi Prof. Dr. Necdet Karlı,
"Tarih boyunca ilk kez migrene karşı bir ilaç

üretilmiş oldu. Dünyada üç yıl önce kullanılmaya
başlandı. Türkiye’de ise iki ay önce onay aldı. Bu

aşıları hastaya ayda bir kere, yaklaşık bir yıl
boyunca yapmak gerekiyor. Sonra yavaş yavaş

azaltılıp kesiliyor" dedi

KADINLARIN 
4’TE 1’İ YAŞIYOR

MIgren 
tarIHe 

karISacak

PAndemi sürecinde toplam
büyüklüğü 32 milyon TL'yi
aşan hibe ve bağış programıyla

toplumsal katkı sağladıklarını söyleyen
Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper,
"YarınBizim" projesiyle de salgın döne-
minin kahramanları sağlık çalışanları-
nın aileleri için harekete geçtiklerini
açıkladı. 
Nisan ayında hayata geçirilen “YarınBi-
zim” projesiyle, sağlık çalışanlarının
üniversite sınavına hazırlanan çocukları
ve kardeşlerine mentorluk ve kariyer ge-
lişim desteği veriliyor. Sabancı Holding,
“YarınBizim” projesi kapsamında yap-
tıklarını, CEO Cenk Alper’in ev sahipli-
ğinde gerçekleştirdiği bir toplantıda
basın mensuplarıyla paylaştı. Projenin
ilk ayağı kapsamında öğrenciler, kendi-
sine en uygun olan Sabancı Topluluğu
çalışanlarından oluşan “mentorlar” ile
eşleştirilirken, ikinci ayağında ise çevrim
içi eğitim ve webinar’larla gençlerin, ge-
lecek kariyerlerine destek olacak bilgi ve

yetkinliklerle donatılmaları sağlanıyor.
Diyarbakır'dan Aydın'a; Trabzon’dan
Gaziantep'e kadar toplam 74 şehirden
kısa sürede 1.180 başvuru alan proje
bünyesine, sağlık çalışanı kapsamına
doktor, hastane idari çalışanı, hastane
temizlik çalışanı dahil çok geniş bir yel-
paze dahil edildi.

Sürdürülebilirlik yaklaşımı

9 ay içerisinde MSCI’ın sürdürülebilir-
lik endeksinde iki kademe atlayan bir
şirket olduklarının altını çizen Sabancı
Holding CEO'su Cenk Alper, "Son not
artırımıyla birlikte, sürdürülebilirlik en-

deksinde 2025 hedefimize şimdiden
ulaşmış durumdayız. Buradan aldığı-
mız güçle bu sene ciddi bir proje başlat-
tık ve 'YarınBizim' dedik" ifadelerini
kullandı. 
Bunun iki senelik bir program oldu-
ğunu ve daha da devam edebileceğini
belirten Cenk Alper, "Projemizde, katı-
lımcılar sadece doktor ya da hemşire
çocuklarıyla sınırlı değil. Hastanede ça-
lışan bir hastabakıcı ya da temizlik ele-
manının çocuğu da katılabiliyor. Bu
bakış açımızın ne kadar kapsayıcı oldu-
ğunun da en büyük göstergelerinden bir
tanesi" şeklinde konuştu.
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Sabancı Topluluğu tarafından 
hayata geçirilen "YarınBizim" 
projesi ile, sağlık çalışanlarının
üniversite sınavına hazırlanan
çocukları ve kardeşlerine mentorluk
ve kariyer gelişim desteği veriliyor.
Nisan ayında başlatılan proje 
bünyesine, sağlık çalışanı kapsamına
doktor, hastane idari çalışanı, 
hastane temizlik çalışanı dahil çok
geniş bir yelpaze dahil edildi

Sağlık çalışanları
için destek

Huzur yoksa

ış yok!
Adaylarla işvereni bir araya getiren
uygulama 24 Saatte İş, iş hayatında
çalışanların önceliklerini araştırdı.
Araştırmaya göre, çalışanlar yüksek
maaştan önce huzurlu bir iş ortamı ve
iyi bir ekiple çalışmayı istiyor. Ankete
katılanların yüzde 92’si çalıştığı ekibin
önemli olduğunu belirtirken, sadece
yüzde 8’i önemli olmadığını ifade etti

AdAylArlA işvereni bir araya getiren
uygulama 24 Saatte İş, çalışanların iş
hayatındaki önceliklerine dair bir anket

düzenledi. Anket sonuçlarına göre huzurlu bir iş
ortamında ve iyi bir ekiple çalışmak alınan maaş
miktarından daha önemli. Ankete katılanların
yüzde 92’si çalıştığı ekibin önemli olduğunu belir-
tirken, sadece yüzde 8’i önemli olmadığını ifade
etti. “İşini değiştirmek istesen temel motivasyo-
nun ne olurdu?” sorusuna katılımcıların yüzde
60’ı iyi bir çalışma ortamı derken, yüzde 40’ı fazla
maaş yanıtını verdi. Katılımcılara iş deneyimle-
riyle ilgili sorular da yöneltildi. Daha önceden
veya şu an çalıştığı yerde çalışma ortamının nasıl
olduğu sorusuna katılımcıların yüzde 42’si çok
güzel ve sıcak yanıtını verirken, yüzde 58’i mem-
nun edici olmadığını belirtti. “İşverenin ile aran
nasıl” sorusuna ise yüzde 63’ü “İyi” yanıtını verir-
ken yüzde 37’si aralarının iyi olmadığını söyledi.
Katılımcıların yüzde 44’ü çalıştığı iş yerinde maa-
şının önemli olduğunu belirtti. Yüzde 56’sı geliş-
mek ve yükselmeyi önemsediğini söyledi. “Ekibini
seviyor musun/ekip ruhunuz var mı?” sorusuna
katılımcıların yüzde 74’ü evet yanıtını verirken,
yüzde 26’sı hayır yanıtını verdi.

Kurumsal firmalarda 
çalışmak isteniyor

Ankete katılanların yüzde 58’i çalıştığı iş yerine ai-
diyet duyduğunu belirtirken, yüzde 42’si herhangi
bir aidiyet hissetmediğini ifade etti. Aidiyet duy-
gusunu oluşturan etmenler sorulduğunda ise ka-
tılımcıların yüzde 39’u maaş ve imkânları öne
sürerken, yüzde 61’i çalışma ortamı ve ekibin
önemli olduğunu belirtti. Katılımcıların yüzde
71’si kurumsal büyük bir markada çalışmak iste-
diğini belirtirken, yüzde 29’su küçük ve yeni olu-
şan markalarda çalışabileceklerini belirtti.  24
Saatte İş’in kurucu ortağı Gizem Yasa, huzurlu
bir çalışma ortamının hem çalışan hem de işveren
için çok önemli bir unsur olduğunu belirterek,
“Çalışan huzurlu olduğu bir iş yerinde daha ve-
rimli bir şekilde çalışırken, işveren için de bu
durum olumlu bir getiri sağlıyor. Biz de 24 Saatte
İş olarak, hem iş arama sürecini adaylar için pra-
tik ve keyifli bir hale getirmeye hem de severek ça-
lışabileceği, kendisine uygun bir iş yeri seçmesine
yardımcı olmaya çalışıyoruz” dedi. 

İzlediğiniz dizilere
biraz dikkat edin
Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL
Beyin Hastanesi Uzman Uzman Klinik
Psikolog Gülçin Şenyuva, son dönemde
gündemde olan psikoloji temalı
dizilerin izleyiciler üzerindeki olumlu ve
olumsuz etkilerini değerlendirdi

Televizyonun kişilere sunduğu dünya-
nın kurgulanmış gerçeklik ve dramatik
temsil yapısıyla izleyenlerin dünyayı an-

lamlandırmaları üzerinde etkili olduğunu söyleyen
Uzman Klinik Psikolog Gülçin Şenyuva, “Bu
durum kişilerin tutumlarını da etkiliyor. Televizyo-
nun bu etkisinin görüldüğü en baskın ve en yaygın
araçlardan biri kuşkusuz dizilerdir. Genellikle hafta-
lık olarak yayımlanan televizyon dizileri çoğu
zaman duygulara odaklanan hikayeler veya yaşam
olayları anlatıyor. Dizilere dair yapılan araştırmalar,
dizilerin farklı yaşam tarzlarını tanıtma ve seyirci-
lerde bir değişim yaratma konusunda etkili oldu-
ğunu gösteriyor. Son dönemlerde psikoloji içerikli
diziler ya da programlar yaygınlaşmaya başladı.”

24 yeni tip
koronavirüs!
Çinli bilim insanları, yarasalarda yeni
Covid pandemilerine yol açabilecek
yapıda 24 yeni corona virüs tipi keşfetti

CNN'in haberine göre, Çin'in Şan-
dong Üniversitesinden araştırmacı-
lar, Mayıs 2019 ve Kasım 2020

arasında ülkenin batısında Yünnan eyaletinde
orman yarasaları üzerine yaptıkları incele-
meni bulgularını "The Cell" dergisinde pay-
laştı. Araştırmacılar, farklı yarasa türlerinden
topladıkları ürin ve dışkı örneklerinde 24 yeni
koronavirüs genomu tespit etti. Söz konusu
koronavirüslerden 4'ünün Şiddetli Akut Solu-
num Sendromu (SARS) ve Kovid-19'a yol
açan koronavirüslere benzer yapıda olduğunu
belirtti. "At nalı yarasası" olarak bilinen "Rhi-
nolophus pusillus" adı verilen türden alınan
örneklerde rastlanan koronavirüsün ise 
Kovid-19'a genetik olarak çok yakın olduğu
kaydedildi.
İnsan hücrelerine tutunmasını sağlayan diken
proteini dışında koronavirüsün genetik özel-
liklerinin Kovid-19 ile büyük ölçüde örtüştü-
ğünü vurgulayan araştırmacılar, "Tayland'da
Haziran 2020'de bulunan yakın yapıdaki vi-
rüsle birlikte değerlendirildiğinde bu sonuçlar
Kovid-19 ile bağlantılı virüslerin yarasa popü-
lasyonlarında yayılmaya devam ettiğini ve
bazı bölgelerde daha yoğun olduğunu ortaya
koyuyor." ifadelerini kullandı. 2017'de Yün-
nan'daki mağaralardaki yarasaları inceleyen
araştırmacılar, SARS'a çok yakın bir koronavi-
rüsün varlığına rastlamıştı. Yarasalardaki söz
konusu virüsler, genelde tür içinde yayılan
"beta koronavirüsler" olarak varlığını sürdürü-
yor, ancak daha sonra evrimleşerek başka
hayvanlar aracılığıyla insanlara bulaşabiliyor.
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FetullaHÇI Terör Örgütü/Paralel Dev-
let Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) ‘Sur
İçi Avukatlar Grubu’nun sorumlusu ol-

duğu iddia edilen avukat Erdal M. ve eşi A.M.,
gözaltına alındı. Çiftin kaldığı hücre evinde çok sa-
yıda dijital materyal ve ziynet eşyası ele geçirildi.
Operasyon anları kameralara yansıdı. İstanbul
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Mü-
dürlüğü ekipleri, FETÖ'ye yönelik 11 Haziran
Cuma gecesi, Gaziosmanpaşa’da tespit edilen ör-
güte ait eve operasyon düzenlendi. Operasyonda,
‘Sur İçi Avukatlar Grubu’nun sorumlusu olduğu
öne sürülen avukat Erdal M. ve eşi A.M., yakala-
narak, gözaltına alındı. Polis ekiplerince evde yapı-
lan aramalarda, 216.5 gram altın, 3 tam altın, 1
altın kolye,1 çeyrek altın, 5 bin 620 dolar, 500 avro,
8 bin 400 lira, 3 cep telefonu, 2 sim kart, 1 dizüstü
bilgisayar, 1 hard disk, 3 tablet ve 7 flash bellek ele
geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sür-
düğü öğrenildi. Operasyon anı kameralara yansıdı.

SultanGazi'de düzenlenen
asker eğlencesinde, sokak or-
tasında, hafif ticari aracın

üzerine çıkan kişi, yüksek sesli müzik
eşliğinde hem dans etti hem de taban-
cayla art arda havaya ateş etti. Sokağı
dolduran kalabalığa ve balkonlara çı-
kanlara aldırmayan kişinin tabancayı en
az 20 kez ateş etmesi, cep telefonu ka-
merasıyla kaydedildi. Sultangazi İsmet-
paşa Mahallesi'nde düzenlenen asker
eğlencesinde kimliği öğrenilemeyen bir
kişi, elindeki tabancayı art arda havaya

ateşleyerek, faciaya davetiye çıkardı.
Asker eğlencesi için düzenlenen konvoy,
125 Sokak'a geldiğinde durdu. Konvoy-
dakilerden bazıları araçlarından iner-
ken, 3 genç, hafif ticari aracın üzerine
çıkıp yüksek sesle müzik eşliğinde dans
etmeye başladı. 3 gençten biri ise, hem
dans etti hem de elindeki tabancayla art
arda ateş etti. Dar sokakta balkonlara
çıkanlar ile sokaktakilere aldırmadan ta-
bancayı ateşleyen genç cep telefonu ka-
merasıyla görüntülendi. Silahlı kişi
hakkında polis işlem yaptı.

Asker eğlencesi eğlence olmaktan çıktı!

Sultangazi'de el freni çekilmeden park edildiği iddia edilen kamyonet, sürücüsü yokken geri geri kayarak,
park halindeki başka kamyonete çarptı. Çarptığı kamyonet de savrularak, kaldırımda yürüyen kadına
çarpıp, ardından bir iş yerine girdi. Kazada yaralanan kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı

KAMYONETIN CARPTIGI
KADIN AZ DAHA OLECEKTI
K aza, önceki gün, saat 15.00

sıralarında Esentepe Mahal-
lesi 2862 Sokak'ta meydana

geldi. El freni çekilmeden park edildiği
iddia edilen ve plakaları olşamayan
kamyonet, sürücüsü yokken geri geri
kayarak, park halindeki 51 JA 234
plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın
etkisiyle savrulan 51 JA 234 plakalı
kamyonet, kaldırımda yürüyen Fatma
Alptekin (55)'e çarpıp, ardından bir iş
yerine girerek durdu. Yaralanan
Fatma Alptekin'in yardımına çevrede-
kiler koştu. Yoldan geçen araca konu-
lan kadın, Sultangazi Haseki Eğitim
ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Alptekin'in hayati tehlikesinin bulun-
madığı hastanedeki tedavisinin devam
ettiği öğrenildi.

El frenini kaldıramadı

Kaza anını anlatan esnaf Muham-
med Engin, "Marketteydim bir ses
geldi. Kadın çığlığı da vardı. Dışarı
çıktım. Sokakta park edilmiş bir kam-
yon vardı. O geri geri gelip diğer park
halindeki kamyonete çarpmış. O da
önce kadına çarpıyor daha sonra dük-

kana giriyor. Ben sesleri duyup çıktı-
ğımda kadın yerde yatıyordu. Ondan
sonra kadını bir arabaya koyup hasta-
neye götürdüler. Benim bildiğim ka-
darıyla geri geri kayan kamyonun el
frenini adam kaldırmamış. O şekil
geri geri gelip diğer kamyonete çarpı-
yor. İkisinde de şoför yok" dedi.

Kadını ezecekti

Bir başka mahalleli benzer kazaların
daha önce de yaşandığını, can güven-
liklerinin olmadığını iddia ederek
önlem alınmasını istedi. Kaza anını
anlatan başka bir mahalleli ise, "So-
kakta oturuyorduk. Kazadan önce
kadın yanıma geldi. Daha önce yaşa-
dığım bir rahatsızlıktan dolayı bana
geçmiş olsun dedi. Aradan iki dakika
geçtikten sonra pazara gideceğini söy-
leyerek yanımdan ayrıldı. O sırada sü-
rücüsüz bir kamyon geri geri gelmeye
başladı. Park halindeki kamyonete
çarptı. Kamyonette hareket edince
önce kadına vurdu sonra iş yerine.
Eğer kamyonete çarpmasaydı geri
geri gelen kamyon kadını altına alıp
ezecekti." diye konuştu. DHA

Almanya’ya kaçmak
isterken yakalandı

Koronavirüs tedbirleri
nedeniyle cezaevinden
izinli olarak çıkan Nu-
rettin Ş.(23), cezaevine

tekrar girmemek için
kardeşi adına düzen-

lenmiş sahte pasaportla
Almanya'ya gitmeye

çalışırken, İstanbul 
Havalimanı'nda yaka-

landı. Nurettin Ş.'nin
pasaport sırasında ya-

kalandığı anlar güven-
lik kamerasına yansıdı

iStanBul Havalimanı Emniyet Şube Mü-
dürlüğü ekipleri, 30 Mayıs'ta dış hatlar ter-
minali pasaport kontrol noktasında

yaptıkları uygulama sırasında Abdullah Ş. ismine dü-
zenlenmiş pasaport ile yurtdışına çıkmaya çalışan bir
kişiyi şüphe üzerine takibe aldı. Polisin yaptığı ince-
leme sonucu yolcunun pasaportunun ve yanındaki
sürücü belgesinin sahte olduğu tespit edildi. Ekipler,
yaptıkları parmak izi eşleştirmesinde ise şüphelinin
gerçek isminin Nurettin Ş. olduğunu belirledi. Hırsız-
lık suçundan arama kaydı bulunan Nurettin Ş.'nin
yapılan sorgusunda ise yanındaki seyahat belgeleri-
nin kardeşine ait olduğunu, cezaevinden koronavirüs
tedbirleri gereğince izinli olarak çıktığını ve cezaevine
tekrar girmemek için böyle bir yola başvurduğunu iti-
raf etti. Nurettin Ş., emniyetteki işlemlerinin tamam-
lanmasının ardından Metris Cezaevi'ne gönderildi.
Öte yandan, Nurettin Ş.'nin havalimanına gelişi, bilet
ve bagaj işlemlerini yaptırması ve pasaportta yaka-
landığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. DHA

Trafik kazasında can verdi
kaza sabah saat 08.00 sıralarında Ba-
şakşehir Güvercintepe Mahallesi İstiklal
Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen

bilgiye göre R. E.'nin kullandığı 34 LD 0358 plakalı
içinde yolcu olmayan İETT otobüsü ile Şükrü
Korkmaz'ın kullandığı 34 ZZ 1240 plakalı hafif ti-
cari araç İstiklal Caddesi'nde kafa kafaya çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle motoru yerinden çıkan hafif ti-
cari araç, İETT otobüsü tarafından sürüklendi.
Kaza nedeniyle İstiklal Caddesi'nin bir bölümü tra-
fiğe tamamen kapandı. Olay yerine itfaiye, polis ve
sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan İETT şoförü

R.E. ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim
ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.  Hafif ticari
araç içinde sıkışan Şükrü Korkmaz için uzun süren
kurtarma çalışması yapıldı. Sıkıştığı yerden kurtarı-
lan Şükrü Korkmaz'a hafif ticari aracın açılan arka
kapısından ulaşıldı. Sağlık ekiplerinin araç içinde
yaptığı ilk müdahalede Şükrü Korkmaz'ın hayatını
kaybettiği belirlendi. Ceset torbasına konulan ce-
naze, ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim
ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Başak-
şehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kazayla
ilgili çalışması devam ediyor. DHA

Başakşehir'de İETT otobüsü ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada hafif ticari aracın
şoförü Şükrü Korkmaz hayatını kaybetti. Yaralanan İETT şoförü ise hastaneye kaldırıldı

FETÖ'cü avukat
yakayı ele verdi

SultanGazi'de hafta sonu iki farklı
kavga çıktı. Kavgalar polis tarafından
sonlanırken, o anlar kameralara yansıdı.

İlk kavga Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde çıktı. İd-
diaya göre aynı kıza aşık olan iki kişi arasında tar-
tışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Kavgaya tarafların aile büyükleri de dahil olunca
ortalık savaş alanına döndü. Kavga, polis ekipleri-
nin müdahalesiyle sonlandırılırken, olay sırasında
bir kişinin kafasına aldığı darbeler sonucu hafif şe-
kilde yaralandığı öğrenildi. İkinci kavga ise Sultan-
çiftliği Mahallesi Ordu Caddesi'nde çıktı. Yabancı
uyruklu olduğu öğrenilen iki grubun kavgasında bir
kişiyi aralarına alan kişiler tekme tokat döverken,
olay yerinin yakınında bulunan trafik polisleri kav-
gaya müdahale etti. Polisi görenlerden bazıları olay
yerinden uzaklaşarak açtı.

Tekme tokat
kavga ettiler

GünGören'de zorlayarak, cam kapısını
açtıkları dürümcüden bir miktar para ve
sadaka kutusunu çaldıkları ileri sürülen

yaşları küçük 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin,
dürümcüye girme anları güvenlik kamerasına yan-
sıdı. Güngören Akıncılar Mahallesi'nde bulunan dü-
rümcüden, önceki gün saat 03.00 sıralarında, bir
miktar para ve sadaka kutusu çalındı. İhbar üzerine
gelen ekipler, güvenlik kamera görüntülerini inceledi.
İncelemede yaşları küçük iki şüphelinin, dürümcü-
nün cam kapısını zorlayarak, içeri girdiğinin kame-
raya yansıdığı görüldü. Çalışmada şüphelilerin;
M.A. ve F.A. olduğu tespit edildi. Evlerinde önceki
gün gözaltına alınan M.A. ve F.A. polis merkezine
götürüldü. Daha önceden de çok sayıda hırsızlık su-
çundan poliste kayıtları bulunduğu anlaşılan M.A.
ve F.A., polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları
mahkemece serbest bırakıldı.

Beşiktaş'ta Ağız ve Diş Polikliniği olarak
kullanılan 2 katlı binanın çatısında yangın
çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen

yangında ölen ya da yaralanan olmazken çatıda hasar
oluştu. Beşiktaş, Levent Mahallesi Levent Cadde-
si'nde ağız ve diş polikliniği olarak kullanılan 2 katlı
binanın çatısında saat 09.00 sıralarında henüz bilin-
meyen bir nedenle yangın çıktı. Prof. Dr. Hülya
Koçak Berberoğlu'nun sahibi olduğu polikliniğin çalı-
şanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekip-
leri çatıdan çıkan dumanlara müdahale etti. Yangın
kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da
yaralanan olmazken çatıda hasar oluştu.

Dürümcüyü soydular

Beşiktaş'ta yangın
paniği yaşandı



Y az dostum,
Barış söyler, kendi bir ders alır mı?
Yaz dostum,

Su üstüne yazı yazsan kalır mı?
Yaz dostum
Bir dünya ki haklı haksız karışmış
Yaz dostum
Boşa koysan dolmaz, dolusu alır mı?
Bu haftaki köşe yazıma rahmetli, Barış

Manço’nun Sarı çizmeli Mehmet Ağa şarkı-
sının sözleriyle başlamak istedim.

Seyahatlerim sırasında yolum Anadolu-
nun ücra bir köyüne düştü. Zamanında
Köyde hem muhtarlık hem de esnaflık yap-
mış 85 yaşındaki Aslan amcayla kesişti yol-
larımız. Başladık sohbete. Eskiden mahalle
bakkalına “yaz deftere bakkal efendi ay başı
kapatırız.” denirdi diye söze başladı. “Ya-
zardı deftere bakkal efendi ama bilirdi ki o

defter ay başı değil, yılbaşı gelse yine de ka-
panmazdı. Mahalle ve köy bakkalları yine de
verirdi ihtiyaç sahiplerinin erzaklarını. Onun
da bağlı olduğu toptancılar olurdu. Bakkal
efendi de toptancıya; “yaz deftere” derdi.
Toptancı üreticiden malı alırken işin en ba-
şından anlaşmıştı halbuki,

“Tarladan ürününü ben alıyorum. Esnafa
veriyorum esnafta halka satıyor. Halk esnafa
para ödüyor, esnaf toptancıya toptancı ise
üreticiye. Temel ihtiyaç maddelerinin döngü-
sünde çark bu şekilde dönüyor. Ekonomik gi-
dişatın temeli öncelikle insancıl olmaktan
geçiyor. Üretim, tarım ve hayvancılıktan ge-
çiyor. Günümüzde ne insancıl yanımız kaldı
ne tarım ne de üretim kaldı.”

Hepimizin keşkelerle, kapandığına isyan
ettiği Köy Enstitülerini gelde arama. O dö-
nemde okullar tarıma elverişli arazisi olan
köylerin yakınlarında kuruldu. Amaçların-
dan biri de köylülerin alternatif tarım tek-
niklerini öğretmekti. Arıcılık bilinmeyen

köylerde arıcılık, bağcılık bilinmeyen köyde
bağcılık öğretiliyordu. Enstitüye atanan öğ-
retmen gittiği köyde okul binasını köylülerin
yardımıyla yapabilecek kadar inşaat bilgisi
de öğreniyordu. Köy enstitüsünü bitiren bir
öğretmen sadece bir ilkokul öğretmeni olmu-
yor aynı zamanda ziraatçilik, sağlıkçılık, du-
varcılık, demircilik, terzilik, balıkçılık,
arıcılık, bağcılık ve marangozluk konularını
da uygulamalı olarak öğreniyordu. Enstitüle-
rin hepsinin kendisine ait tarım arazileri,
atölyeleri vardı. Bu sayede öğretmenler
kendi okullarını gittiği köyde köylülerin işbir-
liği ile inşa ediyor ve devletin okul yapma-

sına gerek kalmıyordu.
Aslan amca aslında, bugünkü ekonominin

ve gidişatın elbirliğiyle nasıl bu hale geldiği-
nin özetini geçti.

Aslan amcanın son sözleri içimi burktu
adeta; “sen şimdi git süper marketin birisine
temel ihtiyaçlarını al. Kasaya gelince yaz
deftere diye biliyon mu? Diyemesin. 5 TL ek-
siğin olsun o süper market sana o ihtiyaçla-
rını verir mi heç? Gel bakayım bizim
Madala köyünün bakkalına, dükkanı sırtına
sarsan Sana hesap soran olmaz.”

Bi ara sustu, başını hafiften kaldırdı iki
elleriyle ellerimi avuçlarının içine aldı. “ Bizi
böyle böyle bitirdiler evlat. Bizi böyle böyle
tükettiler. Ellerimizi topraktan, ekip biçmek-
ten çektirdiler. Atalarımızdan bize miras
kalan ekip biçtiğimiz topraklarımıza orman
arazisi dediler elimizden aldılar. Gürül gürül
akan suyumuzu hidrolik santralleriyle sondaj
kuyularıyla kuruttular. Hayvanları otlataca-
ğımız ne mera bıraktılar ne de yayla. Geldin

madem buralara, sor araştır. Yaşadığımız
yörelerin en güzel yerlerini elimizden aldılar.
Orman olmuş buralar diye aldıkları toprak-
ları Araplara sattılar. Biz üretip ekip biçer-
ken, Arapların bizlerden yaptığı
alış-verişlerle geçimimizi sağlamaya mah-
kum ettiler. Biz atamızdan böyle insanlık es-
naflık gördük yavaş yavaş bizi
yabancılaştırdılar evlat.”

Ne demişti Atamız; "Eğer milletimizin
büyük çoğunluğu çiftçi olmasaydı, biz bu
gün dünya üzerinde olmayacaktık."

Ah be Aslan amcam;
Ülkemde sadece tarımı, hayvancılığı sana-

yiyi bitirmediler. Değerlerimizi, kültürümüzü,
benliğimizi tükettiler. Gün ola harman ola.
Keser döner sap döner, gün gelir hesap döner.

Yaz tahtaya bir daha,
Tut defteri kitabı
Sarı çizmeli Mehmet Ağa
Bir gün öder hesabı
Sağlıcakla… 

YAZ DOSTUM

4 15 HAZİRAN 2021 SALI İSTANBULwww.gazetedamga.com.tr

tAksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törene İs-
tanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Kö-
roğlu ve İstanbul İl Jandarma Komutanlık personeli
katıldı. Koronavirüs tedbirlerinin uygulandığı törende,
Tuğgeneral Nuh Köroğlu tarafından Taksim Cumhu-
riyet Anıtı'na çelenk konuldu. Bir dakikalık saygı du-
ruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören
sona erdi. İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral
Nuh Köroğlu, gazetecilerin yanına gelerek jandarma
teşkilatının yanında oldukları için teşekkür etti. Tören
sonunda toplu fotoğraf çekimi yapıldı. DHA

istAnbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme
Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, pazar günü uygula-
nan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ilk
iş gününde toplu taşıma araçlarına yönelik koronavi-
rüs denetimi yaptı. Sabahın erken saatlerinde Fatih,
Vatan Caddesi girişinde durdurulan araçlarda korona-
virüs tedbirleri kapsamında ekipler, sürücülerin ve yol-
cuların sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığını,
maske takıp takmadıklarını denetledi. Ayrıca ekipler,
araç içerisinde bulunan yolculara, sosyal mesafe,
maske takımı dezenfektan konusunda bilgi verdi. DHA

kAğıthAne'de sosyal medya fenomeni Ömer Çetin,
izlenme uğruna motosikletiyle trafikte seyrettiği esnada
kız arkadaşıyla yer değiştirdi. Yürekleri ağza getiren o
anları kaydettiren Çetin, sosyal medyada paylaşması-
nın ardından Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amir-
liği ekiplerinin yaptığı uygulamada yakalandı.
Motosiklet sürücüsü Çetin'e trafiği tehlikeye düşürdüğü
gerekçesiyle idari para cezası uygulandı. İstanbul Ka-
ğıthane Hamidiye Mahallesi Ferman Caddesi üzerinde
geçtiğimiz günlerde sosyal medya fenomeni Ömer
Çetin (24), kız arkadaşını arkasına aldıktan sonra mo-
tosikletiyle seyretmeye başladı. Genç sürücü bir süre
sonra cadde üzerinde giderken trafikte kız arkadaşıyla
yer değiştirdi. Yaptığı hareketi arkadaşına kaydettiren
Çetin, görüntüleri izlenme uğruna bir de sosyal medya
hesabında paylaştı. Görüntülerin medyaya yansıması-
nın ardından Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Tra-
fik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.
Görüntüleri incelemeye alan trafik ekipleri, Çetin'in kul-
landığı motosikletin plakasının 33 TT 906 olduğunu
belirledi. Bunun üzerine şahsın adresini tespit eden
ekipler, evine gitti ancak Çetin'e ulaşamadı.

M armara Denizi'ni saran müsilaj
nedeniyle vatandaşlar "Müsi-
lajlı denizden çıkan balık ve

midye yenir mi?" sorusunun yanıtını
merak ediyor. Balıkçılık ve Su Ürünleri
Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay
kontrol periyodlarının sıkılaştığını, tez-
gahlarda satılan balıklarda herhangi bir
sorun olmadığını belirtti. Müsilajla ilgili
araştırmalarını sürdüren İstanbul Üniver-
sitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hid-
robiyoloji Anabilim Dalı öğretim görevlisi
Doç. Dr. Muharrem Balcı ise "Deniz sal-
yası ile birlikle bazı özel mikroorganizma
grupları ortaya çıkacaktır. Bu mikroorga-
nizmalar oldukça zehirlidir. Midyeler bu
zehirli maddeleri biriktirir ve soframıza
kadar gelir. Bu midyeyi yediğiniz anda
felç bile geçirebilirsiniz" açıklamasını
yaptı. Tüm bunlar konuşulurken Beşiktaş,
Üsküdar ve Fatih'te kaçak midye avcıları
kameralara yansıdı. Üsküdar'da kaçak
midye avlayan 6 kişiye ceza kesilirken, Be-
şiktaş'ta ise, Defterdar İbrahim Paşa Ca-
mii'nin önüne yaklaşan kaçak midye
avcıları denize girerek midye çıkardı. Fatih

Sarayburnu'nda da kaçak midye avcıları
saniye saniye görüntülendi.

Korumamız gerekiyor

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü
Dr. Mustafa Altuğ Atalay, müsilajla mü-
cadelede midye ve çift kabukluların çoğ-
altılması gerektiğine vurgu yaptı. Atalay,
"Denizi filtre etmek için en güzel yaratıl-
mış canlılar midyelerdir. Onları koruma-
mız gerekiyor, daha da arttırmamız
gerekiyor. Kaçak yapılan her faaliyet mü-
silaja olumlu etki ediyor. Yani olumsuza
gidiyor ama müsilajın artmasına neden
oluyor. Dolayısıyla midye hem doğal or-
tamlarında, hem de kültür ortamlarında
yetiştirilerek Marmara'da çoğaltmamız
gerekiyor. Aynı şekilde balığı da arttırmak
Marmara'ya katkı sağlayacaktır. Hem
midyede, hem balıkta rutin denetimleri-
mizi yapıyoruz. Müsilajın çıkmasıyla be-
raber bu denetimler git gide arttı. Bizim
yaptığımız analizlerde kurallarına uygun
toplanmış veya avlanmış midyelerde her-
hangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Eğer
herhangi bir olumsuzluğa rastlayan bi-

limsel bir kuruluş var ise hemen bizimle
paylaşırlarsa gereğini yaparız. Üretilmiş
veya avlanmış veya toplanmış midyeler
kesinlikle imha edilir. Eğer olumsuz varsa
ama şu ana kadar böyle bir şeye rastla-
madık." dedi. Atalay, "Bazen hocalarımız
söylüyor ki, 'Şunu yemeyin, bunu yeme-
yin' diyorlar. Ağır metali ve ağır metal ze-
hirlenmesinde neler olur onu
anlatıyorlar. Halbuki ağır metalle hiç ala-
kası yok. Salya veya müsilaj organik
madde birikimi. Ama ağır metalmiş gibi
anlatırsanız halkın aklını bulandırıyorsu-
nuz" şeklinde konuştu.

59 kaçak tekne yakalandı

Dr. Mustafa Altuğ Atalay, sözlerini şöyle
sürdürdü; "Bunun haricinde kaçak midye
toplanma ve kaçak midye avcılığı yapılı-
yor mu? Hem de çok yapılmaya çalışılı-
yor. Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım İl
Müdürlüğündeki balıkçılık ve su ürünleri
müdürlüğündeki arkadaşlarımız, emni-
yet, jandarma ve zabıta ekipleri son de-
rece bu konunun bilincinde. Hassasiyetle
üzerinde duruyorlar. Elbette sıfıra indir-

dik demek mümkün değil ama çok ciddi
tedbirler uygulanıyor. Mesela son bir
buçuk senedir 2020'nin başından itibaren
59 adet kaçak midye toplayan tekne ya-
kalanmış ve kamuya geçirilmiştir."

Felç geçirebilirsiniz

Müsilajla ilgili araştırmalarını sürdüren
İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyo-
loji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı
öğretim görevlisi Doç. Dr. Muharrem
Balcı ise "Deniz salyası ile birlikte bazı
özel mikroorganizma grupları ortaya çı-
kacaktır. Bu mikroorganizmalar oldukça
zehirlidir. Bu zehirli maddeler bazı balık-
ları daha çok bazı balıkları daha az etki-
ler. Mesela midye zehirli maddelerden
daha az etkilenir. Midyeler bu zehirli
maddeleri biriktirir ve soframıza kadar
gelir. Bu midyeyi yediğiniz anda felç bile
geçirebilirsiniz. Bu zehirli maddelerin bir-
çoğu ısı ile bozulmamaktadır. Bir mid-
yeyi ne kadar pişirirseniz pişirin, eğer
midyeyi hasat edilen yerlerde zehirli
maddeler varsa zehir ile karşı karşıya ka-
labilirsiniz" ifadesini kullandı. DHA

Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen, çok sayıda boğulma vakasının yaşandığı Alibeyköy Barajı'na girenlere ceza kesildi. Baraja giren 
15 yaşındaki gençlerden biri, "Tehlikeli ama çok sıcak. Denize de gidemiyoruz. Boğulmaktan korkmuyoruz. Boğulanlar, çok açılıyor" dedi
Alibeyköy Barajı'nda geçtiğimiz hafta 15 yaşındaki Adil Halife,
boğuldu. Barajda daha önce de çok sayıda boğulma vakası yaşandı.
Dün, sokağa çıkma kısıtlaması ve boğulma tehlikesine aldırmayan
yaşları 15 ile 16 yaş arasında değişen 7 genç, baraja girdi. Sultangazi
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alibeyköy Barajı'nda dronla dene-
timler yaparken suya girenleri tespit etti. Ekiplerin geldiğini gören
gençler kaçarken, ikisi polise yakalandı. İki gence, sokağa çıkma kı-
sıtlamasını ihlalden 3 bin 150'şer lira, kabahatler kanunu kapsa-
mında tehlike uyarısına uymayarak baraja girmekten 225'er lira ceza
kesildi. Ekipler, daha sonra gençleri uyararak, evlerine gönderdi. 

Derin yere gitmiyoruz

Baraja giren 15 yaşındaki gençlerden biri "Tehlikeli ama çok sıcak.
Denize de gidemiyoruz. Ayda 3-4 kere baraja girmeye geliyoruz.
Çok derin ama derin yere gitmiyoruz. Boğulmaktan korkmuyoruz.
Boğulanlar, çok açılıyor. Barajın suyu çok dibe çekiyor" dedi. Baraja
giren bir başka genç ise, "3 metreden sonra bayağı derinleşiyor.
Benim boyumu bile aştı. Siz gelmeden önce girdim ben. Boğuluyor-
dum bir ton su yuttum. Arkadaşlarım sağ olsun beni kurtardı. Hava
sıcak, her yer kapalı. Denize gitsek salya var, burası temiz. Boğulur-
sak da o da Allah'ın takdiri" şeklinde konuştu. DHA

Jandarma 
182 yaşında

Toplu taşımada
korona denetimi

Deli misin divane mi

osmankose@hotmail.fr

damgaweb@gmail.com

Osman KÖSE

MIDYEDE FELC RISKI
Müsilajın etkisi altındaki Marmara ve İstanbul Boğazı'nın her köşesinde kaçak midye avcıları göze çarpıyor. Uzmanlar
müsilajın azalması için midyelerin çoğaltılması gerektiğine dikkat çekti. Doç. Dr. Muharrem Balcı, "Deniz salyası ile bir-
likle bazı özel mikroorganizma grupları ortaya çıkacaktır. Bu mikroorganizmalar oldukça zehirlidir. Midyeler bu zehirli
maddeleri biriktirir ve soframıza kadar gelir. Bu midyeyi yediğiniz anda felç bile geçirebilirsiniz" açıklamasını yaptı. 

Boğulmaktan korkmuyoruz!

Jandarma Genel Komutanlığı'nın 182'nci
kuruluş yıldönümü, Taksim'de Cumhuriyet
Anıtı'nda düzenlenen törenlerle kutlandı



E senyurt Hür Dava Par-
tisi (HÜDA PAR) İlçe
Başkanı Erkan Demir,

Damga'ya konuştu. Demir,
"Hüda Par, partiler içinde sa-
dece parti mensuplarının ve
yandaşların merkeze alındığı,
insana değerin tamamen yok

olduğu, kişisel menfaatlerin ön planda
tutulduğu, hizmetin politik amaçlı yapıl-
dığı, topluma karşı insana değer verme
konusunda boşluğun olduğunu görmüş,
özellikle siyasetin ve siyasi kimliğin kirlen-
diği, hizmetin konuşulmadığı, ideolojile-
rin konuşulduğu bu dönemde toplumu ve
insanı merkeze alarak faydalı olmaya
gayret etmektedir. Dünyaya bakış açımızı
böyle değerlendiren bir kitleyiz" dedi. 

Önce insan ve adalet 

Hüda Par’ın kuruluş amacının insana
hizmet etmek olduğunu belirten Demir,
"İnsanın canı, ırzı, malı, dili ve dini yani
insani bütün değerleri emniyet altına alın-
malıdır. Bu beş başlığı mukaddes olarak
görüyoruz. Hüda Par insan merkezlidir.
Parti sloganlarımızdan biri de şöyledir;
önce insan, öncelik adalet. İnsan kıymetli
bir varlıktır. Bir partiye mensup diye kıy-
metlenmemiştir. Hepimizin önceliği in-
sana hizmet etmektir. İnsan insana ve
insanlığa hizmet ederse gerçek anlamda
mutlu olur ve mutluluğun kaynağına ula-
şır. Sadece seçim endeksli çalışan bir parti
değiliz. Bizim için hizmet her zaman ve
her aşamada olmalıdır. Bu bizim ana
düsturumuzdur. Hüda Par olarak tüm
zamanlar bizim için hizmet zamanlarıdır.
Bu nedenle biz her zaman toplumumu-
zun içindeyiz, onlarla beraberiz. İnsanı-
mızla her zaman aynı havayı teneffüs
ediyor ve dertlerine derman olmaya gay-
ret ediyoruz. Ağustos ayından beri ziya-
retlerimiz devam ediyor. Kendimizi iyilik
hareketi olarak adlandırdığımız siyasi bir
partiyiz. Ayrıca siyasi temsilden yoksun
toplulukların bulunduğu bir yerde, top-
lumsal barışı sağlamak ve sağlam bir te-
mele oturtmak mümkün değildir. Mevcut
siyasi partilerin hiçbirini kendi temsilcisi
olarak görmediğini belirten birçok dü-
şünce sahibi ve kesimin talep ve temkinle-
riyle bu siyasi hareketi kurma zamanı
geldiğine inanarak yola çıktık. Gerçekten
insanımız seçim sonrası oyunu kullandık-
tan sonra terk ediliyor ve bu terk ediliş in-
sanımızı ciddi anlamda yaralıyor.
Kullanılmış bir çaput misali bir duyguya
kapılıyor. İnsanımız bunu hak edecek ne
yaptı da siyasiler onları bir oy pusulasın-
dan ibaret biliyor. Tam bu noktada top-
lumun yanında olmayı ve insanımıza
bir insan olarak hak ettiği değeri ver-
mek ve buna layık olduklarını ha-
tırlatmak amacıyla siyaset
arenasındaki yerimizi aldık. İnsa-
nımıza hizmet neye mal olursa
olsun Hüda Par’ın ana hedefidir.
İnsana hizmet ana hedefimizdir"
İfadelerini kullandı.

İslam’ı esas alırız

Partisinin belediyecilik anlayışı hak-
kında da açıklamarda bulunan Erkan
Demir, "Belediyecilik anlayışında, kendi-
mizi tanımlarken bizler İslam’ı esas alırız.
Belediyecilik anlayışında da bu geçerlidir.
Belediye toplum hizmeti için kurulan
yerel yönetim kuruluşudur. Belediye din,
dil, ırk, cinsiyet, canlı türü (insan, hay-
van) ve siyasi mensubiyet ayrımını yap-
madan hizmetin yapıldığı yerdir.
Belediye, topraklarında yaşayan tüm can-
lılara hizmet etmek zorundadır. Bu hiz-
metin örnekliğini biz Asr-ı Saadet’te
örneklerini her yönüyle görmekteyiz.

HÜDA PAR'ın hizmetteki örnekliği Pey-
gamber fendimiz (s.a.v)’in yaşantısıdır.
Parti tüzüğümüzde de bunu açık olarak
belirtmişiz. Hz. Ömer (R.A) halifelik dö-
neminde gece rahat uyku uyuyamamış ve
gece gündüz demeden aylar süren yolcu-
luklar yaparak yönettiği toplumun duru-
munu öğrenmeye gitmiş, yöneticileri
denetlemiş ve halka hizmetkâr olmayan
yöneticilerin gözyaşına bakmadan hiz-
metten azletmiştir. Önceliği değil ki insan,
tüm canlılar onun döneminde en emin ve
güven dönemini yaşamışlardır. Bizi bu
anlayışı merkezimize aldık ve yola çıktık.
Belediyecilik anlayışımız da bu minvalde-
dir" dedi. 

Belediye hizmet yeridir

"Bugün bir mahallede bir yetimin beledi-
yede ne kadar hakkı varsa, diğer bir ma-
halledeki yetimin de belediyede o kadar
hakkı vardır" diyen Demir, "Belediye hiz-
met yeridir. Partizanlık yeri değildir. İn-
sanlar seçimle belediye başkanına 5 yıllık
bir hak ve imkân verir. Halk belediye baş-
kanını oylarıyla seçerken maalesef günü-
müzde sanki efendilerini seçmektedirler.
Öyle birini seçiyor ve öyle bir makama
getiriyorlar ki, bu makam halka ait olma-
sına rağmen ulaşamadıkları bir yer olu-
yor. İnsanımızın efendiye ihtiyacı yoktur,
hizmet edene ihtiyacı vardır. Hizmetkâr
olma amacıyla bu göreve talip olan ve
topluma hizmetten geri durmayan baş-
kanların defalarca seçildiklerini ve toplum
tarafında kabul gördüklerine şahit olmu-
şuz. Çünkü halkımız hizmete susamış bir
durumdadır. Belediye bütün imkânlarını
en iyi şekilde halkın hizmetine sunmalı-
dır" açıklamasını yaptı. 

Uyuşturucu büyük bela

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz
Bozkurt’un çalışmalarını da değerlendi-

ren
İlçe Başkanı

Demir, "İyiyi, güzeli kim yaparsa bizim
nazarımızda güzeldir ve iyidir. Esenyurt
çok değersiz kullanılmış ve perişan edil-
miş bir ilçe. Baktığımızda çok eski bir ilçe
değil. Bazı mahallelerimizde vatandaş
yağmur yağmasın diye dua ediyor. Bu da,
aslında ilçenin perişanlığını gözler önüne
seriyor. Önceki dönem belediyenin yanlışı

da doğrusu da olmuştur. Esenyurt’ta aile-
lerin toplu olarak vakit geçirebileceği sos-
yal bir alan yok. Yakın ilçelerle
karşılaştırdığımızda oralar daha iyi di-
zayn edilmiş durumda. Mevcut belediye
başkanı Sayın Kemal Deniz Bozkurt’un
belediye başkanlığı iki yılı geçmektedir. Bu
yıllar içerisinde Esenyut’a yaptığı büyük
bir projesi şuan için yok. Bu durum halka
da yansıtılmamıştır. Buda bir eksikliktir.
Bu sorunların düzelmesi için Esenyurt’ta
organizeli bir şekilde çalışmak lazım. Bu
sadece belediyenin işi değildir. Toplumun
en büyük yarası olan uyuşturucudan
bahsediyoruz. Bataklığa batmış bir genç-
likten bahsediyoruz. Esenyurt sokak ço-
cukları ile namı değer olmuş. Parklarında
ve boş binalarda uyuşturucu kullanan ve
bu haliyle meşhur olan bir ilçedir. Bu ka-
çarak çözüme ulaşacak bir sorun değil.
Bu sorunları birilerinin üzerine atmak
doğru değil. Daha önce Sayın Kemal
Deniz Bozkurt bu sorunların çözümü için
her mahallede temsilcilik kuracağını, bu
temsilciliklerin farklı partiden, gruplardan
oluşacağını belirtmişti. Şuana kadar bu
teklifle ilgili bir adım atılmış durumda
değil" diye konuştu. 

Bu gençlik hepimizin

Bütün bu sorunlara herkesin birlikte
çözüm üretmesi gerekitğini ifade eden

Demir, "Çünkü bahsettiğimiz bu
gençlik hepimizin. Bizim için onları
topluma kazandırmak bütün bele-
diye çalışmalarından daha kıymet-
lidir. İnsan merkezli çalışmak
partimizin birinci önceliğidir. Şuan
ülkede kimse bu sorunları konuş-

muyor ve görmüyor. İnsan odaklı
projeler üretmeliyiz. Bina yapmak ko-

laydır ama bu binanın içerisinde insan
yetiştirmek zor olur. 2020 verilerine göre

Türkiye ekonomi olarak büyüme liste-
sinde gözüküyor. Fakat bu büyüme top-
luma, halka inmiyor. O zaman bu bir
büyüme değildir. Bu yüzden Türkiye’nin
de Esenyurt’un da büyümesi için insana
yatırım yapılmalıdır. Ülkemizde çok farklı
sorunlar var. Mesela gençlerin ödeyeme-
diği KYK borcu sorunu var. Okulu bitirir
bitirmez görevlendirme verilmeden, genç-
leri borçlu bir hale getiriyoruz. Bu şekilde
sosyal devlet anlayışını nasıl konuşaca-
ğız" dedi.

melike Fakı
SÖZ YAŞAMIN

melikefaki@gmail.com
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"Meğer vazgeçmek tek başına bir eylem değilmiş
meğer vazgeçmek karşındakinin seni mecbur bırak-
tığı bir eylemmiş"  Frida Kahlo

D üşler kurarız kişiler üzerine sanki tüm mutlu-
luğumuzun huzurumuzun yolu ilmek ilmek
örerek en tepeye koyduğumuz o kişiye bağlı-

dır. Sonra bir gün yaşadığımız olumsuzluklar güvensiz-
likler her şeyi tepetaklak eder. Nedir doğrusu sorgularız
sonunda mutsuz olma ihtimali olan gidişe kaptırma-
mak mı yoksa her şeyi göze alıp yüreğini dinlemek mi?
Yoksa yüreğini dinlediğini düşünürken Mark Twain'in
dediği gibi “Güzel bir iltifatla iki ay yaşayabilirim’i mi
ispat ediyoruzdur aslında. Direnir konuşmak çözmek is-
teriz vazgeçmek kolaya kaçmaktır. Hele de hayat bize
hiç kolay olmadıysa hep mücadele etmemiz gerektiyse
kaçmayı bilmez direniriz. Karşısındaki kendiyle okadar
doludur ki dinleyemez bile dinliyormuş gibi yapar söyle-
nenin anlamı nedir söyleyen için...

Şu bir geçek ki konuşabilmek ama gerçekten konu-
şabilmek gözlerimizin içine bakarak samimi içten ken-
dini ifade etmek kadar etkili olabilecek hiç bir iltifat hiç
bir hediye yoktur. Hayata sevdiğin insanın gözlerinden
bakabilmek onun gibi düşün onun gibi yaşa demek değil
ki. Onu anladığını hissettirebilmek biraz iyi hissetmesini
sağlamak zor olmamalı. Seni seviyorum ne güzel bir
sözdür ama bazen güzel olduğu kadar boş bir söz hissi
verir tıpkı “aşkım” sözü gibi. İçi doldurulmamış her
söz boş ve anlamsızdır. Canımsın dediklerimiz gerçek-
ten canını yakmaktan imtina edeceğimiz kişiler olsun.
Canımsın deyip sonra o canı almayalım. Ben ben ben
egosuyla karşındakini hiç saymak düşüncelerini idealle-
rini küçümsemek tiye almak, üzmek, yormak değersiz-
leştirip yiyip yutmak nasıl bir ruh halidir. Başkasını
değersizleştirdiğimizde daha değerli olamayız ki....

Kızgınlıklarımız büyüyüp koca bir yanardağ olup
lavlarını püskürtmeden yıkıcı olmayan yapıcı 
konuşmalar yapabilsek. 

“Hep denedim hep yenildim, olsun.“ oldu! Ne
demek OLSUN olmasın neden yıkılalım neden kırıla-
lım? Bu sevgili olur, eş olur, arkadaş olur. Herkes üze-
rine düşeni yapsa çabalasa... 

Ağır abi sır küpü halleri, atarlı, yıkıcı davranışlar
ben merkezci bencil ego haddini bilirse neden sürekli
deneyelim. Sonra ki denemeler farklı mı olacak hayatı-
mıza mıknatıs gibi hep aynı insanları çekiyoruz onun
için yeniliyoruz.

“Bir daha dene bir daha yenil” eyvallah 
denemem mi...

Tartışma meyilli bir konuşmada hep şu hatayı yapa-
rız arkamızdan atlı koşturuyormuşcasına düşünmeden
acele acele cevap verip haklı olan taraf olma çabasına
gireriz. Amaç sorunu çözmek ise önemli olan haklı
olmak olmamalı sorunu birbirimizin gözünden görüp
çözüm odaklı olabilmek. Konuşurken suçlayıcı sorgula-
yıcı bir dil kullandığımızda tıkanır bütün çıkışlar. Can
acıtmak isteriz bizim acımıştır onun da acımalıdır.
Ortak dilimiz olan çok rahat konuşup anlaşabileceğimiz
insanlarla konuşamamak ne acı. 

Acılar kabuk tutunca geçer mi? 
Sevdiğimize bitti dediğimizde hemen sevgimiz 

biter mi? 
İçimiz acırken yüzümüz gülebilir mi? 
Değersiz hissettirildiğimiz de değerli hissedebilir

miyiz? 
Tekrar insanlara güvenebilir miyiz? 
Her şeyden önemlisi yaşamı tekrar 

kucaklayabilir miyiz? 
Umudumuzu kaybetmeyeceğimiz birbirimizi ve ya-

şamı kucaklayabileceğimiz güzel günlere. 

Bir daha dene

Damga'ya konuşan 
Esenyurt HÜDA PAR İlçe Başkanı 

Erkan Demir, "Esenyurt çok değersiz 
kullanılmış ve perişan edilmiş bir ilçe. Bazı 

mahallelerimizde vatandaş yağmur yağmasın diye
dua ediyor. Bu da, aslında ilçenin perişanlığını gözler
önüne seriyor" dedi. İlçedeki uyuşturucu sorununa da
dikkat çeken Demir, "Bataklığa batmış bir gençlikten

bahsediyoruz. Bu kaçarak çözüme ulaşacak bir 
sorun değil" diye konuştu. 

ZEHRA
ÇELİK

ÖZEL
HABER 

Partinin Esenyurt için vaatlerini anlatan
Erkan Demir, "Esenyurt malumunuz birçok
ilden büyük olan nüfus bakımından kala-
balık bir ilçemizdir. Sosyokültürel yapısını
da göz önünde bulundurursak geniş bir
çalışma alanı sunuyor. Nüfus yoğunluğu-
nun getirmiş olduğu birçok sorunla da
karşı karşıya kalıyoruz. Biz bu sorunların
tespiti için Yerel Sorunları Tespit Komis-
yonu oluşturduk. Şuan için en temel so-
runların başında sağlık, eğitim, ulaşım,
güvenlik geliyor. Bunları ayrı başlıklar al-
tında maddeleyip çözümleri ile birlikte an-
latmalıyız. Hüda Par olarak bu sorunları
Esenyurt için bitirmeyi hedefliyoruz. En
büyük sorunların bir tanesi de vatandaşla-
rımızın özellikle genç kardeşlerimizin
içinde bulunduğu manevî boşluğu doldu-
racak çalışmalar yaparak Esenyurt’umu-
zun her haliyle daha güzel yaşanılır örnek
bir ilçe yapmak en büyük hedefimizdir.
Parti adı altında gelecek seçimlere katıl-
mayı düşünüyoruz. Şuan adım adım ilerli-
yoruz. En büyük üç vaadimiz; ne olursa
olsun halkımıza yalan konuşmayacağız,
halkın bize verdiği emanetlere ihanet et-
meyeceğiz, söz verdiğimizde yerine getire-
ceğiz" şeklinde konuştu. 

EMANETE 
İHANET OLMAZ!

1988 yılında Van’ın Gürpınar Güzelsu köyünde dünyaya
geldim. Ortaokul hayatımı orada tamamladım. Eskişehir

Anadolu Üniversitesi’nde ilahiyat bölümünü tamamladım.
Daha sonra iş hayatına atıldım. Evliyim ve üç çocuk baba-
sıyım. O dönemler sivil toplum kuruluşları ile birlikte ça-

lıştım. 2013 yılında Van Hüda Par İlçe Başkanı
seçildim. 2016 yılında İstanbul’a yerleştik. 2020
yılının Ağustos ayında Esenyurt Hüda Par İlçe

Başkanı seçildim. Kendimi hakka ve in-
sanlığa adayan biriyim. 

ERKAN DEMİR 
KiMDiR?

KAn
bAğışı
kampanyası
İstanbul’da kan bağışı sıralamasında
lider durumda olan Bağcılar'da 
14 Haziran Dünya Gönüllü Kan
Bağışçıları Günü sebebiyle 3 gün
sürecek kan bağışı kampanyası
düzenlendi. İlçe yöneticilerinin de
bağışta bulunduğu kampanyaya
vatandaşlar ilk günden 
büyük ilgi gösterdi

14 HAzİrAn Dünya Gönüllü
Kan Bağışçıları Günü etkinlik-
leri kapsamında İstanbul Valiliği

ve Türk Kızılay’ınca 39 ilçede eş zamanlı
olarak başlatılan kan kampanyasına Bağ-
cılar da destek verdi. Bu amaçla 15 Tem-
muz Demokrasi ve Milli İrade
Meydanı’na Kızılay çadırları kuruldu. Ça-
dırda kayıt yaptıranlar daha sonra mey-
danda park halindeki TIR araçlarında kan
verdi. 

Kan vermek can kurtarır

14-15-16 Haziran 2021 tarihlerinde süre-
cek kampanyanın açılışına Bağcılar Kay-
makamı Mustafa Eldivan, Bağcılar
Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, AK
Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, İlçe
Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz,
Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kemal Hür-
can da katıldı. Vatandaşları kan vermeye
davet eden Eldivan, “İnşallah kampan-
yayla ihtiyacı olan vatandaşlarımıza yete-
cek kadar katkıyı sağlarız. Zaten periyodik
olarak ilçemizde kan verme etkinlikleri olu-
yor. Yine Bağcılarlı hemşehrilerimizin İs-
tanbul’da en fazla kan veren kişiler
olacağına inanıyorum” dedi. Çağırıcı ise
"Kan bağışı konusunda Bağcılar bugüne
kadar dayanışmanın en güzle örneğini ser-
giledi ve tüm kan bağışlarında lider oldu.
Bu kampanyanın da güzel şekilde sonuç-
lanacağına inanıyorum. Bu açıdan katkı
sağlayacak herkesi şimdiden tebrik ediyo-
rum. Kan vermek can kurtarmaktır" diye
konuştu.

11 yıldır kan veriyorum

Programda ilçe sakinlerinden bu sene en
fazla kan bağışı yapanlara madalya ve pla-
ketleri takdim edildi. Bugüne kadar 170
kez kan bağışında bulunan İsmail Tutal,
duygularını şu şekildi ifade etti: “2009’dan
beri kan veriyorum. Televizyonda haber
bültenini izlerken gönüllü bağışı gördüm
ve ondan etkilendim. O günden beri de
kan bağışında bulunuyorum. Çocukla-
rıma ve çevremi de bu konuda teşvik edi-
yorum. Kan vermek için illa başımıza bir
şey gelmesine gerek yok."

DEVA Esenyurt
gAzA bAstı

DEVA Partisi Esenyurt İlçe Teşki-
latı, Halis Kahriman Başkanlı-
ğında teşkilatlanma

çalışmalarına hız verdi. Geçtiğimiz günlerde
60 kişilik yönetim kurulunu belirleyen ve ka-
muoyuyla paylaşan Deva Partisinin Esen-
yurt Kurucu İlçe Başkanı Halis Kahriman
çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
İlçe binasında ziyaretleri kabul eden Başkan
Kahriman, aynı zamanda Esenyurt’ta bulu-
nan esnaflar, kanaat önderleri, sivil toplum
örgütleri, gençler, kadınlar ve vatandaşlarla
bir araya gelerek toplantılar yapıyor. Kadın,
gençlik ve teşkilat başta olmak üzere tüm
birim başkanlıklarını belirleyen Deva Partisi
Esenyurt İlçe teşkilatı mahalle başkanlarını
da atamaya başladı. Toplamda 12 Mahalle
başkanının ataması yapıldı.

Savaş 
gemİlerİ
Boğaz’dan geçti

İngİlİz savaş gemisi 'HMS Defender' ve
Hollanda savaş gemisi 'HNLMS Everst-
sen' 4 gün önce İstanbul'a gelerek Saray-

burnu Limanında demirlemişti. Bu sabah  saat
10.00 sıralarından İngiliz ve Hollanda savaş gemi-
leri Sarayburnu Limanı'ndan İstanbul Boğazı'na
girdi. Yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamla-
yan gemiler Karadeniz'e açıldı. Savaş gemilerinin
boğaz geçişine sahil güvenlik botları da eşlik etti. 2
gün önce de ABD savaş gemisi 'USS Laboon',
Türk Boğazlarını kullanarak Karadeniz'e açıldı.
Gemileri cep telefonu kamerası ile görüntüleyen
Kenan Bulutoğlu, "İki, üç gündür bunlar Saraybur-
nu'nda demirliydi. Denizcilik mezunuyum. Çocuk-
luğumuzdan beri gemilerle içli dışlıyız. Takip
ediyoruz" dedi. DHA

PERISAN ETMISLER!
ESENYURT’U 



6 15 HAZİRAN 2021 SALI EKONOMİwww.gazetedamga.com.tr

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

Çatalca Bölge Temsilcisi
Bahadır SÜGÜR

Genel Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Ekrem HACIHASANOĞLU

Ga ze te miz basýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir.

Görsel Yönetmenler
Türkan ERVAN

İnternet Editörü
Burak ZİHNİ

Yazı İşleri Müdürü
Anıl BODUÇ

İstanbul Merkez Temsilcisi
Müge YÜCETÜRK
Avcılar Bölge Temsilcisi
Yakup TEZCAN

Tekirdağ Bölge Temsilcisi
İrfan DEMİR
Anadolu Yakası Temsilcisi
Erkan Sarıkaya

Esenyurt Bölge Temsilcisi
Zehra ÇELİK

İmtiyaz Sahibi: Damga Reklamcılık ve Yayıncılık A.Ş. Adına
Mehmet MERT

15 HAZİRAN 2021 SALIYIL:16 SA YI: 5006

Gazete Damga’da yayınlanan yazı, fotoğraf ve haberlerin tamamı
veya bir kısmı kaynak gösterilmeden kullanılamaz

www.gazetedamga.com.tr
gazetedamga@hotmail.com

Basým Ye ri: Arslan Güneydoğu Matbaacılık - 
Osmangazi Mah. 3143 Sk. No: 6/2 ESENYURT/İSTANBUL

Tel: 0212  886 17 94

Haber Müdürleri
Barış KIŞ

Tahsin GÜNER

İstihbarat Şefi 
Abdullah Aslan

Genel Koordinatör
Mehmet Remzi TANIŞ

YÖNETİM MERKEZİ
Büyükşehir Mah. Belediye Cad. Beylicium AVM Kat: 3

Beylikdüzü / İSTANBUL
GSM:  0533 025 04 19 - 0533 575 83 85 Tel:+90 0212 871 36 06

Merkez
Zeynep VURAL  

Taylan DAŞDöĞEN
Osman KöSE  

Müge Cesur öZMEN

Dağıtım: Turkuvaz
Şenol YENE - Salih DOĞAN -
Ali Burhan SİMSAR - Ayhan
İkiz - Hasan Eraslan YILDIRIM 

YAYIN TÜRÜ:  Ye rel Süre li Yayın

I ndicata'nın ikinci el çevrim içi pazar
raporundan derlediği verilere göre,
Türkiye ikinci el çevrim içi binek ve

hafif ticari araç pazarında geçen ay 112
bin 785 satış (ilandan tamamen kaldırıl-
dığında) gerçekleşti. Nisan ile kıyaslandı-
ğında satışlarda yüzde 21, geçen yılın
mayıs ayına göre de yüzde 36 düşüş ger-
çekleşti. Satışlar, Ocak-Mayıs 2021'de
geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde
12 azaldı.Mayısta ikinci el çevrim içi sa-
tışlar içinde binek araçların payı yüzde
82, hafif ticari araçların payı yüzde 18
oldu.

En çok satan 10 marka

Verilere göre, bu yılın mayıs ayında ikinci
el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pa-
zarında en çok tercih edilen otomotiv
markası 16 bin 93 satışla Volkswagen
oldu. Renault, 15 bin 80 satışla ikinci ve
Ford da 11 bin 811 satışla üçüncü sırada
yer aldı. Bu markaları, 10 bin 468 satışla

Fiat, 6 bin 503 ile Opel, 5 bin 884 ile
BMW, 5 bin 718 ile Hyundai, 5 bin 712
ile Mercedes-Benz, 5 bin 265 ile Peugeot
ve 4 bin 186 satışla Toyota izledi. Söz ko-
nusu 10 markanın mayıs ayı satışları,
ikinci el çevrim içi otomotiv pazarının
yüzde 77'sini oluşturdu.

Passat yeniden lider oldu

Geçen ayki ikinciliğin ardından VW Pas-
sat, 4 bin 468 satışla mayıs ayının en çok
satılan modeli oldu. Passat'ı, 4 bin 181
satışla Renault Clio, 3 bin 780 ile Rena-
ult Megane, 3 bin 686 ile Ford Focus, 2
bin 989 ile Opel Astra, 2 bin 745 ile To-
yota Corolla, 2 bin 645 satışla Renault
Fluence, 2 bin 534 satışla Fiat Egea, 2
bin 356 ile Volkswagen Golf ve 2 bin 297
satışla da Renault Symbol izledi. Söz ko-
nusu 10 model, toplam binek satışlarının
yüzde 34'ünü oluşturdu. En çok tercih
edilen 10 binek model içinde en yüksek
pazar payına ise yüzde 41 ile Renault

markası 4 modeliyle sahip oldu. İkinci el
çevrim içi hafif ticari araç pazarında ise
Ford Transit/Tourneo Courier, 2 bin 328
adetle mayıs ayının en çok satılan modeli
olarak kayıtlara geçerken, Fiat Doblo 2
bin 277 adetle ikinci ve Fiat Fiorino da
1.786 adetle üçüncü sırada yer aldı. Söz
konusu 3 markayı, 1.603 satışla Ford
Transit/Tourneo Connect, 1.452 satışla
VW Cady, 1.244 satışla VW Transporter,
1.066 satışla Ford Transit, 883 ile Rena-
ult Kangoo, 795 ile Peugeot Partner ve
602 satışla da Citroen Berlingo takip etti.
Söz konusu 10 model, toplam hafif ticari
satışlarının yüzde 69'unu oluşturdu.

En hızlı satılan marka Fiat oldu

Geçen ay, Türkiye pazarı satış hızı orta-
lama 65 gün oldu. En hızlı satılan marka
51 günle Fiat, en yavaş satılan ise 88
günlük satış hızıyla Mercedes Benz ola-
rak belirlendi. Öte yandan, makine öğ-
renmesi, yapay zeka ve büyük verinin

birleşmesinden oluşan iş zekası seti Indi-
cata, Türkiye'deki ikinci el çevrim içi araç
pazarını tarayarak günlük 450 binden
fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor.
Rapordaki satış verileri, ikinci el ticareti
yapan kurum ve kuruluşların çevrim içi
pazarda verdikleri ilan verilerine dayanır-
ken, bu verilerin içinde bireysel araç ilan-
larına ait veriler bulunmuyor. Çevrim içi
platformda ikinci el ticareti yapan ku-
rumlar, iki sebeple satışa sundukları
araçların ilanlarını geri çekiyor. Birincisi,
değişen pazar koşullarına göre ilandaki
araçların fiyatını revize ederek yeniden
ilanı yayınlıyorlar. Bu ilanların yeniden
ne zaman yayınlandığı da Indicata tara-
fından takip ediliyor. İkinci olarak ise ti-
caret yapan kurum, aracını sattığı için
ilandan çekiyor ve yeniden satışa suna-
cağı bir aracının ilanını yayınlıyor. Bu
ikinci grup araç ilanları, yani ilandan ta-
mamen kaldırılan araçlar "satış" olarak
kabul ediliyor.

Yılın neredeyse tamamında kampanyalar
gerçekleştiren MediaMarkt Türkiye, bugün-
den itibaren “Yuva Kurduran Teknolojiler”
kampanyasını başlattı. Kampanyası ile
evlenecek çiftlere ve yeni ev kuracaklara özel
beyaz eşya ve küçük ev aletleri kategori-
lerinde indirimler sunan MediaMarkt’ın
avantajları 16 Haziran’a kadar sürecek

Geçen yılın ocak-mayıs döneminde 676 milyon 341 bin dolarlık ihracat yapan Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği
(DAİB) üyelerinin bu yılın ilk 5 ayında gerçekleştirdiği ihracat, Kovid-19 salgınına rağmen yüzde 55,77 arttı

avrupa’nın açık ara 1 numaralı elektro-
nik perakendecisi MediaMarkt, COVID-19
pandemisi nedeniyle ertelenen düğünlerin

haziran ayıyla birlikte tekrar yapılabilir hale gelmesi
üzerine yeni evlenecek çiftleri sevindirecek bir kam-
panya başlattı. Buna göre 12- 16 Haziran tarihleri
arasında gerçekleşecek “Yuva Kurduran Teknolojiler”
ile evlerin olmazsa olmazı beyaz eşya ve küçük ev
aletleri kategorilerinde cazip fiyatlar sunuluyor. Yeni
evlenecek çiftlerin ev kurarken en temel ihtiyaçlarının
başında gelen beyaz eşyalar için kampanya başlatan
MediaMarkt, bu kapsamda Hoover enerji sınıfı 12
programlı bulaşık makinesini 2.799 TL’den, Altus
derin donduruculu buzdolabını 3.499 TL’den, Grun-
dig kurutma makinesini 2.999 TL’den ve Altus mik-
rodalga fırın ise 549 TL’den satışa sunacak.

Küçük ev aletlerinde de indirimler bulunuyor

“Yuva Kurduran Teknolojiler” kampanyasında indi-
rime giren tek kategori beyaz eşyalar değil, küçük ev
aletlerinde de çeşitli fırsatlar sunulacak. Arzum blen-
der set 249, Altus çay makinesi 349, Tefal buharlı ütü
499, Singer dikiş makinesi 899 ve Tefal Buhar kazanlı
ütü ise 1.499 TL’den satılacak. 16 Haziran tarihine
kadar devam edecek “Yuva Kurduran Teknolojiler”
kampanyasına MediaMarkt mağazalarından, media-
markt.com.tr’den, Mobil Uygulamadan ve Çağrı
Merkezinden ulaşılabiliyor.

atasun Optik, “2021 Perakende Güneşi
Ödülleri” kapsamında “Mağazam”, “Tablet
ile Dijital Ölçüm ve Cam Anlatım” projele-

riyle ödül almaya hak kazandı. İyi görme ve iyi görün-
meyi herkese ulaştırma misyonuyla hareket eden
Atasun Optik, hayata geçirdiği başarılı uygulamaları
ödüllerle de taçlandırıyor. Bu yıl 20. yılını kutlayan Pe-
rakende Günleri kapsamında verilen Perakende Güneşi
Ödülleri’nde Atasun Optik, “Mağazam”, “Tablet ile
Dijital Ölçüm ve Cam Anlatım” projeleriyle ödüle layık
görüldü. Dijitalleşme konusundaki tüm gelişmeleri ya-
kından takip ettiklerini belirten Atasun Optik CEO’su
Nihat Aydın şu değerlendirmelerde bulundu: “Tür-
kiye’de sektörün öncüleri arasında yer alan bir marka
olarak, dijitalleşme projelerimize uzun süredir devam
ediyoruz. Yenilikçi bakış açımızla geliştirdiğimiz bu
projelerin ödüllendirilmesi de bizi ayrıca mutlu ediyor.
Atasun Optik olarak müşterilerimize dokunduğumuz
her noktada en üst seviyede, bütünleşik ve kişiye özel
bir deneyim sunmayı dijitalleşme yolculuğumuzdaki
ana hedefimiz olarak görüyor ve bu hedefimiz doğrul-
tusunda çalışmaya devam ediyoruz.”

BuğDay Ekolojik Yaşamı Des-
tekleme Derneği öncülüğünde
yürütülen "Zehirsiz Sofralar"

projesi, pestisit kullanımını azaltarak üreti-
cilerin organik tarıma yönelmesini sağla-
mayı hedefliyor. Endüstriyel tarımda çok
sayıda pestisit, yani tarım zehri kullanılı-
yor. Pestisitler bitkilere zarar veren böcek
ve mantarları öldürüyor ama aynı za-
manda faydalı böcekler ve kuşlar gibi diğer
canlıları da olumsuz etkiliyor. Tarımda kul-
lanılan pestisitlerin yarattığı tehlikeye dik-
kati çekmek için 100 sivil toplum kuruluşu
ve inisiyatifi, Buğday Ekolojik Yaşamı Des-
tekleme Derneğinin girişimleri ve Avrupa
Birliğinin finansman desteğiyle "Zehirsiz
Sofralar" adıyla bir projeyi hayata
geçirdi.Pestisit kullanımının azaltılması ve
doğa dostu tarım yöntemlerinin desteklen-
mesi yönünde bir çağrıyla yola çıkılan
proje kapsamında açılan imza kampanya-

sına 150 bine yakın kişi destek verdi."Ze-
hirsiz Sofralar" sivil toplum ağının girişim-
leri hükümet nezdinde de karşılık buldu ve
Tarım ve Orman Bakanlığı kampanya sü-
resinde pestisitlerdeki 25 etken maddenin
kullanımını yasakladı.

Pestisitler önemli

Projenin yürütücüsü Buğday Ekolojik Ya-
şamı Destekleme Derneği Genel Müdürü
Batur Şehirlioğlu, yaptığı açıklamada, ta-
rımsal üretimde kullanılan pestisitlerin sa-
dece yüzde 10'luk bölümünün hedef
bitkiye gittiğini, kalan yüzde 90'lık kısmının
hedefte olmayan havaya, toprağa ve suya
karıştığını anlattı. Pestisitlerin su kaynakları
aracılığıyla sucul canlılara bile ulaştığını
vurgulayan Şehirlioğlu, "Pestisitler, su kay-
naklarımızda yasaklandıktan onlarca yıl
sonra bile bulunabilmektedir." dedi. Dün-
yada pestisit olarak bine yakın, Türkiye'de

ise 350'ye yakın aktif madde kullanıldığını
anlatan Şehirlioğlu, Avrupa Birliğine
uyum sürecinde Türkiye'de bazı pestisit
etken maddelerinin yasaklandığını aktardı.
Yasaklanan pestisit etken maddelerinin sa-
yısının gün geçtikçe arttığını belirten Şehir-
lioğlu, "Zehirsiz Sofralar kampanyası
öncesinde yasaklanan pestisit etken mad-
desi sayısı 180'in üzerindeydi. Kampanya
sürecinde 25 etken
madde daha yasaklandı
ve bu rakam 200'ün üze-
rine çıktı." bilgisini verdi.
Dernek olarak sağlıklı,
adil, sürdürülebilir ve
ekolojik temellere dayalı
bir tarım gıda sistemi
önerdiklerini anlatan
Batur Şehirlioğlu, Şile
Belediyesiyle Türkiye'de
organik pazarları ilk açan

dernek olduklarına değindi. Ekolojik pa-
zarlar, bahçe projesi, Toplum Destekli
Tarım Projeleri gibi yeni modeller ürettikle-
rini, üreticiden tüketicilere yerel projelere
ağırlık verdiklerini belirten Şehirlioğlu, bu
çerçevede hem Tarım ve Orman Bakanlığı
hem belediyeler hem üreticiler hem de tü-
keticilerle birlikte çalıştıklarını dile getirdi.
Zehirsiz Sofralar projesi ile pestisitlerin

kullanımının kademeli ola-
rak azaltılması ve bir vadede
tamamen kaldırılmasına yö-
nelik bir politika ve strateji
geliştirilmesini talep ettikle-
rini belirten Batur Şehirli-
oğlu, "Ancak bu alternatif
olmadan mümkün değil. Al-
ternatif tarım sistemlerinin,
yöntemlerinin desteklenme-
sini Bakanlıktan talep ettik.
Ayrıca şeffaflık istedik." dedi.

Yuva kurduran
kampanya

Atasun Optik ödül aldı

176 ülkeye 1 milyar 53 milyon dolarlık ihracat

Doğu Anadolu İhracatçılar
Birliği (DAİB) üyesi firmalarca
ocak-mayıs döneminde 17

ilden yapılan ihracat, yeni tip koronavi-
rüs (Kovid-19) salgınına rağmen geçen
yıla göre yüzde 55,77 artarak 1 milyar 53
milyon 505 bin dolar oldu. Türkiye İhra-
catçılar Meclisi (TİM) ve DAİB verilerin-
den yaptığı derlemeye göre, ocak-mayıs
döneminde Birliğin faaliyet bölgesindeki
Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl,
Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır,
Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars
ve Siirt'ten 176 özerk ve serbest bölge ile
ülkeye ürün gönderildi. Geçen yılın ocak-
mayıs döneminde 676 milyon 341 bin
dolarlık ihracat yapan DAİB üyelerinin
bu yılın ilk 5 ayında gerçekleştirdiği ihra-
cat, Kovid-19 salgınına rağmen yüzde
55,77 artışla 1 milyar 53 milyon 505 bin
dolar olarak kayıtlara geçti.

İlk 5 ayda en çok ihracat artışı

Geçen yıl ocak-mayıs aylarında 518 mil-
yon 133 bin dolarlık sanayi, 131 milyon
295 bin dolarlık tarım ürünü satan DAİB
üyesi firmalar, bu yıl aynı dönemde sa-
nayi ürünlerinde yüzde 40,98'lik artışla

730 milyon 459 bin dolarlık, tarım ürün-
lerinde yüzde 100,53'lük yükselişle 263
milyon 285 bin dolarlık dış satıma imza
attı. Bu yılın ilk 5 aylık madencilik sektö-
rünün ihracatı ise geçen yılın aynı döne-
mine göre yüzde 122 artarak 26 milyon
912 bin dolardan 59 milyon 760 bin do-
lara ulaştı.Ocak-mayıs aylarında en çok
ihracat yapılan sanayi ürünlerinde ilk sı-
rayı 109 milyon 364 bin dolar ile çelik

sektörü alırken bunu 105 milyon 931 bin
dolarla kimya, 104 milyon 211 bin dolar
ile makine sektörü izledi. DAİB üyesi fir-
malar, ocak-mayıs döneminde tarım
ürünleri ihracatı kapsamında hububat,
bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerin-
den 17 milyon 744 bin dolar, yaş meyve
ve sebzeden 121 milyon 217 bin dolar,
meyve sebze mamullerinden ise 17 mil-
yon 781 bin dolarlık gelir elde etti. Birli-

ğin ocak-mayıs ihracatı ülkelere göre de-
ğerlendirildiğinde 276 milyon 810 bin
dolarla ilk sırada Irak yer aldı. Bu ülkeyi
63 milyon 355 bin dolarlık ihracatla İran,
61 milyon 395 bin dolarla Azerbaycan-
Nahçıvan, 49 milyon 822 bin dolarla Al-
manya, 46 milyon 474 bin dolar ile
Suriye, 43 milyon 481 bin dolarla Türk-
menistan takip etti. TİM Denetim Ku-
rulu Üyesi de olan DAİB Başkanı Ethem
Tanrıver, Kovid-19 salgınına rağmen
ocak-mayıs döneminde ciddi ihracat ar-
tışı gerçekleştirdiklerini söyledi. DAİB
üyesi firmaların ihracatında yıl boyunca
artış yaşandığını dile getiren Tanrıver,
"2021’in ilk çeyreğinde ülkemiz ekono-
misi yüzde 7 büyüdü. Bu büyümeye net
ihracatın katkısı yüzde 1,1 oldu. Ocak-
mayıs döneminde DAİB üyesi 1182
firma ihracat yaptı. 2021 yılında 176 ül-
keye ihracat imzası atan ve 22 sektörde
ihracatın artmasına katkı sunan ihracat-
çılarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz."
ifadelerini kullandı Tanrıver, ülkenin eko-
nomik yönde gelişmesine ihracatın
önemli katkı sunduğuna işaret ederek, yıl
sonu 2,5 milyar dolar ihracat hedeflerini
tutturacaklarını kaydetti.
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İkinci el çevrim içi oto paza-
rında geçen ay en çok tercih

edilen otomotiv markası
Volkswagen (VW) olurken,

Renault ikinci ve Ford da
üçüncü sırada yer aldı

Organik tarım bir başka



C HP İstanbul Milletvekili ve Sağlık, Aile, Çalışma
ve Sosyal İşler Komisyonu üyesi Dr. Ali Şeker
tıbbi malpraktis (doktor hatası) konusunun araş-

tırılarak tüm paydaşların görüş ve önerilerine başvurula-
bilmesi amacıyla Meclis Başkanlığı’na bir araştırma
önergesi sundu. Malpraktis konusunun hekimler üze-
rinde Demokles’in kılıcı gibi sallandığını belirten CHP’li
Şeker, "Malpraktis konusu özellikle hekimler başta
olmak üzere sağlık çalışanlarını hastalar ve hasta yakın-
larıyla karşı karşıya getirebilecek önemli bir sorun olduğu
için konuya hassasiyetle yaklaşılmalı, popülist söylem ve
eylemlerden kaçınılmalıdır" dedi.

Hassasiyetle yaklaşılmalı

Malpraktis konusunun özellikle hekimler başta olmak
üzere sağlık çalışanlarını hastalar ve hasta yakınlarıyla
karşı karşıya getirebilecek önemli bir sorun olduğunu be-
lirten Şeker, "Konuya hassasiyetle yaklaşılmalı, hekimleri,
sağlık çalışanlarını hedef gösteren popülist söylem ve ey-

lemlerden kaçınılmalıdır. Öncelikle ‘yanlış, hatalı tıbbi
uygulama’ ile ‘komplikasyon’ arasındaki fark bilinmeli ve
gerekli olduğunda konunun uzmanlarınca bu ayrımın
yapılması sağlanmalı, kamuoyu bu iki kavram arasındaki
fark konusunda bilinçlendirilmelidir. Komplikasyon,
tıbbi standarda uygun bir müdahale yapılması ve her
türlü tedbir alınmasına rağmen kaçınılmaz şekilde mey-
dana gelen, gerçekleşeceği tıp çevreleri tarafından kabul
edilen zararlardır. Komplikasyon veya izin verilen/ öngö-
rülen risk olarak doktrinde ifade edilen bu durum sonu-
cunda ortaya çıkan kötü sonuçların müdahalede
bulunanın özenle görevini yerine getirmesine rağmen or-
taya çıkması halinde sağlık hizmeti sunan kişinin sorum-
luluğu söz konusu olmamaktadır" diye konuştu.

Sorun kronikleşmesin

"Tıbbi malpraktisin bir tek etkene indirgenemeyeceği,
onu ortaya çıkaran mesleki eğitim, sağlık sisteminin işle-
yişi, sağlık ekibinin kendi içindeki iletişimi gibi çok sayıda

etkene bağlı olduğu da unutulmamalıdır" diyen Şeker,
"Böylesine hassas bir konunun popülist bir yaklaşımla
ele alınması, sorunun kangrenleşmesine, tıp eğitiminin
ve her türlü tedbir ve önleme rağmen komplikasyon ola-
sılığı yüksek bölümlerin uzmanlık eğitimlerinin tıp öğ-
rencilerince tercih edilmemesine yol açmaktadır.
Sorumluluk üstlenilmek istenmediğinden, bu riskli has-
talıkların tedaviye erişemeden hayatlarını kaybetmelerine
ya da sakat kalmalarına yol açmaktadır. Yine son yıl-
larda yurtdışında çalışmayı tercih eden hekim sayısındaki
artışta da ülkedeki demokrasi ikliminin zedelenmesi baş-
lıca etken olmakla birlikte tıbbi malpraktis konusunun
ülkemizde yanlış ele alınış biçimi de etkilidir" ifadelerini
kullandı.

Kimse mağdur olmasın

CHP’li Şeker hukukumuzda doktorun ve sağlık kuruluş-
larının sorumluluğunun özel olarak düzenlenmediğini,
konunun genel hükümlere bırakıldığını söyleyerek, "Ül-

kemizde malpraktis konusunda hasta ve hasta ya-
kınlarının mağdur olmaması yasal düzenleme ile
korunmalı ancak bu anlayış hekimlerin haksız ce-
zalandırılması sonucunu doğurmayacak yasal dü-
zenlemeler ile yapılmalıdır. Malpraktis konusunun
kamuoyunca yanlış bilinmesi hekimler üzerinde
olumsuz bir bakış açısında ve baskıya yol açmakta;
bu olumsuz bakış açısı ve baskı kimi durumlarda
sağlık çalışanına şiddete dönüşmektedir. Hekimler
üzerinde “Demokles’in kılıcı” gibi bir konuma in-
dirgenmek istenen malpraktis konusunun yansıma-
ları son yıllardaki Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS)
tercih sonuçlarında da görülmektedir" dedi.

Kontenjanlar boş kalıyor

2020 yılı TUS sonuçlarını değerlendiren CHP’li
Şeker, acil tıp, kadın hastalıkları ve doğum, beyin ve
sinir cerrahisi, çocuk cerrahi, genel cerrahi, göğüs
cerrahisi, kalp ve damar cerrahisi gibi uzmanlık
alanlarında ilan edilen kontenjanların neredeyse ya-
rısının tercih edilmediğini, 2020 yılı 1. dönem TUS
sonuçlarına göre göğüs cerrahisinde 68 kişilik kon-
tenjan ayrılırken bu kontenjanların 44’ünün boş kal-
dığını yani yalnızca yüzde 35.29’unun tercih
edildiğini, 2. dönem TUS sonuçlarına göre ise ilan
edilen 67 kontenjanın 39’unun boş kaldığını yani
yalnızca yüzde 41.79’unun tercih edildiğini belirtti.
Şeker, "Yerleştirmeler sonucunda beyin cerrahisi ve
kadın doğum alanlarının neredeyse tercih edilme-
mesi, genel cerrahi ve kalp-damar cerrahisinin ise
tercihte alt sıralara düşmesi, üzerinde ciddiyetle du-
rulması gereken, sebeplerinin ve olası sonuçlarının
hassasiyetle incelenmesi gereken bir husustur" dedi.

5 AYLIK HASTANE SİSTEMLERİNİN /CİHAZLARININ 7/24 HİZMET SUNUMUNA HAZIR HALDE 
TUTULMASI VE PERİYODİK BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler 
aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2021/323353
1-İdarenin
a) Adresi : Yeni Doğan Mah. Abdi İpekçi cad. 167 Topçular 

BAYRAMPAŞA/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2126169812 - 2124174268
c) Elektronik Posta Adresi : topcularadsm@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 5AYLIKAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale 

dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Topçular Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.08.2021, işin bitiş tarihi 31.12.2021
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Topçular Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi (1.Kat Konferans 

Salonu) Yenidoğan Mah. Abdi İpekçi 
Cad. No:167 Bayrampaşa/İSTANBUL

b) Tarihi ve saati : 22.06.2021 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve 
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 işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret
sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan 
tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın 
korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen
bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren
belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Gerçekleştirilen Periyodik Bakım Onarım ve/veya
Hastane Sistemlerinin/ Cihazlarının 7/24 Hizmet Sunumuna Hazır Halde Tutulması Hizmeti Benzer 
İş Olarak Kabul Edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulana-
caktır.
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 Topçular Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi (1.Kat Satınalma Birimi) 
Yenidoğan Mah. Abdi İpekçi Cad. No:167 Bayrampaşa/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği
gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her
bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel
üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) 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.

BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-İSTANBUL TOPÇULAR SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN 
YARDIMCILIKLARI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1390708)

hknsnmz59@hotmail.com

damgaweb@gmail.com

Hakan SÖNMEZ
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Bugün 14 Haziran yani; 
NATO zirvesi…

A slında toplum olarak NATO zirvesinde nelerin
konuşulacağı ya da hangi kararların çıkaca-
ğına değil Sayın Cumhurbaşkanının ABD Baş-

kanı Biden ile yapacağı görüşmeye odaklanmıştık.
Keza Akp Hükümetinin de derdi NATO zirvesi değil.

ABD Başkanı Biden’in desteğini alabilmek adına vere-
ceği NOTA’ya bile razı olmaktı. Çünkü 17-25 Aralık
süreci ve FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz kalkışması
her ne kadar “kandırıldık” denilerek sıyrılmaya çalı-
şılsa da kendilerine tabi olan toplumu bu cümle ikna 
etmemişti.

Kaldı ki MHP ile ittifak kurmalarındaki asıl amaç
cemaat yüzünden kaybedilen seçmeni MHP ile kapat-
maya çalışmaktı.

Ve yine geçmişte AKP mitinglerine itibarlı iş adamı
denilerek davet edilen Sedat Peker’in bugün yayınladığı
videolarla "Mafya Akp, Derin Devlet Akp, Kokain Akp
ve Rüşvet Akp” iddiaları için “kandırıldık” demek ye-
rine “suç örgütü lideri”nin sözlerine itibar etmedikle-
rini söylemeleri cemaatten ağzı yanan toplumu ikna
etmek için yeterli değildi. 

Ki her ne kadar Sayın Cumhurbaşkanı ve ABD Baş-
kanı Biden’in görüşmesine Akp Hükümeti ve havuz
medyası Türkiye–ABD arasında kısmi bir iyileşmenin
sağlanacağı ve Rus yapımı S-400 hava savunma sis-
temi için çözüm geliştirilebileceği yönünde olsa da
bence bu görüşmenin ana gündem maddesi “erken
seçim” olacaktı. Yani ABD Başkanı Biden, Sayın Cum-
hurbaşkanına önce Türk halkının desteğini al sonra iş
birliğini konuşuruz diyerek Akp Hükümetini seçime
zorlayabilirdi.

Ki bana kalırsa Sedat Peker’in kaçış rotasının Fas ve
ardından Dubai olmasıda çok ilginçti. Çünkü bu iki ül-
kede de Abd ciddi anlamda güçlüydü ve Akp Hükümeti
Biden’in vereceği bütün Nota’lara harfiyen uyma sözü
verir ve erken seçim kararı alırsa Biden’in seçim arefe-
sinde şapkadan tavşan yerine Sedat Peker’i çıkarma-
sına şahit olabiliriz diye düşünüyorum. 

Gelelim NATO zirvesine; 
Bence ilk gündem maddesi Çin’in durdurulamaz

yükselişi olacak. Yani virüs ile Çin’in ihracatına, tekno-
lojisine, sanayisine sekte vurmaya çalışanların o aynı
Çin’in kapısına Covit 19 aşısı almak için sıraya girmesi
ve bitirmek istedikleri Çin’e kendi elleriyle milyar dolar-
larca para vererek ekonomisini şaha kaldırmanın aptal-
lığı konuşulur diye düşünüyorum.

Keza bugün bir çok Avrupa ülkesinin Çin aşısı yaptı-
ranları ülkelerine almayacaklarını söylüyor olması ya-
nılmıyorsam ne demek istediğimi daha iyi anlatmaya
yetecektir. 

İkinci gündem maddesi ise Rusya olur diye düşünü-
yorum. Çünkü Suriye’nin istila edilmemesinin en önemli
sebeplerinden biri Rusya’nın Suriye’ye verdiği destek
sayesinde engellenmişti.

Keza Azerbaycan’ın Ermenistan sınırına dayanıp
Karabağ’ı almasında da Rusya’nın büyük bir payı oldu-
ğunu düşünüyorum. Çünkü NATO ve Abd’nin Gürcis-
tan’ı Nato ülkeleri arasına dahil etmek istemesi
Rusya’nın işine gelmezdi. Yani plan Gürcistan’ı NA-
TO’ya dahil edilerek Rusya sınırına Nato ve ABD askeri
üs haline getirmek olsada Rusya’nın Nato ve ABD’nin
bu hamlesine karşılık vereceği cevap kuşkusuz Türkiye-
den başlayıp Nahçivan, Karabağ, Azerbaycan ve ora-
dan Çin seddine kadar uzanabilecek bir Türk Devletinin
kurulması için tek engelin Ermenistan olduğunu hatır-
latması yeterli olur diye düşünüyorum.

Üçüncü ve en önemli konu ise Afganistan. Size sa-
dece dünyadaki eroinin yüzde 90’ının Afganistanda üre-
tildiğini söylesem NATO ve diğer kan emici
emperyalistlerin neden orada olduğunu yanılmıyorsam
söylememe gerek kalmayacaktır. 

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker,  Malpraktis (doktor hatası) konusunun hekimler üzerinde Demokles’in kılıcı gibi sallandığını
belirterek, "Malpraktis konusu özellikle hekimler başta olmak üzere sağlık çalışanlarını hastalar ve hasta yakınlarıyla karşı karşıya
getirebilecek önemli bir sorun olduğu için konuya hassasiyetle yaklaşılmalı, popülist söylem ve eylemlerden kaçınılmalıdır" dedi

POPULIST 
SOYLEMDEN 
KACINILMALI

Tıbbi açıdan malpraktis veya tıbbî
kusurlu eylem, tıbbın kuramsal (teo-
rik) ve uygulamalı (pratik) alanla-
rında genel olarak kabul edilip
tanınmış olan objektif meslekî kural-
lara uyulmasında gerekli dikkat ve
özenin gösterilmemesi sonucu, hu-
kuka aykırı bir davranışta bulunmak
anlamına gelmektedir. “Tıbbi hata”,
“tıbbi uygulama hatası”, “meslek
hatası”, “doktor hatası” olarak da

ifade edilen bu kavram, tıbbi müda-
hale nedeniyle müdahalede bulunu-
lanın zarar görmesi ve
sorumluluğun sağlık çalışanında ol-
ması anlamına gelmektedir. Tıbbi
malpraktis Dünya Tabipler Birliği
1992 tarihli Tıbbi Malpraktis Bildiri-
si’nde “doktorun hastanın duru-
muyla ilgili gereken tedavide
standart uygulamayı yapmaması,
beceri eksikliği ya da hastaya veril-

mesi gereken tedavide ihmalde bu-
lunması ve bu durumun, hastanın
uğradığı zararın doğrudan sebebi ol-
ması” şeklinde tanımlanmıştır. Aynı
bildiride, tedavi esnasında öngörü-
lemeyen ve doktorun beceri veya
bilgi eksikliğinin sonucu olmayan bir
zararın talihsiz bir sonuç olduğu ve
bu durumda doktorun herhangi bir
sorumluluğunun bulunmaması ge-
rektiği ifade edilmiştir.

MALPRAKTİS NEDİR?

CHP İstanbul
Milletvekili
Ali Şeker



İ stanbul Valiliği Cağaloğlu yerleşkesinde
düzenlenen etkinlikte İstanbul Valisi Ali
Yerlikaya'nın yanı sıra, Kızılay Başkanı

Dr. Kerem Kınık ve kan bağışçıları da hazır
bulundu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 14
Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları
Günü'nün önemine dikkat çekerek, “Bugün
çok özel bir gün. 14 Haziran Dünya Gö-
nüllü Kan Bağışçıları Günü. İstanbul Valili-
ğimiz, Kızılay Başkanımız Kerem Bey
koordinasyonunda bütün ilçelerimizde 41
lokasyonda bugün kan bağışı organize edi-
yoruz. Gönüllü olarak bütün hemşerileri-
mize şunu söylüyoruz, gelin 3 gün boyunca
devam edecek olan gönüllü güvenli ve ken-
dinizi son derece iyi hissedeceğiniz bir iyilik
hareketi olan bu kan bağışına sizleri davet
ediyoruz. Bugünün amacı kan bağışçılarını
takdir etmek. 'Biz sizi seviyoruz, biz sizden
razıyız' demek. Artık düzenli olarak, sağlı-
ğım el verdiğince inşallah söz veriyorum kan
bağışında bulunacağım. Merhametin, iyilik
hareketinin, şefkatin sembolü olan Türk Kı-
zılay'ı biliyorsunuz sadece ülke satında değil,
dünya satında da kan tedarikiyle ilgili bir
marka. Pek çok hayırlı işin yanında böyle bir
hizmeti de var. Dolayısıyla tekrar kovid ön-
cesindeki il ve ülke satındaki gönüllü güvenli

kan bağışıyla oluşan bizim bir kan stok sayı-
mız var. O stok sayısına tekrardan ulaşmak
istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Aşı olmak engel değil

Kovid aşısı olanların da kan bağışında bulu-
nabileceğini belirten Kızılay Başkanı Dr.
Kerem Kınık, “Her yıl dünyada 120 milyon
ünite kan bağışı yapılıyor. Günlük 400 bin
gibi bir bağışa denk geliyor. Ülkemizde de
her yıl 3 milyon ünite kan bağışı yapılıyor.
Bu da günlük 7 - 8 bin üniteye denk geliyor.
Kan sadece bir insanın başka bir insana ve-
rerek şifa olabileceği bir doku ve bu olmazsa
biz hekimler olarak aciz kalıyoruz. Dolayı-
sıyla sayısız hasta bir ümitle o kanı bekliyor.

Aşılamada eğer aşılama sonrası bir kompli-
kasyon yoksa 1 hafta sonra kan verebiliyor
vatandaşımız. Eğer bir komplikasyon ol-
duysa, düşük bir oranda da olsa oluyor,
bunlar geçtikten sonra 1 ay kadar bekliyo-
ruz. Aşı olmak kan bağışına engel değil. Aşı

olduktan sonra kendilerini iyi hisseden va-
tandaşlarımız kan bağışında bulunabilirler"
diye konuştu. Daha sonra oluşturulan plat-
formda Vali Yerlikaya ve gönüllü bağışçılar
kan verdi. Kan bağışçılarına plaketlerini Vali
Ali Yerlikaya takdim etti. DHA
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14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü'nde 
İstanbul Valiliği ve Kızılay iş birliğinde düzenlenen
törende konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 
“41 lokasyonda bugün kan bağışı organize ediyoruz.
Gönüllü olarak bütün hemşerilerimize şunu 
söylüyoruz, gelin 3 gün boyunca devam edecek
olan gönüllü güvenli ve kendinizi son derece iyi
hissedeceğiniz bir iyilik hareketi olan bu kan
bağışına sizleri davet ediyoruz" dedi

BaGıSa DaVet

NOVAPLAST PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 
Ticari Adresi: Defterdar Mah. Otakçılar Cad. No: 80   EYÜP/İSTANBUL
Genel Kurul Toplantısına Davet;
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 06.09.2017 tarihli almış olduğu karar isti-
naden; 29.09.2017 tarihinde, saat: 10:00’da, Flat Ofis Toplantı Hizmetleri Defterdar Mah. Otakçı-
lar Cad. No: 78 K.4 Eyüp/İSTANBUL adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2017
yılı olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.  
Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme
raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün
önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcile-
rinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

GÜNDEM:
1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı başkanlığına tutanakları imzalamak
üzere yetki verilmesi,
2. Yönetim Kurulunun düzenlediği nakit sermaye artışının emisyon primli olarak çıkarılmasının
sebeplerini ve emisyon priminin hesaplanma şeklini açıklayıcı raporun okunarak görüşülmesi,
3. Ana Sözleşmenin 6. maddesinin tadil edilmesi hakkında karar verilmesi.
Şirket Ana Sözleşmesinin 6. Maddesi değiştirilerek şirket sermayesinin 33.895.681,68 TL.’ dan
14.029.304,19 TL arttırılarak 47.924.985,87 TL’ye çıkarılması ile ilgili aşağıda belirtilen tadil tasarı-
sının oya sunulması,
ESKİ ŞEKİL :
SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ NEV’İ :
Madde 6  : Şirketin sermayesi beheri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 3.389.568.168 hisseye bölünmüş
33.895.681,68 (Otuzüçmilyonsekizyüzdoksanbeşbinaltıyüzseksenbir lira altmışsekiz kuruş) TL.dır.
Bu sermayenin; 20.000.000 (Yirmimilyon) TL.’lık kısmı tamamen ödenmiştir.
Bu defa arttırılan, 13.895.681,68- (onüçmilyonsekizyüzdoksanbeşbinaltıyüzseksenbir lira altmışse-
kiz kuruş) TL.’lık kısmının 14.626,49 TL.sı Gayrimenkul Satış Karı hesabından, 3.149.913,89 TL
sı Olağanüstü Yedekler hesabından, 6.595.948,58 TL.sı Geçmiş Yıl Karları hesabından,
4.135.192,72-TL’si 2016 yılı karından bedelsiz karşılanacaktır. 
Şirket hissedarlarına hisseleri karşılığında vereceği hisse senetlerinin tamamı nama yazılı olacaktır.
Şirket, Yönetim Kurulunun kararı ile hisse senetlerini muhtelif kupürler halinde bastırılabilir.

YENİ ŞEKİL :
SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ NEV’İ :
Madde 6  : Şirketin sermayesi beheri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 4.792.498.587 hisseye bölün-
müş 47.924.985,87 - (Kırkyedimilyondokuzyüzyirmidörtbindokuzyüzseksenbeş lira seksenyedi
kuruş) TL.dır.
Bu sermayenin; 33.895.681,68 (Otuzüçmilyonsekizyüzdoksanbeşbinaltıyüzseksenbir lira altmışse-
kiz kuruş)  TL.’lık kısmı tamamen ödenmiştir.
Bu defa arttırılan, 14.029.304,19 TL. nin en az 1/4’ü ve emisyon primi tutarı olan 16.970.695,81
TL.nin tamamı tescilden önce nakden veya sermaye avansı olarak ödenecek olup, arttırılan nakit
kısımdan ¼’ünü aşan kısım tescil tarihinden itibaren 24 ay içinde ödenecektir. Nakit artış yapılacak
tutar, beher hisse başına 1,20966 TL emisyon primli olmak üzere toplam 16.970.695,81 TL emis-
yon primi ödenecektir.
Nakden veya sermaye avansı olarak sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak tamamen taah-
hüt edilmiştir.
Emisyon primi, sermaye artırım kararının tescil tarihinden önce ödenecektir.
Şirket hissedarlarına hisseleri karşılığında vereceği hisse senetlerinin tamamı nama yazılı olacaktır.
Şirket, Yönetim Kurulunun Kararı ile hisse senetlerini muhtelif kupürler halinde bastırılabilir.
4. Ortaklar rüçhan haklarını kullanıp kullanmayacaklarına dair beyanlarının alınmasına, beyanda bu-
lunmayan ortaklar için rüçhan haklarını kullanmak adına 15 gün süre verilerek Ticaret Sicil’de ilanı,

VEKÂLETNAME
Pay sahibi olduğum/olduğumuz Novaplast Plastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin
29.09.2017 tarihinde saat: 10:00'da Flat Ofis Toplantı Hizmetleri Defterdar Mah. Otakçılar Cad.
No: 78 K.4 Eyüp/İSTANBUL adresinde geçekleştirilecek olağanüstü genel kurul toplantısında
beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya
.......................................’nu temsilci tayin ettim/ettik.
VEKÂLETİ VEREN
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı : 
Sermaye Miktarı :
Pay Adedi :
Adresi :
Tarih :
İmza :

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde 
vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.

NOVAPLAST PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 
Ticari Adresi: Defterdar Mah. Otakçılar Cad. No: 80   EYÜPSULTAN/İSTANBUL
Genel Kurul Toplantısına Davet;
Şirketimiz ortaklarından ASB Modern Pazarlama Ticaret A.Ş. tarafından 03.08.2016 tarihinde
yapılan 2015 yılına dair olağan genel kurul toplantısında alınan tüm kararların butlanı/iptali ta-
lebi ile İstanbul 13. Asliye Ticaret Mahkemesi 2016/857 E. Sayılı dosyadan dava ikame edilmiştir.
İşbu davada verilen nihai karara göre; gündemin 7. Maddesinin 1. Fıkrasıyla Yönetim Kurulu
Başkanı Ömer Faruk Berksan’ın ibrasına dair karar, gündemin 7. Maddesinin 2. Fıkrasıyla Yöne-
tim Kurulu Başkan vekili Mehmet Sinan Berksan’ın ibrasına dair karar ile gündemin 9. Maddesi-
nin 1. Fıkrasıyla alınan Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Berksan yönünden TTK’nın 395
ve 396. Maddeleri uyarınca izin verilmesine dair kararın iptaline karar verilmiş ve bu karar Yargı-
tay 11. Hukuk Dairesi 2020/5626 E. 2021/3041 K. 29.03.2021 tarihli kararı ile onanarak 
kesinleşmiştir. 
Mahkeme kararı gereği 2015 yılına dair olağan genel kurul toplantısının iptal edilen maddelerinin
yeniden görüşülerek karar verilmesi gereği hasıl olduğundan şirketimiz Yönetim Kurulunun
02.06.2021 tarihli almış olduğu karara istinaden 05.07.2021 tarihinde 2015  Faaliyet yılı Olağan-
üstü Genel Kurul Toplantısı’nın saat 10:00’da Flat Ofis Toplantı Hizmetleri Defterdar Mah.
Otakçılar Cad. No:78 Kat:4 EYÜPSULTAN/İSTANBUL adresinde ilanlı olarak yapılmasına,
aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere pay sahiplerinin çağrılmasına karar verilmiştir. 

GÜNDEM:
1. Toplantı Başkanlığı seçimi ve toplantı tutanaklarına Genel Kurul adına imzalamak üzere 
Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
2. 2015 faaliyet yılına dair Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Berksan ve Yönetim Kurulu
Başkan vekili Mehmet Sinan Berksan’ın ibrası,
3. 2015 faaliyet yılına dair Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Berksan’a TTK 395 ve 396
maddelerine göre izin verilmesi,
4. Dilek ve Görüşler.

VEKÂLETNAME
Pay sahibi olduğum NOVAPLAST PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin
05.07.2021 tarihinde saat : 10:00'da Flat Ofis Haliç, Defterdar Mah. Otakçılar Cad. No:78 K.4 İç
Kapı No:94 EYÜPSULTAN-İSTANBUL’da yapılacak 2015 faaliyet yılına ilişkin Olağanüstü
Genel Kurul Toplantısı’nda tüm gündem maddeleri için beni tam bir salahiyetle temsile, dilediği
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leri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.

3 GÜN SÜRECEK
3 gün boyunca sürecek kan bağışı etkinliğinde,
Avrupa Bölgesi'nde 27 lokasyonda, 27 doktor,
86 flebotomist, 51 yardımcı personel ile 71 kan
bağış çadırı; 4 kan bağış platformu, 2 kan bağış
TIR'ında kan bağışı alınacak. Anadolu Bölge-
si'nde ise 14 lokasyonda, 14 doktor, 60 fleboto-
mist, 28 yardımcı personel ile 27 kan bağış

çadırı, 2 kan bağış platformu, 2 kan bağış TIR'ı,
2 kan bağış otobüsünde kan bağışı alınacak. İs-
tanbul genelinde toplamda 41 lokasyonda 41
doktor 146 flebotomist ve 79 yardımcı persone-
lin görev alacağı etkinlikte; 98 çadır, 4 kan bağış
TIR'ı, 6 kan bağış platformu, 2 kan bağış oto-
büsü hazır bulunacak.

Yavru köpekler hayata döndü
Avcılar’da zehirlenen 3 yavru köpek belediye ekiplerinin hızlı 
müdahalesi ve tedavileri ile kurtarıldı.  Belediye Başkanı 
Av. Turan Hançerli, "Biz bu olayın takipçisi olacağız" dedi

Öncekİ akşam saatlerinde Avcılar Tahtakale
Mahallesi’nde 5 aylık 4 köpek zehirlenmiş
halde bulundu. Köpeklerden biri olay yerinde

hayatını kaybederken 3 köpek ihbar üzerine olay yerine
giden Avcılar Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü
ekipleri tarafından kurtarıldı. Bölgeden geçen bir vatan-
daştan ihbarı alır almaz hızla olay yerine gelen ekipler,
burada ilk müdahaleyi yaparak köpekleri hayata döndür-
meyi başardı. Yapılan müdahalenin ardından bölgeye
emniyet güçleri çağrıldı, olayla ilgili rapor hazırlandı. Kö-
pekler, ekipler tarafından tedbir amaçlı olarak İstanbul
Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’ne götürüldü. Fakülte
doktorlarının verdiği bilgiye göre olay yerinde hızla yapı-
lan ilk müdahalenin başarısı sayesinde 3 yavru köpeğin
de durumu iyiye gidiyor. Köpeklerin olay yerinden götü-
rülmesinin ardından Avcılar Belediyesi Temizlik İşleri
Müdürlüğü ekipleri, bölgede geniş çaplı temizlik ve de-
zenfeksiyon çalışması yaparak alanı zehirden arındırdı. 

Büyük bir üzüntü yaşadık

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Avcılar Belediye Baş-
kanı Av. Turan Hançerli, "Önceki gün aldığımız haberle
büyük bir üzüntü yaşadık. 4 canımızın böylesine üzücü
bir duruma maruz kalmış olmalarının, bir yavrumuzu
kaybetmiş olmanın üzüntüsü içerisindeyim. Öte yandan

alanında uzman veteriner ekiplerimi-
zin hızlı ve başarılı müdahalesi saye-
sinde 3 canımızın ölümden kurtulmuş
olması da tesellimiz oldu. Çalışma ar-
kadaşlarıma çabaları için teşekkür
ediyorum. Biz bu olayın takipçisi
olacağız. Her canlı için eşit hiz-
metler yürüten bir belediye
olarak can dostlarımızın ba-
rınması, beslenmesi ve
hepsinden önemlisi can
güvenliği için ilk günkü
gayret ve kararlıkla
çalışmaya devam
edeceğiz” dedi.

Mehmetçiğe
aSker
çantaSı
Bağcılar Belediyesi, askere gidecek
olan gençlere malzeme desteği
veriyor. Bu amaçla çamaşırdan kişisel
temizlik ürünlerine kadar kışlada
ihtiyaç duyulan ürünlerin yer aldığı
çanta asker adaylarına hediye ediliyor

bağcılar Belediyesi, vatani gör-
evini yapmak üzere gün sayan
gençler için anlamlı bir projeyi ha-

yata geçirdi. Asker adayı gençler için Halkla
İlişkiler Müdürlüğü tarafından asker çantası
hazırlandı. Çantanın içinde atlet, iç çamaşırı,
duş lifi, sabun, tıraş bıçağı, tıraş köpüğü,
pudra, ayakkabı boyası, iğne-iplik seti, diş ma-
cunu, diş fırçası, tırnak makası, terlik ve kilit
bulunan çantalar sevk (sülüs) belgesi ile beledi-
yeye başvuran gençlere teslim ediliyor. Hayata
geçirilen bu uygulama sayesinde askere gitme
hazırlığı yapan gençler bir maddi külfetten kur-
tulmuş olacak.

Acil ihtiyaç listesi yaptık

Asker adaylarına hayırlı tezkereler dileyen Bağ-
cılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Va-
tani görev hazırlığında olan gençlerimizin asker
çantaları bizden olsun istedik. Askerlerimize
kışlaya adım attığı ilk anda lazım olacak mal-
zemelerin listesini yaptıktan sonra bu çantayı
doldurduk. Şimdiden tüm askerlerimize sağ-
lıklı ve hayırlı tezkereler diliyorum” dedi. Bu
uygulamadan ilçe sınırları içerisinde ikamet
eden ve yanında askerlik belgesi bulunan
bütün gençler yararlanabiliyor.

Sistematik saldırı!
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, sosyal med-
yada 112 Avrupa Komuta Kontrol Merkezi Baş-
hekimi Dr. Adil Yetiş Sarıhasanoğlu’na ait

olduğu iddia edilen ve tepkilere neden olan paylaşımla ilgili
açıklama yaptı. Yazılı açıklamada, "Bir süredir bazı sosyal
medya platformlarında isimsiz ve sahte hesaplar üzerinden
müdürlüğümüz ve personellerini hedef alan sistematik sal-
dırı şeklinde paylaşımlar yapılmıştır. Yapılan gerçekdışı pay-
laşımlara karşı şikayetimiz üzerine, Cumhuriyet
Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatılmış ve anılan he-
saplar hakkında erişimin engellenmesi kararı alınmıştır. Ya-
pılan sosyal medya paylaşımları kesinlikle gerçeği
yansıtmamaktadır" denildi. Açıklamanın devamında,
"Bugün ulusal basında ve bazı internet sitelerinde İstanbul
112 Avrupa Komuta Kontrol Merkezi Başhekimi Dr. Adil
Yetiş Sarıhasanoğlu tarafından paylaşılmış gibi gösterilen
ve toplum nezdinde Başhekimimizi itibarsızlaştırmayı
amaçlayan, haksız isnat ve iftaralar içeren sahte sosyal
medya paylaşımları hakkında da hukuki süreç başlatılmış-

tır.  Basında yer alan bu
paylaşımlar yukarıda söz
edilen ve hakkında erişi-
min engellenmesi kararı
verilen sahte paylaşımlar-
dır. Kamuoyunu yanılt-
maya yönelik maksatlı
yapılan bu haberlerin kay-
nağı ile ilgili müdürlüğü-
müzce inceleme
başlatıldı” denildi.

Vali Yerlikaya,
herkesi Kızılay’a

destek
olmaya

davet etti.



Sevim Y. GÜNEY

guneys13@hotmail.com
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Düzenbaz olduğunu öğrendik!
EsEnlEr Belediye Başkanı ve
İBB AK Parti Grup Başkanvekili
Tevfik Göksu, İBB Meclisi önce-

sinde toplu ulaşım, yatırımlar, Marmara
Denizi’ndeki müsilaj istilası gibi konu-
larda açıklama yaptı. Mevcut İBB Yöneti-
minin şehri geri götürdüğünü söyleyen
Göksu, eylem planı hazırladıklarını dile
getirdi. Seçimden bu yana nisan ayı dahil
56 oturum düzenlediklerini ve İstanbul’un
gündemine dair 137 soru sorduklarını ak-
taran Göksu, sadece 42’sinin cevaplandı-
rıldığını ifade etti.

İBB 2 yılda geriye gitti

Göksu, “İBB geçen bu 2 yıl süre içinde
mali performansta da projelerde de, yatı-
rımlarda da geriye gitmiştir, ortalama
yüzde 35 küçüldü. Örneğin toplam 11 mil-
yarlık 114 proje durdurulmuştur. Bu dö-
nemde İBB’nin 5 temel icraatı görülmüştür.
İBB, 28.9 milyar bütçesi olan bir reklam
ajansına, siyasi illüzyon üreten iletişim
merkezine dönmüştür. Algı, şov ve mani-
pülasyon üreten stant-up merkezine dönm-
üştür. Hepinizin bildiği bir kuş vardır.
Guguk Kuşu. Bu kuş yuva yapmaz. Hep
başkasının yuvasında geleceğini ikame et-
meye çalışır. İBB 21’inci yüzyılın çağdaş
guguk kuşu merkezine dönüşmüştür. Biz
İBB Yönetimine 2 yıl süre tanıdık. Rölan-
tide gündemi takip ettik. Ancak acil durum-

larda müdahale ettik. Ama gördük ki, İBB
yönetiminin ne iş yapmaya niyeti ne iş
yapma samimiyeti ne de iş yapma becerisi
var. Ama biz İstanbullular adına seçilmiş
kişiler olarak İstanbul’un geleceğini bu kifa-
yetsiz muhterislerin eline bırakamayız” diye
konuştu.

Komisyon kurulacak

Çevre konusunun, yüzyılın önemli, insanlı-
ğın da en anlamlı imtihanı olacağını belir-
ten Göksu, “Dünyanın gelmiş olduğu
trend, çevre konusunun hayatımızın en
önemli bir alanı olduğunu ortaya koymak-
tadır. Dünyada ortasından deniz geçen tek

şehir olan İstanbul’un bu çevre felaketle-
rinden en az etkilenme ve bunun kötü so-
nuçları ile karşılaşmaması için güncel
müsilaj ve çevre sorunları ile ilgili bir ko-
misyon kuruyoruz. Müsilaj ve çevre konu-
larını detaylarıyla çalışacak komisyon,
TBMM Müsilaj Komisyonu ile ve diğer
kamu kurum ve kuruluşları ile de entegre
çalışarak; İstanbul’a müsilaj ve çevre ko-
nusunda ne yapıldı? İstanbul’a müsilaj ve
çevre konusunda ne yapılmadı? Müsilaj
konusunda İBB ve İSKİ’nin sorumluluğu
var mı? Yeni bir çevre modellemesi ortaya
çıkarılabilir mi? Sorularını bu komisyon
bütün ortaya çıkaracak” diye konuştu.

Eski İBB Başkanı Nurettin Sözen’in
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
ileri biyolojik arıtma tesislerini iptal etti-
ğine dair söylemlerine ilişkin Göksu, şu
ifadeleri kullandı: "Yönetimde bulunduğu
dönemde İstanbul’un karabasanı haline
gelen, tarihçilerin gelecekte “İstanbul’un
en kötü yönetildiği yıllar” olarak tarif ede-
ceği, çöp dağları, susuzluk, İBB’yi çekle-
rine bile itibar edilmez bir kurum haline
getiren Nurettin Sözen'in açıklamaları.
Başkanlığı döneminde İstanbul'da hiçbir
değer üretememiş ve İSKİ skandalı gibi
çirkin bir olayla hatırlanan Sözen, Cum-
hurbaşkanımızın ileri biyolojik arıtma tes-
islerini iptal ettiğine dair söylemlerde
bulunmuştur. İstanbul’da 88 adet atık su
arıtma tesisi var. 10 tanesi ileri biyolojik
atık su arıtma tesisi, hepsi 1994- 2019
arası yapılmış. 69 adet biyolojik atık su
arıtma tesisi bulunuyor, hepsi 1994-2019
arası yapılmış. Üsküdar ve Yenikapı atık
su ön arıtma tesisleri 1988 ve 1992’de ya-
pılmış. İstanbul’da 46 adet atık su terfi
merkezi var, 39 adet atık su terfi merkezi
1994-2019 arası yapılmış. 6 adet atık su
terfi merkezi 1983-1994 arası 1 adet ise
2020’de yapılmış. Sözen’in bu kenti yöne-
temediğini biliyorduk, insanları çöp dağla-
rıyla ölüme mahkum ettiğini biliyorduk.
İnsanları susuz bıraktığını biliyorduk. Ya-
lancı ve düzenbaz olduğunu da öğrendik."

D ünya bambaşka bir yere evriliyor. 
Son yıllarda yaşadığımız şeyleri 
düşününce; içinden çıktığımız çağdan,

adını koyamadığım yepyeni  bir çağa hızlıca yol
aldığımızı hissediyorum. 

Keşfedilmeyen, gidebileceğimiz bir yer 
kalmış mıdır?

***
Doğru bildiklerimiz yanlış, yanlış bildiklerimiz

doğrumuz oldu. Sarılmak iyi gelir diyorduk, şim-
dilerde dokunmaya korkuyoruz. Kendimize 
insansız alanlar yaratmaya çalışıyoruz. 

Robotlaşıyoruz! 
Doydukça, açlık hissediyoruz. Hiçbir şey 

yetmiyor. Denizler, hava, su, dereler, ağaçlar, 
ormanlar...Yetinemiyoruz! 

Bir gün gelecek, milletlerin inandığı dinler 
bile yetmeyecek! 

Çok ileriki zamanlarda, insanlığın ilk tarihle-
rine yeniden dönüp, üretmeyi, sevmeyi  ve özgür-
lüğü arayıp tekrar keşfedeceğiz. Kim bilir?

***
Arttıkça eksiliyoruz. Artık dünyaya sığmıyoruz.
Yüzlerce  televizyon kanalı yetmiyor, paralı

film kanalları satın alıyoruz. Eskiden video kira-
lama dükkanlarından, hafta sonları kiraladığımız
iki kaset ile bir hafta geçiriyorduk oysa...

Bugün çıkan şarkılardan yarın sıkılıyoruz.
Geçmiş yıllarda radyoda sevdiğimiz şarkı bir kez
çalındığında nasıl mutlu olduğumuzu unuttuk.
Elimizde 12 şarkılık bir liste ile kaset kayıt stüd-
yolarına koştuğumuzu, hazır olana kadar o kase-
tin elimize geçeği zamanı beklerken
sabırsızlanmayı, kaset teybe takılıp sardığında,
vidalarını söküp itina ile koptuğu yerden yapıştı-
rıp, şarkının o kısmını eksik  dinlediğimizi unut-
tuk. Televizyon anteninin yağmurda ve rüzgarda
dönmesinden sebeple, izlediğimiz haberlerin veya
filmlerin yarısını kaçırdığımızı da...

O zamanlar da ne mi yapardık? Akşamın bir
saatinde evden biri çatıya çıkar, aşağıdakine ses-
lenir;”Geldi mi görüntü?” “Gelmedi Ahmet abi,
sağa çevir az, hah geldi, bak yaaa yine gitti!”

“Abi, karşı evin güzel gösteriyor, sen onun gibi
çevir.” Olmadı, tencere kapağı bağlanırdı. Bu her
evin ortak meselesiydi.

Arttıkça eksiliyoruz. Artık dünyaya sığmıyoruz.
Yeni dünya düzeni dedikleri düzenden ürküyorum.
Eskileri verip, yerine mandal, leğen aldığımız

yılların tersine, yenileri verip eskileri almak isti-
yorum.

***
Özgürlüğümüz her gün biraz daha kayıp gidiyor 

ellerimizden. Birilerinin dayatıp, kendince doğru 
bulduğu yasaklarla yaşamaya çalışıyoruz. Hiç bir şey
yetmiyor artık. Deniz, dağ, hava, su, dinler...

***
Çoğaltabileceğimiz ne kadar iyi şey varsa,

hepsini tükettik.
Dünyayı istedikçe, dünyamız bizden uzaklaşıyor.
Robotlaşıyoruz! Doydukça, açlık hissediyoruz.

Hiçbir şey  yetmiyor. Denizler, hava, su, dereler,
ağaçlar, ormanlar...Yetinemiyoruz! 

Bir gün gelecek, milletlerin inandığı dinler de
yetmeyecek! 

Çok ileriki yıllarda, insanlığın ilk tarihlerine
yeniden dönüp, üretmeyi, sevmeyi ve özgürlüğü
arayıp tekrar keşfedeceğiz. 

Kim bilir?
Sevgiyle Kalın

Dinler bile yetmeyecek...
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Başakşehir İkitelli 
Organize Sanayi 
Bölgesi’nin meydanında
BİOS Yapı tarafından
gerçekleştirilen İstmall
AVM'nin lansmanı
gerçekleştirildi.
Gazetemize konuşan
BİOS Yapı Genel Müdürü
Remzi Aytekin, “Burası
tüketime dayalı bir
alışveriş merkezi olmay-
acak. Üretime dayalı,
tanıtıma, pazarlamaya
ve sunuma dayalı çok
kapsamlı bir alışveriş
merkezi olacak. İstmall
bu anlamda türünün tek
örneği olacak” dedi

İ stanbul’da üretimin
kalbi Başakşehir Orga-
nize Sanayi Bölgesi’nde

yer alan Dersan Sanayi Site-
si’nin dönüşümüyle hayata
geçirilen Trios 2023 komplek-
sinin göz bebeği İstmall
AVM'nin lansmanı hafta
sonu gerçekleştirildi. 250 mil-

yon TL maliyet tutarına sahip AVM proje-
sini hayata geçiren BİOS Yapı Yönetim
Kurulu Başkanı Remzi Aytekin, lansman
sonrası gazetemize konuştu. Gerçekleştir-
mek üzere oldukları projenin Türkiye'de bir
ilk olduğunu anlatan Aytekin, “Öncelikle
şunu söylemek lazım. İnsanların zihnindeki
algıyı kırmak için biz bu projeyi hazırladık.
Bugüne kadar AVM dediğimiz zaman her-
kes tüketime dayalı bir şey anlıyor. Biz ise
tüketime değil üretime dayalı bir AVM
oluşturuyoruz. Türkiye'nin ekonomisine
can veren İkitelli OSB'de bir sanayi AVM'si
kuruyoruz. Herkesin bunu bilmesini istiyo-
ruz. Sanayiclerimizin, büyük iş insanlarının
hepsinin bulunduğu bir tesis olacak burası.
Öyle bir şey ki; biz burada Türkiye ekono-
misinin ihracatının yüzde 9'una hitap eden
toplam 7 milyon metrekarelik bir alan
içinde sanayi alışveriş merkezi inşa ediyo-
ruz. Lokasyonumuz bilindiği üzere yeni
havalimanı, yeni şehir hastanesine çok
yakın ve İkitelli OSB'nin tam kalbinde.
Diğer kooperatiflerle aramızdaki fark ise
onlar 80'li yılların ihtiyaçlarını karşılamak
için yapılmıştı biz ise bugüne hitap ediyo-
ruz” ifadelerini kullandı.

Bu AVM'de yok yok

İstmall'in birçok şeyi içinde barındıracağını

da kaydeden Aytekin, “Lokasyonumuz sa-
nayi anlamında İstanbul'un en kıymetli
yeri, biz de bunu çok önemsiyoruz. İnşa-
atta nasıl insanların algısı akıllı ev ise bizde
de algı akıllı ofisler olacak. Buradaki ofisler
akıllı olacak. 24 saat korunan, her türlü işin
olduğu, üretimin yapıldığı bir yer olacak.
Ürettiğimiz malları satmak gerek sergile-
mek gerek pazarlamak gerek. Bunların
hepsini burada insanlar yapabilecek. Yurt-
dışından gelen misafirlerimiz için burada
ağırlanabilecek kulelerimiz inşa ettik. Farklı
birçok şeyi burada birleştirdik. Bu yönde
yürüyüşümüze devam edeceğiz” ifadelerini
kullandı.

Bir hayal gerçek oluyor

İSTMALL Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Ayhan ise bir hayalin gerçek olmak
üzere olduğunu vurguladı. Ayhan, “7 şirke-
tin bir araya gelip böyle bir şey yapması
bizim için büyük bir hayaldi. Hayallerimiz
gerçek oldu. Şimdi hem üretim hem ofis
hem de mağaza olmak üzere üç unsuru
kapsayan bir AVM meydana getireceğiz.
Gerçekten güzel bir teveccüh var. İnsanla-
rın ofisi oluyor üretim merkezi olmuyor
üretim merkezi oluyor, mağazası olmuyor.
Şimdi burada bütün bu sorunları bitiriyo-
ruz. İnşallah İkitelli'nin gözdesi olacağız.
2022'de bitirmeyi düşünüyoruz. Sıkı çalışa-
cağız. Metre fiyatlarımız 17 liradan başlı-
yor, 80 liraya kadar gidiyor” diye konuştu.

Zihniyet devrimi yapıyoruz

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Deri
Mamülleri Toplu İşyeri Yapı Kooperetifi
(DERSAN Koop) Yapı Kooperatifi Baş-
kanı Mehmet Mahşuk Gülaçar ise yaptık-

ları işin Türkiye'de büyük bir ses getirece-
ğini vurguladı. Gülaçar, “İkitelli Organize
Sanayi Bölgesi'nin en güzel lokasyonunda
BİOS Yapı ile beraber güzel bir projenin
startını verdik. Bizim burada yapmak iste-
diğimiz bir zihniyet devrimi. Sanayide bir
zihniyet devrimi yapmak istiyoruz. Çünkü
biz bu ülkenin zamanını, bu ülkenin plan-
lama mantalitesini, bu ülkenin parasal ve
insan kaynaklarını tamamiyle verimli hale
getirmek için çaba gösteriyoruz. Bunun için
sadece bina yapmak değil bunun içerisinde
tamamen ülkenin geleceğine katkı verecek
atılımlar nasıl olur diye düşünüyoruz. Şu
an bunun planlaması ve gayreti içindeyiz.
Ülkenin zamanını en verimli şekilde kullan-

manın gayreti içindeyiz. Almanya'ya dikkat
edin İkinci Dünya Savaşı sonrası orada bir
taş bile kalmadı. Ama bugün 1 trilyon 650
milyar euro ihracat yapıyorlar. Bizim ise
200 milyar euro civarında bir ihracatımız
var. Oysa biz gerçek ihracatı yapabilecek
girişimciyi yaratmalıyız. Bunun için üniver-
siteler sanayinin göbeğinde olmalı. Alın teri
ile akın terinin birleşmesi gerektiğine inanı-
yoruz. Katma değerin yükselmesi gerekti-
ğini söylüyoruz. Dolayısıyla biz bu tarz
eserler inşa ederken bunlara değer veriyo-
ruz. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde
İSTMall Alışveriş ve Ticaret Merkezi de
buna öncelik verecektir. Zira burada bir 
değişime ihtiyaç var” dedi.

BARIŞ 
KIŞ

ÖZEL HABER

İstmall'in ticaretin kalbi olacağını anla-
tan Gülaçar şu ifadeleri kullandı; “İST-
MALL'de 276 iş merkezimiz var.
Entegre olacak veya birleşecek yerler
vardır. Proje buna göre planlandı. Biz
burada büyük işletmelerin olmasını is-
tiyoruz. Ticaret burada olacak, bilim
merkezleri burada olacak, pazarlama
sistemi burada yürütülmüş olacak. Bi-
lişim ve endüstri AVM'si gibi bir yer

olacak. Hem bilgi üretilecek, hem üre-
tim olacak olacak hem de dünyanın
her noktasına pazarlaması yapılabile-
cek olan güç olacak. Üretici kabiliyetle-
rimizi bütün dünyaya pazarlamak için
burayı bir merkez olarak çalıştırmak is-
tiyoruz. Gayemiz budur, başaracağı-
mıza inanıyoruz. Bu ülkenin insanı her
şeyi başaracak güce sahiptir. Elimizden
geleni yapacağız.”

Ticaretin kalbi olacak

İBB Meclisi öncesinde açıklamalarda bulunan İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, eski İBB Başkanı Nurettin
Sözen’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ileri biyolojik arıtma tesislerini iptal ettiğine dair söylemlerine ilişkin, "Sözen’in
insanları çöp dağlarıyla ölüme mahkum ettiğini biliyorduk. Yalancı ve düzenbaz olduğunu da öğrendik" dedi

Salyaya karşı
deniz bakterisi

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Su Bilimleri
Fakültesi, Marmara Denizi yüzeyindeki
müsilajı doğal ortamında deniz bakteri

izolatlarıyla temizlemeyi başardı. 8 Haziran’da
başlatılan pilot çalışma için Yenikapı Yediemin Li-
manı’nda, müsilajın yoğun olduğu alan İBB tara-
fından dubalarla ayrıldı. Ardından da daha
önceden belirli aralıklarla denizden izole edilerek,
laboratuvarda uyutulan, metabolik özellikleri mü-
silajı ayrıştırmaya uygun bakteriler, müsilaja verildi.
Ekip, gün gün gelişimleri takip ederken, alandaki
müsilajın, 5'nci günde gözle görülen kısmı tama-
men yok oldu. Yüzey üzerindeki temizliğin ardın-
dan, bakterilerin dipteki etkisi de gözlemlenecek.
Sonuçlar raporlandırılarak, ilgili bakanlıklar ile
paylaşılacak.

72 saatte sonuç aldık

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Deniz
ve İçsu Kaynakları Yönetimi Bölümü Deniz Biyo-
lojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Gülşen
Altuğ, "Çalışma, denizden 2000 yılından beri izole
ettiğimiz bakterilerin, müsilajı gidermek, ayrıştır-
mak amacıyla sahada denenmesini kapsıyor. 72
saatte bir analizlerle takip edelim, diye düşünüyor-
duk ama neredeyse 72 saatte sonuç aldık. Her gün
müsilajda açılmalar gördük, dün akşam da son uy-
gulamayı yapmadık çünkü gerek kalmadı. 3-4 uy-
gulama sonrasında yüzeydeki müsilajın tamamen
uzaklaştığını gördük" diye konuştu. DHA
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B üyükçekmece Belediyesi, Boğaziçi
Üniversitesi Kandilli Rasathanesi
ve Deprem Araştırma Enstitüsü iş-

birliğiyle kurulan Büyükçekmece Deprem
– Tsunami Gözlem İstasyonu, yaklaşık 5-
7 dakikalık zaman diliminde Tsunami
erken uyarı bilgisi sağlayacak. İstasyon
ayrıca meteorolojik ölçümleri ile de hem
tüm parametrelerin doğru değerlendirme-
sine hem de bölgedeki çiftçilerin tarımsal
faaliyetlerine de katkı sağlayacak. İstasyo-
nun kurulma aması ve çalışma sistemi
hakkında bilgi veren Kandilli Rasathanesi
ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü
Prof.Dr. Haluk Özener şöyle konuştu:
“Boğaziçi Üniversitesi ve Kandilli Rasat-
hanesi Araştırma Enstitüsü ve Büyükçek-
mece Belediyesi işbirliğiyle kurmuş
olduğumuz deprem tsunami
gözlem istasyonunun açılışını
gerçekleştiriyoruz. Bu istas-
yonun özelliği öncelikle
biliyorsunuz Kandilli Ra-
sathanesi ve Deprem
Araştırma Enstitüsü
Türkiye’ye yayılmış dep-
rem istasyonlarıyla anlık
olarak deprem gözlemleri
ve yüklendiği Uluslararası
sorumluluk çerçevesinde Ege,
Akdeniz, Karadeniz ile bağlantılı
denizlerde tsunami uyarı görevi, tsunami
servis sağlayıcı görevi üstlenmektedir.”

30 saniyede belirleniyor

Depremin lokasyonunu 30 saniyede belir-
lediklerini de aktaran Özener, “Sadece
Türkiye değil çevredeki ülkelerimize de bu
konuda destek vermekteyiz. Bu istasyon
içerisinde sismik deprem gözlemleri, me-
teoroloji gözlemler hem de deniz gözlem-
leri yapılacak. Bir sonraki adımda da çok
yakın zamanda bu istasyonda GPRS is-
tasyonu ile yer kabuğu hareketlerini anlık
olarak takip etme şansımız olacak. Bu ko-
nuda yaptığımız deprem zararlarını
azaltma konusunda yaptığımız çalışmalar
için önemli bir adım açmakta olduğumuz
istasyon. Bundan sonra da bu işbirliğinin
devam edeceğine Büyükçekmece Beledi-
yesi ile eğitim alanında da devam edece-
ğine inanıyorum. İstasyonun özelliği
biliyorsunuz biz deprem istasyonlarına
anlık, çok hızlı çözümlerle aslında depre-

min lokasyonunu 30
saniyede belirleyebili-
yoruz. Tsunami istas-
yonlarının özelliği de
bu değişimleri ve göz-

lem parametrelerini göz-
lemleyerek olası bir

Marmara depreminin bili-
yorsunuz bizi bekleyen bir risk

tsunami. Bunun örneklerini biz gördük.
Olası bir tsumani esnasında direkt fayın
özelliğinden değil deniz tabanında mey-
dana gelecek bir heyelandan sonra tsu-
nami olabilecek. Bu konuda da kurulan
istasyonlarla hedefimiz 5,7 dakika ara-
sında tsunami uyarı mesajını vermek. Do-
layısıyla tsunami dolaysıyla oluşabilecek
can ve mal kaybını engellemek. Bu istas-
yon o anlamda çok önem taşıyor. Emeği
geçen herkese kurumum ve şahsım adına
teşekkür ediyorum. Kandilli Rasathanesi
ve deprem araştırma enstitümüzün İstan-
bul Belediye Başkanlığıyla yürütmüş ol-
duğu çalışmalar var. Enstitü olarak uyarı
mesajını direkt olarak Türkiye’de yetkili
kurum olarak AFAD’a veriyoruz. Oradan
da topluma uyarı ve gerekli tedbirler o
kurum tarafından veriliyor” dedi.

Depremin korkunç yüzünü biliyorum

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün’de şöyle konuştu: “Büyük-

çekmece deprem konusunda hassas olan
yerlerden bir tanesi. 1999 depremini yaşa-
mış belediye Başkanıyım. Depremin kor-
kunç yüzünü biliyorum. O nedenle 2000
yılından itibaren Büyükçekmece’de yıkılıp
insanları öldürebilecek Binaların tama-
mını yenilemek için yoğun bir çalışma ya-
parken. Akademik ve bilimsel çalışmaları
yok saymadık. Biraz önce Haluk Hoca-
mın da ifade ettiği gibi bu işte Türkiye’nin
en önemli otoriterlerinden bir tanesi. Yap-
mış olduğumuz çalışmalar doğrultu-
sunda Büyükçekmece’nin de hassasiyetin,
bildiğimiz için deprem ve tsunami istas-
yonunun buraya kurulmasını istediler.
Karşıda deprem istasyonu kuruldu. Elde
edilecek veriler tümüyle bilimsel ortamda
bizlere ulaştırılacak. Bize önemli veriler

verecek. Yani Bilim insanlara ve depremle
uğraşanlara. Bu arada da tsunaminin
olup olamayacağı konusunda değişik ifa-
deler var. Deprem olacak. Büyükçek-
mece’nin karşısında 6,7 kilometre ilerideki
Silivri veya Marmara çanağında olacak.
1800 yıllarından beri kırılmayan fayın ol-
duğu biliniyor. Çok etkileneceğimiz için
tüm verilerin bize ulaşması ve tsunaminin
olup olamayacağını bilmiyoruz. 5,7 da-
kika öncesinden haber verilmesi inanıl-
maz katkıdır can ve mal kaybının
önlenmesiyle ilgili. İleri düzeyde biz bilgi
aktaran bir merkez. Büyükçekmece bele-
diyesi olarak değil tüm Marmara’da bilim
inşalarına can kaybının aza indirilmesine
katkı sunuyor. Araştırma enstitümüze ve
emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.’’

SAVAŞ ATAK

Canınızı sıkmayın gençler
İstanbul Rumeli Üniversitesi Rehberlik Uzmanı
Tuğba Zırıh adayların her şeyden önce kendilerine
güvenmeleri gerektiğini vurgulayarak, “Her şeyden
önce kendinize güvenin. Özgüven, hemen hemen
her şeyin anahtarıdır. Özgüven sayesinde başarı-
sızlık, korku olmaktan çıkabilir. Gözetmen öğret-
menin duyurularını dikkatle takip edin. Sınav
kâğıdına kişisel bilgilerinizi doğru kodladığınızdan
emin olun. Sınavda test çözmeye başlarken de-
neme sınavlarında ilk çözdüğünüz test hangisiyse
ondan başlayın, hiç kullanmadığınız bir sırala-
mayı denemeyin. Unutmayın ki sınav başladı-
ğında heyecanınızın yüksek seviyede olması gayet
normaldir. Kısa süre sonra heyecanınız normal se-
viyeye gelecektir’’ diye konuştu.
Sürekli saate bakmayın

Sınav anında dikkat dağınıklığı yaşayabilecek olan
adaylara da önerilerde bulunan Tuğba Zırıh şu

ifadeleri kullandı: ’’Dikkat dağınıklığı yaşadığı-
nızda, başınızı soru kitapçığından kaldırarak kısa
bir mola verin. Nefes ve göz egzersizleri yapın. Bu
durum, dikkatinizi tekrar toplamanıza yardımcı
olacaktır. Sürekli saate bakmayın, belli zaman-
larda süre kontrolü yapın. Zor veya kolay diye
soru ayrımı yapmadan test içerisindeki her soruya
aynı ciddiyetle yaklaşın.’’
Soru çözerken dikkat edin

Adayların sınav anında soru çözerken dikkat et-
meleri gereken noktalara değinen Zırıh, ‘’Soruda
sizden ne isteniyorsa -ne eksik ne fazla- sadece is-
tenileni düşünmelisiniz. Yani soruları kendi fikri-
nize göre değil, sınav mantığı ve bilgisi
doğrultusunda çözün. Bazı soruları, yanlış şıkları
eleme yöntemi ile cevaplandırabilirsiniz. Sorunun
cevabı hakkında hiçbir fikriniz yoksa işaretleme
yapmayın’’ dedi. BURAK ZİHNİ

TSUNAMIYE KARSI
ISTASYON KURULDU

Lüleburgaz
güneşe baktı
Lüleburgaz Belediyesi yenilenebilir
enerji kaynaklarının kullanımında
önemli bir adım attı. Bu kapsamda
Edirne Bayırı’nda bulunan telsiz verici-
leri güneş panelleriyle kesintisiz ener-
jiye kavuştu. Bu sayede itfaiye, zabıta ve
emniyet birimleri tarafından kullanılan
telsizler olası bir afette yaşanabilecek
elektrik kesintilerinden etkilenmeyecek
2021 Çevre Yılı’nda önemli çalışmalara imza atan
Lüleburgaz Belediyesi, uzun vadede kent geneline
yaygınlaştırılması planlanan yenilenebilir enerjide
önemli bir adım attı. Yılın en az 8 ayının güneşli ol-
duğu Lüleburgaz’da güneş enerjisinden faydalan-
mak için harekete geçen Lüleburgaz Belediyesi
Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Edirne Bayırı’nda
bulunan telsiz vericilerinin enerji kaynağını güneş
enerjisine çevirdi. Güneş panellerinin yerleştirilme-
siyle birlikte telsiz vericileri enerjisini güneşten al-
maya başladı. Bu sayede kesintisiz çevreci bir enerji
sistemine kavuşulurken, emniyet, itfaiye ve zabıta
ekiplerinin telsizleri olası bir afet durumunda yaşa-
nabilecek elektrik kesintilerinden de etkilenmeyecek.

Enerjiyi yaygınlaştıracağız

Lüleburgaz Belediyesi’nin kentte bir ilki gerçekleş-
tirdiği çalışmayı yerinde inceleyen Lüleburgaz Bele-
diye Başkanı Dr. Murat Gerenli, yenilenebilir enerji
çalışmalarının artarak devam edeceğini müjdeledi.
Söz konusu uygulamanın pilot uygulama oldu-
ğunu hatırlatan Başkan Gerenli, yenilenebilir ener-
jiyi belediyeye ait birçok yerde hayata geçirmeyi
planladıklarını söyleyerek, “Yenilenebilir enerji kay-
naklarını kentimizde daha da yaygınlaştırmak için
çalışmalarımız sürüyor” dedi. İRFAN DEMİR

Kızılay kritik seviyenin altına inen kan ihtiyacı için
İstanbul’un 39 ilçesinde kan bağışı kampanyası
başlattı. Bu merkezlerden biri de Sarıyer oldu. Üç
gün sürecek kampanyaya destek vermek isteyen
vatandaşlar çadırların önünde uzun kuyruklar
oluşturdu. Sarıyer Belediyesi çalışanları ise kam-
panyanın en büyük destekçilerinden biri oldu.
Türk Kızılayı kan stoklarının kritik seviyenin altına
düşmesi nedeniyle İstanbul’un 39 ilçesinde kan
bağışı noktaları kuruldu. Bu zor günlerde kan ba-
ğışına ihtiyaç duyan insanlar için Sarıyer Mer-
kez’de kurulan çadır önünde sıra oluştu. Sarıyer
Kaymakamı Mehmet Özer’in de kan verdiği kam-
panyaya Sarıyer Belediyesi personelleri de destek
verdi. Pandemi çerçevesinde kan ihtiyacının arttı-
ğını dile getiren Sarıyer Kaymakamı Mehmet
Özer, üç gün boyunca ilçe genelinde 750 ünite kan
ihtiyacının giderilmesinin hedeflendiğini ifade etti.
Kan bağışı için Sarıyer Merkez’e gelenlerin ara-
sında vatandaşların yanı sıra siyasi partilerin ilçe
başkanları, Sarıyer Belediyesi başkan yardımcıları,
müdürler, muhtarlar ve belediye çalışanları da
vardı. Sizler de başka hayatlara umut olmak ister-
seniz 14-16 Haziran tarihleri arasında devam ede-
cek bağış kampanyası için 09.00 / 20.30 saatleri
arasında Sarıyer Cumhuriyet Meydanı’ndaki 
Kızılay çadırlarında kan verebilirsiniz.

İstanbul’un Avrupa yakasında ilk ve tek olan Büyükçekmece Deprem – Tsunami Gözlem İstasyonu, içindeki
sensörler vasıtasıyla depremin daha sağlıklı veri değerlendirmesine imkan tanırken ayrıca su seviyesindeki
değişiklikleri de ölçerek deprem sonrası oluşabilecek bir tsunami konusunda da uyarı görevi üstlenecek

Açılışta konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Büyükçekmece’nin karşısında 6,7 kilometre ileri-
deki Silivri veya Marmara çanağında olacak. 1800 yıllarından beri kırılmayan fayın olduğu biliniyor. Çok etkilene-

ceğimiz için tüm verilerin bize ulaşması ve tsunaminin olup olamayacağını bilmiyoruz. 5,7 dakika öncesinden
haber verilmesi inanılmaz katkıdır can ve mal kaybının önlenmesiyle ilgili” açıklamalarında bulundu.

Geniş bir katılım vardı
Büyükçekmece Kıyı İstanbul Yat Limanı içeri-
sinde faaliyete geçen Büyükçekmece Deprem –
Tsunami ve Gözlem İstasyonu’nun açılışı 
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan
Akgün, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araş-
tırma Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. Haluk Öze-
ner, Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Merkezi
Müdürü Dr. Doğan Kalafat, Büyükçekmece
Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Rıza Evren
Kılcı ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.

Sarıyerliler
örnek oldu

Bayrampaşa’da yüzler gülüyor
Bayrampaşa Belediyesi Bilgi Evleri,
2020-2021 eğitim-öğretim dönemi kur-
siyerlerini törenle mezun etti. Törene
katılan Başkan Atila Aydıner, “Pandemi
koşullarında büyük bir gayret göstere-
rek eğitimlerini başarıyla tamamlayan
sevgili öğrencilerimizi ve onların kıy-
metli öğretmenlerini tebrik ediyorum”

dedi. Ortaöğretim düzeyendeki öğren-
cilere destekleyici eğitimler vererek on-
ları hayata hazırlayan Bayrampaşa
Belediyesi Bilgi Evleri, 2020-2021 dö-
nemi öğrencilerini törenle mezun etti.
Törene katılarak öğrencilere sertifikala-
rını takdim eden Bayrampaşa Belediye
Başkanı Atila Aydıner, “Pandemi koşul-

larında büyük bir gayret göstererek eği-
timlerini başarıyla tamamlayan sevgili
öğrencilerimizi ve onların kıymetli öğ-
retmenlerini tebrik ediyorum. İlçemiz-
deki çocuklarımıza ve gençlerimize
eğitim noktasında destek olmaya
devam edeceğiz. Çünkü gençlerimiz ve
çocuklarımız bizim geleceğimiz” dedi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) çok az zaman kaldı. Sınavın aynı
zamanda psikolojik bir mücadele olduğunu ve sınav esnasında dikkatin

sürekli canlı tutulması gerektiğini söyleyen Rehberlik Uzmanı Tuğba Zırıh
sınav anında motivasyonun dağılmaması için önerilerde bulundu



İ srail Başbakanı Binyamin Netanya-
hu'yu devirmeyi amaçlayan koalis-
yonun güven oylaması öncesi parti

liderleri Meclis Genel Kuruluna hitap
etti. Kürsüye ilk olarak, yeni kurulan koa-
lisyon hükümetinin ortaklarından olan
Yamina lideri Naftali Bennett çıktı. Ne-
tanyahu'nun blokunda yer alan milletve-
killeri sık sık Genel Kurula hitap eden
Bennett'e tepki göstererek konuşmasını
kesti.Bennett'e tepki gösteren bazı millet-
vekilleri Meclis korumaları tarafından
Genel Kurul dışına çıkarıldı. Gelecek Var
Partisi lideri Yair Lapid ise Netanyahu'ya
yakın milletvekillerinin, Bennett'in sık sık
sözünü kesmesine tepki amacıyla ko-
nuşma yapmadan kürsüden indi. La-
pid'in ardından kürsüye gelen
Netanyahu, rakibi Bennett'e yüklendi ve
kurulacak koalisyonu "kısa zamanda" yı-
kacaklarını ileri sürdü. Parti liderlerinin
konuşmasının ardından Lapid-Bennett
liderliğindeki koalisyon hükümetinin oy-
lamasına geçildi. Yapılan oylama so-
nucu, 120 sandalyeli Mecliste 60
milletvekilinin desteğiyle koalisyon hükü-
meti güven oyu almış oldu. Bennett-
Lapid koalisyonun güven oyu almasıyla
Mart 2009'dan bu yana başbakanlık gör-
evini yürüten Netanyahu dönemi sona
erdi.

Artık muhalefete geçti

Yapılan oylamanın ardından
Netanyahu Mecliste hükü-
met için ayrılan koltuklar-
dan kalkarak muhalefet
için ayrılan bölüme
oturdu. Daha sonra İsra-
il'in yeni başbakanı olan
Naftali Bennett ve koalis-
yon hükümetinin bakanları
tek tek Meclis kürsüsüne
gelerek yemin etti. 

Görevi Bennett'e 
devredecek

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan
yazılı açıklamada, Netanyahu ile Ben-
nett'in pazartesi Batı Kudüs'teki Başba-
kanlık ofisinde bir araya geleceği
belirtildi. Görüşmeye ilişkin daha fazla
bilgi verilmedi. İsrail basınından yer alan
haberlerde ise görüşmede Netanya-
hu'nun görevi Bennett'e devredileceği
ancak Başbakanlıkta resmi bir devir tes-
lim töreni yapılmayacağı ifade edildi.

Bennett 2 yıl başbakan olacak

Koalisyon hükümetinin güven oyu alma-
sıyla Netanyahu'dan boşalacak koltuğu 2
yıllığına Yamina lideri Bennett elinde tu-
tacak. Bennett, Ağustos 2023'te koltuğu
koalisyon ortağı Gelecek Var Partisi lideri
Lapid'e devredecek.

Halk kutlama yaptı

İsrail meclisi önünde toplanan kalabalık
uzun bir süre devam eden güven oyla-
ması oturumu boyunca bazen Netan-
yahu karşıtı, bazen de yeni hükümete
destek sloganı attı. Akşama doğru yo-
ğunlaşan kalabalık, güven oylamasının
sonucunu bekledi. Bu sırada küçük bir
gruptan oluşan Netanyahu destekçileri
ise daha fazla beklemeden meclis önün-
den ayrıldı. Güven oylamasının sonucu-
nun açıklanması sonrası, alandaki
kalabalık büyük bir coşkuyla Netanyahu
döneminin sona ermesini kutladı. Uzun
süre yeni hükümetin güvenoyu almasını
kutlayan gruptakiler daha sonra dağıldı.

Muhalifler mutluluk içinde

Öte yandan, kutlama alanındaki muha-
lif İsrailliler, Netanyahu'nun şahsi çıkar-
larının İsrail devletinin çıkarlarının
önüne koyduğu, ülkeyi yıkıma sürükle-
diği ve yolsuzluklara battığı görüşünde
birleşti.Netanyahu'nun İsrail devleti ve
vatandaşları için kötü biri olduğunu dü-

şün-
düğünü

belirten Dann Cris-
tal, "Sadece yolsuzluk yaptığı için değil,
aynı zamanda kendi rejimi döneminde
İsrail toplumunu böldüğü ve toplumun
farklı kesimleri arasında iç çatışmaları
körüklediği için de Netanyahu'ya karşı-
yım." dedi. Cristal, Netanyahu'nun ülke-
nin milli sermayesini ve tüm enerjisini
altyapı ile ekonomi için değil, kendi reji-
mini ve çıkarlarını korumak için kullan-
dığına vurgu yaparak, "Bence
Netanyahu, İsrail'in gördüğü en kötü
başbakandı." ifadelerini kullandı. Öte
yandan Naftali Shoshany ise "Bugün
yeni bir hükümetin, yeni bir başlangıcın,
yolsuzluklara karşı farklı bir tutum sergi-
leyeceğini umut ve bunu kutluyoruz."
dedi. Shoshany, Netanyahu'nun politi-
kalarına ve yolsuzluklarına karşı oldu-
ğuna vurgu yaparak, "Mesele
Netanyahu değil, onun temsil ettikleri-
dir. Dolayısıyla Netanyahu'ya değil,
onun politikalarına ve yolsuzluklarına
karşıyız." şeklinde konuştu.Naftali Ben-
nett ve Yair Lapid ortaklığındaki hükü-
metin uzun ömürlü olacağına inandığını
ifade eden Shoshany, "Bu hükümetin
ortaklarının ideolojik farklılıklarına rağ-
men uzun ömürlü olacağını sanıyorum,
çünkü bu kadar farklılıklarına rağmen
bir araya gelmeyi başardılar ve yüzleşe-
ceği bütün zorluklara rağmen bu birliğe
bağlı kalacağına inanıyorum." dedi. İs-
railli Betti Levy de Netanyahu'nun eski
başbakan İzak Rabin'e karşı kışkırtma-
larda bulunduğunu aktararak, "Netan-
yahu'yu, bizim suikasta uğrayan
başbakanımız İzak Rabin'e karşı kışkırt-
malara başladığı günden beri protesto
ediyorum." ifadelerini kullandı. Ülkenin
Netanyahu'nun başa geldiğinden beri

gerildiğini ve her şeyin daha kötüye
gittiğini belirten Levy, "Onun bizim
hayatımıza müdahale eden ailesine
de dayanamıyoruz. İçinde bulun-
duğumuz dakikalar Netanya-
hu'nun son dakikaları olduğu için
çok mutluyum. Kısa bir süre sonra
ondan kurtulacağız." diye konuştu. 
Levy, "Netanyahu bizi yıkıma sü-

rüklemeye ve solcu demokrasimizi
ortadan kaldırmaya çok yaklaşmıştı."

ifadesini kullandı. Yeni kurulan hükü-
metin uzun süreli olup olmayacağı
umurunda olmadığına vurgu yapan
Levy, "Her şeyden önce Netanyahu'dan
kurtulmak istiyorduk, şimdi her şey

ancak daha iyiye gidebilir, kötüye değil.
Netanyahu, birbirinden farklı kesimleri
ve partileri kendi karşıtlığında birleştir-
meyi başardı. Çünkü tehlike çanları çal-
dığını ve ondan kurtulmak istediğimizi
hissettik." şeklinde konuştu.

Koalisyon başarılı olacak mı?

Bennett-Lapid koalisyonu, Netanyahu
karşıtlığında birleşmiş, farklı görüşlere
sahip 8 partiden oluşuyor. Hem san-
dalye sayısının kritik eşikte olması hem
partilerin bazı konularda tamamen farklı
görüşlere sahip olması nedeniyle İsra-
il'de koalisyonun ömrünün uzun soluklu
olup olmayacağı tartışılıyor. 
Bennett'in partisi Yamina aşırı sağ gö-
rüşleriyle öne çıkıyor ve işgal altındaki
Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim
birimlerini destekliyor. Koalisyonun or-
taklarından İsrail vatandaşı Filistinlileri
temsil eden Birleşik Arap Listesi (Ram)
ise buna karşı çıkıyor. Bir diğer koalis-
yon ortağı Meretz ise sol blokta yer alan
bir parti. Bu nedenle koalisyon hüküme-
tinin uzun soluklu olmayacağı ve bu
yılın sonunda İsrail'in yeniden erken se-
çime gitmek zorunda kalabileceği yo-
rumları yapılıyor. 
Meclis Başkanlığına Netanyahu karşıtı
partilerin desteklediği Levy seçildi Bu
arada, İsrail'de Başbakan Netanyahu
karşıtı partilerin desteklediği Mickey
Levy, yeni Meclis Başkanı oldu.
Meclis Başbakanlığı için, Netanya-
hu'nun öncülük ettiği blokta yer alan
partilerden Şas Partisi milletvekili Yaa-
kov Margi ve Netanyahu karşıtı blokta
yer alan Gelecek Var Partisi milletvekili
Levy yarıştı. Yapılan oylamada 120 mil-
letvekilinden 67'sinin desteğini alan
Levy, yeni Meclis Başkanı olarak seçildi,
Margi ise 52 oyda kaldı. Büyük ihtimalle
başbakanlık koltuğunu kaybetmesi bek-
lenen Netanyahu, son gelişmeyle de yeni
bir yenilgi aldı. Levy'den önce Meclis
Başkanlığını Netanyahu'nun partisi
Likud milletvekili Yariv Levin yürütü-
yordu. DHA

eyaletinDeki Kennedy Uzay
Merkezi’nde NASA mühendis-
leri, fırlatma konfigürasyo-

nunda bulunan üç temel unsuru ilk kez
bir araya getirdi. 65 metrelik dev ana
roket, Cuma günü iki küçük güçlendirici
roketin ortasına indirildi. Artemis görevi

kapsamında dev roketler (Uzay Fırlatma
Sistemi-SLS), Orion kapsülünde diğer
astronotlarla birlikte ilk kadın astronotu
Ay’a götürecek. Ancak bu yıl yapılacak
‘Artemis 1’ görevinde uzay gemisinde as-
tronot bulunmayacak çünkü mühendis-
ler, insanlı uçuşlardan önce hem

roketlerin (SLS) hem de kapsülün
(Orion) entegre testini gerçekleştirecek.
2022 yılında yapılacak Artemis 2 görevi
astronotlu test uçuşu olacak. Artemis 3
ise 2023 yılında astronotları, Ay’a götüre-
cek ve her yıl bu uçuş tekrarlanacak.
NASA, 7 Aralık 1972 yılında Apollo gör-

evi kapsamında Ay’a son insanlı uçuşunu
gerçekleştirmişti. NASA’nın ikinci Ay gör-
evi, adını Yunan mitolojisinde Apol-
lo’nun ikiz kız kardeşi Artemis’ten aldı.
Artemis programı çerçevesinde NASA,
Ay'ın yüzeyini daha fazla keşfetmek için
ilk kadını Ay’a götürecek. DHA
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ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), astronotları ve ilk kadını Ay’a götürecek dev roketleri bir araya getirdi. Artemis
görevi çerçevesinde 65 metre uzunluğundaki dev ana roket, 54 metrelik iki küçük roketin ortasına yerleştirildi

NASA, Ay’a ilk kadını taşıyacak dev roketleri bir araya getirdi

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Joe
Biden, Bennett ile telefonda görüştü. Bennett'i yeni gör-

evi nedeniyle tebrik eden Biden, ABD ve İsrail arasındaki
ilişkiye ve İsrail'in güvenliğine "sarsılmaz" desteğini yine-
ledi. Biden, Bennett'a bölgenin karşı karşıya olduğu birçok
zorluk ve fırsatlar karşısında ABD ve İsrail arasındaki iş
birliğini derinleştirme konusundaki kararlılığını iletti.İki
lider ayrıca bölgesel güvenlik ve İran konusunda da
istişare içinde olunması konusunda anlaştı. Biden,

ABD'nin İsrailliler ve Filistinlilerin barış, gü-
venlik ve refahı için İsrail hükümetiyle

yakından çalışacağı mesajı da
verdi. 

BiDEN 
TEBRiK ETTi

NetANyAhu
iCiN yol bitti!

Filistin için değişen bir şey yok
Irak'ın Musul vilayetinde yaklaşık 500 cesedin yer aldığı iki toplu mezar bulunduğu belirtildi

Irak Şehit Yakınları
Kurumu'ndan Ziya
Kerim, basına yaptığı

açıklamada, her iki toplu mezarın
Musul vilayetinin batısındaki Badoş
hapishanesi yakınında tespit edildi-
ğini söyledi. Toplu mezarlarda yak-
laşık 500 cesedin bulunduğunu
kaydeden Kerim, kurbanların
2014'te kenti ele geçiren terör örgütü
DEAŞ mensupları tarafından öldü-
rüldüklerinin tespit edildiğini belirtti. 
Uluslararası yardım kuruluşlarının
desteğiyle 123 cesedin çıkarıldığını

aktaran Kerim, benzer toplu mezar-
ların Telafer ve Sincar ilçesi yakınla-
rında da olduğunu ifade etti. Musul
Valisi Necim el-Cubburi, Musul kır-
sallarında çok sayıda toplu mezar-
ların olduğunu ve bunların ortaya
çıkarılması için Birleşmiş Milletler
(BM) ve Irak hükümetinin müda-
hale etmesini istedi. BM'nin 5
Kasım 2018'de yayımladığı ra-
porda, Irak'ta daha önce DEAŞ'ın
elinde tuttuğu bölgelerde binlerce 
kurbanın kalıntılarını içeren 200'den
fazla toplu mezar bulunduğu belir-
tilmişti. DEAŞ'ın 2014 ile 2017 ara-
sında Irak'ta geniş bir alanı ele
geçirdiği anımsatılan raporda, terör
örgütünün uluslararası insan hakla-
rını sistematik olarak ihlal ettiği,
savaş suçları ve insanlığa karşı suç-
lar işlediği, muhtemelen de soykırım
yaptığı vurgulanmıştı. 
Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın
Musul, Salahaddin ve Enbar vila-
yetlerinin tamamı ile Diyala ve Ker-
kük illerinin bir kısmını ele geçirmiş,
söz konusu bölgeler yıllar içinde ör-
gütten geri alınmıştı. Dönemin Baş-
bakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık
2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıl-
dığını duyurmuştu.

Musul’da toplu mezar bulundu
Irak'ın Musul vilayetinde yaklaşık 500 cesedin yer aldığı iki toplu mezar bulunduğu belirtildi

Irak Şehit Yakınları Ku-
rumu'ndan Ziya Kerim,
basına yaptığı açıkla-

mada, her iki toplu mezarın Musul
vilayetinin batısındaki Badoş hapis-
hanesi yakınında tespit edildiğini söy-
ledi. Toplu mezarlarda yaklaşık 500
cesedin bulunduğunu kaydeden
Kerim, kurbanların 2014'te kenti ele
geçiren terör örgütü DEAŞ mensup-
ları tarafından öldürüldüklerinin tes-
pit edildiğini belirtti. Uluslararası
yardım kuruluşlarının desteğiyle 123
cesedin çıkarıldığını aktaran Kerim,

benzer toplu mezarların Telafer ve
Sincar ilçesi yakınlarında da oldu-
ğunu ifade etti. Musul Valisi Necim
el-Cubburi, Musul kırsallarında çok
sayıda toplu mezarların olduğunu ve
bunların ortaya çıkarılması için Bir-
leşmiş Milletler (BM) ve Irak hükü-
metinin müdahale etmesini istedi.
BM'nin 5 Kasım 2018'de yayımladığı
raporda, Irak'ta daha önce DEAŞ'ın
elinde tuttuğu bölgelerde binlerce kur-
banın kalıntılarını içeren 200'den fazla
toplu mezar bulunduğu belirtilmiş ve
konuya dikkat çekilmişti.

Aşı sayısı yetersiz
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, G7 ülkelerinin, ihtiyacı olan
ülkelere 870 milyon doz Kovid-19 aşı hibe edeceğini
açıklamasını memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Ama daha
fazlasına ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu

Dünya Sağlık Ör-
gütünden (DSÖ)
yapılan yazılı açık-

lamada, G7'nin, Kovid-19 Aşı-
ları Küresel Erişim
Programı'na (COVAX) doğru-
dan 870 milyon doz aşı bağışı
yapacağı ve bu bağışın en az
yarısının bu yıl sonuna kadar,
kalan kısmının ise 2022'de ger-
çekleşeceği bildirildi. G7 ülke-
lerinin COVAX'a desteğini
yeniden tasdik ettiği vurgula-
nan açıklamada, en yoksul ül-
kelere aşı tedarikinde
COVAX'ın en öncelikli prog-
ram olduğu belirtildi. G7'nın
kararına ilişkin görüşlerine yer
verilen DSÖ Genel Direktörü
Tedros Adhanom Ghebreye-
sus, "Pek çok ülke, şu anda va-
kalarda bir artışla karşı karşıya
ama bununla aşı olmadan
karşı karşıyalar. Hepimiz ha-
yatımızın yarışındayız ancak
bu adil bir yarış değil. Pek çok

ülke halen (salgının) başlangıç
noktasından zar zor çıkabilmiş
durumda." ifadelerini kullandı.
Ghebreyesus, G7'nın aşı bağı-
şındaki cömert kararını mem-
nuniyetle karşıladığını
belirterek, "Ama daha fazla-
sına ihtiyacımız var ve bu aşı-
lara hızlıca ulaşmamız
gerekiyor." çağrısı yaptı. İngil-
tere’nin ev sahipliğinde Corn-
wall'daki Carbis Koyu’nda
11-13 Haziran'da düzenlenen
G7 Zirvesi’nin sonuç bildirge-
sinde, salgınla mücadele ama-
cıyla küresel ölçekte 1 milyar
doz Kovid-19 aşısının ihtiyacı
olan ülkelere hibe edileceği be-
lirtilmişti.Bildirgede, Kovid-
19’un kökenlerinin incelenmesi
amacıyla DSÖ tarafından yü-
rütülecek, uzmanların liderli-
ğinde, şeffaf ve bilimsel bir
ikinci faz araştırmasının 
yapılması çağrısında 
bulunulmuştu.

İsrail'de Gelecek Var ve
Yamina Partilerinin
öncülüğünde kurulan
koalisyon hükümetinin
güven oyu almasıyla 
12 yıldır devam eden
Başbakan Binyamin 
Netanyahu dönemi bitti
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Turizm dünyası hareketlilik bekliyor
Antalya Valisi Ersin Yazıcı, kente gelen turist sayısının, geçen yılın aynı dönemine göre
daha iyi olduğunu belirterek, turizmde yeni başarılara imza atmak istediklerini bildirdi

antalya Valisi Ersin Yazıcı, İl Emniyet
Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve An-
talya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği

(AESOB) Başkanı Adlıhan Dere ile tarihi Kaleiçi'nde
incelemelerde bulundu. Turizm sezonun başlaması,
kademeli normalleşme süreciyle birlikte esnafın talep
ile beklentilerini dinleyen Yazıcı, kentte sağlıklı ve gü-
venli turizm hizmeti sunulduğunu ifade etti.Esnafın
şehrin ekonomisine büyük katkı sunduğunu aktaran
Yazıcı, salgın sürecinin herkes için zorlu geçtiğini, en
çok sıkıntıyı da esnafın yaşadığını dile getirdi. Kentte

turizm sezonun devam ettiğini aktaran Yazıcı, şun-
ları kaydetti: "Düşen vaka sayılarımızla birlikte aşıla-
manın da hızlanmasıyla içinde bulunduğumuz yaz
sezonunda geçen yılı telafi ederek yeni başarılara
imza atacağımıza inanıyorum. Bu sene geçen sene-
nin aynı dönemine göre turist sayısı bakımından
daha iyi durumdayız. Rusya'nın uçuş kısıtlamalarını
kaldırmasıyla beraber daha fazla turisti şehrimizde
ağırlayacağız. İnanıyoruz ki salgın koşulları ve düşen
vaka sayılarımızla birlikte içinde bulunduğumuz yaz
sezonunda geçen yılı telafi edeceğiz."
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MÜYORBİR Başkanı Burhan Şeşen 16 aydır sesleri kesilen müzik
emekçilerinin yaşadığı sorunları anlattı. Şeşen, “Müzisyenler

maalesef çok ciddi sıkıntılar çekti. Hala da çekiyor” dedi.

K üresel kabus pandemide,
Türkiye'de önce müziğin sesi
kesildi… Ülke kademeli ola-

rak normalleşirken, müzik emekçileri
herkesin gözü önünde açlığa mah-
kum edildi. Aralarında enstrümanla-
rını satanlar hatta canına kıyanlar
oldu. Son ses dinleyip avaz avaz şar-
kılarına eşlik ettiğimiz müzisyenlerin,
“Biz de varız”, “Evimize ekmek götü-
remiyoruz” çığlıkları ne yazık ki ikti-
dar kanadından duyulmadı. Ve İYİ
Parti'nin Meclis toplantısında kür-
süye çıkan MÜYORBİR Başkanı
Burhan Şeşen, “Biz müzisyenler ne-
dense hep devlet babanın üvey evladı
gibi gözüktük. Ey bu ülkeyi yöneten-
ler, bir aşk acısı çektiğinizde hiç mi
bir şarkım size teselli olmadı?” diye
sordu. Sözcü'ye konuşan sanatçı
Şeşen, sorularımızı yanıtlayıp müzik
emekçilerinin sıkıntılarını anlattı…

Pandemi süreci müzisyenleri
nasıl etkiledi?

“Etkilemedi. Üzerlerinden silindir
gibi geçti” demek daha doğru olur.
Zira öylesine bir dönemden geçiyo-
ruz ki, ne anlamak ne de anlatmak
mümkün değil.

Nasıl sıkıntılar, trajediler
yaşandı?

Hangi birini söylesem ki… Çaresiz-
likten canına kıyanları mı? Bir müzis-
yenin manevi olarak da çok önemli
bir bağ kurduğu enstrümanını sat-
masını mı? Evimizi geçindirmek için
üç kuruş paralara hiç bilmediğimiz iş
kollarında çalışmayı mı? Annelerin,
babaların bir zamanlar müzisyen ol-
masını istedikleri çocuklarını bu ya-
şananlar karşısında başka alanlara

yöneltmesini mi? Hangi birini saya-
yım? Bu süreçte sadece iktidar değil,
yerel yönetimler de özel şirketler ve
holdingler de (bazı istisnalar hariç)
ne yazık ki müzisyenlere, müzik
emekçilerine ve performans salonla-
rına; kısacası müzik sektörüne yar-
dımcı olmadı. Ayrıca müzisyenler
olarak hep bir şeyler isteyen bir mes-
lek grubu da olmak istemiyoruz. Ça-
lışma şartlarımızın pandemi
koşullarına göre, kurallara ve yasak-
lara uyarak açılmasını istiyoruz. Bu
da bu kadar zor olmamalı etrafı-
mızda bunca örnek varken.

Kültür Bakanlığı sanatçılarımız
için gerekli desteği sağladı mı?

Bu zamanda Kültür Bakanlığı derdi-
mizi dinleyen, bizimle empati kur-
maya çalışan ve de yardımcı olmaya
çalışan tek bakanlıktı. Ocak ayından
bu yana yürüttüğümüz “Müzik Sus-
masın” projesinden yaklaşık 31 bin
müzisyen faydalandı. Mayıs sonuna
kadar başvurusu kabul edilen müzis-
yenler aylık bin liralık destek aldı. Ti-
caret Bakanlığı'nın yaptığı 3 bin lira
hibeden de yine başvurusu kabul edi-
len müzisyenler vergi mükellefiyeti
şartı aranmadan yararlanabilecek.
Yeni başvurular konusunda da talep-
lerimizi ilettik.

Gelişmiş ülkeler sanatçılarına
sahip çıktı

Şeşen, “Uygar ülkelerin hükümet yö-
neticileri konsere, tiyatroya, sine-
maya, opera ve baleye gittikleri için
ülkelerinin sanatçılarıyla empati kur-
dular ve onlara sahip çıktılar. Tek tek
rakam vermeyeyim ama bizden kat-
bekat fazla destek yaptılar. Zira sanat

bizim yöneticilerimiz tarafından lüks
olarak algılanırken, gelişmiş ülke yö-
neticilerinin olmazsa olmazı” dedi.

İktidarın sanata ve sanatçıya
karşı tutumu nasıl?

İktidarın sanatla ve onu üretenlerle il-
gili bir derdi var. Aslında muhafaza-
kar, dini merkezine alan, ahlak
bekçiliğine soyunan, demokrasiden
uzak ve militarist tüm iktidarların sa-
natla bir sorunu var. Zira onun ba-
ğımsız, özgür ve kamuoyunu
etkileme gücü her zaman bu tarz ikti-
darın karabasanı. Sanatla, sanatçıyla
uzlaşmak, onu anlamak yerine, ya-
saklamakla, aşağılamakla, cezalan-
dırmakla bir yere varılacağını ummak
bu yüzyılda olacak iş değil. Zaten ol-
muyor da…

Yapılan destek çok yetersiz kaldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın deste-
ğinden sektörün tamamının yararla-
namadığını söyleyen Burhan Şeşen,
“Gönül isterdi ki bu destek sadece
müzisyenleri değil, tüm sektör pay-
daşlarını kapsasın. Ses ve ışık sistemi
firmaların, performans salonu sahip-
leri, müzik enstrümanı ithalatçıları
gibi… Ama ne yazık ki bu gerçekleş-
medi…” dedi.

Kültüre ayrılan pay
sorgulanmalı

Tüm sektör paydaşlarına destek sağ-
lanamamasını değerlendiren Şeşen,
“Bence bunun sebebi Kültür Bakanlı-
ğı'na ayrılan bütçenin yetersizliği.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın büt-
çesinin niye alt sıralarda olduğu mut-
laka ama mutlaka sorgulanmalı”
dedi.

EN ACİL SORUNUMUZ EKONOMİ
Sanatçı Burhan Şeşen, beklentilerini şöyle sıraladı:

“Yaklaşık altı aydır bakanlık, müzik meslek birlikleri ve
müzikle ilgili STK'lar yoğun bir çözüm arayışı içerisinde-
yiz. Şu anda en acil sorunumuz müzisyenlerin ekonomik
durumu. Bunun için de devlet desteği dışında ‘canlı müzik
yapılan' bütün mekanların açılması birinci sırada. Bilim
Kurulu'nun biraz keyfi davrandığını ve de iktidarla ters

düşmemek için yanlış kararlar aldığını düşünüyorum. He-
pimizin gözleri önünde parti kurultayları yapılmadı mı?
Yüzlerce kişinin katıldığı cenaze namazları kılınmadı mı?
İsrail'i protesto için binlerce kişi yürümedi mi? Şampiyon-
luk kutlamaları yapılmadı mı? Bizler de artık hem saat kı-
sıtlamasının 24:00'e kadar uzatılmasını hem de konser
verebileceğimiz mekanların açılmasını bekliyoruz.”

Dalış okulları Temmuz
ayını beklemeye geçti

antalya’nın çeşitli bölgelerinde oluştu-
rulan dalış noktaları, yerli ve yabancı tu-
ristlerden ilgi göreceği günleri bekliyor.

Turizm kenti Antalya’nın merkezi ve falezleri olmak
üzere Manavgat, Side, Alanya, Kemer, Kaş ve çevre-
sinde dalış turizmi için oluşturulan noktalardaki su
altı güzellikleri, fotoğraf çekimleriyle ölümsüzleştiri-
lecek. Antalya’nın deniz dibi yaşamını keşfetmek is-
teyen su altı severler, rezervasyonlarını tatil
planlarına göre yaptırıyor. Gazipaşa’dan Kaş’a
kadar uzanan sahil şeridinde 222 farklı dalış noktası
bulunan Antalya, su altı zenginliğiyle dikkat çeki-
yor.Antalya ve çevresinde faaliyet gösteren 80’in üze-
rinde dalış okulu, su altına profesyonel rehberler
eşliğinde dalış turları düzenliyordu. Pandemi nede-
niyle ara verilen ve yasaklanan turlara, 1 Temmuz iti-
barıyla kısıtlamanın kaldırılıp başlanması bekleniyor.
Dalış merkezleri, sezon için bütün hazırlıklarını
yaptı.

Denizin altı daha huzurlu

Profesyonel dalgıç Ali Yardan, turistlerin Antalya’nın
su altı zenginliklerine hayran kaldığını, özellikle dalış

sırasında caretta carettalarla yaşadıkları deneyimleri
unutamadıklarını söyledi. Sezonda dalış okulları
aracılığıyla yüzlerce amatör ve profesyonel su altı
tutkununun dalış için geldiğini anlatan Yardan,
“Geçen yıl her sektörde olduğu gibi dalış sektörü de
pandemiden olumsuz etkilendi. Bu yıl bu etkinin
biraz daha azalmasını, gelecek yıl ise tamamen bit-
mesini bekliyoruz. Su altının güzelliği, dünya sorun-
larını suyun üstünde bırakmanızı ve her şeyden
uzaklaşmanızı sağlıyor. Denizin altı üstünden hu-
zurlu” diye konuştu. 

Su altında eşsiz deneyim

İnsan eliyle oluşturulan yapay resiflere yapılan dalışlar,
su altı tutkunlarına eşsiz deneyimyaşatıyor. Tarihi ba-
tıkların yanı sıra son dönemde dalış turizmi için batırı-
lan motosiklet, uçak ve tank gibi resiflere dalan
turistler, burada fotoğraf çektiriyor. Balık popülasyo-
nunun yoğun olduğu bölgelerde yapılan dalışlar ise
görsel şölen oluşturuyor. Dalış sırasında caretta caret-
taların avlanma rotasına giren turistler, nesli tükenme
tehlikesiyle karşı karşıya olan kaplumbağalarla yüzme
şansı buluyor, fotoğraf ve görüntü çekiyor.

Pandemi öncesi yılın 12 ayı su altı tutkunlarına ev sahipliği yapan Antalya'daki dalış
noktaları, 1 Temmuz'da kısıtlamaların kaldırılıp yaz sezonunun açılmasını bekliyor

İngilizce bilmek isteyenler çoğaldı
Koronavirüs
nedeniyle Mart
2020’den itibaren online

gerçekleştirilen iş toplantıları, iş 
insanlarının yurt dışına açılmasını
kolaylaştırdı. Daha önce yurt dı-
şına gitmek, iş bağlantıları ayarla-
mak zorken online görüntülü
konuşmalar sayesinde birçok iş
insanı, ülke değiştirmeden iş anlaş-
maları yapabiliyor. Bu nedenlerle
özellikle son dönemde İngilizce 
öğrenmek isteyen iş insanlarının
sayısı daha da çok arttı. İş insanla-
rının yabancı dil öğrenimine artan
ilgisi hakkında bilgi veren Dil Bi-
limci Seda Yekeler, “Daha önce-
sinde yurt dışına gidip iş anlaşması
yapmak, bağlantı kurmak daha
zordu. Birçok insan ise yabancı dili
olmadığı için buna hiç kalkışmı-
yordu ama şimdi yabancılarla iş
toplantısı ayarlamak çok kolay. Bu
noktada tercüman aracılığıyla ko-
nuşmak ise çok verimli olmuyor. O
nedenle son dönemlerde yabancı
dil öğrenmek isteyen çok sayıda iş
adamı oluyor” dedi. Yabancı dil
öğrenmenin yaşının olmadığını be-
lirten Yekeler, “Özellikle belli bir
yaşa gelmiş olan katılımcılarım

bazen ‘Okuldayken yabancı dil
dersini hiç sevmezdim, tam bir
umutsuz vakaydım’ ya da “bende
yetenek yok” gibi negatif cümleler
kurarlar. Ama unutmayınız ki
okulda yabancı dil derslerinde pek
de başarılı olmayan birçok insan
daha sonra yabancı dili öğrenebilir.

Günümüz dünyasında çok daha
şanslıyız aslında… Modern yön-
temler, eğlenceli ve iletişim kur-
maya çok daha yardımcı metotlar
mevcut. Yeter ki kendinize güvenin.
Utanmak diye bir şey yok! Hata
yapmak dil edinme sürecinin çok
doğal bir parçasıdır” diye konuştu.
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RUGANI BOMBASI

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Sprint Relay Cup ve Balkan
Bayrak Şampiyonası"nda Ramil Guliyev, İtalyan sporcu Pietro Mennea'ya ait olan ve 37 yıldır kırılmayan
19.72'lik rekoru Erzurum'da denedi. Güliyev, rüzgar nedeniyle 20.44 yaparak bu rekoru kıramadı

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, 27 yaşındaki
Kanadalı forvet Dyshawn Pierre ile 2+1 olmak
üzere 3 yıllığına sözleşme yeniledi. Sarı-lacivertli
kulüpten yapılan açıklamada şu bilgilere yer ve-
rildi: "Fenerbahçe Beko kadrosuna 2020-21 sezo-
nunun başında katılan ve gösterdiği performansla
EuroLeague’in en iyi forvetlerinden biri olarak
kendisini kanıtlayan Dyshawn Pierre ile takımımız
arasındaki anlaşma, 2+1 yıllık sözleşmeyle 2023-
2024 sezonunun sonuna dek uzatılmıştır.
Dyshawn Pierre, bu sezon EuroLeague’de 36

maçta forma giydi ve ortalama 24 dakika parkede
kaldığı mücadelelerde 9.1 sayı (%61.4 iki sayı,
%41.7 üç sayı, %88 serbest atış), 3.3 ribaund, 2.0
asist ve 11.9 verimlilik puanı ortalamaları üretti.
Başarılı oyuncumuz, bu performansı sayesinde
EuroLeague Oyuncular Birliği tarafından Euro-
League’de ilk sezonunu geçiren oyuncular ara-
sında 'En İyi Oyuncu' seçildi. Bu anlaşmanın
Kulübümüz ve sporcumuz için hayırlı olmasını di-
liyor, Dyshawn Pierre’ye Fenerbahçe forması al-
tında başarılarla dolu sezonlar diliyoruz."

Erzurum, Atatürk Üniversitesi Kam-
püsü'ndeki atletizm pistinde dün baş-
layan ve bugün tamamlanan
yarışmalarda sporcular kendi ya da
ülke rekorlarını kırarak büyük başarıya
imza attılar. Olimpiyat için birçok
sporcu kota alırken gözler saat
15.30'da piste çıkan Ramil Guliyev'e
çevrildi. Milli sporcu Ramil Guliyev,
İtalyan sporcu Pietro Mennea'ya ait 37
yıldır kırılmayan 19.72'lik 200 metre
Avrupa rekorunu denedi. Şampiyo-
nada rüzgarın etkisi ile 20.44 yaparak
rakiplerini geride bırakarak birinci
gelen Guliyev rekoru kıramadı. Ol-
dukça zevkli geçen yarışmaları tribün-
lerde çok sayıda vatandaş izledi ve
alkışları ile sporculara destek verdi.

Hava şartları olumsuz etkiledi

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı
Fatih Çintimar, havanın aşırı rüzgarlı
olmasından dolayı rekor çıkmayaca-
ğını farkeden Guliyev'in sadece kazan-
maya gittiğini söyledi. Çintimar,
"Erzurum'da yapmış olduğumuz Bal-
kan Bayrak ve Olimpiyat kota yarışma-
larımızı 200 metrede Ramil'in koştuğu
dereceyle tamamlamış olduk. Guliyev,

200 metrede Avrupa rekoru deneye-
cekti fakat havanın aşırı rüzgarlı olma-
sından dolayı rekor çıkmayacağını
farkettiği için sadece kazanmaya gitti.
Kazanmaya odaklı koştuğu derece bile
hem Erzurum'un bu yarışmadaki 7 yıl-
lık rekorunu kırdı hem de 20.44'lük bir
derece ile şu an Avrupa'da her yerde
söz sahibi olabilecek bir dereceye
sahip oldu. Burada başarıyla koşan
bütün sporculara teşekkür ediyorum.
Her sporcu çok ciddi emek, çaba verdi.
Sadece bizde değil Lübnanlı, İranlı,
Ukraynalı, Romanyalı tüm sporcular
burada rekorlarını kırdı" diye konuştu.

Rüzgar olmasa farklı olabilirdi

Rüzgar olmasa rekoru kırabileceğine
inandığını söyleyen Ramil Guliyev,
"Bugün hava biraz rüzgarlıydı. 20.44
çıktı derecem. Şu an için iyi. Olimpi-
yatlara hazırlık idmanı gibi. Her şey
beklediğimiz gibi gidiyor. İnşallah
olimpiyatlarda en güzel dereceyi gös-
termeye çalışacağız. Altın madalya için
savaşacağız. Rekor denemesi hava
şartlarından dolayı olmadı. Ama bu
derece şimdi için iyi. Bir sonraki yarış-
larda tekrar deneyeceğim" dedi. DHA

Esra madalya
almak istiyor

Fenerbahçe, Pierre
ile sözleşme yeniledi

Fenerbahçe, son olarak Cagliari’de kiralık
olarak oynayan Juventus’un 26 yaşındaki
stoperini gözüne kestirdi. İtalyan basınında
yer alan haberlere göre Rugani, yeni 
sezonda Sarı Lacivertliler’e kiralanabilir

S arı-Lacivertliler’de taraftarlar yeni gelecek
teknik adamı heyecanla beklerken, transfer
çalışmaları da son sürat devam ediyor. Yeni

sezon öncesi mutlaka bir stoper almayı planlayan
Fenerbahçe ’de bu bölge için gündeme gelen son
isim Daniele Rugani oldu. 26 yaşındaki oyuncu,
geçen sezon ligin ilk yarısını Fransa’nın Rennes ta-
kımında, ikinci devresini ise İtalya’nın Cagliari eki-
binde kiralık olarak geçirdi. Rugani, Juventus’un
kendisini kadroda düşünmemesi halinde kariyerine
üst sıralar için yarışan bir takımda devam etmek
istiyor. İtalyan basınında çıkan haberlere göre 1.90
m.’lik stoper için iki olası adres var: Fenerbahçe ve
Fiorentina... Juve’ye geri dönen Massimiliano Al-
legri’nin Rugani’yi kadroda tutmasının olası gö-
zükmediği ve 26 yaşındaki oyuncunun yeniden
kiralanmasının gündemde olduğu belirtildi.

Hedefi Milli Takım

Haberde, Juventus’un yıldız futbolcuyu, Fiorenti-
na’nın golcüsü Vlahovic’in transferinde takasta
kullanabileceği de vurgulandı. Ancak Mor Menek-
şeler’in Sırp forveti takımda tutmak istediği ve bu
nedenle takasın gerçekleşmesinin zor olduğu belir-
tildi. Fenerbahçe ise başarılı oyuncuyu satın alma
opsiyonuyla kiralamak istiyor. 7 kez İtalya Milli
Takımı’nın formasını giyen Daniele Rugani, iddialı
bir takımda yeniden çıkışa geçip Roberto Man-
cini’nin dikkatini çekmenin planlarını yapıyor.

Avrupa rekoruna rüzgar engel oldu

Fenerbahçe'nin milli boksörü Esra Yıldız,
"Olimpiyatlarda ülkemi, bayrağımı ve Fener-
bahçe'yi en iyi şekilde temsil edip altın madal-
yayı kazanmak istiyorum" dedi. Fransa'nın
başkenti Paris'te düzenlenen Tokyo Olimpiyat
Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları'nın çey-
rek finalinde milli sporcu Esra Yıldız 60 ki-
loda Macar Kata Pribojszki'yi yenerek
Türkiye'nin ikinci olimpiyat kotasını alan isim
oldu. Nevşehir'de çalışmalarını antrenörü
Nedim Baba'nın yönetiminde Damat İbra-
him Paşa Spor Salonu'nda  sürdüren Fener-
bahçe'nin milli boksörü Esra Yıldız, yaptığı
açıklamada şunları söyledi: "Fransa'nın baş-
kenti Paris'de 4-8 Haziran tarihleri arasında ,
Fransa Avrupa Kıtası Olimpiyat Elemele-
ri'nden 3'üncü olup olimpiyat vizesi aldım.
Temmuz ayında yapılacak olimpiyatlara katı-
lacağım. Fenerbahçe çatısı altında bu başarıyı
elde etmek,beni çok mutlu ediyor. Maddi ve
manevi desteklerinden dolayı Başkanımız Ali
Koç'a teşekkür ederim. Olimpiyatlarda da ül-
kemi, bayrağımı ve Fenerbahçe'yi en iyi şe-
kilde temsil edip altın madalyayı kazanmak
istiyorum" dedi. Esra Yıldız, günde sabah ve
akşam 4 saat olmak üzere çift antrenman ya-
parak, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na ha-
zırlandığını sözlerine ekledi. DHA

Enis Leipzig'in
radarında

TFF 1'inci Lig'de geçen sezon sergilediği
performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini
çeken Altınordu'nun genç forveti Enis Des-
tan'la Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig'in
ilgilendiği öğrenildi. Bundesliga'da sezonu
ikinci sırada tamamlayarak yeni sezonda
Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek
Alman kulübünün 18 yaşındaki golcü için
nabız yokladığı ifade edildi. Kırmızı-laci-
vertli formayla ligde 29 karşılaşmada 13 gol,
3 asistle oynayan Enis için yönetimin 3 mil-
yon Euro bonservis ücreti ve bir sonraki
transferinden yüzde 30 pay istediği bildirildi.
RB Leipzig yönetiminin önümüzdeki gün-
lerde Almanya'da Altınordulu kurmaylarla
bir araya gelerek temasları sıklaştıracağı
ifade edildi. Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın
gelişimini sürdürmesi için Avrupa'ya gön-
dermeyi planladığı Enis, Süper Lig kulüple-
rinden Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da
listesinde yer alıyor. Ümit Milli Takım'ın
yanı sıra bir kez A Milli Takım'a davet edilen
genç santrfor da kariyerini Bundesliga'da
sürdürmek istiyor. Altınordu daha önce
2016'da milli stoper Çağlar Söyüncü'yü
Bundesliga takımı Freiburg'a göndermişti.

Bursaspor yasağı
kaldırma peşinde

Transfer engeli nedeniyle, geçtiğimiz sezon
kadrosuna takviye gerçekleştiremeyen Bur-
saspor’da yeni yönetim, transfer engelinin
kaldırılabilmesi için kolları sıvadı. 2. Başkan
ve Futbol Şube Sorumlusu Emin Adanur,
transfer engelini kaldırabilmek için bugün-
den itibaren çalışmalara başladıklarını du-
yurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden son
durumu paylaşan Adanur, “Tahtayı açmak

için tek tek anlaşmalara başlıyoruz. Taraf-
tarımızın desteği ile bu işi çok kısa bir sü-
rede bitireceğimize inanıyorum. Yönetim
olarak çalışmalarımızı yaptık, ödevimize
hazırlandık. Haydi Bismillah. Transfer tah-
tası ve Ulusal Lisans alabilmemiz için mu-
vafakatname almamız gereken kurum ve
kişi sayısı 44'tür. Günbegün sayı azalmaya
başlayacak. Kamuoyunu bu konuda gün-

cel şekilde şahsen bilgilendirmeye devam
edeceğim” ifadelerine yer verdi. Bursaspor
Kulübü, geçtiğimiz günlerde transfere
engel futbol ailesi borçları ve lisansa engel
futbol ailesi borçları Euro bazında 7 mil-
yon 840 bin 512, Dolar bazında 556 bin
360, İsviçre Frangı bazında 566 bin 500 ve
Türk Lirası bazında da 8 milyon 249 bin
628 lira olarak paylaşmıştı. 



B AL'de ikinci hafta karşılaşmaları
oynandı. Bağcılar, Mahmutbey sa-
hasında oynanan karşılaşmada ilk

haftayı beraberlikle kapatan Bağcılar'la
ile,  ilk haftayı galibiyetle kapatan Beykoz
karşı karşıya geldi. Temponun hiç düşme-
diği karşılaşmanın genelinde üstün olan
ev sahibi Bağcılar 90'ıncı dakikada Halil
Karataş’ın attığı golle sahadan üç puanla
ayrılan ev sahibi BAL'daki ilk galibiyetine
imza attı.  İki takımında maçı 9 kişi ta-
mamladı. Karşılaşmada ev sahibinden
75. dakikada Umut ve 90. dakikada
Recep Akkemik, kırmızı kart görürken,

konuk ekip Beykozspor ‘dan Şenol ve
yedek kaleci Muharrem kulübede 75. da-
kikada kırmızı kart gören oyuncular 
oldular.

Bağcılar çok iyi oynadı

Mahmutbey sahasında oynanan karşılaş-
mada BAL'daki ikinci karşılaşmalarını oy-
nayan Bağcılar ve Beykozspor kozlarını
paylaştılar.  Karşılaşmada genelde üstün
olan ev sahibi Bağcılar oldu.  Lide ilk kar-
şılaşmalarında Beykoz galibiyetle ayrılır-
ken,  Bağcılar aldığı beraberlikle ilk
haftayı bir puanla geçirmişti. Temponun

yüksek olduğu karşılaşmada iki takımda
temkinli futbolları ile başladılar maça.
Maçın ilk 15 dakikasında ev sahibi takı-
mın ataklarını savunmasında karşılayan
Beykozspor,  ilk yarının son 20 dakika-
sında geliştirdiği ataklarla ev sahibi sa-
vunmasına ecel terleri döktürdü. İlk yarı
iki takımında yaptığı mücadeleye rağmen
gol sesi çıkmadı. Karşılaşmanın ikinci ya-
rısına. Hızla başlayan ev sahibi bu kez
ikinci yarının geneline yaydığı oyun üs-
tünlüğünü 90, dakikada Halil Karataş’ın
attığı golle skor üstünlüğü ile süsledi.
Karşılaşmada kalan dakikalarda başka

gol olmayınca BAL'daki İstanbul derbi-
sini kazanan taraf ev sahibi Bağcılar oldu. 

Gerginlik yaşandı

Karşılaşmanın 75. dakikasına yaşanan
gerginliği,  teknik heyetlerin oyuncuların
arasına girmesi ile fazla büyümedi.  İki
takım oyuncularının birbirlerini itiş kakış
yaptılar gerginlikten sonra Beykozs-
por’dan Şenol ve yedek kaleci muharrem
kulübede kırmızı kartla oyun dışında ka-
lırken, ev sahibi Bağcılarspor’dan Umut
Kırmızı Kartla oyun dışında kaldı.
HABER MERKEZİ
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Bölgesel Amatör Lig (BAL) ikinci hafta
karşılaşmasında Bağcılar, Beykozspor'u mağlup etmeyi ve sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı

BAGcılAr tek Seker 
Karşılaşmasının bitiş düdüğü ile saha
içinde galibiyet sevinçini kutlayan ev
sahibi Bağcılarspor BAL liginde ilk 
galibiyetini galibiyet pozu ile kutladı. 

Maç sonu büyük sevinç 

Motokros
Yarışları
tamamlandı

Afyonkarahisar'ın ev sahipliğinde
düzenlenen Balkan, Avrupa ve
Türkiye Motokros Final Yarışları
tamamlandı. Yarışlarda Türkiye'yi
temsil eden Şakir Şenkalaycı MX
kategorisinin hem Türkiye hem de
Balkan birincisi oldu

afyonkaRahİSaR'da düzenlenen Avrupa
Gençler Motokros Şampiyonası, Balkan
Motosiklet Birliği (BMU) Motokros Şampi-
yonası ve Türkiye Motokros Şampiyona-
sı'nın final yarışları sona erdi. Afyon Motor
Sporları Merkezi'ndeki yarışlara Türkiye,
Makedonya, Bulgaristan, Sırbistan, Ro-
manya, Yunanistan ve Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti'nden yaklaşık 140 sporcu ka-
tıldı. Yarışlarda Şakir Şenkalaycı, Türkiye
Motokros Şampiyonası ve BMU Motokros
Şampiyonası’nda birinci oldu. Padok alanını
ziyaret eden Belediye Başkanı Mehmet Zey-
bek, "Yurt dışından gelenler, pistin, organi-
zasyonun ve hizmetin çok iyi olduğunu ifade
etti. Dünyanın birçok yerindeki padoklardan
da pistten de çok daha üstün olduğunu biz-
zat kendileri ifade etti. Biz de bu hizmeti her
yıl artırarak üzerine ilaveler yaparak Af-
yon'daki ve ülkemizdeki sporseverlere hizmet
etmeye devam edeceğiz. İnşallah Dünya
Motokros Şampiyonası’na daha iyi hazırlan-
mayı hedefliyoruz” dedi.   Türkiye Motosik-
let Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim
Akülke, Vali Gökmen Çiçek ve Belediye Baş-

kanı Mehmet Zeybek başta olmak üzere
emek veren tüm ekiplere teşekkür etti.Hem
Balkan hem de Türkiye birincisi olan Şakir
Şenkalaycı da şampiyona için emeği geçen
herkese teşekkür ederek, sporcu yetiştirmek
için kurdukları akademide 500 sporcu oldu-
ğunu, geriden de sporcu yetiştirdiklerini ifade
etti. Yarışmalarda dereceye giren sporculara
ödüllerini Belediye Başkanı Mehmet Zeybek,
Türkiye Motosiklet Federasyonu asbaşkan-
ları Mahmut Nedim Akülke ve Ogün Baysan
ile protokol üyeleri verdi.

Kimler dereceye girdi?

MX Türkiye Şampiyonası’nda Şakir Şenka-
laycı birinci, Eray Esentürk ikinci, Murat
Başterzi üçüncü oldu. BMU Motokros Şam-
piyonası’nda Şakir Şenkalaycı birinci, Marin
Dimitrov Marınov ikinci, Zoran Karanfı-
lovskı üçüncü oldu. MX1 Türkiye kategori-
sinde Mustafa Çetin birinci, Batuhan
Demiryol ikinci, Galip Alp Baysan üçüncü
oldu. Aynı kategorinin BMU yarışında Mic-
hael Ivanov birinci, Kouzis Panagıotıs ikinci,
Mustafa Çetin üçüncü olurken, MX2 ve

M2J Türkiye kategorisinde Emircan Şenka-
laycı birinci, Ata Kahvecioğlu ikinci, Ömer
Ucum üçüncü oldu. MX2 ve M2J BMU ka-
tegorisinde Tompa Robert Krısztıan birinci,
Marios Kanakıs ikinci, Viktor Neychev
üçüncü oldu. 85CC Türkiye kategorisinde
Baran Bulut Kocaman birinci, Ali Akkafa
ikinci, Selen Tınaz üçüncü oldu. Avrupa
Gençler Motokros Şampiyonası 85CC kate-
gorisinde Ventsislav Toshev birinci, Danail
Stefanov ikinci, Banu Mihnea Andreı üçüncü
oldu. 85CC BMU kategorisinde Ventsislav
Toshev birinci, Danail Stefanov ikinci, Banu
Mihnea Andreı üçüncü oldu. 65CC Türkiye
kategorisinde Efe Okur birinci, Ahmet Ber-
kay Sarıay ikinci, Kerem Yılmaz üçüncü
oldu. Avrupa Gençler Motokros Şampiyo-
nası 65CC kategorisinde Dani Tsankov bi-
rinci, Sami Alexandru Dumıtru ikinci, Szoke
Eross Mark üçüncü oldu. 65 CC BMU kate-
gorisinde Dani Tsankov birinci, Sami Ale-
xandru Dumıtru ikinci, Szoke Eross Mark
üçüncü oldu. 50CC Türkiye kategorisinde
Poyraz Bor birinci, Ahmet Akif Ulusan ikinci,
Almila Vartemel üçüncü oldu.

2 tekerle
gelen zafer
Türk motosikletinin en önemli
temsilcilerinden biri olan Toprak
Razgatlıoğlu, 2021 Dünya 
Superbike Şampiyonası takvi-
minin 3'üncü durak noktasının
2'nci yarışını birinci tamamladı
İTalya'dakİ Misano Pisti'nde ger-
çekleştirilen yarışta iyi bir perfor-
mans ortaya koyan Red Bull
sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, da-
malı bayrağın altından 1'inci sırada
geçti. Toprak Razgatlıoğlu böylece
bu sezonun ilk 1'inciliğini alarak
şampiyonluk yarışında büyük bir
adım attı. Toprak Razgatlıoğlu,
2021 Dünya Superbike Şampiyo-
nası sezonunun 3'üncü durak nok-
tasındaki 2'nci yarışta damalı
bayrağın altından lider geçti. 2021
Dünya Superbike Şampiyonası'nda
Türkiye'yi temsil eden Razgatlıoğlu,
İtalya'daki Misano Pisti'nde gerçek-
leştirilen ilk yarışta 2'nci olurken,
2'nci yarışta ise 1'inci olarak 2021 se-
zonunda ilk zaferini elde etti. Yarışa
Rinaldi'nin arkasında 2'nci başlayan
Razgatlıoğlu, Jonathan Rea'nın ken-
disini geçmesinin ardından 3'üncü
sıraya düştü. İlk iki pilotunun hata-
larını kollayan genç sporcu, daha
yarışın başlarında son dünya şampi-
yonu Rea'yı geçerek 2'nciliğe yük-
seldi. Yarışın bitimine 14 tur kala bir
viraj hamlesi yaparak Ducati pilotu
Michael Ruben Rinaldi'nin elinden
de 1'inciliği alan Toprak, yarışın geri
kalanında liderliği hiç kimseye ver-
meyerek, damalı bayrağın altından
ilk geçen isim oldu. Razgatlıoğlu, bu
ampiyonasında son dünya şampi-
yonu Jonathan Rea'nın ardından
129 puanla 2'nci sırada yer aldı.

1-0

Atletizmde
önemli başarı
Polonya’nın Bydgoszcz şehrinde bugün sona eren
VİRTÜS Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda 
5 altın, 4 gümüş ve 6 bronz madalya kazanan
Kadınlar Para Atletizm Milli Takımı, dünya
şampiyonu olarak birincilik kupasını kazandı
VIRTUS Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda
bugün 4 x 400 metre bayrak yarışında mücadele
eden, Esra Bayrak, Muhsine Gezer, Edanur Akın
ve Fatma Damla Altın‘dan oluşan milli takım,
dünya şampiyonu oldu. 
Özel sporcu Eda Yıldırım ise cirit atma dalında
altın madalya kazanarak dünya şampiyonluğuna
ulaştı. 17 yaşındaki sporcu, Virtüs Para Atletizm
Şampiyonası'nda altın madalya kazanan en genç
sporcu oldu. Şampiyonada Türkiye'yi temsil eden
başarılı özel sporcu Fatma Damla Altın da, yük-
sek atlamada gümüş, 100 metre engellide ise
bronz madalya kazandı. Fatma Damla Altın,
Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda iki altın, 1
gümüş ve 1 bronz madalya kazanırken; 4 x
100'de gümüş, 4 x 400 metrede altın madalya ka-
zanan bayrak takımında mücadele etti.

Türk kadını dünya şampiyonu

VIRTUS Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda
alınan madalyaları değerlendiren Federasyon
Başkanı Birol Aydın, ”Özel sporcularımız Muh-
sine Gezer, Fatma Damla Altın, Esra Bayrak,
Mihriban Korkmaz, Eda Yıldırım, Edanur Akın,
Oğuz Türker, Alper Kılınç ve Emrah Öztürk'’ten
oluşan milli takımımız 5 altın, 4 gümüş, 8 bronz
olmak üzere toplamda 17 madalya kazandılar.
Her zaman bize inanan ve büyük destekleri olan,
özel sporcularımızı bağrına basan Türk halkına,
spor ve haber medyamıza teşekkürlerimi
sunuyorum. 
Sporcularımızı anında tebrik eden, Cumhurbaş-
kanlığı Külliyesi'ne davet eden ve her zaman en-
gelli sporcularımızın yanında olan
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdo-
ğan’a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet
Muharrem Kasapoğlu’na teşekkür ediyorum. Ay-
rıca bizlere sponsor desteği verip Özel Sporcula-
rımızın Şampiyonluğunda payı olan
SPORTOTO’ya, TESYEV’e, TMPK’ya ve Spor
Genel Müdürlüğümüze teşekkürlerimi sunuyo-
rum" dedi. Özel Sporcular VIRTUS Para Atle-
tizm Dünya Şampiyonası'nda şampiyon olan
Özel Sporcular Para Atletizm Milli Takım kafi-
lesi, bugün saat 13.50’de İstanbul Havalimanı'na
gelecek.
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Tekirdağ yol bakımı yapTı
Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışma çerçevesinde bahse
konu Orion Kavşağına yaklaşık 1000 ton civarında aşınma
asfaltı serimi yapılacağı belirtildi. Ekipler, yapılan çalışma ne-
deniyle trafikte yaşanabilecek aksakları göz önünde bulundu-
rarak bakım ve düzenleme çalışmasını sokağa çıkma
kısıtlamasının olduğu pazar gününde yaptı. Gün içerisinde
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince tamamlanması planla-
nan çalışmaların ardından Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri
tarafından yatay ve düşey işaretlemelerin montajı ve yol çizgi-
leri yapılacak. Bölgede ayrıca Park ve Bahçeler Dairesi Baş-
kanlığına bağlı ekipler peyzaj düzenlemesi ve çiçek ekimi de
gerçekleştirdi.

Önemli mesafe katettik

Yapılan çalışma hakkında bir değerlendirmede bulunan Tekir-
dağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "İl genelinde
yol yapım çalışmalarımızda önemli mesafe kat ettik. Fen İşleri
Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz, 2021 yılı faaliyet programımız
kapsamında yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşları-
mızın ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak önümüzdeki
süreçte yol yapım ve onarım çalışmalarına hız vereceğiz. Bugün
de Orion Kavşağı düzenleme çalışmamamızın son aşaması
olan aşınma asfaltı serimi gerçekleştirdik. Yapılan çalışmanın
halkımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi. İRFAN DEMİR

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yol yapım, bakım ve onarım faaliyetlerine hız veren Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, bu
kapsamda Çorlu ilçesinin yoğun güzergâhlarından biri olan Orion Kavşağında bakım ve düzenleme çalışması gerçekleştirdi

Can Bonomo, oğluyla fotoğraf paylaştı
2018 yılında dünyaevine giren Can Bonomo-Öykü
Karayel çifti, nisan ayında bebekleri Roman'ı kucak-
larına almıştı. Önceki gün sosyal medya hesabından
paylaşımda bulunan Bonomo, ilk kez oğ-
luyla fotoğrafını yayınladı. Oyuncu Öykü
Karayel ile mutlu bir evlilik sürdüren şar-
kıcı Can Bonomo, nisan ayında oğlu Ro-
man'ı kucağına alarak ilk kez babalık
duygusunu yaşamıştı. Meslektaşlarının
aksine Roman'ın yüzünü henüz göster-

meyi tercih etmeyen Bonomo, geçtiğimiz gün ilk
kez Instagram hesabından baba-oğul pozunu yayın-
ladı. Paylaşımıyla kısa sürede takipçilerinden yoğun

ilgi gören ünlü şarkıcı, gönderisinde,
"Güçlü sincap" notunu düştü. Baba olma-
nın mutluluğunu yaşayan Can Bonomo,
daha önce de Roman'ın elini, "(Pax Romana
2021): Adınla yaşa canım oğlum, Roman...
Annen ve baban her zaman yanında. Sağlık,
huzur ve barışla" notuyla paylaşmıştı.

DEVA Partisi Avcılar İlçe
Başkanı İskender Selçuk
Akgül, katıldığı canlı ya-

yında gündeme ilişkin açık-
lamalarda bulundu. Avcılar
için hizmete hazır oldukla-

rını söyleyen Akgül, “Biz,
Avcılar'ın devası var, Avcı-
lar'ın devası hazır diyoruz.

Bunun için şimdiden sıkı bir
şekilde çalışıyoruz” dedi

D EVA Partisi Avcılar Kurucu İlçe
Başkanı İskender Selçuk Akgül,
Youtube üzerinden katıldığı canlı

yayında gündeme ilişkin önemli açıkla-
malarda bulundu. Kendisini 'Avcılar sev-
dalısı' olarak anlatan Akgül, “Avcılar
benim doğduğum, büyüdüğüm bir ilçe.
Burada başarılı olmak, güzel bir iz bırak-
mak benim en büyük gayem. İş dünya-
sındaki başarılarımızın yanı sıra
çevremize de pozitif bir enerji verdiğimizi
düşünüyorum. Bu anlamda da kararlı-
lıkla yola devam edeceğiz. Bize dost elini
uzatan herkese dost elimizi uzatacağız”
ifadesini kullandı. DEVA Partisi'nin mev-
cut yapılanmasından da söz eden Akgül,
“2020 yılında kurulan çok yeni bir parti-
yiz. 16 aylık süreçte 41 ilde kongremizi
gerçekleştirdik. Yarın seçim olsa katılabi-
lecek durumdayız. Bunun dışında birçok
ilçede teşkilatlanma çalışmalarımız
devam ediyor. Genel Başkanımız da bir
erken seçim ihtimalini düşünerek bu an-
lamda çalışmalara çok erken başlamıştı.
Biz parti olarak çok yeni olmamıza rağ-
men milletimizden ciddi bir teveccüh gö-
rüyoruz. Belki biraz zaman alacak ama
şimdiden herkesin aklında yer etmeyi ba-
şarmış bir partiyiz. İlerleyen süreçte daha
da hızlı ilerleyerek herkese doğru adresin
DEVA Partisi olduğunu göstereceğiz”
şeklinde konuştu.

Ülkeyi yönetmeye hazırız

DEVA Partisi'nin kadrolarının ülkeyi yö-
netmeye hazır olduğunu da anlatan
Akgül, “Biz hükümet olduktan sonra ilk
90 güne ilişkin dahi çalışmalarını yapmış
bir partiyiz. Bu anlamda yolumuza kararlı
bir şekilde devam ediyoruz” dedi. Avcı-
lar'da da teşkilatlanma aşamasında hiçbir
ayrım gözetmeden, liyakatı gözeterek,
eşitlikçi bir tutumla yaklaşım sergiledikle-
rini aktaran Akgül, kendisinin örnek aldığı
en büyük siyasi figürün de Mustafa
Kemal Atatürk olduğunu söyledi.

Gençler büyük ilgi gösteriyor

Kendisinin geçmişte bir siyasi tecrübesi ol-
madığını ve kendisi gibi ilçe yönetiminde
de birçok genç insan olduğunu aktaran
Akgül, “Biz ilk tecrübemizi burada ülke-

mize, ilçemize fayda sağlamak için kaza-
nacağız. Gençlerin bize büyük bir ilgisi var.
Avcılar'da da ciddi bir gençlik var. Onlarla
birlikte olmaktan çok mutluyum” dedi.

İletişimi canlı tutacağız

DEVA Partisi'nin mevcut siyasi konjektüre
bakıldığında ittifaklar içinde olabileceğini
de belirten Akgül, “Ama tabii bunun kara-
rını genel başkanımız verecek. Ama biz
yerelde tabii ki her siyasi partiyle görüşü-
yoruz. CHP Avcılar İlçe Başkanı Erdal
Nas, İYİ Parti İlçe Başkanı Serkan Yalım,
Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Mus-
tafa Demiri gibi birçok ilçe başkanı ile gö-
rüşüyoruz. Biz de zaten önümüzdeki
haftadan sonra ilçedeki tüm siyasi parti-
lerle görüşeceğiz. Bu anlamda adımlar
atacağız. Yerel yöneticilerle her daim Av-
cılar için iletişim halinde olacağız” dedi.

Avcılar halkına hizmet edeceğiz

DEVA Partisi'nin geçtiğimiz günlerde
Marmara Caddesi'nde yaptığı ücretsiz
sağlık taramasına ilişkin de konuşan
Akgül, etkinlik esnasında vatandaşlardan
çok güzel geri dönüş aldıklarını aktardı.
“Bu bizim ilk organizasyonumuzdu”
diyen Akgül, “Oradan gerçekten çok
mutlu ayrıldım. Dediğim gibi yeni bir par-
tiyiz. Belli bir sürecin sonunda geldiğimiz
yeri daha net göreceğiz. Fakat şu an bize
olan ilginin çok umut verici olduğunu an-
latabilirim. Orada yaptığımız sağlık tara-

masını diğer mahallerimizde de yapaca-
ğız. Yurttaşlarımızın hayatını kolaylaştı-
ran etkinlikler yapmak istiyoruz. İyi bir
sonuç aldık diye düşünüyorum” açıkla-
malarında bulundu.

Siyasi popülizmi doğru bulmam

Kendisinin siyaset anlayışından da söz
eden Akgül, “Ben siyasi popülizm sev-
mem. Olmayacak şeyler söylemeyi, farazi
konuşmayı sevmem. Ayaklarımızın yere
bastığı, realist, halkın hayatını kolaylaştı-
racak projeler üretecek ve insanlarımıza
olabildiğince dokunacağız. Fanatizmden
uzak, sağ duyulu ve olgun bir tutumla si-
yaset yapacağız. Vatandaşlarımızın haya-
tını ne kadar kolaylaştırabilir, onlara ne
kadar fayda sağlayabilirsek o kadar mutlu
olacağız. Benim siyasi anlayışım bu çiz-
gide” ifadelerini kullandı.

ANIL BODUÇ

DEVA Partisi Avcılar İlçe Başkanı İskender Selçuk Akgül, Marmara
Caddesi'nde düzenledikleri ücretsiz sağlık taramasını, Avcılar'ın
tüm mahallelerinde gerçekleştireceklerinin müjdesini verdi.

AVCILAR’IN
DEVASI VAR!

Kanal İstanbul’a karşıyız
DEVA Partisi'nin İstanbul'un günde-
minde belirleyici bir rol oynayan Kanal
İstanbul konusundaki tutumunu da ak-
taran Akgül, “Biz net bir dille ifade edebi-
lirim ki; Kanal İstanbul'a karşıyız. Bu
yönde parti olarak gerekli açıklamaları-
mızı yaptık. Genel başkanımızın tutumu
da Kanal İstanbul'a karşı bir tutum. İs-
tanbul'un iyiliği ve sıhhati için doğru bir
hamle olacağını düşünmüyoruz” dedi.

Sınav kaygısına düşmeyin

Çekmeköy iş birliğine gitti

Ümraniye açılışı bekliyor

Bu yıl salgının kısıtlayıcı şartları altında sınava ha-
zırlanan adaylarda pandemi nedeniyle sınav kaygı-
sının daha da yoğun yaşanabileceğine dikkat çeken
Öğr. Gör. Barış Tuncer, sınav kaygısının aşılabilmesi
için adaylara önemli tavsiyelerde bulundu

Çekmeköy Belediyesi ve İHH İnsani 
Yardım Derneği arama kurtarma faaliyet-
leri için iş birliği protokolü imzaladı

Sınav kaygısı ile baş edebilmek için adaylara önce-
likli olarak sınavla ilgili düşüncelerini gözden ge-
çirme ve akılcı olmayan inançlarını akılcı inançlarla
değiştirme tavsiyesinde bulunan Altınbaş Üniversi-
tesi Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Program
Başkanı Barış Tuncer, şu ifadeleri kullandı: “Kişilik
değerinizle sınav başarınız arasında doğrudan ilişki
kurmayın. Hiçbir sınav sizin kişilik değerinizi belir-
leyemez. Sınav başarısızlığının ebeveynlerinizin size
olan sevgisini azaltacağını düşünmeyin. Zorunlu-
luk bildiren, ‘Yapmak zorundayım. Başarmak mec-
buriyetindeyim vb.’ cümleler kurmaktan kaçının.
Sınav süreci ile ilgili olumlu hayaller kurun. Sınav
esnasında rahat olduğunuzu, sınav sorularını
doğru cevaplayarak sınavı başarıyla tamamladığı-
nızı düşünün.” Düzgün nefes alma ve gevşeme eg-
zersizlerinin önemine de değinen Tuncer, “Bu
teknikleri öğrenerek deneme sınavlarında uygula-
maya başlayın. ‘Ne kadar çalışırsam çalışayım bir
faydası olmuyor’ şeklinde düşünerek sınavı bir teh-
dit olarak görmeyin. Bu olumsuz duyguları (korku,
kaygı, öfke, depresyon) artırarak stres seviyesini
yükseltir” ifadelerini kullandı.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz İHH
İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım'ı ma-
kamında ağırladı. Ziyarette Çekmeköy Belediyesi
tarafından kurulan ÇEKUT (Çekmeköy Arama
Kurtarma Timi )’un İHH ile işbirliği yapması için
protokol imzalandı. Protokol kapsamında; halkın
afet bilincinin oluşturulması, afet gönüllülerinin eği-
timi, profesyonel arama kurtarma ekiplerinin arttı-
rılması, var olan yada yeni kurulacak ekiplerin
eğitim/tatbikat/sertifikasyon işlemleri için vakfın tec-
rübe ve insan kaynaklarından faydalanılması, Çek-
meköy ve ülke genelinde meydana gelen afetlere ve
acil durumlara müdahale ve koordinasyon kapasi-
tesinin arttırılması amaçlandı. Çekmeköy Belediye
Başkanı Ahmet Poyraz “ İlçemizde yıllardır arama
kurtarma faaliyetlerine yönelik çalışmalar gerçekleş-
tiriyoruz. Belediyemiz ekibi ÇEKUT İzmir depremi
başta olmak üzere bir çok afette ve arama kurtarma
faaliyetinde en ön saflarda oldu. Bugün imzaladığı-
mız protokolle hem tecrübeli bir ekipten faydalana-
cak, hem de mevcut tecrübemizi bu ekiple paylaşıp
olası afetlere karşı daha hazırlıklı hale geleceğiz. 
Hepimiz için hayırlı uğurlu olsun,” dedi.

Ümraniye Belediyesi, köpeklerin oyun oynayabil-
mesi ve eğitilebilmeleri için Ümraniye’ye ilk evcil
hayvan parkını kazandırma çalışmalarına tüm hı-
zıyla devam ediyor. Park tamamlandığında hayvan-
severler, köpekleriyle birlikte eğlenceli ve daha
kaliteli zaman geçirebilecek. Köpeklerin, şehir orta-
mında daha keyifli ve özgürce vakit geçirebilmeleri
ve eğitilmeleri için yapılan parkın inşasında sona
yaklaşıldı. Yaklaşık 2.600 metrekare alan üzerine ya-
pılan parkta, 8 adet köpek oyun parkuru ve 1 adet
kum havuzu bulunuyor. Açılmasına sayılı günler
kalan Ümraniye'nin ilk evcil hayvan parkında; yürü-
yüş ve bisiklet yolu, dinlenme alanları, spor aletleri
ve futbol sahası da yer alıyor. Ümraniye Belediye
Başkanı İsmet Yıldırım parkla ilgili yaptığı açıkla-
mada, “Ümraniye’de iyi ve kaliteli yaşamak sadece
bizlerin değil, sevimli dostlarımızın da hakkı. Bunun
için Tatlısu Mahallemizde, Ümraniye’de bir ilki ger-
çekleştirerek evcil hayvan parkını kurduk. Bu güzel

parkta çocuklarımıza hay-
van sevgisini de bir kez daha
aşılamış olacağız. Burası
yalnızca bir hayvan parkı
değil, aynı zamanda ailelerin
çocuklarıyla da güzel vakit
geçirebileceği bir tesis. Parkı-
mız şimdiden şehrimize ha-
yırlı uğurlu olsun" dedi.


