
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın
2017 yılında Çölleşme ve

Erozyonla Mücadele Genel Müdür-
lüğü ve TÜBİTAK BİLGEM işbirliği
ile hazırladığı Türkiye Çölleşme Mo-
deli raporunda bilim insanları; Tür-
kiye arazisinin yüzde 12.7 si zayıf,
yüzde 53.2 si orta ve yüzde 25.5 inin
yüksek çölleşme riski altında oldu-
ğunu belirtti. Raporu değerlendiren
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet

Murat Çalık, “İstanbul’un bu büyük
riski ortadan kaldırması için çılgın
projeler, beton kuleler ya da düzensiz
konut artışlarına değil; doğayı koru-
yan vadilere, yeşil alanlara, kent or-
manlarına, üreten topraklara, temiz
bir çevreye ihtiyacı var” açıklamasını
yaptı. I SAYFA 9
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İYİ Parti lideri Akşener, ABD Başkanı Biden'la 
görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu.

Akşener, “Orada ne konuşulduğunun TBMM’ye getirilme-
sinin imkanı ortadan kaldırılmış. Milletimizin ne

olup bittiğini bilmeye hakkı var” dedi. “O açları
da siz doyuruverin” sözleri üzerinden Cum-
hurbaşkanı Erdoğan'ı eleştiren Akşener, 
“Zihniyetiniz batsın! Sayın Erdoğan; Ağzın-
dan çıkanı kulağın duysun. Sen bu ülkede,
iktidarın başısın. Vatandaşın dertlerini inkar

edemezsin. Milletimizin zor durumuyla dalga 
geçemezsin” diye konuştu. I SAYFA 7
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AK Parti Esenyurt İlçe Başkanı
Harun Özer, yönetim kurulu

üyeleri ve aynı zamanda meclis üye-
leri ile birlikte ilçe binasında düzenle-
nen kahvaltı programında basın
mensuplarıyla bir araya geldi. Bele-
diye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'u
eleştiren Özer, “Belediyede yapılan
179 ihaleden 15'i açık ihale usulü ile
yapılmış. 179 ihalenin 164’ü doğru-
dan teminle akrabaya, eşe, dosta ve-
rilmiş. Bunlar denetim komisyon
raporumuzda var” dedi.  I SAYFA 10
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SADECE 15 AÇIK İHALE

CHP'li Mahmut Tanal,
Cumhurbaşkanlığı Milli

Saraylar İdaresi Başkanlığı’na bağlı
Dolmabahçe Sarayı’nda olduğunu
iddia ettiği, Osmanlı Padişahı Sul-
tan Abdülmecid’den kalma, her biri
ağırlığı 46 kilogram olan som altın-
dan 2 vazonun akıbetini Meclis
gündemine taşıdı. Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Fuat Oktay ile Kültür ve
Turizm Bakanı Mehmet Nuri Er-

soy’un ayrı ayrı yanıtlaması talebiyle
soru önergesi veren Tanal, “Top-
lamda 92 kilogram ağırlığındaki
som altından 2 tarihi vazo şu anda
Dolmabahçe Sarayı’nda mıdır?
Şayet Dolmabahçe Sarayı’ndaysa
vazolar ziyaretçilerin görebileceği
şekilde sergilenmekte midir? Şayet
sergilenmemekteyse bunun gerek-
çesi nedir? Vazolar hangi sebeple
sergilenmemektedir?” diye sordu. 
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VAZOLAR HANGi SEBEPLE
SERGiLENMEMEKTEDiR?

Milli Saraylar Başkanlı-
ğı'ndan yapılan açıklamada

ise “Mahmut Tanal'ın Dolmabahçe
Sarayı ile ilgili kamuoyunu ya-
nıltma amaçlı, mesnetsiz ve kasıtlı
iftiraları üzerine açıklama yapma
gereği duymuştur. Milli Saraylar'ın
envanterinde yer alan 300 bini
aşkın taşınabilir tarihî eserler içeri-
sinde iddia edildiği gibi '46 kilo-
gram ağırlığında som altından 

2 adet vazo' hiçbir zaman var 
olmamıştır” denildi. “Doğal olarak
eser var olmadığı için, hiçbir zaman
Tanal'ın iddia ettiği gibi tefriş ve 
sergilemede de yer almamıştır” 
denilen açıklamada, “Bu nedenle,
'Vazolara ne oldu?', 'Vazolar kaçı-
rıldı mı?' soruları da anlamsız ve art
niyetlidir. Söz konusu iddialarla 
ilgili hukuki yollara başvurulmuş-
tur” ifadelerine yer verildi. 
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KAMUOYUNU YANILTMA AMAÇLI,
MESNETSiZ VE KASITLI iFTiRA!

179 ihaleden 164’ü
eşe dosta akrabaya!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan
Kaftancıoğlu, sosyal medya hesa-

bından yaptığı paylaşımda Bodrum’da
Sezgin Baran Korkmaz'a ait Paramount
Otel'de konakladığı ortaya çıkan Savunma
Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'e
göndermede bulundu. “Bugünkü sitemim
arkadaşlarıma, yakınlarıma” diyen Kaftan-
cıoğlu, “Bi kerecik
olsun şu gari-
banı lüks tatile
gönderelim
otel masrafla-
rını karşılaya-
lım demez mi 
arkadaş dedi-
ğin. Görünen, bi
tane bile arkadaş
edinememişim ömrü
hayatımda. Ya-
narım da
buna
yana-
rım!”
ifade-
lerini
kul-
landı.

KAMU İHALE İLANLARINI www.gazetedamga.com.tr ADRESİNDEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

Saadet Partisi Genel Başkanı
Temel Karamollaoğlu, partisi-

nin Yüksek İstişare Kurulu (YİK)
Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün kurul-
tay çıkışına yanıt verdi. Karamolla-
oğlu, “Açıklamaları Oğuzhan Bey'i
bağlar. Parti içi meselelerimizi kamuo-
yunda tartışmayı doğru bulmuyorum”

dedi. Karamolla-
oğlu, “Ben parti
meselelerimizi
kamuoyunda tar-
tışmaya hiçbir
zaman bugüne
kadar girmedim
bundan sonra da
girmemekte ka-
rarlıyım” ifadele-
rini kullandı. 
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ASİLTÜRK’E CEVAP VERDİ

Kurultay talebine
üstü kapalı ret!
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Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık, “İstanbul’un
çılgın projeler, beton kuleler ya da
düzensiz konut artışlarına değil;
doğayı koruyan vadilere, yeşil
alanlara ihtiyacı var” dedi

AĞZINDAN ÇIKANI
KULAĞIN DUYSUN!

Temel Karamollaoğlu

Organize suç örgütü liderliğin-
den hüküm giymiş Sedat 

Peker'in iddialarıyla gündeme gelen
Habertürk sunucusu Veyis Ateş ve
Türkiye Gazetesi yazarı Süleyman
Özışık'la ilgili yeni gelişmeler gün-
deme geldi. Türkiye'nin konuştuğu
iki ismin Esenler ve Üsküdar beledi-
yelerinde “Yazarlık Okulu” adı al-
tında beraber projeye imza attıkları
öğrenildi. İddiaların ardından beledi-

yeler internet 
sitelerinden 
“Yazarlık Okulu”
ile ilgili haber ve
görseller kaldı-
rıldı. Esenler 
Belediye Başkanı
Tevfik Gök-
su’nun da 
ilgili tweetlerini
sildiği görüldü.
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PAYLAŞIMLAR KALDIRILDI

Tevfik Göksu
tweetlerini sildi

Tevfik Göksu

Maslak Atatürk Oto Sana-
yii'nde mobil aşı ekiplerince ko-

ronavirüs aşılaması başladı. Sarıyer
İlçe Sağlık Müdürü Dr. Nilüfer Ata-
oğlu, “Yoğunluk beklediğimizden çok
daha fazla. Hepsi bir an önce aşı
olmak istiyor daha rahat bir yaşam
sürmek için. Herkesi aşı olmaya davet
ediyorum. Bizim hedefimiz bugün
500 aşı yapmak ama bu sayı yoğun-
luğa göre artacaktır” dedi. I SAYFA 5
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HEDEF GÜNDE 500 AŞI

Mobil ekipler
aşılama yaptı

Meral Akşener
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Pandemi nedeniyle ara
verilen düğünlerin yeniden

başlaması ile birlikte cumartesi gün-
leri gelin damat çekimleri yoğunlaştı. İs-
tanbul Profesyonel Foto Sanatkarları Odası
Başkanı Dilek Çamcı, korsan fotoğrafçılığın
önüne geçmek için Yıldız Parkı'nda denetime
çıktı. Çamcı, "Valilik makamımızca ilgili birimlere ça-
lıştayda kimlik belgelerini gösteremeyen fotoğrafçıların 
çekimleri engelleneceğini öğrendik" dedi. I SAYFA 5
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FOTOĞRAFÇı
AVıNA ÇıKTı!

Bir kerecik bile
beni lüks tatile 
göndermediniz!
ç

Esenler'de boşanmak isteyen
35 yıllık eşi ile kayınvalidesini ve

eşinin yengesini vurarak yaralayan
Süleyman Kiraz, 80 yıl hapis cezası
istemiyle yargılandığı davada kendi-
sini, “Benim başıma bunları bizde
büyü olduğunu söyleyen hoca açtı”
diyerek savundu. Olaydan yaralı 
kurtulan Şengül Kiraz ise “Silahı 
tutukluk yapmasa, evdeki herkesi 
kurşuna dizecekti. Onun amacı hepi-
mizi öldürmekt” dedi. I SAYFA 8
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80 YILLA YARGILANIYOR

Katliam yaptı
suçu hocaya attı

İstanbul'da sağanak yağış ne-
deniyle yollar göle dönerken,

Kadıköy'de çok sayıda ev ve işyerini
su bastı. 19 Mayıs Mahallesi Cemil
Akdoğan sokaktaki birçok bodrum
katı suyla doldu. Evin içi suyla dolan
Çiçek Okay, “Sel bastı. Daha önce
birkaç defa daha basmıştı. Her sefe-
rinde arıyoruz. Kimse ilgilenmiyor.

Kredi çekip
eşya aldık.
Çocuklarım
perişan oldu.
İçerisi lağım
kokuyor” diye
konuştu.
I SAYFA 5
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İSTANBUL MANZARASI

Evimin içerisi 
lağım kokuyor!

CHP’Lİ MAHMUT TANAL, ALTIN VAZOLARI SORDU; MİLLİ SARAYLAR
BAŞKANLIĞI, “BÖYLE VAZO HİÇBİR ZAMAN OLMADI” CEVABINI VERDİ

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, TBMM'ye verdiği soru önergesinde, Dolmabahçe Sarayı'nda muhafaza edilen her biri
46 kilogram ağırlığındaki som altından yapılmış iki vazonun nerede olduğunu sordu. Milli Saraylar Başkanlığı'ndan yapılan
açıklamada ise “İddia edildiği gibi 46 kilogram ağırlığında som altından 2 adet vazo hiçbir zaman var olmamıştır” denildi

BETON DEĞiL YEŞiL LAZIM!BETON DEĞiL YEŞiL LAZIM!BETON DEĞiL YEŞiL LAZIM!BETON DEĞiL YEŞiL LAZIM!BETON DEĞiL YEŞiL LAZIM!BETON DEĞiL YEŞiL LAZIM!BETON DEĞiL YEŞiL LAZIM!BETON DEĞiL YEŞiL LAZIM!

VAZOLAR NEREDE?
ZATEN YOKTU Kı!

BiRiLERi TARAFINDAN KAÇIRILDI MI?
TBMM Başkanlığına soru önergesi veren Tanal, Milli Saraylar Başkanlığı'nın “Öyle bir vazo hiç olmadı”
dediği vazoların yerinde olmadığını iddia etti. Konu hakkında kamuoyuna açıklama yapılmasını isteyen
Tanal, “Som altından vazolar şu an nerede muhafaza edilmektedir? Vazoların bulunduğu yer belli 
değilse, bilinmemekteyse bu altın vazolar birileri tarafından kaçırılmış mıdır?” sorularına cevap istedi. 

TÜRKİYE’NİN YARISI ÇÖLLEŞEBİLİR

17 GÜNDE 
3. KEZ ÇÖKTÜ!

İSKİ’nin çalışma yaptığı
Avcılar Cihangir Mahallesi

Karınca Sokak’ta 17 gün içinde 3
kez yol çöktü. 3 çökmede çukura
düşen 3 araç çekilerek kurtarılır-
ken mahalle sakinleri, yağmurlu
günlerde yolun çamurla kaplandı-
ğını belirtti. Evinin önündeki yol
çökmelerine tepki gösteren Bilal
Tuncer, “İlk olarak park halindeki
bir minibüsün lastikleri gömüldü.
Bir ayda üçüncü olay. Her yer
çamur içinde. Bir aydır pencere-
leri açamıyoruz. Bir an önce buna
çözüm bulsunlar” dedi.

ç

O siyasetçiyi Şentop'a söyledi
TBMM Başkanı Şentop, İçişleri Bakanı Soylu
ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme’de

Soylu’nun, Sedat Peker’in her ay 10 bin dolar ödediği
siyasetçinin ismini Şentop’a söylediği öğrenildi. 
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Her zaman Türkiye’yi

desteklerİm

HABERİN DEVAMI SAYFA 14’TE
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HABERİN DEVAMI 

SAYFA 4’TE

Canan 
Kaftancıoğlu

BETON DEĞiL YEŞiL LAZIM!

Yardımları 
bile çaldılar

Mahmut
Tanal



ANA teması tamamen sürrealist olan bu
çalışmada birbirinden farklı renkli öğeler
kullanılarak hem Xiaomi’nin dinamik ya-

pısına vurgu yapıldı hem de kreatif bir görsel şölen
ortaya çıktı. Çizimin ortasında büyük bir astrranotun
elinde Mi 11, hemen yanında ise uzay gemisinden
süzülen bir ışığın yarattığı bir sanal podyum yer alı-
yor. Ayrıca sağ ve sol taraflarda ise gezegen, roket ve
dondurma gibi öğeler de kullanılarak hem yaz te-
ması hem de uzay ve teknoloji teması işlendi. Billbo-
ard’ın sağ tarafında sokağın içine bakan cephede ise
Mi 11 görseli ve sloganı kullanıldı. Üstün video ve
fotoğraf özelliklerine sahip Mi 11, kullanıcılara
“Sahne Senin” sloganı ile modelin bu alanda iddia-
sını vurguluyor. Projeye dair ünlü mural sanatçısı
Kien:  Xiaomi markası için tasarladığım mural genel
hatlarıyla eğlence, yaz ve teknoloji temaları üzerine
kurulu. Kien olarak kendi görsel kodlarım arasında
en sevdiğim öğelerden biri olan astronotu, bu çalış-
mada hero olarak kullandım. Renkli bir fonda gör-
düğümüz astronotun elinde Mi 11 var. Astronot
bizim teknoloji algımızı pekiştiriyor. Ayrıca insanla-
rın fotoğraf çekilirken güzel anlar yakalamaları için,
duvarın çeşitli bölgelerine uzayda bulunan çeşitli
obje ve grafik metaforlar yerleştirdim. Yukarıda bu-
lunan küçük uçan dairemizden yayılan ışık hüzme-
siyle insanların sahnede duracağı alanı işaretlemiş ve
interaksiyona geçebilecekleri bir alan yaratmış olu-
yoruz" dedi.

Son kullanıcıyla buluşturdu

Havaların da güzelleşmesi ve sokağa çıkma yasakla-
rının azalması ile kalabalıklaşan Bağdat Caddesi’nin
merkezinde bu dev kreatif çalışma, insanların yoğun
ilgisiyle karşılaştı. Önünde fotoğraf çektirmek için in-
sanlar sıraya girerken Xiaomi burada bir kez daha
genç ve dinamik yapısını son kullanıcı ile buluşturdu.

SÜNNET kısa bir uygulama gibi görünse de
çocukların üzerinde etkili olabilecek fiziksel
ve psikolojik sonuçlar yaratabilir. Bu ne-

denle güvenilir uzmanlar tarafından gerçekleştiril-
mesi önemli bir konudur. Sünnetin cerrahi bir işlem
olduğunu ve doktorlar tarafından yapılması gerekti-
ğini vurgulayan Avrasya Hastanesi Çocuk Cerrahisi
Uzmanı Doç. Dr. Hüseyin Kılınçaslan, sünnet konu-
sunda dikkat edilmesi gerekenleri anlatıyor.

Çocuklar için hassas bir konu

Sünnet neredeyse her erkek çocuğuna yapılsa da
bazı sağlık sorunları olan çocuklar için özellikle dik-
katli olmak gerekiyor. Özellikle çocuğun ciddi bir
hastalığı varsa sünnet öncesi gerekli tetkiklerin yaptı-
rılması ve sonrasında zamanına karar verilmesi ge-
rekmektedir.  Alerji, kalp-damar hastalıkları, kanama
bozuklukları gibi sağlık sorunları olan çocuklarda,
gerekli araştırmalar sonucunda elde edilen veriler ışı-
ğında sünnet için adım atılmalıdır. Alerjik durum-
larda öncelikle çocuğun alerjisi tespit edilmeli
gerekirse tedavi edilmeli ar-
dından sünnet edilmelidir.
Aşırı kilolu çocuklarda da
sünnet öncesinde çocuğa
kilo verdirilmesi düşünülme-
dir.  Sünnet uzman hekim-
lerce yapılmalıdır. Bu durum
hem sağlık hem de psikolojik
açıdan önem arz etmektedir.
Her ne kadar bilinçlenme
artsa da çocuklarını evde
veya düğün salonlarında
sünnet ettiren aileler mevcut.
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ZEHIRLENMEYE
KARSI 10 KURAL
Y az mevsiminde yaygın görülen

hastalıklardan biri olan besin
zehirlenmesi genellikle hafif sey-

rederken, nadiren de olsa hastanın ha-
yatını kaybetmesiyle sonuçlanabiliyor.
Besin zehirlenmesinin yaz mevsiminde
sıkça görülmesinin nedeni ise sıcaklığın
artmasıyla birlikte zararlı mikroorganiz-
maların besinlerde daha kolay üreyip,
çoğalabilmeleri. Dünya Sağlık Örgü-
tü’ne göre; besinlerle taşınan virüs, pa-
razit, bakteri, toksin ve kimyasal
maddelerden kaynaklanan ‘besin zehir-
lenmesi’ dünyada her yıl yaklaşık 600
milyon kişiyi tehdit ediyor. Sağlık Ba-
kanlığı verileri de; ülkemizde yine her yıl
5-6 milyon kişinin besin zehirlenmesi
sorunu yaşadığını belirtiyor. Besin ze-
hirlenmesinden en çok et, süt, deniz
ürünleri ve yumurta sorumlu oluyor.
Besin zehirlenmesinde kişi kontamine,
yani herhangi bir hastalık etkeni bulaş-
mış olan gıdayı yedikten ortalama yarım
saat ile 72 saat içerisinde; mide bulan-
tısı, kusma, sulu veya kanlı ishal, karın
ağrıları,  kramplar ve ateş gibi belirtiler
gelişebiliyor. Acıbadem Dr. Şinasi Can
(Kadıköy) Hastanesi Beslenme ve Diyet
Uzmanı Evrim Demirel, “Herkesin has-
talık etkeni bulaşmış olan gıdayı yedik-
ten sonra verdiği tepki aynı
olmayabiliyor. Kiminde hiç belirti görül-
mezken kiminde ise ciddi yakınmalar
gelişebiliyor. Belirtiler kesilmediğinde ve
şiddeti arttığında hekime başvurmak ya-
şamsal önem taşıyabiliyor” uyarısında
bulunuyor. Peki, besin zehirlenmesinden
korunmak için hangi hatalardan kaçın-
mamız gerekiyor? Acıbadem Dr. Şinasi
Can (Kadıköy) Hastanesi Beslenme ve
Diyet Uzmanı Evrim Demirel, besin ze-
hirlenmesine karşı almanız gereken 10
önemli kuralı anlattı; önemli öneriler ve
uyarılarda bulundu! 

Ellerinizi sık sık yıkayın

Ellerimizle gün içerisinde hastalık etkeni
olan her türlü zemine temas ediyoruz.
Bunun sonucunda da ellerimizden pek
çok hastalık bulaşabiliyor. Örneğin lava-
boya giren bir kişi ellerini kurallara
uygun yıkamadığında zararlı tüm mik-
roorganizmalar ellerinde kalıyor. Kirli
ellerle temas da hastalık etkeni bakteri
ve virüslerin gıdaya bulaşmasına yol
açıyor. Bu duruma ‘çapraz bulaşma’ de-
niyor. Dolayısıyla özellikle herhangi bir
pişmiş veya pişmemiş gıdaya dokunma-
dan önce ellerinizi en az 20 saniye bo-
yunca mutlaka sabunla yıkamalısınız.  

Çiğ etleri diğer gıdalardan uzak tutun

Alışveriş yaparken, yiyecekleri hazırlar-
ken veya saklarken; çiğ kırmızı etleri,
tavuk gibi kümes hayvanlarını, balık ve
kabuklu deniz hayvanlarını diğer gıda-
lardan uzak tutun.  Çünkü çiğ olan bu
tür etlerde kolayca üreyen salmonellla,

E.coli, staphylococcus aureus gibi bak-
teri ve virüsler, sebze- meyveye bulaştık-
larında besin zehirlenmesi gelişebiliyor.
Ayrıca eti kestiğiniz tahta ile sebze doğ-
radığınız tahta aynı olmasın. Yine et
kestiğiniz bıçakları, eti koyduğunuz yer-
leri ve ellerinizi; yemek pişirmeye başla-
madan önce mutlaka sabunlu sıcak
suyla yıkayın. Bu şekilde çapraz bulaş-
mayı önlersiniz. 

Oda sıcaklığında çözdürmeyin

Yüksek sıcaklığa dayanıklı olmayan yi-
yecekleri (kırmızı et, kümes hayvanları,
balık, süt, peynir…) ortalama 5 derece-
nin üzerinde olan sıcaklıklarda uzun
süre bulundurmayın. Oda sıcaklığı orta-
lama 21-22 derece civarlarında oluyor
ve bu ortamdaki yiyecekler dışarıda kal-
dıkları süre içerisinde hızla zararlı bak-
teriler üretiyorlar. “Bu nedenle
buzluğunuzdan çıkarmış olduğunuz
donuk etleri oda sıcaklığında kesinlikle
çözdürmeyin” uyarısında bulunan Bes-
lenme ve Diyet Uzmanı Evrim Demirel,
şöyle devam ediyor: “Donuk etinizin,
pişirme işleminin bir gün öncesinde
buzdolabının içinde çözünmesini sağla-
yın. Eğer acil çözünmesi gerekiyorsa,
mikrodalga fırınınız varsa buz çöz-
dürme programıyla çözdürüp, ardından
hızlıca pişirin. Mikrodalga fırınınız
yoksa akan ılık suyun içinde hızla çöz-
dürüp yine bekletmeden pişirin. Dikkat
etmeniz gereken bir başka önemli nokta
ise çözülen etleri yeniden dondurma-
mak olmalı”  

Buzdolabınızı tıka basa
doldurmayın

Buzdolabınızın dondurucu olmayan
normal bölümlerinde sıcaklık 5 derece-

nin üstünde olmamalı, çünkü sıcaklık
arttıkça zararlı mikroorganizmalar ço-
ğalıp üreyecektir. Ayrıca yiyecekleri buz-
dolabındaki soğuk hava içeride rahat
dolaşabilecek şekilde yerleştirmeli ve
tıka basa doldurmamalısınız. Çünkü
buzdolabını çok doldurursanız içeride
soğuk hava her besine aynı derecede
etki etmez ve bunun sonucunda yiye-
ceklerde mikroorganizmalar üremeye
başlar. Özellikle sıcak mevsimlerde do-
labın kapağını çok sık açarak içerideki
sıcaklığın artmasına da yol açmayın.
Buzdolabında fazla bekletmeyinBes-
lenme ve Diyet Uzmanı Evrim Demirel
et gibi çok hızlı bozulan yiyecekleri hiç
bekletmeden hızlıca soğutmanız veya
dondurucuya kaldırmanız gerektiğini
belirterek, “Özellikle kırmızı et ve tavuk
gibi kümes hayvanlarını satın aldıktan
sonra buzdolabında 1-2 saatten fazla
bekletmeyin; ya pişirin ya da hızla don-
durucuya kaldırın. Aksi halde besin ze-
hirlenmesine neden olabilen
mikroorganizmalar hızla çoğalıp, üreye-
biliyorlar” diyor. 

Son kullanma tarihlerine dikkat! 

Görünüşleri ve kokuları hiçbir şekilde
değişmese bile son kullanma tarihleri
geçmiş yiyecekleri asla tüketmeyin. Bes-
lenme ve Diyet Uzmanı Evrim Demirel,
konserve gıdaların şiddetli besin zehir-
lenmelerine yol açabileceğini belirterek,
“Konserve kutularının ağır darbeli, şiş-
miş veya çatlak olmamasına dikkat edin
ve bu ürünleri satın almayın” diyor.
Evde yaptığınız konservelerin de yapım
esnasında kesinlikle hava almamaları
çok önemli. Çünkü hava almış ürün-
lerde zehirlenmemize sebep olan zararlı
mikroorganizmalar ürerler” diyor. 

Yumurtayı yıkamayın 

“Yumurta uygun koşullarda satın alın-
maz ve saklanmazsa çok tehlikeli ola-
biliyor” bilgisini veren Beslenme ve
Diyet Uzmanı Evrim Demirel, önerile-
rini şöyle sıralıyor: “Salmonella ve E.
Coli gibi bakterilerin bulaşmamaları
için yumurtayı satın alırken üzerinde
hayvan dışkısı ve kir olmamasına dik-
kat edin. Yine aynı nedenle çatlak yu-
murtaları almayın. Ayrıca buzdolabına
asla yıkayarak kaldırmayın. Bunun ne-
deni ise yıkandıktan sonra yumurta ka-
buğunun üzerindeki gözeneklerin
açılarak hastalık oluşturan mikroorga-
nizmaların hızla yumurtanın içine gir-
melerine sebep olması. Yumurtayı
kullanımından hemen önce yıkayıp, pi-
şirmeli ve yine özellikle çaprak bulaş
olmaması için yumurtaya dokunduk-
tan sonra ellerinizi iyice yıkamalısınız. 

Etler iyi pişmiş olsun 

Salam, pastırma ve çiğ köfte gibi çiğ
tüketilen etler veya tercihen az pişmiş
etler de bakterilerin bulaşması açısın-
dan risk oluşturuyorlar. Örneğin az
pişmiş olan tavuk etinde salmonella,
kırmızı ette de bir tür E.coli bakterisi
üreyebiliyor. Bu nedenle bakterilerin
yok olmaları için etlerin iyi pişmiş ol-
masına dikkat edin. 

Hazırlık öncesinde iyice yıkayın

Besin kaynaklı zehirlenmeler, konte-
mine olan (hastalık etkeni bulaşan) 
gıdaların tüketilmeleri sonucu ortaya
çıkan bir tablo. Bu nedenle besinleri 
pişirmede kullandığınız mutfak 
gereçlerini ve yüzeylerini, yemeği 
hazırlamadan önce deterjanla çok
iyi yıkayın. 

MS’TE erken teşhisin çok
önemli olduğunu vurgulayan
Acıbadem Ankara Hastanesi

Nöroloji Uzmanı Dr. Esra Mıhçıoğlu
“MS'in erken belirtileri çeşitlidir ve diğer
hastalıklara benzeyebilir, ancak MS'in
erken teşhisi ve tedavisi MS'in ilerleme-
sini geciktirmeye yardımcı olabileceğin-
den bu semptomların bilinmesi çok
önemlidir” dedi. MS’in oluşumunda en
büyük rolü, bağışıklık sistemi oynuyor.
Bağışıklık sistemi normalde vücudu dış
etmenlere karşı savunurken kendi hücre-
lerini tanıyor. Ancak bilinmeyen neden-
den dolayı sistem bozuluyor ve kendi
hücrelerine özellikle de sinir iletimini
oluşturan beyin ve omurilikteki hücrelere
karşı saldırıya geçiyor. Beynin vücuda
gönderdiği elektrik sinyalleri sayesinde
hareket ve koordinasyon sağlandığını
söyleyen Esra Mıhçıoğlu şunları söyledi:
“Sinir hücrelerini koruyan ve görevlerini
yerine getirmelerine yardımcı olan, sinir

hücrelerinin etrafındaki örtü gibi kılıflara
miyelin adı verilir. Bağışıklık sistemi mi-
yelin kılıflarına saldırdığında ‘plak’ adı
verilen hasarlı bölgeler oluşur. Bunun so-
nucunda MS atakları dediğimiz, yü-
rüme, konuşma, görme gibi eylemlerde
bozulmalar olabilir. Bağışıklık sisteminin
sinir hücrelerine neden saldırdığı ise
henüz bilinmiyor. Bazı araştırmalar,
Epstein Barr virüsüne maruz kalma ile
MS riskinin arttığını gösterse de henüz
bilimsel olarak olarak kanıtlanmış değil.
Hastalık kronik olmakla birlikte, çoğu
durumda başlangıçta genellikle hafiftir.
Bununla birlikte, bazı insanlar yürüye-
meyebilir, normal his ve dengeye sahip
olabilir ve hastalık ilerledikçe hafızayı et-
kileyebilir. MS ilaçları ile tedavinin bu
ilerlemeyi durdurduğu defalarca gösteril-
miştir.”

Bu belirtilere dikkat!

MS semptomlarının gelip geçici olabile-

ceğinin altını çizen Esra Mıhçıoğlu “Bu
nedenle özellikle erken aşamalarda bu
belirtileri göz ardı etmek veya başka ne-
denlere bağlamak kolaydır. MS semp-
tomları genellikle 24 ila 48 saatlik bir
süre içinde başlar ve kötüleşir. Bulanık
görme, çift görme, yorgunluk, kas güç-
süzlüğü, koordinasyon- denge ile ilgili
bozukluk, uyuşma, karıncalanma, dü-
şünme ve hafıza sorunları, ağrı depres-
yon, konuşma bozukluğu, baş dönmesi,
cinsel, bağırsak ve mesane işlevi ile ilgili
sorunlar, titreme, felç, bir gözde kısmi
veya tam görme kaybı (özellikle ağrılı)

MS hastalığının belirtileridir. Bazı belirti
ve semptomlar hastalığın erken evrele-
rinde daha sık görülür. Hastalar çift veya
bulanık görme, uyuşma, bir veya iki eks-
tremitede güçsüzlük, yürümede denge-
sizlik, titreme ve mesane kontrolü ile ilgili
sorunlar, ısı intoleransından şikâyet edi-
yor olabilir. Hastaların değerlendirilme-
sinde güvenilir ve doğru bir şekilde
yapılması en zor olan duyu muayenesi-
dir. Bununla birlikte, bazı duyusal prob-
lem dağılımları erken MS için şüpheli
olabilir” açıklamasında bulundu. 

MS işareti 4 erken belirti

Erken teşhis noktasında önemli belirtileri
paylaşan Mıhçıoğlu: 
- Ayaklarda başlayan artan uyuşma;
- İki taraflı el uyuşması;
-Tek taraflı kol ve bacakta uyuşma;
- Isı intoleransı erken belirtilerdir. 
Optik Nörit, MS'in sık görülen erken
semptomlarındandır. 

Gelip geçicidir deme!
Multipl skleroz (MS), beyni, optik sinirleri ve omuriliği etkileyen bir sinir sistemi hastalığı. Başlangıçta pek çok hastalıkta
görülebilecek belirtiler verse de, teşhis edilmeyip tedavi edilmediğinde ilerliyor ve hastanın yaşamını ciddi olarak olumsuz etkiliyor

Kadıköy’de
Sahne Senin

Sünnet için
doğru tarih

Küresel teknoloji lideri Xiaomi yine bir ilke imza
atarak yeni tanıttığı amiral gemisi Mi 11 modeli
için Bağdat Caddesi Erenköy mevkiindeki bir
billboard’da ünlü mural sanatçısı Kien ile bir
çizim çalışması gerçekleştirdi. Yaklaşık 4 gün
süren çizim ve renklendirme çalışmaları 12
Haziran Cumartesi günü tamamlandı. Halkın
yoğun ilgi gösterdiği bu çalışma Haziran so-
nuna kadar Bağdat Caddesi'nde olacak

SEMANUR POLAT

Acıbadem Dr. Şinasi Can (Kadıköy) Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Evrim Demirel, besin zehir-
lenmesine karşı almanız gereken 10 önemli kuralı anlattı; önemli öneriler ve uyarılarda bulundu

Evrim
Demirel

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre; besinlerle taşınan virüs, parazit, bakteri, toksin ve
kimyasal maddelerden kaynaklanan ‘besin zehirlenmesi’ dünyada her yıl yaklaşık

600 milyon kişiyi tehdit ediyor. Sağlık Bakanlığı verileri de; ülkemizde yine her yıl 5-6
milyon kişinin besin zehirlenmesi sorunu yaşadığını belirtiyor.
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K aza Bayrampaşa, Altıntepsi
Mahallesi'nde dün akşam
saat 21.30 sıralarında mey-

dana geldi. Edinilen bilgiye göre, pla-
kaları alınamayan iki motosiklet
Akpınar Caddesinden Otogar istika-
metine doğru giderken henüz bilin-
meyen bir nedenle Barış Sokak'tan
Akpınar Caddesi'ne dönüş yapan 34
THF 62 plakalı taksi ile çarpıştı. Çar-
pışmanın etkisiyle iki motosiklet üze-
rinde bulunan 3 kişi yola savrularak
ağır yaralanırken, bir kişinin bacağı
bilek kısmından koptu. Taksi sürü-
cüsü de kaza da hafif şekilde yara-
landı. Çevredeki vatandaşlar bir
yandan yardıma koşarken, diğer yan-
dan da durumu polis ve sağlık ekiple-
rine haber verdi. Olay yerine gelen
sağlık ekipleri iki motosiklette bulu-
nan Serhat Elagöz (19), Özgür Aysal
(21) ve Şehmus Aysal'a (19) ilk mü-
dahaleyi olay yerinde yaptı. Kaza sı-
rasında bacağı bilek kısmından
kopan Özgür Aysal, Çapa Tıp Fakül-
tesi Hastanesi'ne, kardeşi Şehmus
Aysal ise Bağcılar Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis
ekipleri de olay yerinde önlem aldı.
Kaza sonrası Bayrampaşa'da özel bir
hastaneye kaldırılan Serhat Elagöz
ise yapılan tüm müdahalelere rağ-
men hayatını kaybetti. Kaza sonrası
taksi sürücüsünün olay yerinden kaç-
tığı iddia edildi. Kazaya karışan taksi
ve iki motosiklet olay yerinden 
kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma
devam ediyor

Kaza sonrası yaşananlar bir vatanda-

şın çektiği cep telefonu görüntülerine
yansıdı. Görüntülerde kaza sonrası
olay yerinin savaş alanına döndüğü
görülüyor. Görüntülerin devamında
ise yaralının yakınlarından olduğu
düşünülen bir kişinin olay yerine gele-
rek "Nerede" diye bağırdığı duyulur-
ken, sağlık ekiplerinin de yaralılara
müdahale için bulunduğu görülüyor.
DHA

Adli Tıp önünde zor gün
küÇükBakkalköy Ma-
hallesi Başar Sokak'taki
SAS Holding binası

önünde, dün sabah meydana gelen
gasp dehşetinde, Sibel Koçan, çalı-
şanı Aydın Mert ile içinde 3 milyon
300 bin lira bulunan çantayla lüks
aracına binmek istedi. Bu sırada
yanlarına gelen araçtan inen mas-
keli 2 kişi, Koçan'ın elindeki çantayı
almaya çalıştı. Yaşanan arbede sı-

rasında tabancalarını ateşleyen sal-
dırganlar, Sibel Koçan'ı başından
vurarak, öldürdü. 
Aydın Mert'i de kolundan vurarak
yaralayan gaspçılar para dolu çan-
tayı alıp, kaçtı. Olaydan 2 saat
sonra ise Koçan'ın eski eşi Süley-
man Aydın yaşadığı rezidansın
20'inci katındaki dairesinden atla-
yarak, intihar etti. Koçan ve Ay-
dın'ın cansız bedenleri, olay

yerlerinden yapılan incelemenin ar-
dından otopsi için Adli Tıp Kuru-
mu'na götürüldü. Otopsi işlemleri
tamamlanan ikilinin cenazeleri bu
sabah yakınları tarafından Adli Tıp
Kurumu'ndan teslim alındı. Sibel
Koçan'ın cenazesi kız kardeşi tara-
fından, Süleyman Aydın'ın cenazesi
ise ağabeyi tarafından alındı. Aile
üyeleri, basın mensuplarına açık-
lama yapmayarak, sessiz kaldı.

Ataşehir'de şirket binası
önünde gaspçılar

tarafından başından 
vurularak öldürülen SAS
Holding Yönetim Kurulu

üyesi Sibel Koçan (41) ile
intihar eden eski eşi 

Süleyman Aydın'ın 
cenazeleri, Adli Tıp 
Kurumu'ndan alındı

Bayrampaşa'da seyir halindeki iki motosiklet
caddeye dönüş yapan bir taksi ile çarpıştı.
Kaza sonucu iki motosiklette bulunan 3
kişiden birisi hayatını kaybederken, kardeş
oldukları öğrenilen diğer iki kişiden birisinin
de bacağı bilek kısmından koptu

KORKUNÇ KAZA:
1 ÖLÜ 2 YARALI

Torbacıya baksın
Çekmeköy'de, motosikletle gelerek, sokakta uyuşturucu satışı yapan Y.T. ile uyuşturucu almak için gelen Y.G.
polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Satış yapan kişinin üzerinde yapılan aramada uyuşturucu ve para ele
geçirildi. Polisin şüphelileri alışveriş yaparken yakalama anları güvenlik kamerasına yansıdı

ÇEkmEköy Ekşioğlu
Mahallesi'nde, 12 Hazi-
ran günü saat 22.00 sı-

ralarında bir kişinin motosiklet ile
uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi
üzerine polis harekete geçti. Takip
sonucu motosikletle gelerek uyuş-
turucu satmaya çalışan Y.T. (35)
ile uyuşturucu almaya gelen
Y.G.(42) suçüstü yakalanarak,
gözaltına alındı. Y.T.'nin üzerinde
yapılan aramada,14 uyuşturucu
hap, 3,19 gram uyuşturucu
madde ve uyuşturucu madde tica-

retinden elde edildiği değerlendiri-
len 6 bin 225 lira para ele geçirildi.
İki şüpheli polisteki işlemlerinin
ardından adliyeye sevk edildi.
Hakkında "Kullanmak İçin Uyuş-
turucu Madde Bulundurmak" su-
çundan işlem yapılan Y.G. serbest
bırakılırken, Y.T. ise "Uyuşturucu
veya Uyarıcı Madde İmal veya Ti-
careti" suçundan tutuklanarak ce-
zaevine gönderildi. Uyuşturucu
alışverişi yapılırken polisin şüphe-
lileri suçüstü yakaladığı anlar gü-
venlik kamerasına yansıdı. DHA

Başakşehir’de
can pazarı

BaŞakŞEhir'dE sürücüsü-
nün direksiyon hakimiyetini
kaybettiği beton pompa

aracı 1 midibüs, 2 cip, 2 otomobile
çarptı. Kazada 3'ü kadın, 4 kişi yara-
landı. Kaza, Bahçeşehir 2. Kısım Bo-
ğazköy mevkiinde dün, saat 18.15
sıralarında meydana geldi. Rampa
aşağı giderken bilinmeyen nedenle sü-
rücüsünün direksiyon hakimiyetini

kaybettiği beton pompa aracı, 1 midi-
büs, 2 cip ve 2 otomobile çarptı. Araç-
lardaki 3'ü kadın, 4 kişi hafif şekilde
yaralandı. İhbar üzerine olay yerine
polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağ-
lık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin
ardından yaralıları ambulansla hasta-
neye kaldırdı. Yaralıların durumunun
iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazaya iliş-
kin soruşturma başlattı. 

Pişkin hırsızlar!
avcılar'da bilgisayarcının
zincirli kapısını kırarak içeri
giren 4 hırsız, alarm sisteminin

çalışması ve komşularının müdahale çaba-
larına rağmen yaklaşık 150 bin liralık
ürünü alarak kaçtı. Cep telefonu kamerası
ile saniye saniye görüntülenen hırsızlardan
biri binadakilerin aşağı inip kendilerine
müdahale etmelerini önlemek için bina ka-
pısını dışarıdan tuttu. Hırsızlık olayı
bugün saat 06.30 sıralarında Mustafa
Kemal Paşa Mahallesi'nde Ali Rıza Tanrı-
verdi'ye ait bilgisayar dükkanında mey-
dana geldi. Çalıntı olduğu belirlenen
araçla iş yerinin önüne gelen yüzleri mas-
keli 4 hırsız kepenkleri kırarak içeri girdik-
ten sonra 4 dakika içerisinde içeriden 150
bin liralık ürünü çaldı. Komşularının ken-
dilerini görüp bağırmasına ve cep telefonu
ile görüntülemesine rağmen hırsızlığa
devam eden 4 şüpheli daha sonra hızla
uzaklaştı. Komşularının haber vermesi
üzerine işyerine gelen Ali Rıza Tanrıverdi,
eşi Behice Tanrıverdi ile iki oğlu şoke oldu.
Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri hır-
sızlık olayı ile ilgili kamera kayıtlarını ince-
lemeye alırken, parmak izi ve diğer
kanıtları topladı. 

Az daha işçiyi
öldürecekti

PEndik, Kuzey Marmara Oto-
yolu'nda meydana gelen maddi
hasarlı kazanın bulunduğu

alana tedbir amacıyla duba koyan işçiye
otomobil çarptı. İşçi ağır şekilde yaralandı.
Penidk Kuzey Marmara Otoyolu Meci-
diye yol ayrımında sabah saatlerinde
maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.
Kazanın olduğu alana güvenlik amacıyla
duba koymaya çalışan Enver D.'ye Levent
O.'nun kullandığı 34 DBM 809 plakalı
otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine
sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada işçi
Enver D. ağır, otomobilin sürücüsü Le-
vent O. ise hafif şekilde yaralandı. Yaralılar
ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Sul-
tanbeyli Devlet Hastanesi'ne tedavi altına
alınan Enver D.'nin sağlık durumunun
ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, jan-
darma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Garson
bıçaklandı!

avcılar'da çalıştığı restoranın
önünde, garson Serkan Bertan'ın
bir kişi tarafından bacağından bı-

çaklanma anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Polis, saldırganı yakalamak için çalışma
başlattı. Olay, dün saat 14.00 sıralarında
Merkez Mahallesi'ndeki restoranın önünde
meydana geldi. Çalıştığı restoranın karşısın-
daki iş yerinin önünde oturan Sertan Bertan
ile kimliği belirlenemeyen kişi, bir süre sonra
kalkarak yürümeye başladılar. 
DHA

İş yerine 
hırsız gibi girdi

ŞiŞli'dE bir kişi kaybolan bilgisayarı-
nın parasını sigortadan almak için
kendi iş yerine hırsız gibi girip, polise

giderek şikayetçi oldu. Güvenlik kameraları iz-
lendiğinde hırsızlık şüphelisinin kendisi olduğu
ortaya çıkan kişi, ifadesinin alınmasının ardın-
dan serbest bırakıldı. Şişli, Fulya Mahallesinde iş
yeri bulunan Cem İ. geçen hafta polise iş yerin-
den bilgisayarı ve bisikletinin çalındığı ihbarında
bulundu. Polisler sokak üzerindeki güvenlik ka-
meralarını incelemeye aldı. Ekipler, güvenlik ka-
meralarındaki kişinin ihbarda bulunan Cem İ.
olduğunu tespit etti. Ekipler Cem İ.'nin ifadesini
aldı. Cem İ.'nin ifadesinde, kaybolan bilgisayarı-
nın parasını sigortadan alabilmek için bu yola
başvurduğunu, bunun suç olduğunu bilmediğini
ve pişman olduğunu söylediği belirtildi. Cem İ.
ifadesinin ardından serbest bırakıldı. DHA

FETÖ imamına
operasyon

EsEnyurt'ta Milli İstihbarat Teşkilatı
(MİT) ve polisin ortak düzenlediği
FETÖ operasyonunda örgütte mahrem

imam olarak görev yaptığı belirtilen Z.A. isimli şüp-
heli yakalandı. Operasyon anları kameralara yan-
sıdı.  İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık
Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT
ekipleri 10 Haziran Perşembe günü Esenyurt'ta
FETÖ örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, örgütün 'Emniyet Mahrem İmam'
yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği, bu yapıya
bağlı kişilere maddi yardımda bulunarak yurt dışına
kaçırdığı, halk arasında 'Patates Hat' olarak tabir
edilen yabancı kişiler adına kayıtlı birçok operasyo-
nel hat kullandığı belirtilen Z.A. saklandığı hücre
evinde yakalandı. Z.A.'nın saklandığı adreste yapı-
lan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve
dijital malzeme
ele geçirildi.
Z.A.'nın daha
önceden, Isparta
Emniyet Müdür-
lüğü’nde ceza
alan isimleri 
yönettiği de
öğrenildi.

Bayrampaşa’da meydana gelen
kaza sonrası cep telefonu 

kameralarına yansıyan görüntüler
kazanın ciddiyetini ortaya

koyar bir nitelikteydi.



T ekirdağ'da yaşayan 2 çocuk
annesi Ayşe Aydın, geçtiğimiz
mart ayında eşi Ekrem Aydın

ile kendisini aldattığı için tartışmaya
başladı. Aydın, eşine, annesinin evine
gideceğini söyledi. Ancak Ekrem
Aydın tarafından bindirildiği otomo-
bille ormanlık alana götürüldü. Koca,
talihsiz kadını önce dövdü ardından
yanında getirdiği benzini üzerine
döküp ateşe verdi. Alevler içinde
kalan Ayşe Aydın'ı 'öldü' zannederek,
kaçtı. Vücudunda ağır yanıklar oluş-
masına ve çektiği acıya rağmen, or-
manlık alandan yol kenarına
yürümeyi başaran Ayşe Aydın, yol-
dan geçen sürücüler tarafından
bulup, hastaneye kaldırıldı. İlk tedavi-
sinin ardından  Kartal Lütfi Kırdar
Şehir Hastanesi'ndeki yanık ünitesine
sevk edilen Ayşe Aydın, 2,5 ay süren
tedavisinin ardından taburcu edildi.
Halen bir hayırsever tarafından ba-
ğışlanan yanık bası elbisesi ile haya-
tını devam ettiren Ayşe Aydın,
yaşadıklarını DHA'ya anlattı.

Öğrenince kavga ettik

16 yaşında evlendiğini belirten Ayşe
Aydın, "Evlendikten 8 yıl sonra Tekir-
dağ'ın Muratlı ilçesine yerleştim. Ço-
cuklarıma bakabilmek için çalıştım.
Eşim şoförlük yapıyordu. Komşu ka-
dınla dört yıl boyunca aldattı beni.
Öğrenince kavga ettik. 2020 yılında
beni darp etti. Annemler Şile'de has-
taneye götürdü. Üç ay annemlerin
yanında kaldım. Yalvardı, 'Bir daha
yapmayacağım' dedi. Çocukların
üzerine yemin etti. 'Kimseyle konuş-
mayacağım, evimize bakacağım, geri
dön' dedi. Özür diledi. Beni eve geri
götürdü" dedi.

Kurtulmak için kabul ettim

Aydın olay günü yaşadıklarını ise

şöyle ifade etti: "Gece işten geldim.
Çocuklarıma kahvaltı hazırladım, 7
yaşındaki kızım, 'Anne, babam yine o
kadını getirdi' dedi. Kavga etmeye
başladık, 'Annemlerin yanına gidece-
ğim. Dayanamıyorum artık' dedim.
Valizimi hazırladım, annemi aradım.
'Tamam sen gideceksin kafaya koy-
dun, anlaşmalı boşanalım. 'Polisin
oraya gidelim, ondan sonra git ne-
reye gideceksen' dedi. Kurtulmak için
kabul ettim. Bindim motora. Anla-
dım başka yere götürdüğünü, 'İndir
beni' dedim. Ormanlık yola döndü.
Kuytu bir yere geldi. 'Seni neden ge-
tirdim buraya biliyor musun? Seni
öldürmek için getirdim' diyerek, ya-
kamdan tuttu. Bir eliyle boynuma
bastırdı, bir eliyle kafama taşla vurdu.
Sersemledim. 'Sana ne hediye aldım
bak' dedi. Bir litre şişe benzin almış,
üzerime döktü. Çakmağı çaktı. Çok
bağırdım. 'Yanıyorum' dedim. Güldü,
haykırdı; 'Sen nasıl yanıyorsun' dedi.
Sigara içti ben yanana kadar. 'Buraya
çocukları da getirip çocukları da ya-
kacağım' dedi. Sonra 'Öldü' diyerek
bıraktı, gitti. Çocuklarımın da gü-
vende olduğunu hissetmiyordum.
Kendi çabalarımla yanan yerleri sön-
dürdüm. Bir, iki saat yürüdüm.
Halim kalmamıştı. Asfalt yola kadar
yürüdüm. Allah razı olsun insanlar
varmış, onlardan yardım istedim."

Müebbet almasını istiyorum

Ayşe Aydın, "Beni Tekirdağ'ın ilçesine
götürmüşler. İstanbul Kartal Hasta-
nesi'ne sevk etmişler. Durumum ciddi
olduğu için uyutmuşlar. Cani adamın
asla içeriden çıkmasını istemiyorum.
Bütün vücudum yandı. Sırt bölgem,
ellerim, boynum. Bacaklarımdan
parça alınıp, sırt bölgeme eklendi. O

cani adamın müebbet almasını isti-
yorum" şeklinde konuştu. DHA
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Yağmur nedeniyle Prof. Dr. Cemil Taşcı-
oğlu Şehir Hastanesi'ne aşı olmaya gelenler
hastane içinde yoğunluk oluşturdu. Prof. Dr.

Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı
Dr. İsmail Koyutürk, "Geçen haftalardan sonra bakan-
lığımızın 18 yaş üstü SGK'lılara Türkiye çapında 21
milyon kişiye açmasıyla oldukça yoğun bir talep oldu.
Fakat bakanlığımızın uyarıları doğrultusunda alan kap-
asitemizi beklenilenin de üstünde olacak şekilde orga-
nize olduk. 2 hafta önceye kadar 2 katı alan yarattık.
Bugün itibari ile 7 bin civarı randevu açtık. 5 bin ran-
devu alındı. 2 bin kişiye daha hizmet edecek kapasite-
miz var. Herkesi aşı olmaya davet ediyorum. Aşılama
dışında hiçbir şıkkın olmadığı tüm dünyanın kabul ettiği
bir gerçek" ifadelerini kullandı.

Sırası gelen aşı olsun

Aşı olan Ekrem Gültekin, "Çok şükür bize sıra geldi,
aşımızı olduk. Artık yaz da gelmesiyle beraber rahatla-
yacağız herhalde. Öyle umuyorum, bir genç olarak çok
sıkıldım. E-nabızdan aldım randevuyu. Daha dün
akşam aldım randevuyu 10.20'de vardı randevum. Saat
10.21 ve oldum bile. Sırası gelen herkes aşı olsunö dedi.
Bir başka kişi ise, "Biliyorsunuz pandemi döneminde
çok sıkıntılar yaşadık. İlk fırsatta biz de aşımızı olduk.
Herkes aşılanıyorsa biraz daha rahat günler bizi bekli-
yor. Ben de buradan herkesi aşı olmaya davet ediyo-
rum" diye konuştu. DHA

Tekirdağ'da kendisini aldatan 13 yıllık eşi tarafından götürüldüğü ormanlık 
alanda önce dövülüp ardından üzerine benzin dökülerek ateşe verilen Ayşe Aydın, 
2 buçuk ay süren yaşam mücadelesinden zaferle çıktı. Hastaneden taburcu edilen 
29 yaşındaki Aydın, yaşadığı korkunç anları, "Çok bağırdım. 'Yanıyorum' dedim.
Güldü, haykırdı. 'Sen nasıl yanıyorsun?' dedi. Sigara içti, ben yanana kadar. 'Çocukları
da yakacağım' dedi. Sonra 'Öldü' diyerek bıraktı, gitti" diyerek anlattı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında aşı
yaş sınırının 40'a kadar inmesi ve sigortalı
işçilerin de aşı takvimine alınması 
hastanelerde kuyruklar oluşturdu. 
Önlerinde uzun aşı kuyrukları oluşan 
hastaneler, yağan yağmur nedeniyle aşı
sırası bekleyenleri hastane içine aldı

D evletlerin mafya ile işleri olabilir
mi diye bir soru sorsam birçok
insan olmamalı ama kesin ilişkileri

vardır diye cevaplar.
Çünkü devletin her şeyden haberi olmalı. 
Aksi durumda sonuçları hep hüsran olur.
Devletler kendi topraklarında istemediği

grupların ya da kişilerin at koşturmasına
müsaade etmezler. 

Eğer koşturulması gerekiyorsa kendi

kontrolünde, kendi istediği gibi at koşturul-
masına müsaade eder.

Sadece Türkiye’yi kastetmiyorum. Dünya
üzerindeki birçok ülkede bu tarz mafya-
devlet ilişkileri her daim görülmüştür.

Tüm devletler, bu tarz çalışan insanları
kontrol edebilmek için üç maymunu oynar.
Görmedim, duymadım, bilmiyorum. 

Sonuçta ifşacı yakalanır hapse atılır. 
Bir ya da birkaç pisliğe bulaşmış siya-

setçi ya da bürokrat istifa eder. 
Sonuçta devlet galip gelir konuda kısa

bir süre sonra unutulmak üzere başka bir
gündem yaratılarak unutturulur.

Ama bu tarz ilişkilerden asla vazgeçile-
mez çünkü kimler ülkeye uyuşturucu soku-
yor, kimler silah sokuyor, kimler yasa dışı
işlerle uğraşıyorsa, devletler bunları mut-

laka ama mutlaka bilir.
Devletlerin bilgisi ve kontrolünün dışında

hiçbir gayri meşru iş uzun soluklu olamaz.
Kontrolün dışına çıkarsa devletler o suç-

luyu uzun süre hapse tıkarlar.
Sedat Peker’e de bu son söylediğim 

yapılacak.
Madem bana hapis yolu göründü berabe-

rimde birilerini de götürüp geçici bir temiz-
lik yapayım diyor.

Dünya üzerisinde o kadar çok örnekleri
var ki… Amerika, demokrasinin en geliş-
miş hali ile yönetilirken mafya-devlet kar-
maşası orada da vücut buluyor. 

Dünyadaki devletlerin büyük bir çoğunlu-

ğunda olmazsa olmaz olan ADALET yok.
Güçlünün haklı olduğu adaletsiz bir dün-
yada yaşarken, birileri ayağına basınca ba-
ğırıyorsa “Daha önce nerdeydin abi” derler.

Çözüm, güçlü de olsan güçsüz de olsan
haklıyı ve adaletli olanı savunarak yaşa-
maktır. Tüm dünya pisliği içinde temiz ka-
labilmek ancak adaletli, karakterli ve
merhametli insanların işidir. Ben çalarak,
çırparak görevini menfaati için kullananla-
rın evrimlerini tamamlayamamış hayvanlar
olarak görürken, Temiz kalabilen insanlara
selam olsun diyorum…

Aklınızı açık tutun.

Türkiye’mizin yeni kir sökücü 
deterjan markası Sedat Peker! Kanun GÖÇER

HAYATIN SÜZGECİ

kanungocer1@gmail.com

YANIYORUM DEDİM; GÜLDÜ, SİGARA İÇTİ!

Oldu ZaNNedıP
bırakıP GıTTı!

Yakalandıktan sonra tutuklanan eşi
Ekrem Aydın'ın müebbet hapis ce-
zası almasını isteyen Aydın, "Kor-
kuyla yaşıyorum, bir daha başıma
gelmesini istemiyorum" diye ko-
nuştu.  Aydın'a yanık bası elbisesi ta-
sarlayan klinik destek temsilcisi
Kutay Katar, "Yanık bası giy-
sisi üretimi sağlıyoruz.
Hastamız bize yanık
bası giysisi ihtiyacı
ile geldi. Sonra-
sında durumun-
dan bahsetti.
Hastamız
maalesef uzun
süre bası giy-
sisi kullanmak
zorunda ki ya-
nıkları iyileşme
sağlasın, ten
rengi açılsın. Nor-
mal hayatına geri dö-

nebilsin. Maliyetli bir ürün. Bu ürü-
nün masraflarını tanıdığımız hayırse-
ver bir vatandaşa ilettik. Kendisi de
seve seve yardımcı olacağını söy-
ledi. Konuyla yakından ilgileniyoruz.
Hastamızla sürekli kontak halinde
kalacağız. Kıyafetin içinde yanık

alanlarına konuşlandırılmış si-
likon kumaş var. Silikon

kumaş nem dengesini
sağlıyor. Yanık

alanlarının bağ
dokularının gev-
şemesini sağlı-
yor. Isıyla
birlikte ısıyı ar-
tırarak kıyafetin
dış yüzeyindeki
basınçla birlikte

orada oluşan ka-
barıklıkların iyileş-

mesini sağlıyor"
ifadelerini kullandı.

KORKUYLA YAŞIYORUM

Ekrem Aydın’ın
müebbet hapis
cezesı almasını
istediğini anlatan
Ayşe Aydın, “Böyle
kötü bir insanın
en ağır cezayı
almasını bir
daha asla toplum
içine girmesini
istemiyorum”
diye konuştu.

Filistin’e 10 TIR yardım 
Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Mısır’a giderek, Gazze yardımlarının
hızlandırılması için bir dizi görüşme yaptı. Filistinlilerin istediği küçük 
ambulanslardan ikisinin teslim edildiğini belirten Dr. Kınık, "10 TIR’lık
yardım konvoyu da Kahire’de hazırlandı, yola çıkacak" dedi

Türk Kızılay’ın İsrail’in saldırıları
nedeniyle zor günler geçiren Filis-
tinlilere yönelik yardımları sürü-

yor. Yardım çalışmalarını yerinde görmek ve
hızlandırmak için Mısır’ın Başkenti Kahi-
re’de bir dizi görüşme gerçekleştiren Genel
Başkan Dr. Kerem Kınık, 10 TIR’lık ilk insani
yardım konvoyunun Gazze’nin dünyaya açı-
lan iki kapısından biri olan Refah kapısından
girişine yönelik sürecin tamamlandığını 
açıkladı.

Bağış toplandı

Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık bir soru
üzerine çalışmalar hakkında, "Filistinlilerin

son yaşadığı insani dramın ortadan kaldırıl-
masına yönelik başlatmış olduğumuz destek
kampanyasına gelen bağışlarla yürüttüğü-
müz yardım çalışmalarına devam ediyoruz.
10 TIR’lık insani yardım konvoyumuzu
Mısır Kızılayı ile hazır hale getirdik. Konvoy-
daki 6 TIR yaklaşık 2 bin gıda kolisi taşıya-
cak. Diğer TIR’larda ise tıbbi sarf malzemesi,
hijyen kitleri, Milli Eğitim Bakanlığımızın
gönderdiği kırtasiye ve oyun seti gibi malze-
meler olacak" bilgisini verdi. 

2 ambulans verildi

Filistin Kızılayı saldırıların ilk günlerinde Ku-
düs’ün tarihi sokaklarına girebilecek nitelikte

küçük ambulanslara
ihtiyaçlarının oldu-
ğunu bildirmişti. Dr.
Kerem Kınık, bu talebe
yönelik olarak 2 ambu-
lansın hemen hazır
edilerek Kudüs’te Filis-
tinlilere teslim edildi-
ğini de açıkladı. Dr.
Kerem Kınık, 20 am-
bulans için de tedarik
anlaşmalarının yapıldı-
ğını, ihtiyaca yönelik
düzenlemelerin ardın-
dan ambulansların
Gazze ve Kudüs’te
kullanılmak üzere Fi-
listinlilere teslim edile-
ceğini bildirdi. DHA

Şimdi içerde 
kuYruk var!

Polis ekipleri, önceki gün saat 19.20 sırala-
rında Ataşehir Küçükbakkalköy Mahalle-
si'nde belediyeye ait giysi kumbarasındaki

kıyafetleri, 2 kişinin araca yüklediklerini fark etti. Ekipler
şüphelilerin yanına giderek, durumu kontrol etmek is-
tedi.  M.D. (30) ve Y.D. (20) isimli şüpheliler ekiplere
kendilerini vakıf görevlisi olarak tanıttı. Durumdan şüp-
helenen ekipler, 2 şüpheli hakkında yaptığı sorgula-
mada M.D.'nin 2019 yılında bisiklet hırsızlığından
arandığını, Y.D.'nin ise çok sayıda suç kaydının bulun-
duğunu tespit etti. Polis, 2 kişiyi olay yerinde gözaltına
aldı. Şüphelilerin aracında yapılan aramada da giysi
kumbarasından alındığı belirlenen çok sayıda giysi ile
çanta içinde tamir ve hırdavat malzemesi ele geçirildi.
Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından dün sevk edil-
dikleri adli makamlarca serbest bırakıldı. DHA

Ataşehir'de ihtiyaç sahipleri için toplanan
belediyeye ait giysi kumbarasından hırsızlık
yapan 2 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına
alındı. Kendisini vakıf görevlisi olarak tanıtan
şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda
çok sayıda giysi ele geçirildi

Yardımları 
bile çaldılar



K oronavirüs salgını nedeniyle alınan
karar doğrultusunda ara verilen
düğün törenleri 1 Haziran'dan iti-

baren yeniden başladı. Cumartesi günü
yeni evlenen çiftler ise soluğu Yıldız Par-
kı'nda aldı. Korsan fotoğrafçılara karşı dik-
katli olunması gerektiğini ifade eden
İstanbul Profesyonel Foto Sanatkarları
Odası Başkanı Dilek Çamcı, parkta korsan
fotoğrafçılara karşı denetime çıktı. Yeni evle-
nen çiftlere fotoğrafçı seçerken vergi mükel-
lefi olmalarına ve bir odaya kayıtlı
olmalarına dikkat etmeleri gerektiğini belir-
ten Çamcı, İstanbul Valiliği ile yaptıkları ça-
lışma sonucu üye kimlik belgelerini
gösteremeyen fotoğrafçıların çekimlerinin
engelleneceğinin altını çizdi.

Kimliğini gösterecek

Korsan fotoğrafçılara karşı dikkatli olun-
ması gerektiğini ifade eden Çamcı, "Bizim
genç çiftlerden isteğimiz şu ki bu mutlu

günlerini görüntüleyen fotoğrafçıların mut-
laka vergi mükellefi olmalarına dikkat etme-
leri. Korsan fotoğrafçıların çektikleri
görüntüler maalesef kaybolabiliyor. Parayı
kaptırdıktan sonra da mutlu günümüzün
albümünü alamıyoruz diyerek mağdur olu-
yorlar. Yeni evlenen genç çiftlerin mağdur
olmamaları için mutlaka fotoğrafçıları sor-
gulamaları gerekiyor vergi mükellefi misiniz
ve mesleki oda kaydınız var mı? Mutlaka
dış çekimlerde odamız tarafından kendile-
rine verilen kimlik kartlarını mutlaka yanla-
rında bulundurmaları gerekiyor. Valilik
makamımızca ilgili birimlere çalıştayda
kimlik belgelerini gösteremeyen fotoğrafçı-
ların çekimleri engelleneceğini öğrendik"
dedi.

İnsanları kandırıyorlar

20 yıldır fotoğrafçılık yapan Ayfer Sevim,
"İnsanları öncelikle en güzel şekilde kandırı-
yorlar. Biz size güzel işler veririz, daha
sonra da fotoğraflar çekiliyor ama ortadan
kayboluyorlar. Sonuç ne oluyor mağduriyet.

Sıkıntılar çok büyük. Söylüyoruz her zaman
odaya kayıtlı fotoğrafçılarla çalışın ki böyle
sıkıntılarla başınız yanmasın” diye konuştu.
Yıldız Parkı'nda yeni evlenen çiftin fotoğraf-
larını çeken Ufku Çevik ise “Korsan fotoğ-
rafçılara geçit vermeyeceğiz. Bunun sonuna
kadar da arkasında duracağız sayın başka-
nımızın öncülüğünde gerek korsan fotoğ-
rafçılar gerek düğün salonlarında çalışan
korsan fotoğrafçılara hepsine gerekli işlem-
leri yapmaya devam ediyoruz. Çekim yaptı-
racakları fotoğrafçının İstanbul
fotoğrafçılar odasında kayıtlı bir belgesi ka-
yıtlı bir üye kimlik kartı var mı bunu sorgu-
lamaları gerekiyor. Bunu sorgulamaları
gerekiyor çünkü o güzel günlerinde mahvo-
labiliyor” dedi. Düğün fotoğraflarını Yıldız
Parkı'nda çektiren Ahmet Akverdi de “Kor-
san fotoğrafçılara karşıyız, halkımızı da bu
konuya özen göstermeleri konusuna davet
ediyoruz. Odaya kayıtlı fotoğrafçılarla çalı-
şıp bu mutlu günlerini ölümsüzleştirsinler.
Biz tercihimizi yaparken odaya kayıtlı olup
olmadığını özellikle sorduk” diye konuştu.    

CENK TÜRKEZER
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Pandemi nedeniyle ara verilen
düğünlerin yeniden başlaması ile 
birlikte cumartesi günleri gelin
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Başkanı Dilek Çamcı, korsan
fotoğrafçılığın önüne geçmek için
Yıldız Parkı'nda denetime çıktı
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O rtaya çıktığı andan itibaren insanlar
devletin ideal modeli hakkında kafa
yormuşlar ve hala yormaya devam edi-

yorlar. İdeal devlet denince elbette ilk akla gelen
isim Antik Çağ filozofu Platon'dur. “Devlet” adlı
kitabında Platon, hocası Sokrates'in devlet üze-
rine söylediklerini temel alarak yine Sokrates'in
dilinden ideal yönetim modelini anlatır. Kitapta,
ideal bir devlet için insanlar niteliklerine göre üç
gruba ayrılır ve her grup bir metal ile tanımlanır.
Yönetici grup altın, savunma gücü gümüş ve iş
gücünü oluşturan kesim de demir veya bronz ola-
rak nitelendirilir. Altın niteliğine sahip grubun,
yani yöneticilerin aristokratlardan oluşması ge-
rektiğini söyleyen Platon, tanrısal aklın temsilci-
leri oldukları için bilgili ve erdemli insanlar
olarak gördüğü filozofların da devlet yönetiminde
mutlaka olması gerektiğine inanıyordu. Aradan
geçen iki bin küsur yıl sonra Platon'un ideal dev-
let modelinin bir türevi Türkiye'de uygulanıyor
desem eminim çoğunuz hadi oradan, hani nerede
bizde filozoflar diye düşünebilirsiniz. Ama Pla-
ton'un yaşadığı çağın filozof anlayışı ile günümü-
zün filozof anlayışı birbirinden çok farklı. Platon
döneminde filozofların, özellikle de kendisinin,
tanrısal bilgiye ulaşma çabaları nedeniyle metafi-
ziğe, dolayısıyla dinsel alana ilgileri çok fazlaydı.
Ayrıca Platon demokrasiden nefret ederdi. Pla-
ton'a göre demokrasi niteliksiz çoğunluğun dev-
leti yönettiği ve düzensizliğin hakim olduğu bir
tür anarşizmdir. Platon için, tek bir kişinin ya da
seçkin bir grubun başta olduğu devlet ideal bir
yönetime sahiptir.

Yukarıda söylediğim üzere Platon'a göre dev-
let soylu aileler ve tanrısal bilgiye sahip erdemli
insanlar (Filozof Kral) tarafından yönetilmeli. Bu
aristokratik, yani seçkinci devlet modeli; kendine
dindar diyen ve alnın secdeye değmesini nere-
deyse en önemli kriter olarak kabul eden İslamcı-
lar tarafından günümüz Türkiye'sinde
uygulanıyor. İktidar partisinde siyaset yapanların
yanı sıra; üst düzey memurlar, diplomatlar, ba-
kanlar ve devlete iş yapan müteahhitlerin tamamı
aynı cenahtan. Bu “seçkin” kesimin dışında ka-
lanlar Platon'un bronz grubu gibi devlet yöneti-
minden ve güvenliğinden uzak tutuluyor.

Şimdi bir defa daha düşünün, Platon'un seç-
kinci devlet modeliyle muktedirin “alnı secdeye
değenler” rejimi arasında ne fark var? Siz bak-
mayın Platon’un ideal devlet dediğine, ne onun
tarif ettiği model ne de mevcut rejim seçkin bir
grup dışında kimse için ideal değil.

Bir önceki yazımda bahsettiğim milliyetçi-mu-
kaddesatçı kesimin kutsallaştırılmış aşkın devlet
algısı, mevcut tek adam rejiminin kurulmasın-
daki önemli dayanaklardan biri olmuştur. Zira bu
anlayışa sahip olanlar sadece devleti değil, devleti
yönetenlerin bile sorgulanmasına ve eleştirilme-
sine şiddetle karşı çıkıyor. Mesela bu kesimin ma-
gazin dünyasındaki temsilcilerinden biri katıldığı
bir televizyon programında iktidara olan deste-
ğini şu sözlerle dile getirmişti: “Ben şu an dibine
kadar yandaşım, ben her zaman devletimin ya-
nındayım, devletimin ve bayrağımın dibine kadar
hizmetkarıyım; halkı tarafından seçilmiş görevli
kim varsa yanındayım...” İfadelerden anlaşıla-
cağı üzere milliyetçi-mukaddesatçılar devletçiliği,
iktidarı koşulsuz olarak desteklemekle eş 
görüyor.

Dünyanın neresinde olursa olsun kutsal devlet
algısının arkasına sığınan iktidarlar yolsuzluk,
hak gaspı ve insan hakları ihlalleri gibi durum-
larda yönetimlerinin sorgulanmasına engel olur-
lar. Kendilerine yönelik yapılan her türlü
muhalefeti hainlik olarak niteleyip muhalifleri
devlete ihanet etmekle suçlarlar. Muhalifler sa-
dece polis ve adliye vasıtasıyla sindirilmez, devlet
düşmanı olarak gösterildiklerinden zaman zaman
galeyana gelmiş iktidar kitlesinin lincine dahi
maruz kalırlar. Bu tür iktidarlar gerginlik ve ça-
tışma politikasından beslenirler. Hem içeride çok
yoğun bir baskı ortamı kurarlar hem de komşu
devletlere karşı agresif politikalar izlerler. Böylesi
iktidarlar insanları taraf olmaya zorlar. Eğer ik-
tidarın herhangi bir politikasını eleştiriyorsan
düşman olarak kabul edilen bir devlete veya ör-
güte hizmet ediyorsundur.

Yine bu tarz rejimlerde bakan ve bürokratlar
herhangi bir konudaki icraatlarını açıklarken
mutlaka liderimizin, başkanımızın veya cumhur-
başkanımızın talimatlarıyla diyerek söze başlar-
lar. Sorumlu oldukları alanlarda icra yetkisi
kalmayan bakan ve bürokratların faaliyet için
mutlaka muktedirden talimat alması gerekir.
Zaten muktedir(ler) de, “bakanıma o konuyla il-

gili talimat verdim” gibi ifadeleri sıkça
kullanarak tüm sistemin sahibinin kendisi oldu-
ğunu herkese gösterir(ler). Söz konusu ifadeler,
halka/yurttaşa/kamuya hizmet eden sistemden zi-
yade kişiye, yani muktedire hizmet eden bir reji-
min kurulduğunun en net kanıtıdır. Dolayısıyla bu
durumda artık devlet denen aygıtın yasalarca be-
lirlenen kamusal otoritesi yerine tek bir kişinin
otoritesinin geçerli olduğu bir sistemden bahsedi-
yoruz. Max Weber bu sistemi “patrimonyalizm”
kavramıyla ifade etmektedir. Her ne kadar
Weber, patrimonyalizmi modernite öncesi kimi
devletlerin iktidar ve tebaası arasındaki emir ve
itaat ilişkisini açıklamak için kullanmış olsa da
günümüzde bazı rejimler için de geçerli bir kav-
ramdır. Günümüz “normal” modern devletle-
rinde birey, toplum ve devlet arasındaki ilişkiler
ve hiyerarşi yasalarla belirlenmişken, patrimon-
yal devletlerde bu durum lider merkezlidir ve
tebaa, muktedirin verdiği emir ve talimatlara
göre hareket eder. Yine modern devletin memur-
ları olan ve Weber'in bürokrasi sınıfı olarak ad-
landırdığı idari görevliler artık birer devlet
görevlisi gibi değil, muktedirin kişisel hizmetkar-
ları gibi iş görürler. Bu nedenle atamalarda liya-
kata değil sadakate bakılır. Atananlar istifa bile
edemez ancak muktedirden aflarını isteyebilirler.

Lider merkezli devletlerde kamu adına yapılan
binalar da toplum yararı için değil muktedirin ki-
şisel zevkine ve siyasal ihtiyacına göre yapılır.
Mesela Ankara'da yapılan ve iktidar çevresince
külliye olarak adlandırılan saray hakkında; “ken-
disi için değil devlet için yaptırdı, devlete prestij
sağlıyor” deniyor. Ne denirse densin dünyadaki
tüm saraylar muktedirler tarafından kendileri
için yaptırılır. Saraylar tıpkı evler gibi kişiseldir.
Evlerden tek farkı büyük ve şatafatlı olmalarıdır.
Ev gibi saray da sahibinin arzu, istek ve dünya
görüşüne göre inşa edilir. Mobilyasından perde-
sine kadar tüm eşyalar tek bir insanın veya hane
halkının zevkine ve ihtiyaçlarına göre seçilir. Öte
yandan saray sadece muktedirin kişisel zevkinin
bir yansıması değil aynı zamanda iktidarda kalı-
cılığının da simgesidir.

Kalıcılık demişken bu arzuyla bağlantılı ola-
rak iktidar çevresinde muktedir giderse devlet
çöker söylemi çok sık dillendiriliyor. Muktedir gi-
derse devlet çöker düşüncesi bir anlamda doğru-
dur. 19 yıldır tüm kurumsallaşması mevcut tek
adamın arzusuna hatta kişiliğine göre inşa edilen
bu rejim, muktedir gidince yıkılmaya mahkum-
dur. Zira şahsa özel bu rejim, sahibi gidince onun
boşluğunu dolduracak aynı kişilikte ikinci bir
insan olmadığı için mecburen değişecektir, söz
konusu değişim doğal olarak iktidar çevresince
yıkım olarak görülmektedir. Mevcut rejimde tüm
sistem tek bir kişiye göre inşa edildiğinden tıpkı
padisa̧h/sultan/kral değişimlerinde tum̈ siyasal
sistemin krize girmesi gibi, muktedirin de yok-
luğu bu yeni rejimde ciddi bir krize yol açacaktır.
Düşünsenize neredeyse sahip oldukları tüm yetki-
leri muktedire borçlu olan yığınla üst düzey
memur var. Sistem  değişmese ve tek adam re-
jimi sürdürülse bile muktedirin yerine başka birisi
geçtiğinde kendisini eski muktedirin hizmetine
adamış bu borçlu kitle yeni muktedire itaat ede-
cek mi? Sistemin sürdürülebilmesi için gelen
muktedir eskisinin yerine kendisine sadık yeni bir
kadro oluşturmak zorunda kalmayacak mı? Yeni
kadronun işi öğrenmesi ve göreve hazır olması
zaman almayacak mı? Bu hazırlık süreci devlet
için bir yönetim zafiyeti oluşturmayacak mı?

Devlet, insanların mutluluğunu, refahını ve gü-
venliğini sağlayan siyasal bir araç olarak değil
de; kendisine koşulsuz itaat edilen kutsal bir
amaç olarak görülürse yurttaş değil tebaa olunur.
Böyle bir devlet anlayışı şimdiki tek adam rejimi-
nin önemli müsebbiplerinden biridir. Tek adam
rejiminin en büyük sorunu ise devletin kamusal
niteliğinin yok edilip, muktedir her kimse onun
şahsında devletin kişiselleştirilmesidir. Kişiye özel
devletler oturmuş bir sistemden yoksun bırakıl-
dığı için muktedirin kişiliğine ve ruh haline göre
değişen bir politikayla ülke yönetilmeye çalışılır,
bu da hiç bitmeyecek krizlere neden olur. Ayrıca
mevcut muktedirden çok memnun olunsa bile, bir
sonraki muktedirin nasıl bir kişiliğe sahip olaca-
ğının ön görülemeyeceği ve değişen her muktedi-
rin aslında yeni bir rejim anlamına geleceği de
unutulmamalı.

Devlet (2)
Cehan Suvari
damgaweb@gmail.com

ceyhansuvari@gmail.com

Yıldız Parkı'nda denetimde bulunan İstanbul Profesyonel Foto Sanatkarları Odası Başkanı Dilek Çamcı, "Valilik makamımızca ilgili
birimlere çalıştayda kimlik belgelerini gösteremeyen fotoğrafçıların çekimleri engelleneceğini öğrendik" dedi. 
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Mobil ekipler
aşılama yaptı

Maslak Atatürk Oto Sanayii'nde
mobil aşı ekiplerince koronavirüs
aşılaması başladı. Sarıyer İlçe
Sağlık Müdürü Dr. Nilüfer
Ataoğlu, "Bizim hedefimiz bugün
500 aşı yapmak ama bu sayı
yoğunluğa göre artacaktır" dedi

sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın
organize sanayi bölgelerinde mobil
ekiplerle aşı çalışmalarının başlaya-

cağı açıklamasının ardından bu sabah Maslak
Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde aşılamalar baş-
ladı. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü koordinas-
yonunda Sarıyer İlçe Sağlık Müdürlüğü mobil
aşı ekipleri, Maslak Atatürk Oto Sanayi Site-
si'nde çalışanları aşılamaya başladı. Gün içeri-
sinde 500 aşılanma yapılması planlandı ancak
yoğunluğa göre bu sayının artacağı belirtildi.
İstanbul Oto Sanatkarları Esnaf Odası bina-
sında yapılan aşılamalar akşam saat 16.00'ya
kadar, önümüzdeki 1 hafta boyunca sürecek.

Hedef günde 500 aşı

Sarıyer İlçe Sağlık Müdürü Dr. Nilüfer Ata-
oğlu, aşılamalar hakkında bilgi verdi. Ataoğlu,
"Bugün Sayın Bakanımız Fahrettin Koca'nın
açıklamış olduğu gibi SGK kaydı olan vatan-
daşlarımız organize sanayi bölgelerinde mobil
ekiplerle aşılanıyor. Bugün Sarıyer'deki Maslak
Atatürk Oto Sanayi Sitesindeyiz. Buradaki va-
tandaşlarımızı yerinde aşılıyoruz. Sanayi site-
sinde çalışan bütün meslek grupları SGK
kaydı olan hepsine aşılama yapıyoruz. Yoğun-
luk beklediğimizden çok daha fazla. Hepsi bir
an önce aşı olmak istiyor daha rahat bir
yaşam sürmek için. Herkesi aşı olmaya davet
ediyorum. Bizim hedefimiz bugün 500 aşı
yapmak ama bu sayı yoğunluğa göre artacak-
tır" diye konuştu.

Aşılananlar memnun

Aşı olan Emirhan Ay, "Çok iyi oldu. Bu aşı sa-
yesinde rahatça dolaşabileceğiz gibi gözükü-
yor. Randevuyu bugün aldım. Daha yeni sıra
geldi. Hemen aşıyı oldum. İnşallah herkes
hemen aşılanır rahat rahat dolaşırız" dedi. Bir
başka kişi ise, "Hiç acı yok. Hissetmedim bile.
Hayırlı olsun diyelim. Ben artık rahatça ak-
şamları dışarı çıkmak istiyorum. Gezmek toz-
mak istiyorum. İyi oluyor bence. 20
yaşındayım. Yaş grubu düştükçe daha iyi ola-
cak" şeklinde konuştu. DHA

Evimin içerisi lağım kokuyor
İstanbul'da sağanak yağış nede-
niyle yollar göle dönerken, Kadı-
köy'de çok sayıda ev ve işyerini su

bastı. 19 Mayıs Mahallesi Cemil Akdoğan
sokaktaki birçok bodrum katı suyla doldu.
Olay yerine itfaiye ve İSKİ ekipleri sevk
edildi. Evlerini su basanlar, kendi imkânla-
rıyla tahliye çalışması yaptı. Eşyaları kullanı-
lamaz hale gelen apartman sakinleri duruma
tepki gösterdi. Evin içi suyla dolan Çiçek
Okay, "Sel bastı. Daha
önce birkaç defa daha bas-
mıştı. Her seferinde arıyo-
ruz. Kimse ilgilenmiyor.
Kredi çekip eşya aldık.
Yine su bastı. Çocuklarım
perişan oldu. İçerisi lağım
kokuyor" diye konuştu. İş-
yeri sahibi Hüseyin Akçıl,
"Bodrum katı su bastı. Ka-
nalda tıkanma olduğunu
söylüyorlar. Yağmur da ya-
ğınca birkaç tane binanın
da bodrum katına su bastı"
dedi.

Tıkanan rögar açıldı

Üsküdar'da da kuvvetli
yağmur sonrası bir binanın
bahçe su altında kaldı.

Bulgurlu Mahallesi Kurudere Sokak'ta röga-
rın tıkanmasıyla bir binanın bahçesine su
bastı. Bina sakinleri durumu itfaiye ve İSKİ
ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine
gelen itfaiye ekipleri su basan bahçede su
tahliyesi yaptı. Tıkanan rögarı İSKİ ekipleri
açtı. Bina sakini Saadet Değerli, “Su içeriye
girmeden kurtardık. Bu kadar su içeriye nasıl
girmedi şaşkınım. Su eve girseydi perişan
olurduk" şeklinde konuştu. DHA

Muhtarla bir araya geldi
EsEnyurt Belediye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt, Piri
Reis Mahallesi Muhtarı Ab-

dulkadir Sarıdede, Barbaros Hayrettin
Paşa Mahallesi Muhtarı Gülşah Güler,
Yeşilkent Mahal-
lesi Muhtarı
Ahmet Fidan,
Cumhuriyet
Mahallesi Muh-
tarı Celal Turan
ve Gökevler Ma-
hallesi Muhtarı
Sadık Arslan ile
bir araya geldi.
İlçe sorunlarının

konuşulduğu ziyarette, Fen İşleri Mü-
dürü Mustafa Yolcu, Park ve Bahçeler
Müdürü Erdinç Akyürek ve Temizlik İş-
leri Müdürü Ziya Seymen de Başkan
Bozkurt’a eşlik etti. Bağlarçesme Mahal-

lesi'nde yapımı
devam eden
kütüphane in-
şaatını incele-
yerek bilgi
alan Başkan
Bozkurt çalış-
maların hız-
landırılması
talimatını
verdi.
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elekTriğin yenilenebilir enerji kaynakların-
dan üretildiğini belgeleyen uluslararası serti-
fikasyon sistemi I-REC’i müşterileri için

temin ettiklerini kaydeden CK Enerji Grup Koordina-
törü Utku Guruşçu, "Toplumun hemen her kesiminde
sürdürülebilirliğe verilen önem artıyor. Türkiye’de
enerji sektörünün öncü kuruluşu olarak, bu süreçte de
müşterilerimizin yanında yer alıyor, çevresel sürdürüle-
bilirlik politikalarına destek veriyoruz. Üretilen her
birim elektriğin, kaynağından başlayarak takip edilme-
sini ve nihai tüketiciye kadar izlenebilmesini sağlayan
Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikasını (I-REC)
CK Enerji olarak müşterilerimiz için temin ederken
yeşil enerjinin her geçen gün öne çıkmasını sağlıyoruz.
Bu kapsamda iş birliği yaptığımız Kanyon, 2021 yı-
lında tükettiği elektriğin tamamını yenilenebilir enerji
kaynaklarından, güneşten karşılayacak" diye konuştu.

Karbon emisyonu sıfırlanacak

Sertifika ile ilgili değerlendirmede bulunan Kanyon
Genel Müdürü Tuncer Kınıklı ise konuyla ilgili "Çevre-
sel sorumluluk bilinciyle daha çevreci ve daha yeşil bir
şirkete dönüşme arzumuz aslında Kanyon daha tasa-
rım aşamasındayken başladı. Bugün Kanyon’un 15.
yılı ve ilk günden itibaren çevresel tehditlerin farkınday-
dık. Geçtiğimiz bu süre içerisinde belirli bir program
çerçevesinde çeşitli uygulamalar geliştirerek, çalışmala-
rımızı enerji, su, çevre, şirket içi çalışma grupları ve ser-
tifikasyon başlıkları altında yoğunlaştırdık. Bu konuda
üstümüze düşen her ne varsa öncü olmaya özen gös-
terdik. Özellikle 2016 yılından itibaren sürdürülebilirlik
konusunu çok daha merkezimize alarak bu konuda
önemli adımlar attık. Atmaya da devam ediyoruz.
Hatta sürdürülebilirlik konusunda en önemli adımın
bunu şirket kültürüne yaymak olduğuna inandığımız
için kendi bünyemizde yeşil yakalı çalışanlar istihdam
etmeye başladık. Bugün hala buradan çıkan birçok
proje ve öneri değerlendirilerek hayata geçirilmeye
devam ediyor. CK Enerji ile başlattığımız bu projede
ise 2021 yılındaki elektrik tüketiminin tamamını güneş
enerjisinden karşılayacağımızı taahhüt ediyoruz. Bu
sayede yıl içindeki tüm karbon emisyonumuzu sıfırla-
mış olmayı hedefliyoruz" dedi.

Serbest tüketici alınabiliyor

RECs International tarafından geliştirilen I-REC (Ye-
nilenebilir Enerjisi Sertifikası), elektriğin yenilenebilir
enerji kaynaklarından üretildiğini belgeleyen uluslar-
arası sertifikasyon sistemini ifade ediyor. Güneş, rüz-
gâr, hidroelektrik, jeotermal ve biokütle gibi
yenilenebilir enerji tesislerinde üretilen her 1 MWh
elektrik karşılığında bir sertifika oluşturuluyor. I-REC
sahibi olmak için belirli gereklilikleri yerine getiren üre-
tim tesisleri, I-REC tarafından oluşturulan veri taba-
nına kaydolarak üretimlerine karşılık gelen yenilenebilir
enerji sertifikalarını elde ederken elektrik üretim veya
satış şirketleri de bu sertifikaları elektrikten ayrı olarak
satma hakkına sahip olabiliyorlar. Yıllık tüketimi bin
200 kWh ve üzerinde olan serbest tüketicileri I-REC
sertifikası için başvuru yapabiliyor.

83 milyar dolar ile Cumhuriyet 
tarihinin en yüksek ilk 5 aylık ihra-

cat rakamına ulaşıldığını ve çelik
sektörünün 1 milyar 745 milyon
dolarla, tarihinin en yüksek aylık

ihracatını gerçekleştirdiğini belirten
AS Steel Yönetim Kurulu Başkanı

Erkan Sezer, “Kotaların esnetilmesi
veya kaldırılması yönünde girişim-
lerde bulunulması ve sektörün des-

teklenmesi gerekmektedir” dedi

T ürkiye’nin küresel ham çelik üretiminde
geçen yıl yüzde 6’lık bir büyüme göstere-
rek 35,8 milyon tonluk üretim gerçekleş-

tirdiğini belirten AS Steel YKB Erkan Sezer,
“Brüksel merkezli Dünya Çelik Birliği (Worlds-
teel) verilerine göre ise bu büyüme, Türkiye’yi
8’inci sıradan 7’nciliğe yükseltmiş oldu. Türk fir-
maları olarak Türkiye’deki üretimlerimizi artır-
mak üzere yatırımlarımıza hız verdik. 2020 yılı
sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada zor bir yıl
olmasına rağmen yatırımlarımıza hiçbir zaman
ara vermedik. Bizi bu noktaya taşıyan üretimi-
mize bu dönemde de hiç ara vermedik. Türk çelik
üreticileri olarak küresel işlerimizdeki başarıları-
mız ile tüm dünyada yakından takip ediliyoruz”
dedi. İhracatçılar olarak ihraç fiyatlarının hedef-
lenen seviyeye çıkması için salgın hastalıklar dö-
neminde devlet desteklerinin artırılması
talebimizi iletiyoruz” diyen Erkan Sezer şu ifade-
leri kullandı: “Demir çelik sektörü en büyük pa-

zarları olan Amerika ve Avrupa’da 2018 yılından
bu yana korunmacı önlemler sebebiyle zor dö-
nemler geçirmekteyiz. Amerika'ya ihracatımızda
çelik ürünlerine yüzde 25, alüminyum ürünlerine
yüzde 10 ilave vergi uygulamakta, Avrupa Birli-
ğine çelik ihracatında ise uygulanan korunma
önlemi kapsamında kota aşımı durumunda
yüzde 25 oranında ilave vergi ödenmekte. Kota
uygulamasının 30 Haziran'da son bulması bekle-
nirken Avrupalı çelik üreticilerinin kotaların 3 yıl-
lık korunma önleminin bitiş tarihi olan 30
Haziran'dan itibaren devam ettirilmesi baskısı
devam etmekte. Benzer şekilde İngiltere'nin kota
uygulamasının devam edeceğine yönelik ön karar
da yayınlandı. İlave vergilerin ve kotaların devam
etmesi Türk çelik üreticileri açısından olumsuz-
luğa neden olmaktadır. Kotaların esnetilmesi
veya kaldırılması yönünde Bakanlık nezdinde gi-
rişimlerde bulunulması, ayrıca çelik sektörünün
bu ağır şartlarda Türkiye'nin en önemli ihraç ka-
lemlerinin ön sıralarında yer alması sebebiyle de
mutlaka desteklenmesi gerekmektedir.”

Destek verilmesi iyi olacak

Türkiye'de çelik üretiminin çoğunluğunun hurda-
dan yapıldığını, geri dönüşüm ve döngüsel eko-
nominin en yoğun uygulandığı sektörlerden biri
olduğunu ifade eden Sezer, ”Bu çerçeveden ba-
kıldığında cevher ile üretime kıyasla daha çevre
dostu bu üretim tarzının, ayrıca yeşil üretime ge-
çişin önem kazandığı bu dönemde kömür alter-
natifi kaynakların kullanılmasıyla yeşil üretim
yatırımlarına da destek verilmesi faydalı olacak-
tır” diye konuştu.

İhracat performası çok iyi

Sektörün ihracat performansını da değerlendiren
Sezer, “Çelik sektörü, mayıs ayında gerçekleştir-
diği 1 milyar 745 milyon dolarlık ihracatıyla dış
ticarette ekonomiye en çok katkı sunan üçüncü
sektör oldu. Çelik fiyatlarındaki artışın da etki-
siyle bu ay ihracatta üçüncü sıraya yükseldik. Bu
ivmenin yılın kalan döneminde artarak devam
edeceğini öngörüyoruz. Sürdürülebilir ihracat
adına gerçekleştirdiği çalışmaları aralıksız sürdü-
ren çelik sektörü, Türkiye’nin toplam ihracatına
katkı vermeye devam ediyor. Üretim ve istihdam
odaklı çalışan sektörün mayıs ayı ihracatı 1 mil-
yar 745 milyon dolar olarak hesaplandı. Bu
rakam, sektörün dış ticarette ülke ekonomisine en
fazla katkı veren üçüncü sanayi kolu olması anla-
mına geliyor. Bu nedenle desteklerin artırılması
gerekliliğine dikkat çekmek istemekteyiz” dedi.

Yukarı yönlü revize edildi

Sektör ihracatında yaşanan yukarı yönlü ivmenin
yılın geri kalanında da devam edeceğini öngör-
düklerini vurgulayan Erkan Sezer, “Çelik fiyatla-
rında yaşanan artışın etkisiyle bu ay ihracatta
üçüncü sıraya yükseldik. İhracatta mayıs ayında
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 114’lük bir
artış yakaladık. Bu rakamla birlikte tarihin en
yüksek aylık ihracatına ulaştık. Dünyada özellikle
çelik fiyatları artış gösterdi ve bu aydan sonra da
teslimatlar daha da hızlandı. Tüm bunlar ihracat
rakamlarımızı olumlu anlamda etkiledi. 2021 yıl
sonu hedeflerimizi küresel olarak normalleşme
beklentileri kapsamında Türk çelik üreticileri ola-
rak ihracatımızı miktarda yüzde 10 artışla 23 mil-
yon tona ulaştırmak ve değerde ise yüzde 40'a
yakın yükselişle 17,5 milyar dolar seviyelerinde
gerçekleştirmek olarak belirledik” dedi. DHA

Kuraklık samanı vurdu
Türkiye’nin, 38 bin 873 kilometrekare
yüzölçümüyle en büyük kenti olan, yıllık
ortalama 2,5 milyon ton buğday üretilen

Konya'da, bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle ekili
alanlarda önemli ölçüde verim kayıpları yaşandı.
Sulak arazilerde ürün kayıpları yüzde 30'ları bulur-
ken, kıraç arizelerden ise neredeyse hiç verim alına-
madı. Ürün kaybı, hayvancılıkla uğraşan çiftçileri
de zora soktu. Besicilerin geçen yıl 500 liraya aldık-
ları samanın balyası bu yıl 800-900 liraya yük-
seldi.Türkiye’de 41 şehrin kuraklıkla karşı karşıya
olduğunu söyleyen Karatay Ziraat Odası Başkanı
Rıfat Kavuneker, “Bu yıl görülen kuraklığın sonuç-
larını arazide görüyoruz” diye konuştu.

Ihlamur ekonomiye katkı veriyor
Orman Genel Müdürlüğü’nce (OGM) ıhlamurun yıllık olarak orman köylüsüne yaklaşık
5 milyon TL, ülke ekonomisine ise, yaklaşık 30 milyon TL katkı sunduğu bildirildi

OGM’den yapılan yazılı açık-
lamada, özellikle soğuk algın-
lığı ve öksürüğe iyi gelen

ıhlamurun, ekonomik açıdan da önemli
bir kazanç sağladığı belirtildi. Açıkla-
mada, tıbbi ve aromatik bitkilerden biri
olan ıhlamurun yetiştiriciliğin yaygınlaş-
tırılması için çalışmalar yürütüldüğü,
2021 yılında ürettiği 950 bin ıhlamur fi-
danının 750 bininin toprakla buluştuğu
ifade edilerek, “Özellikle kış mevsiminde
girmediği evin olmadığı ıhlamurun üre-

timi Marmara ve Karadeniz bölgele-
rinde yoğun olarak görülüyor. Türki-
ye’de Yalova, Bursa, Tekirdağ, Sakarya,
İstanbul, Karabük, Balıkesir, Artvin,
Zonguldak, Kocaeli, Düzce, Çanakkale,
Bartın ve Samsun’da ıhlamur yetiştirici-
liği yapılıyor. Özellikle Bursa Karacabey,
ıhlamur ormanları ile öne çıkıyor. Ihla-
mur üretimini desteklemek için envanter
ve planlama çalışmaları yürüten OGM
verilerine göre, Türkiye ormanlarında
2020 yılı sonu itibariyle 22 bin hektar

alanda 385 ton faydalanılabilir ıhlamur
bulunuyor. Türkiye İstatistik Kurumu
(TUİK) verilerine göre 2020 yılı sonu iti-
bariyle Arjantin, Dominik Cumhuriyeti,
Mısır, Almanya, ABD, Polonya başta
olmak üzere 39 farklı ülkeye 167 ton ıh-
lamur ihracatına karşılık 1 milyon 470
bin 261 dolar döviz girdisi sağlandı. Ih-
lamurun 2020 yılı itibariyle orman köy-
lüsüne yaklaşık 5 milyon TL, ülke
ekonomisine ise yaklaşık 30 milyon
TL’lik katkı sundu” denildi.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN:
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz tapunun Esenyurt İlçesi, Esenyurt Köyü 2335 ada 15 parselinde
kayıtlı olup, adres olarak; Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi, Hacı Bayram Veli Caddesi ile irtibatlı 1871.
Sokak, No:16 bodrum kat D:1 adresinde yer almaktadır. Yerinde yapılan incelemede dairenin plan itibariyle;
giriş holü, salon, mutfak, bir oda ve banyo tuvaletten ibaret olduğu tespit edilmiştir. Daire giriş kapısı çelik
kapı, oda kapıları Amerikan kapı, zeminler laminant parke, ıslak alanlar seramik, duvarlar saten boya, tavan-
lar kartonpiyer, pencereler pvc'dir. Daire doğalgaz kombilidir. Dairede kiracı ikamet etmektedir. Daire takriben
brüt 60.00 m2 kullanım alanına sahiptir. Bina ortak alanları ve merdivenler bej mermer, merdiven korkulukları
alüminyumdur. Satışa konu taşınmaz ilçe merkezine nispi mesafede olup, alışveriş noktalarına, çarşı pazara,
toplu taşım araç duraklarına yürüme mesafesindedir. Alt yapı sorunu çözüme kavuşturulmuş gelişmekte olan
bir bölgede yer almaktadır. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. E-5 Karayolu ve TEM otoyoluna çıkış
imkanına sahiptir. Yakın çevresinde alışveriş merkezleri ve toplu konut tipi yapılaşmalar mevcuttur. Alışveriş
merkezleri servis araçları ile bölgeye hizmet verilmektedir. E-5 asfaltına nispi uzaklıktadır.
Adresi : Mehterçeşme Mahallesi, Hacı Bayram Veli Caddesi, 1871. Sokak, No:16,

Bodrum Kat, D:1  Esenyurt / İSTANBUL
Yüzölçümü : 186,99 m2  
Arsa Payı : 8/100
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli imar planında Bitişik Nizam 5 kat konut alanında kaldığı

belirtilmektedir.
Kıymeti : 100.000,00 TL
KDV Oranı : %1
1. Satış Günü : 05/08/2021 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 06/09/2021 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri    : Mezat Salonu - Ekinoba Mah. Londra Asfaltı Yan Yol, (Adliye Yanı,

Aymerkez Karşısı) BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma tarihin-

den önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artır-
mada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini
geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırma-
dan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif veri-
lebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları
toplamını  ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa
satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek
üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, ta-
şınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı
üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve
akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve gi-
derlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde
hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin
feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer
zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca
hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği 
takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca
bilgi almak isteyenlerin 2018/4141 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.14/06/2021
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir. 

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1393895)

T.C. BÜYÜKÇEKMECE
3. İCRA DAİRESİ 2018/4141 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

IHRACATTA
REKOR GELDI

Güneş enerjisi
tüketen AVM
İstanbul Avrupa Yakası'nda faaliyet gösteren
Kanyon AVM, sıfır karbon emisyonu hedefi ile
CK Enerji iş birliği ile Uluslararası Yenilenebilir
Enerji Sertifikası (I-REC) aldı. Bu sertifika ile
2021 yılında 20 milyon kilovatsaatlik elektrik
tüketiminin tamamını "güneş" enerjisinden
karşılayacağını taahhüt etmiş oldu
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akırköy 2. Ağır Ceza Mahke-
mesi'nde görülen ilk duruş-
mada, hakkında 'Tasarlayarak

eşini kasten öldürmeye teşebbüs' ile
3 kişiyi 'Tasarlayarak öldürmeye te-
şebbüs ' suçlarından 52 yıldan 80
yıla kadar hapis cezası istenen tu-
tuklu sanık Süleyman Kiraz ile
müştekiler ve taraf avukatları hazır
bulundu. Sanık koca Kiraz, savun-
masında, "Hasan'ın evine gittim.
Kendimi korumak amacıyla silahı
üstüme aldım. Muhammet Keçeci
ile birlikte üçü beş kişi, bana karşı
harekete geçti.  Kendimi savunma-
saydım beni linç edeceklerdi. Mu-
hammet ve Burak silahı görünce
kaçtı, silahı mutfağa girdikten sonra
çektim. Kayınvalidem 'geldi' dedik-
ten sonra ateş ettim, 'Boşanma öyle
olmaz böyle olur' şeklinde bir ifade
kullanmadım. Eşime doğru ateş
ettim, Yıldız ve Güzel kendilerini
önüne attıkları için yaralandı. Ken-
dimi savundum, üstümde silah ol-
masaydı, benim oradan ölüm
çıkardı" diye konuştu.

Hoca yüzünden oldu

Sanık Kiraz savunmasının deva-
mında; "Kayınçom Hasan, 'Enişte
bu iş böyle olmaz ben sizi bir ho-
caya baktırayım' dedi. Daha sonra
beni aradı, 'Sizin eve bir bayan geli-
yormuş, o sizi okutmuş' dedi. Ha-
san'la hocanın yanına gittik,
benden 7-8 yaşlarında bir çocuğun
kimliğini istedi. Kızımın kimliğini
verdim, daha sonra hoca, 'Sizde

yedi, sekiz yıldır büyü var' dedi.
Nereden biliyorsun diye sordum.
'Ben her şeyi biliyorum, ben ister-
sem senin hayatını alt üst ederim'
dedi. Benim başıma bunları hoca
açtı. Hoca yüzünden bunlar oldu"
dedi.

Sanıktan şikayetçiyim

Boşanmak istediği eşi tarafından
yapılan saldırıdan yaralı kurtulan
Şengül Kiraz da ifadesinde, "Anne-
min yanındaydım. Ailece oturuyor-
duk. Süleyman geldi. Mutfağa
gelip silahını sağ tarafındaki keme-
rinden çekerek, 'Hasan'ın da oca-
ğını söndüreceğim' diyerek, Yıldız'a
ateş etti. Sonra anneme döndü ateş
etti, içerideki çocuklar silah sesini
duyunca bağırarak, mutfağa doğru
geldi. Silahı çocuklara doğrulttu,
çocuklar geri kaçtı, kendimi can
havliyle balkona attım. Arkamdan
'Boşanma öyle olmaz böyle olur'
diyerek, mermi sıktı, vurulduğumu
göğsümden kan fışkırınca anladım,
yere yığıldım. Sanıktan şikayetçi-
yim" şeklinde konuştu.

Kurşun karaciğerimde

Yenge Yıldız Keçeci de "Süleyman
Kiraz, bana doğru nişan aldı, yere
düştüm. Midem delindi, dalağım
alındı, omuriliğim hasar gördü, ka-
burgalarım kırıldı, kolum sakat
kaldı, akciğerlerim delinmiş. Kur-
şun hala karaciğerimde duruyor.
Doktorlar, ölüm riski olacağını
söylediler, kurşunu çıkarmadılar.

Sanık bizim evimize geldiğinde ben
yemeğini, hizmetimi eksik etmez-
dim, kendisinden şikayetçiyim, en
ağır şekilde cezalandırılmasını isti-
yorum. Çünkü suçsuz, günahsız
yere bize kurşun sıktı, öldürme kas-
tıyla ateş etti" dedi.

Siz bu silaha dua edin

Çorum'da ikamet ettiğini, olay gü-
nünden 2-3 gün önce
çocuklarını ziyaret etmek için İs-
tanbul'a geldiğini anlatan anne
Güzel Keçeci ise, "Süleyman geldi,
kendisine 'Gel yavrum, sana kur-
ban olurum' dedim. Belinden sila-
hını çekti, gelinim Yıldız'a ateş etti.
'Biz sana ne yaptık niye ateş edi-
yorsun?' dedim, bu sırada bana
ateş etti, şikayetçiyim" ifadelerini
kullandı. Şikayetçilerden Muham-
met Keçeci, "Silahı göğsüme doğru
tuttu, tetiğe bastı ama silah ateş al-
madı, sonra tekrar bastı. İçeriye
doğru kaçtım. 'Siz bu silaha dua
edin' dedi, daha sonra evden çıkıp
gitti. Bu olaydan önceki günlerde
de eniştem halam Şengül'e, 'Sen
benden boşanırsan seni kurşuna
boğarım' şeklinde mesaj atıyordu"
dedi. İfadelerin ardındansöz alan
sanık, "Dışarıdan yargılanmak isti-
yorum" diyerek tahliyesini talep
ederken, mahkeme heyeti, Şengül
Kiraz'ın olaydan sonra gördüğü te-
davilere ait raporların istenmesine
ve adli tıp raporu düzenlenme-
sine karar vererek, duruşmayı
erteledi. DHA

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1384964)

MSÜ KHO KULELİ YERLEŞKESİ KOMUTANLIĞI 1977-SPO-BET-023 ALBÜM NUMARALI
FAZLI ÜNALTAY SPOR SALONUNUN ÇATI VE ELEKTRİK ONARIMI

MİLLÎ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

MSÜ KHO KULELİ Yerleşkesi Komutanlığı 1977-SPO-BET-023 Albüm Numaralı Fazlı Ünaltay Spor
Salonunun Çatı ve Elektrik Onarımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine
göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak-
tır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İKN : 2021/295823
1-İdarenin
a) Adı : MİLLÎ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

MSB BAĞLILARI
b) Adresi : KONAKLAR MAHALLESİ ORG.İZZETTİN AKSALUR CAD. 1 34330

YENİLEVENT BEŞİKTAŞ/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 2123980100 – 2123980125
ç) İhale dokümanının görülebileceği: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
ve e-imza kullanılarak indirilebileceği 
internet sayfası
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : MSÜ KHO KULELİ Yerleşkesi Komutanlığı 1977-SPO-BET-023 

Albüm Numaralı Fazlı Ünaltay Spor Salonunun Çatı ve 
Elektrik Onarımı.

b) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Kalem Yapım İşi 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari  
şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : KHO Kuleli Yerleşkesi K.lığı ÜSKÜDAR/İSTANBUL
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 75 (YetmişBeş) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 8 gün içinde 

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 24.06.2021 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : MSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI YENİ
(e-tekliflerin açılacağı adres) LEVENT/BEŞİKTAŞ/İSTANBUL
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara
ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 
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, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Tica-
ret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazete-
leri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay
defteri) 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 işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla his-
sesine 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 korundu-
ğunu gösteren 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 deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50
oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
BIII KATEGORİSİNE GİREN HER TÜRLÜ İNŞAAT İŞLERİ VE TEKNİK ÖZELLİK ARZ ETMEYEN YAPIM
İŞLERİ BENZER İŞ KAPSAMINDADIR.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
TMMOB KAYITLI İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ FAKÜLTESİ MEZUNİYET BELGESİ
TMMOB KAYITLI ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ FAKÜLTESİ MEZUNİYET BELGESİ
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza
kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin 
e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 
yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir. 
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür. 
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri,
Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
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Esenler'de boşanmak isteyen 35 yıllık eşi ile kayınvalidesini ve eşinin 
yengesini vurarak yaralayan Süleyman Kiraz, 80 yıl hapis cezası istemiyle
yargılandığı davada kendisini, "Benim başıma bunları bizde büyü olduğunu
söyleyen hoca açtı" diyerek savundu. Olaydan yaralı kurtulan Şengül Kiraz
ise "Silahı tutukluk yapmasa, evdeki herkesi kurşuna dizecekti" dedi

Adliye çıkışı açıklama yapan Şengül Kiraz, "Ken-
disi çalışmayan bir insandı, bütün gününü kahve-
hanede geçirirdi. Beş kızım var. Çok şiddet vardı.
Psikolojik baskı yapıyordu. Burada anlatamayaca-
ğım çok şeyler yaşattı. O gün kasten, planlı şekilde
eve geldi. Gerçekten artık bu kadın cinayetleri bit-
sin. Kardeşimin evinde katliam yapan bu insan,
kardeşimin evini kanaya bulayan bu insan cezasız

kalmasın. Kadın şiddetine 'hayır' diyorum. Yeter
artık. Eğer sanığın silahı tutukluk yapmasaydı o
evdeki herkesi kurşuna dizip, öyle çıkacaktı. Onun
amacı hepimizi öldürmekti. Muhammet şimdi ha-
yatta olmayabilirdi. Çünkü silahı tam çocuğun
göğsüne dayamıştı. Eğer o silah patlamış olsaydı
onun yaşama şansı yoktu. Silahın tutukluk yapma-
sından dolayı evi terk etti. Onun amacı herkesi kur-
şuna dizmekti. Bizi katletmek için evimize gelen bu
adamın gerçekten çok yüksek bir ceza almasını 
istiyorum" açıklamalarında bulundu.

KÜÇÜKÇEKMECEBeşyol
Mahallesinde ikamet eden
Japon uyruklu D.M.,

geçen pazar günü sokakta vatandaş-
ların sahiplendiği ve beslediği yavru
kedileri bir kovaya doldurarak evine
çıkarttı. M.D.’nin daha sonra yavru
kedileri pişirerek yediği öğrenildi.
Dehşet veren bu olay ise sokakta bu-
lunan Burhan Yüksek’in dikkati sa-
yesinde ortaya çıktı. Şahsın kedileri
evine götürdüğünü gören Yüksek
olayın peşini bırakmayarak önce
komşularına daha sonra da polise
bilgi vererek şahsın yakalanmasını
sağladı.

Mama verecek sandım

Yaşanan dehşet verici olayı anlatan
Yüksek, "Pazar günü sabah saat altı
civarında ben uyandım balkona çık-
tım dışarıya baktığımda beyaz bir ko-
vaya yavru kedileri dolduruyordu.
Aldı ve yukarı doğru çıktı ben yukarı-
dan da seslendim ama pazar sabahı
olduğu için çok da seslenemedim.
Alacak evine çıkaracak ve mama ve-
recek diye düşündüm. Aradan
zaman geçti saat 11 gibi o bina da
oturan başka bir komşumuza du-
rumu anlattım ‘kedi yavrularını aldı

gitti ama geri getirmedi anne de bu-
rada yavrularını arıyor’ dedim. Ama
onlar da fazla ilgilenmedi. Ben
ondan sonra işe gittim geldiğimde
hâlâ anne burada yavrularını arı-
yordu. Ben bu sefer diğer komşulara
durumu anlattım. Onlar da merak
etti. Bu arkadaşı çağırdık geldi aşa-
ğıya. Sorduk ‘yavruları aldın gittin
dedim’ ilk önce inkar etti. ‘Ben sev-
dim buraya bıraktım’ dedi. Ben de
‘yalan söylüyorsun kovaya doldurup
çıkarttın’ dedim. Ondan sonra diğer
arkadaşları da evine gönderdik.
Anne kediyi de gönderdik yavruları
orada mı bilir diye. Kapıyı açar
açmaz anne kedi içeriye atlamış.
Odalara falan koşmuş. Ondan sonra
anne kedi fırının önüne gelmiş fırını
tırnaklamış. Arkadaşlar daha sonra
anne kediyi de alarak aşağıya indi.
Arkadaşlar yüzde 99 kediler ora-
daydı ama fırından da çok kötü ko-
kular geliyordu" dedi.

Mahalleliden özür diledi

Yaşananların ardından polis çağır-
dıklarını söyleyen Yüksek, sözlerini
şöyle sürdürdü: "Ondan sonra polise
ihbar ettik kapıyı açtıramadı ilk gelen
ekip. Savcılıktan kağıt olması gerekti-

ğini söylediler bize ve ayrıldılar. Daha
sonra ben pazartesi günü hayvan
dernekleri ile irtibata geçtim. O der-
neklerin sayesinde emniyetin içinde
daha önce adını duymadığım hay-
vanları koruma birimi varmış onlar
geldi. Çok duyarlı bir komiser vardı
içlerinde çok duyarlı davrandı. Onlar
çok ilgilendiler ve gözaltına aldılar.
Kendisi göz altı sırasında itiraf etmiş,
‘Ben kestim bunları yedim’ demiş.
Dün tekrar buraya geldi ve bizden
özür diledi ‘ben yaptım yedim bir
daha yapmayacağım’. Biz yine polis
ekiplerini aradık onlar da geldiler
dün gözaltına aldılar ve sınır dışı
edeceklermiş." 

HEPİMİZİ ÖLDÜRECEKTİ

Yavru kedileri kovayla almış!
Küçükçekmece’de pazar günü kedileri evine alarak pişirip yiyen Japon uyruklu şahsın komşuları yaşanan dehşeti anlattı.
Olayın ortaya çıkmasını sağlayan Burhan Yüksek, "Şahıs sabah saatlerinde kedileri bir kovaya doldurarak evine çıkarttı” dedi

EYÜPSULTAN Belediyesi
Başkanlık Binası’nda yapı-
lan programa Eyüpsultan

Belediye Başkanı Deniz Köken ve
Kariyer.net Genel Müdürü Fatih
Uysal katıldı. Yapılan anlaşmaya
göre; ESİM yetkilileri ilana başvu-

ran adaylarla doğrudan iletişime ge-
çerek ilgili işverenlere adayları yön-
lendirecek. İş arayan olarak ESİM’e
başvuruda bulunan adaylar ise İşin
Olsun uygulamasına yönlendirilerek
üye olma ve süreç hakkında bilgilen-
dirilecek. Eyüpsultan ve çevresinde

iş başvurusunda bulunan aday sa-
yısı 19 bin 328 iken eleman arayı-
şında olan işveren sayısı ise 1 bin
546 kişi olarak belirlendi. Bölgede
en çok başvuru alan pozisyonlar
garson, temizlik görevlisi, güvenlik
görevlisi, sekreter, kasiyer, aşçı, bu-
laşıkçı¸ şoför/sürücü, tezgahtar¸
çay servis ve temizlik elemanı 
olarak sıralanıyor.  DHA

İstihdam için işbirliği



İ Yİ Parti Genel Başkanı Meral Akşe-
ner, partisinin TBMM’deki grup
toplantısında konuştu. Akşener, co-

rona virüsü aşısını bulan BioNTech’in ku-
rucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin
Nobel’e aday gösterilmesi için teklif vere-
ceklerini açıkladı. "Covid süreci iktidar ta-
rafından yönetilemedi. Maddi, manevi
çok ağır bedeller ödedik" diyen Akşener,
"Olmaması gereken can kayıpları yaşadık.
Aşı tedariği ise bu dönemin en büyük fi-
yaskosu oldu. Çin aşısını zamanında geti-
rip insanlarımızı aşılayamadıkları gibi en
etkili aşı olarak bilinen BioNTech aşısını
son günlere kadar temin edemediler. Bi-
oNTech aşısını zamanında alabilir, nüfu-
sumuzun yüzde 70’ini aşılamış, çok
sayıda insanımızın hayatlarını kurtarmış
olabilirdik. İktidarın becerikli ellerinde
bunu başaramadık. Bugün geldiğimiz
noktada ise Uğur ve Özlem hocalarımızın
aldıkları inisiyatif sayesinde nihayet Türk
milleti aşısızlıktan kurtuldu. İYİ Parti
grubu olarak TBMM’nin, Türklerin gu-
ruru olan iki hocamızı insanlığa ve bilim
dünyasına yaptıkları katkılardan dolayı
Meclis olarak Nobel’e aday göstermesini
talep edeceğiz. Uğur Şahin ve Özlem Tü-
reci ebediyen gururla anacağımız milleti-
mizin vefaları evlatlarıdır" ifadelerini
kullandı. 

Ezikliğe bakar mısınız?

İktidarın memleketin her kritik mesele-
sinde savrulmalar yaşadığını savunan Ak-

şener, "Biz bıktık, ama onlar savrulmak-
tan bıkmadı. Biliyorsunuz, Sayın Erdo-
ğan, geçtiğimiz Pazartesi NATO
Zirvesi'ne katıldı. Daha düne kadar, verip
veriştiği NATO, bir anda değerli oluverdi.
Daha Pazar akşamına kadar, bakanların-
dan tutun da, atanmış bürokratına kadar
bu arkadaşların tamamı, ‘Muhalefetin
dostu Biden’ diyorlardı. ‘Hayın Biden’ di-
yorlardı, ‘zalım Biden’ diyorlardı. Sonra
ne oldu? Pazartesi oldu ve basın toplantı-
sında, Sayın Erdoğan, Amerikan Başkanı
için ne dedi? ‘Dostum Biden’ dedi.
Dünün ‘eyyyy Biden'ı’, bugünün ‘Dostum
Biden'ı’ oluverdi. İşte size, Sayın Erdo-
ğan'ın bipolar dış politika anlayışının son
örneği… İşte size, kanka diplomasisinin
Türkiye'yi getirdiği son nokta… Allah so-
numuzu hayretsin.  ABD’nin 24 Nisan
kararını hatırlatan Akşener, “14 Haziran
günü iktidarın besleme medyası bir başlık
atmıştı. Buna göre Sayın Erdoğan, aynen
şöyle diyordu; ‘NATO Zirvesi'nde Bi-
den'a, 24 Nisan Soykırım iddiasını da so-
racağım.’ Yani arkadaş oraya, had
bildirmeye gidiyordu. Yani arkadaş oraya,
hesap sormaya gidiyordu. Sorabildi mi?
Soramadı. Soramadığı gibi, bir de basın
toplantısında, ‘Hamdolsun, 24 Nisan ko-
nusu gündeme gelmedi’ dedi. Şu zayıflığa
bakar mısınız? Hesap soramadığı gibi, bir
de hamdolsun çeken şu ezikliğe bakar mı-
sınız?" diye sordu. 

Milletin bilmeye hakkı var

Amerikan Başkanı ile yapılan görüşmenin
sonuçlarını, zaman içinde daha iyi analiz
edeceklerini dile getiren Akşener, "Edebi-
leceğiz diyorum, çünkü bu arkadaşlar,
devlet geleneğimizi alt üst ettikleri için
Milletin Evi, Gazi Meclisimizi bilgilendir-
mek akıllarından bile geçmiyor. O gö-
rüşme, eğer ülkemiz için kritik bir
görüşmeyse milletimizin de Meclis’i ara-
cılığıyla, ne olup bittiğini bilmeye hakkı
var. O nedenle, buradan iktidara çağrıda
bulunmak istiyorum: Buyurun gereğini
yapın. Hem devlet ahlakı, hem de milleti-
mizin size verdiği görevin sorumluluğu,
bunu gerektirir" dedi. 

Bu ucube sisteme ait

"Türk'ün o kutlu hakanının devlet anlayı-
şından, bugün geldiğimiz noktaya bakar
mısınız?" diye soran Akşener, "5000 yıllık
devlet geleneğimiz var dediğimizde, bize
gülenlerin, ‘O açları da siz doyuruverin'
diyebilen, utanmazlığına bakar mısınız?
Zihniyetiniz batsın! Yazıklar olsun!
Sayın Erdoğan; Ağzından çıkanı kula-
ğın duysun. Sen bu ülkede, iktidarın
başısın. Vatandaşın dertlerini inkar
edemezsin. Milletimizin zor duru-
muyla dalga geçemezsin. Türkiye'de,
tek bir vatandaşımız bile, geçim sıkın-
tısından geceleri uyuyamıyorsa sen
de uyumayacaksın. Türkiye'de, tek
bir insanımız bile, yatağına aç giri-
yorsa sen de tok yatmayacaksın.
Türkiye'de tek bir gencimiz bile iş-
sizse ona iş bulacaksın. Emeklimiz,
çiftçimiz, memurumuz, çalışanları-
mız zor durumdaysa gerekeni ya-
pacaksın. Sen işini yapmıyorsan,
milletten aldığın yetkiyi, sarayda
sefa sürmeye kullanıyorsan, mil-
letimizin derdinin vebali de,
utancı da sana aittir. Senin ikti-
darına, senin bu milletin başına
bela ettiğin, bu ucube sisteme
aittir" dedi. 
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İYİ Parti lideri Akşener, ABD
Başkanı Biden'la görüşen

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda
bulundu. Akşener, "Orada ne

konuşulduğunun TBMM’ye 
getirilmesinin imkanı ortadan

kaldırılmış. Milletimizin ne olup
bittiğini bilmeye hakkı var" dedi.

"O açları da siz doyuruverin" sözleri
üzerinden Cumhurbaşkanı

Erdoğan'ı eleştiren Akşener,
"Zihniyetiniz batsın! Sayın
Erdoğan; Ağzından çıkanı 

kulağın duysun" dedi

AGZINDAN CIKANI
KULAGIN DUYSUN!

Türkiye'nin, her geçen gün derinleşen bir yönetim
kriziyle karşı karşıya olduğunu belirten Akşener,
"Bunu dış politikadan, ekonomiye kadar her alanda,
tüm gerçekliğiyle yaşıyoruz. Oysa asıl acı olan ne,
biliyor musunuz? Türkiye kaynakları olan çok büyük
potansiyeli olan bir ülke. Aslında, güçlü, zengin ve
mutlu bir Türkiye için ihtiyacımız olan her şeye sahi-
biz. Yaşadığımız ekonomik sorunlara, yokluğa, fakir-

liğe bakmayın. Dış politikadaki savrulmalara bak-
mayın. Pandemi yönetimindeki beceriksizliklere
bakmayın. Vesayet altındaki bürokrasiye, tatile çık-
mış adalete, mahkum edildiğimiz huzursuzluğa bak-
mayın. Türkiye, gerçekten büyük bir ülke.
Türkiye'nin kaynakları, her bir vatandaşını refah
içinde, huzur içinde yaşatmaya yeter. Bütün mesele,
memleketi yönetenlerin, bu zenginliği kimin için kul-

landığı. milleti için mi, yoksa o 5 müteahhit için mi
kullandığı? Gençleri için mi, yoksa beş maaşlı kifa-
yetsiz danışmanları için mi kullandığı? Esnafı, çift-
çisi, emekçisi için mi, yoksa eşi dostu akrabası için
mi kullandığı? Yani aslında bütün mesele, bir tercih
meselesi. İktidar milletin çıkarlarını mı tercih ediyor,
yoksa kendi koltuklarını mı tercih ediyor meselesi.
Bu kadar basit" diye konuştu. 

TÜRKİYE GERÇEKTEN BÜYÜK BİR ÜLKE

Özel’den
sert tepki

Salya tehlikeli
bir atık değil!

301 işçinin hayatını kaybettiği Soma davasında
karar açıklandı. Karara tepki gösteren CHP Grup

Başkanvekili Özgür Özel, "Soma kararı, saray 
rejiminin başındaki kişinin kararı" dedi

Çevre ve Şehircilik Bakanı
Murat Kurum, Marmara
Denizi'nde kirliliğe yol 
açan müsilaj (deniz salyası) 
sorununu çözmek için 
temizlik çalışmalarının
sürdüğünü belirterek, 
"İlk tespitlerimiz müsilajın
tehlikeli atık olmadığı veya
toksik özellik göstermediği
yönünde oldu" dedi

akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'den bugün yeniden görülen da-
vada, "Bilinçli taksirle öldürme ve yaralamaya neden olma" suçla-
masıyla yargılanan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş Yönetim Kurulu

Başkanı Can Gürkan'a 20 yıl hapis cezası verildi. Yönetim Kurulu Üyesi Haluk
Evinç beraat ederken, mühendisler Efkan Kurt ile Adem Osmanoğlu ise 12 yıl 6
ay hapis cezalarına çarptırıldı. Duruşma sonrası açıklama yapan aileler 7 yıldır
bekledikleri adaletin gelmediğini belirtti, karara tepki gösteren aileler salonu terk
etti. Kararın açıklanmasının ardından "Soma kararı, saray rejiminin başındaki ki-
şinin kararı" diyerek yaşanan duruma tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili
Özgür Özel, "Birbirlerine günahları üzerinden bağlı olan Türkiye’yi yöneten bu
çete, kazanamayacak. Bu çetenin peşini bırakmayız. Söz veriyoruz Soma davası
bir kez daha görülecek. Bugün kazandım sananlar mahkum olacak" dedi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan'ın talimatlarıyla
oluşturulan Marmara Denizi

Koruma Eylem Planı Koordinasyon Ku-
rulu, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ça-
lışma Ofisi'nde ilk kez bir araya geldi.
Bakan Kurum, başkanlığında gerçekleşen
toplantıya ilişkin Twitter hesabından fotoğ-
raf paylaşarak, açıklamada bulundu.

Marmara hepimizin

Bakan Kurum, "MarmaraHepimizin' diye-
rek seferberlik anlayışıyla Marmara Denizi
Eylem Planı Koordinasyon Kurulu'muzun
ilk toplantısında bir araya geldik. Bakan
yardımcıları, valiler, belediye başkanları,
üniversiteler, bilim adamları ve STK'larımı-
zın katılımıyla toplantımızı gerçekleştirdik.
Kurulumuzun ilk toplantısında; Marmara
Denizi Eylem Planı kapsamında yürüttüğü-
müz çalışmalar ile geldiğimiz noktayı mü-
zakere ettik. Kurul üyelerimizin fikir ve
önerilerini istişare ederek yeni kararlarımızı
aldık. Yürüttüğümüz temizlik çalışmaları ve
denetimlerimiz neticesinde bugüne kadar el
birliği ile kat ettiğimiz yolu toplantıda aldı-
ğımız yeni kararlar ile ileriye taşıyacağımıza
inanıyor, seferberliğimize katkı sunan tüm
paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Mar-
mara seferberliğini insani bir ödev olarak
ifade edip talimatları ve tecrübeleriyle bu
seferberliğe liderlik eden çevreye sevdalı li-
derimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep
Tayyip Erdoğan'a bir kez daha şükranlarımı
sunuyorum" dedi.

10 milyon lira ceza

Bakan Kurum, müsilaj temizleme seferber-
liği neticesinde Marmara Denizi'nin bugün,
dünden, bir hafta öncesinden çok daha
temiz durumda olduğunu kaydetti. Bakan
Kurum, sürdürülen denetimlerde ise mev-
zuata aykırı hareket eden 55 tesis ile 9 ge-
miye 10 milyon lire ceza uygulandığını
belirterek, şunları söyledi: "Marmara Deni-
zi’mizi ve kıyılarımızın temizlenme sürecini
denizden, havadan, karadan 7/24 anlık
takip ediyoruz. 1550 personel, 46 tekne ve

karadan temizleme ekipma-
nıyla çalışmalarımızı aralık-
sız sürdürüyoruz.
Denetimlerimizi de titizlikle
sürdürdük. Gerçekleştirdiği-
miz 2 bin 942 denetimde
farklı noktalardan 550 nu-
mune aldık. Denetimlerimiz
neticesinde mevzuata aykırı
hareket eden 55 tesis ve 9
gemiye toplam 10 milyon
lira idari para cezası uygula-
dık. İlk tespitlerimiz müsila-
jın tehlikeli atık olmadığı
veya toksik özellik gösterme-
diği yönünde oldu. Bu kap-
samda Sağlık Bakanlığımız,
ODTÜ, TÜBİTAK ve bilim
insanlarımızla ileri analiz ve
test çalışmalarımıza da
devam ediyoruz. Çanakkale
ve İstanbul Boğazı'nı besle-
miş; Mavi Vatan'ın kolyesi,
Karadeniz, Akdeniz ve
Ege'nin küçük kardeşi Mar-
mara Denizi'mizi ortak
duygu, ortak şuur ve ortak
mücadelemizle kurtaracak;
Marmara Denizi'mizi kade-
rine terk etmeyeceğiz.
Çünkü Marmara 
hepimizin." DHA



9GÜNDEM 17 HAZİRAN 2021 PERŞEMBEwww.gazetedamga.com.tr

BARIŞ KIŞ

T arım ve Orman Bakanlığı’nın
2017 yılında Çölleşme ve Eroz-
yonla Mücadele Genel Müdür-

lüğü ve TÜBİTAK BİLGEM işbirliği ile
hazırladığı Türkiye Çölleşme Modeli ra-
porunda bilim insanları; Türkiye arazisi-
nin yüzde 12.7 si zayıf, yüzde 53.2 si orta
ve yüzde 25.5 inin yüksek çölleşme riski
altında olduğunu belirtti. Orta yüksek risk
grubunda belirtilen arazilerin çölleşme ve
arazi bozulumuyla ilgili mücadelede hızlı
ve etkin önlemler alınmaması duru-
munda yakın gelecekte Türkiye yüz ölçü-
münün yaklaşık yarısının (%48.6) yüksek
çölleşme riski altında olduğu değerlendi-
rildi. 

Faaliyetlerimiz sürüyor

Beylikdüzü Belediyesi'nin, çölleşme ve ku-
raklıkla mücadele kapsamında ilçede bir-
çok projeyi hayata geçirdiklerini ve bu
riski ortadan kaldırmak adına doğayı ko-
ruyan adımlar attıklarını belirten  Belediye
Başkanı Mehmet Murat Çalık, “İstan-
bul’un bu büyük riski ortadan kaldırması
için çılgın projeler, beton kuleler ya da dü-
zensiz konut artışlarına değil; doğayı ko-
ruyan vadilere, yeşil alanlara, kent
ormanlarına, üreten topraklara, temiz bir
çevreye ihtiyacı var. Bizler temiz bir çevre
oluşturmak adına “Bugüne Nefes Yarına
Umut” olmak için yeşil alan faaliyetlerine
hız kesmeden devam ediyoruz" ifadelerini
kullandı. 

5 bin 186 yetişkin ağaç

Beylikdüzü Belediyesi ise 17 Haziran
Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele
Günü kapsamında yaptığı açıklamada,
son iki yılda yaptığı yeşil alan faaliyetle-
riyle ilçede kişi başına düşen yeşil alan
miktarını 9.6 metrekareye çıkardığını du-
yurdu. Doğaya yapılan yatırımları her

zaman öncelikli tutan ve yeşil alan hede-
fini daha da üst seviyelere taşımak için
adımlar atan Belediye, Beylikdüzü gene-
linde yaptığı çalışmalar kapsamında 389
bin 864 metrekare yeni yeşil alan ile bir-
likte toplam yeşil alan miktarının 3 mil-
yon 509 bin 490 metrekareye ulaştığını
belirtti. Bu kapsamda ayrıca ilçe gene-
linde 5 bin 186 adet yetişkin ağaç ve 144
bin 389 adet fidan, çalı ve bitki dikildiği
söylendi.  

Ülkenin de sorunu

Belediyeden yapılan açıklamada, "Daha
yeşil bir Beylikdüzü için 40 yeni parkı
kente kazandırdık. Kentin bereketli top-
raklarında üretimi canlandırmaya, bu-
nunla birlikte yeşil ve sosyal alanların
sayısını artırmaya da yönelik çalışmala-
rına ara vermeden devam ediyoruz. Do-

ğayı koruyan vadilere, yeşil alanlara, kent
ormanlarına, üreten topraklara, yaşam
bahçelerine, temiz bir çevre oluşturmak
adına Beylikdüzü’nde “Bugüne Nefes Ya-
rına Umut” oluyor. Çölleşme olgusunun
sadece söz konusu kentin değil, ülkenin
de önemli bir sorunu haline geldiği gerçe-
ğiyle çalışmalarını sürdüren Beylikdüzü
Belediyesi, gerek çölleşme ve kuraklıkla
mücadelede gerekse toprağın doğru ve
verimli kullanımı adına pek çok önemli
projeye imza atıyor. Örneğin son olarak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından
çalışmaları tamamlanan Yakuplu Kent
Ormanı ile kente yepyeni bir yaşam alanı
kazandırıldı. 50 dönümlük alanda hayata
geçirilen, peyzaj düzenlemeleriyle de ziya-
retçileri hayran bırakan ormanda yer alan
224 ağaç korunarak mevcut ağaçların iki
katı kadar ağaç dikildi" bilgisini verdi. 

Çölleşme ve kuraklıkla mücadele
kapsamında ilçede birçok projeyi

hayata geçirdiklerini açıklayan 
Belediye Başkanı Mehmet Murat
Çalık, "İstanbul’un bu büyük riski

ortadan kaldırması için çılgın proje-
ler, beton kuleler ya da düzensiz

konut artışlarına değil; doğayı ko-
ruyan vadilere, yeşil alanlara, kent

ormanlarına, üreten topraklara,
temiz bir çevreye ihtiyacı var" dedi

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 talebi ile İstanbul 13. Asliye Ticaret Mah-
kemesi 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. Madde-
sinin 2. Fıkrasıyla Yönetim Kurulu Başkan vekili Mehmet Sinan Berksan’ın ibrasına dair karar ile gündemin 9.
Maddesinin 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 Yargıtay 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 görüşüle-
rek karar verilmesi gereği hasıl olduğundan şirketimiz Yönetim Kurulunun 02.06.2021 tarihli almış olduğu karara is-
tinaden 05.07.2021 tarihinde 2015  Faaliyet yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nın saat 10:00’da Flat Ofis
Toplantı Hizmetleri Defterdar Mah. Otakçılar Cad. No:78 Kat:4 EYÜPSULTAN/İSTANBUL adresinde ilanlı ola-
rak 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 tari-
hinde saat : 10:00'da Flat Ofis Haliç, Defterdar Mah. Otakçılar Cad. No:78 K.4 İç Kapı No:94 EYÜPSULTAN-İS-
TANBUL’da yapılacak 2015 faaliyet yılına ilişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda tüm gündem maddeleri
için beni tam bir salahiyetle temsile, dilediği görüşler doğrultusunda oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belge-
leri imzalamaya yetkili olmak üzere …………………. T.C. Kimlik Nolu ………………….…’ı temsilci tayin ettim.
VEKÂLETİ VERENİN
Sermaye Miktarı : 
Hisse Adedi :
Adresi :
Adı Soyadı :
Tarih :
İmzası : 

Not: Vekâletnamenin noterden 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;
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 03.06.2021 tarihli almış olduğu karara istinaden;
05.07.2021 tarihinde, saat: 11 : 00’da, Flat Ofis Haliç, Defterdar Mah. Otakçılar Cad. No:78 K.4 İç Kapı No:94
EYÜPSULTAN-İSTANBUL adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2020 yılı olağan genel kurul
toplantısı gerçekleştirilecektir.  Finansal Tablolar, Yönetim Kurulunun Faaliyet Raporu, Denetim Raporu, Yöne-
tim Kurulu’nun 2020 yılı kâr dağıtımı yapılmaması önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şir-
ket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımı-
nın sağlanması hususu ilan olunur.

Adı – Soyadı
Şirket Yetkilisi/Yetkilileri 

Kaşe – İmza
GÜNDEM:
1. Toplantı Başkanlığı seçimi ve toplantı tutanaklarına Genel Kurul adına imzalamak üzere Toplantı Başkanlı-
ğı’na yetki verilmesi,
2. 2020 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2020 faaliyet yılına ilişkin Denetçi raporunun okunması,
4. 2020 faaliyet yılına ait Bilanço, finansal tablolar ve Kâr/Zarar hesabının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının ve süresinin belirlenerek yeni yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi,
7. Yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası, 
8. Yönetim kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,
9. 2021 yılı için bağımsız denetçi şirketinin seçilmesi, 
10. Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. Maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine.

VEKÂLETNAME
Pay sahibi olduğum NOVAPLAST PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin 05.07.2021 tari-
hinde saat : 11:00'da Flat Ofis Haliç, Defterdar Mah. Otakçılar Cad. No:78 K.4 İç Kapı No:94 EYÜPSULTAN-
İSTANBUL’da yapılacak 2020 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda tüm gündem maddeleri
için beni tam bir salahiyetle temsile, dilediği görüşler doğrultusunda oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli
belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere …………………. T.C. Kimlik Nolu ………………….…’ı temsilci
tayin ettim.
VEKÂLETİ VERENİN
Sermaye Miktarı : 
Hisse Adedi :
Adresi :
Adı Soyadı :
Tarih :
İmzası : 

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

ZAYİ
Cosco Shipping Lines Co.,Ltd. tarafından 31/01/2021

tarihinde düzenlenen COSU6287833080 numaralı
orijinal konşimentolar banka merkezi ile şubeye 
transferi sırasında kaybolmuştur ve bu belgeler

hükümsüzdür. TC.Ziraat Bankası A.Ş. adına  
ERCA Group Kimya San.ve Tic.A.Ş.

KENT TARIMINA
KATKI SAĞLANDI
Açıklamanın devamında belediye tara-
fından ilçe halkının toprakla olan bağını
kuvvetlendirmek ve kent tarımını des-
teklemek amacıyla oluşturulan 20 bin
metrekarelik Umut Meyve Ormanı ve
Hobi Bahçeleri’nde çoğaltılan ata to-
humlarına dikkat çekilerek, "2018 yı-
lında 12 tür 32 çeşit tohumla başlanılan
ata tohumu çoğaltımı 21 tür 519 çeşide
yükseldi. İsmini Beylikdüzülü vatandaş-
ların verdiği ve Yaşam Vadisi 3. etaba
teğet, 20 bin m2’lik bir alana sahip olan
Yaşam Bahçesi’nde ise olgunlaşan tüm
ürünler, yenilerinin yetişebilmesi adına
toplanırken Beylikdüzü'ndeki ihtiyaç sa-
hibi kişilere ulaştırılmak üzere Beylik-
düzü Gıda Bankası'na teslim ediliyor.
Üretim boyunca da herhangi bir kimya-
sal kullanılmadan ve doğal tarım ilkele-
rini uygulayarak yerel tohumdan
üretilen fidelerle organik sebze meyve
yetiştiriliyor. Çocukların kent tarımını
öğrenmesi ve üretmenin önemini kavra-
ması adına belediye tarafından ayrıca
Küçük Bahçıvanlar Parkı da hayata geçi-
rildi. Parkta çocuklara tarım eğitimi veri-
lirken aynı zamanda çocuklarla birlikte
toplamda 2 bin 350 adet sebze dikimi de
gerçekleştirildi" ifadelerine yer verildi. 

BETON DEGIL
YESIL LAZIM! Müftülüklerde

nikah yoğunluğu
Kademeli normalleşmeyle birlikte evlen-
dirme dairelerinde yaşanan yoğunluktan
dolayı nikah için yakın tarihe gün alama-

yan çiftler, soluğu müftülükte aldı. Korona virüs sal-
gın tedbirleri kapsamında bir süre ertelenen nikahlar,
kademeli normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte
yeniden kıyılmaya başlanmıştı. Belediyelerde yaşa-
nan yoğunluk nedeniyle yakın tarihlere sıra alamayan
çiftler, rotayı müftülüklere çevirdi. Küçükçekmece İlçe
Müftülüğü’nde düzenlenen nikah salonunda ilk ola-
rak Özlem Bakaç ve Can Aydın çiftinin nikahları kı-
yıldı. Törene korona virüs salgını dolayısıyla çiftin
şahitleri ve az sayıda aile yakınları katılırken, nikah
Nikah İlçe Müftüsü Hasan Hüseyin Palabıyık tara-
fından kıyıldı. Çiftin resmi nikahının kıyılmasının ar-
dından dini nikahları da yapıldı. Özlem Bakaç ve
Can Aydın çiftine, evlilikleri boyunca dikkat etmeleri
gereken konularla, dini vecibeler hususunda nasihatte
bulunuldu. Müftü Palabıyık, çiftin sağlık ve mutlu-
luğu için dua ettikten sonra çifte aile temalı kitaplar
hediye etti.

Nikah ve dua bir arada

Salgın döneminden bir an önce kurtulmamızı dile-
yen Küçükçekmece İlçe Müftüsü Hasan Hüseyin
Palabıyık, "Toplumların, insanlığın temeli olan aile-
nin temeli de nikahla başlıyor. Belediyelerin yanında
biz de il ve ilçe müftülükleri olarak aile yuvasının te-
melini atıyoruz, nikahı kıyıyoruz. Yavaş yavaş nor-
malleşmeyle birlikte salgın kurallarına azami
derecede dikkat ederek nikah kıyma işlemlerimizi ya-
pıyoruz. Vatandaşlarımız da bize gelip taleplerini ile-
tiyorlar. İnşallah bugün de 2 tane yuvamızın tescilini
yapmış olacağız" dedi. Çiçeği burnunda gelin Özlem
Bakaç ise "Yoğunluktan dolayı müftülükte kıymaya
karar verdik. Temmuzun sonuna kadar doluydu
çünkü yoğunluk vardı" diye konuştu. Damat Can
Aydın da "Yoğunluktan dolayı bizi uzun tarihlere at-
tıkları için biz de nasıl nikah kıyabiliriz onun araştır-
ması içinde bulunmuştuk. Sağ olsun Diyanet İşleri
Bakanlığı’nın kıydığını öğrendik ve başvurumuzu
yaptık. Çok yakın çok hızlı ilerledi işlem" dedi.
CENK TÜRKEZER

100 kişi
alınacak;
220 kişi

başvurdu

Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi’nin
İstanbul Havalimanı’na temizlik perso-
neli istihdamı için yaptığı program ilçe
sakinlerinden yoğun ilgi gördü. 100 ki-
şinin alınacağı iş için 220 kişi başvu-
ruda bulundu. Kurulduğu günden bu
yana 1500’ü aşkın kişinin işe kavuş-
masına aracılık eden Bağcılar Beledi-

yesi Kariyer Merkezi, yüzlerce kişiye iş
imkanı sunmak için bir program daha
gerçekleştirdi. İstanbul Havalimanı'nın
temizlik işlerini yürüten Binsat Hol-
ding’in eleman talebi üzerine Bağcılar
Belediyesi Kariyer Merkezi, İŞKUR’la
yapılan protokol çerçevesinde kayıt
yaptıran 3800 kişiye davette bulundu. 
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Y önetim kurulunun
hazır olduğunu söyle-
yen Özer, “Esen-

yurt’ta 120 bine yakın
üyemiz var. 43 mahallede
gençlik kollarımız,  kadın
gençlik kollarımız dâhil teş-
kilatlanmamız hazır. 25
meclis üyemiz var. Cumhur

ittifakıyla birlikte bu sayı 27’ye çıkıyor. Şu-
anda mahalle başkanlıklarımız ve yöne-
timleriz oluştu. Yakın zamanda
Esenyurt’ta seçim olursa Ak Parti teşkilatı
olarak seçime hazırız. Muhtar ziyaretleri-
mizi yaptık. İki tane cem evimizi ziyaret
ettik. Dünya kadınlar gününde tamamı
kadın çalışan bir fabrikamızı ziyaret ettik.
15 yıllık iktidar sürecimizde neler yapmı-
şız kısa başlıklarla değinmek istiyorum.
Esenyurt’ta yürüdüğümüz yollar, kaldı-
rımlar, parklar, bahçeler, hastaneler, sağlık
ocakları hepsi tartışmasız Ak Parti iktidar
döneminde yapılmış. Bizim dönemimizde
bir milyonun üzerinde park yapılmış. Ya-
pılan termal tesislerimiz bir buçuk yıldır
tadilatta. Bu tadilatın biran önce bitme-
sini istiyoruz. Sosyal belediyecilik ala-
nında yaptığımız hizmetler ulaşılmayacak
boyutta” ifadelerini kullandı.

Bozkurt'u eleştirdi

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz
Bozkurt'un  faaliyet raporunu reddettiğini
söyleyen Başkan, “Mevcut belediye baş-
kanı Kemal Deniz Bozkurt’un zaman
zaman bizi çalıştırmıyorlar anlamında
veya bütçemiz yok, borcumuz çok gibi
söylemleri var. Bizim 2004’te belediyeyi
aldıktan sonra belediyenin bütçesi 33 mil-
yon 800 bin liraydı. 2004’te borcumuz 33
bin 812, 2005’te 59 milyon 738 olmak
üzere iki yıllık süreç içerisinde toplamda
93 milyon 550 bin lira. Burada yapılanlar
ilk iki yıldan bahsediyorum. İlk etapta
gelir gelmez Recep Tayyip Erdoğan ve
Cumhuriyet Parkı yapılan projelerimiz-
den birisi. 2019-2020 arasıyla karşılaştırır-
sak iki tane park biri beş bin metre kare

diğeri dört bin metre kare Saadetdere’de
bir park. Boş yerlerde yapıldığı için bu
parklarda kamulaştırma yok. Bizim döne-
mimizde yapılan iki parkta kamusallaştı-
rılmıştır. Kızılay, Esenyurt Devlet
Hastanesi, Verem savaş dispanseri, eski
Esenyurt sağlık ocağı, Esenyurt’un iki ya-
kasını bir araya getiren Balıkyolu Köp-
rüsü yine bizim dönemimizde de hızlı bir
şekilde yapılan çalışmalar. O dönemlerde
Esenyurt’ta doğal gaz yoktu. Geçmiş
dönem belediye başkanımız Necmi Kadı-
oğlu’nun 2004’te seçimi kazanmasıyla bir
hafta içerisinde Saadetdere’de ilk kazma-
sıyla çalışmalar başladı. Belediyede yapı-
lan 179 ihaleden 15'i açık ihale, 21F-21B
31 ihale pazarlık sürüp geri kalan 133
ihale ise doğrudan teminle yapılan bir
ihale. Yapılan 179 ihalenin 164’ü doğru-
dan teminle akrabaya, eşe, dosta verilen
bir durum. Bunlar denetim komisyon ra-
porumuzda var. En önemlisi belediye
başkanı Sayın Bozkurt aday olurken yazılı
bir taahhütnamesi vardı. Birileri için değil
Esenyurt halkı için çalışacağız diye belirt-
mişti.  Basın müdürlüğü ile ilgili 7,5 mil-
yon bütçesi olan müdürlüğün üç ayında
ödeneği bitirip encümenden tekrar beş
milyon ödenek ek bütçe istenerek 12 bin
500 harcama yetkisi alınmıştır. Yılın ilk
yarısındayız bakalım daha ne kadar ek
bütçe istenecek merak ediyoruz. Bunu da

zaman gösterecek” dedi.

Merak edilen çok şey var

Esenyurt'ta yanlış giden birçok şey oldu-
ğunu anlatan Özer, “Sağlık işleri müdür-
lüğü denetim komisyon raporunda 3 bin
500 liraya 25 bin adet maske alındı. Aynı
dönemde İBB 2.8tl’ye maske aldı. Böyle
ucuz maske alımı varken arkadaşlar böyle
bir çalışma yapmış. Esenyurt Belediye-
si’nde antikor testi yapılmış ama kime ya-
pılmış merak ediyoruz. Mevcut
belediyenin şuana kadar yapmış olduğu
hiçbir şey yok. Bunu da vurgulamış ola-
lım. Pandemi döneminde spor merkezleri
kapalı olduğu halde 285 bin liralık fitness
malzeme alımı yaptılar. Kültür müdür-
lüğü ile ilgili KDV dâhil 442 bin 795 bin
bedelle 6 ihale yapılmış. Bunların hepsi
doğrudan teminle mor reklama verilmiş-
tir. Mor reklam kimdir ne zaman kurul-
muştur? Seçim öncesi vermiş olduğu
vaatler seçildikten sonra yapmış olduğu 5
yıllık stratejik plan ile faaliyet raporundaki

veriler ve çalışmalar birbirini tutmadığı
için vadettiği faaliyetleri gerçekleştirme-
diği ve yetersiz bulduğumuz için faaliyet
raporuna ret verdik. Esenyurt Belediye-
si’nin kendi hazırlamış olduğu resmi 2020
kesin mizan raporunda borcu 893 milyon
790 bin lira. Bunun haricinde bir kuruş
borç yoktur. 8 Nisan’da yapılan meclis
toplantısında basınımızın ve Esenyurt’un
haber alma özgürlüğünü kısıtlamaya çalı-
şan sözde demokrasi savunucusu, basın
arkadaşınızı salondan zorla çıkarmıştır.
Meclis devam ederken hem il hem de  ilçe
başkanlığımız sosyal hesaplarından bu
anti demokratik, çağ dışı olayı yüksek
sesle cevap vermesiyle ulusal basında yer
bulmasını sağlayarak, sizlerin hakkını ko-
ruyarak basınımızın yaşadığı zorlukları
Türkiye gündemine taşınmıştır. Bundan
sonraki meclis toplantılaronda da mut-
laka basın mensuplarımızın meclise katı-
lımlarıyla alakalı AK Parti meclis grubu
olarak sizlerin orada olmasında gayret
göstereceğiz” açıklamasında bulundu.

ZEHRA
ÇELİK

HABER

Esenyurtlu gençler çok şanslı
esenyurt Belediye Başkanı Kemal
Deniz Bozkurt’un hayata geçirdiği Mes-
lek Edindirme Kursları, üniversite öğren-
cilerinin destekçisi oldu. Pandemi
nedeniyle eğitimlerine online olarak
devam eden üniversite öğrencileri Elif
Yıldırım ve Azra Ünallı, Esenyurt Mes-
leki Eğitim ve İstihdam Merkezi (EME-
ĞİM)’nde açılan kurslarda uygulamalı
eğitim alarak mesleğin inceliklerini öğ-
rendi. Yaklaşık 2 ay önce Esenyurt Bele-
diyesi Kültür İşleri Müdürlüğü
bünyesindeki EMEĞİM’de açılan Saça
Geçici ve Kalıcı Şekil Verme Teknikleri
kursuna başlayan öğrenciler, okullarında
alamadıkları uygulamalı eğitimi burada
alarak, eksikliklerini tamamlama imkanı

buldu. Kurstan çok memnun kaldıklarını
söyleyen öğrenciler, kendilerine bu im-
kanı sunan Başkan Bozkurt’a da teşek-
kür etti.
Bu şansı kaçırmak istemedim

Esenyurt Belediyesi’nin açmış olduğu
Saça Geçici ve Kalıcı Şekil Verme Teknik-
leri kursuna başlayan Gelişim Üniversi-
tesi Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri 1.
sınıf öğrencisi Elif Yıldırım, bu kursun
kendisine çok büyük katkı sağladığını be-
lirtti. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal
Deniz Bozkurt’a sağladığı imkanlar için
teşekkür eden Yıldırım, “Esenyurt’ta ya-
şıyorum. Kursu, Esenyurt Belediyesi’nin
sosyal medya hesaplarından görerek

kayıt yaptırdım. Bu şansı kaçırmak iste-
medim. Okulda uygulamalı derslerimiz
vardı ama pandemiden dolayı eğitimleri-
mizi online olarak alıyoruz. Oradaki ho-
calarımız da çok iyi, teorik derslerimizi
öğrenebiliyoruz, fakat uygulamaya dair
bir şey göremediğimiz için zor oluyor. Bu
kursun bizim için çok büyük bir katkısı
oldu. Hocamız da sağ olsun bize her
türlü yardımı sağlıyor. Okulumuz eğer
online devam ederse kursa önümüzdeki
dönem de devam etmeyi düşünüyorum.
Hem üniversite diplomamız hem de
MEB’e bağlı sertifikamız olacak. İleride
bunun sayesinde daha güzel yerlere gele-
ceğimize inanıyorum” dedi. 
TAYLAN DAŞDÖĞEN

Büyükçekmece
için önce tarım

İmzalar üretim
için atıldı

Sosyal medya uyarısı

Büyükçekmece Belediyesi ve Namık Kemal Üni-
versitesi Ziraat Fakültesi arasında imzalanan iş bir-
liği protokolü kapsamında pandemi şartlarında
online olarak gerçekleştirilen Büyükçekmece Bele-
diyesi Tarım Akademisi ‘’Tarımda Yeni Uygulama-
lar’’ eğitim programı tamamlandı. 24 Mayıs’ta
başlayan eğitim programı 3 hafta boyunca online
olarak gerçekleştirildi. Tarım Akademisi ‘’Tarımda
Yeni Uygulamalar’’ eğitim programının tamamlan-
masının ardından Büyükçekmece Belediye Başkanı
Dr. Hasan Akgün eğitime katılan değerli akademis-
yen ve katılımcılara teşekkür etti. Başkan Akgün’ün
teşekkür mesajı şöyle: ‘’Bölgemizde tarım çalışma-
larını çok önemsiyoruz. Bu konuda eğitimler alarak
hem bizler hem de vatandaşlarımız bilinçleniyor.
Tarım Akademisi ve Tekirdağ Namık Kemal Üni-
versitesi iş birliğiyle gerçekleştirdiğimiz "Tarımda
Yeni Uygulamalar" Online Eğitimleri tamamlandı.
Başta değerli akademisyenlerimiz olmak üzere tüm
katılımcılara teşekkür ediyoruz. ‘’ Online olarak
gerçekleşen eğitimlerde katılımcılara alternatif bitki-
ler, kooperatifçilik, tarla bitkileri, sulama yöntem-
leri, meyve hastalık ve zararları, toprak işleme ve
tarımsal mekanizasyon konularında alanında
uzman akademisyenler tarafından eğitimler 
verildi. SAVAŞ ATAK

gölBaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ha-
yata geçirdiği projeler ile adından söz ettirmeye
devam ediyor. Gölbaşı’nda tarım sektörünün geliş-
mesi için Ankara Üniversitesi ile önemli bir proto-
kole imza attıklarını söyleyen Başkan Ramazan
Şimşek “Gölbaşımız tarımı ile değerine değer kata-
cak” dedi. Tarımsal kalkınmanın önemini her fır-
satta dile getiren, ilçenin tarım potansiyellerini
harekete geçirmek ve çiftçi dostu bir Gölbaşı için
mücadele ettiklerini dile getiren Başkan Ramazan
Şimşek “Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi De-
kanlığı ile Gölbaşımızda daha verimli tarımsal üre-
tim yapma, yeni istihdam alanları oluşturma,
ulusal ve uluslararası fonlara başvuru yapma, eği-
tim ve yayım faaliyetlerinin yürütülmesi gibi konu-
larda daha etkin bir şekilde faaliyet gösterebilme
amacıyla protokole imza attık. Attığımız bu adım
ile Gölbaşımızın tarımsal potansiyelini artıracak
projelere imza atacağız” ifadelerini kullandı. 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bö-
lümü Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yavuz Samur,
"Çocuk 13 yaştan küçükse sosyal medya uygula-
ması kullanamaz. Çocuklar sosyal medya uygula-
malarını yaşlarını büyük göstererek kullanmaya
çalışıyorlar. Bu durumu ebeveynler kontrol etmeli"
diye konuştu. Çocuk 13 yaşından küçükse anne ve
babası eşliğinde sosyal medya kullanabileceğini
söyleyen Doç. Dr. Yavuz Samur, “Ayarlar kısmından
gizlilik ve güvenlik sekmeleriyle gereken düzenlemeyi
yapmalıyız. Ayarlar kısmından çocuğa kimlerin ya-
zabileceğini, resimlerine ve videolarına kimlerin ula-
şabileceğini aileler belirleyebilir. Kısıtlı mod ayarıyla

çocuğun karşısına çıkabile-
cek şiddet ve cinsellik içeren
içeriklerden koruyabiliriz.
Sosyal medya uygulamala-
rında çocuğun keşfet ekra-
nına girdiğinde nelerden
hoşlandığını çok rahatlıkla
görebilirsiniz. Bunun üze-
rinden çocuğunuzla diyalog
geliştirerek yönlendirebilirsi-
niz. Biz ebeveynler olarak
nasıl sosyal medya kullana-
biliyorsak, çocuklar da 
sosyal medya kullanabilir-
ler" değerlendirmesinde 
bulundu.

Esenyurt’ta yaşayan üniversite öğrencileri Elif Yıldırım ve Azra Ünallı, pandemi
nedeniyle yarıda kalan uygulamalı eğitimlerine Esenyurt Belediyesi’nin açtığı
kursta devam ederek kendilerini geliştirme imkanı buldu 

Sosyal medya uygulamalarının belirli bir
yaş sınırı olduğunu söyleyen Doç. Dr. Yavuz
Samur, "Çocuklar sosyal medyada kendi
içeriklerini oluşturmak istiyorsa tüketimden
üretime geçiyordur" dedi. Samur, ailelere
sosyal medyada çocuklarıyla birlikte içerik
üretmeleri önerisinde bulundu

SECIME HAZIR!
AK PARTI AK PARTI AK PARTI AK PARTI AK PARTI AK PARTI AK PARTI AK PARTI AK PARTI AK PARTI AK PARTI 
AK Parti Esenyurt İlçe Başkanı Harun Özer, yönetim kurulu üyeleri ve aynı zamanda meclis üyeleri ile birlikte
ilçe binasında düzenlenen kahvaltı programında basın mensuplarıyla bir araya geldi.  Gündeme dair açıklama-
larda bulunan Özer, “Yakın zamanda Esenyurt’ta seçim olursa AK Parti teşkilatı olarak seçime hazırız” dedi

AK Parti İlçe Başkanı Harun
Özer, Esenyurt'ta yapılan

çalışmaları fotoğraflarıyla
göstererek, birçok eksiklik
ve hata olduğunu söyledi.

Mevcut Esenyurt Belediyesi yönetimi-
nin şu ana kadar ilçeye yaptığı hiçbir
şey olmadığının altını çizen Özer,
“Mevcut belediyenin şuana kadar yap-
mış olduğu hiçbir şey yok. Bunu da
vurgulamış olalım. Pandemi döne-
minde spor merkezleri kapalı olduğu
halde 285 bin liralık fitness malzeme
alımı yaptılar. Kültür müdürlüğü ile il-
gili KDV dâhil 442 bin 795 bin bedelle

6 ihale yapılmış. Bunların hepsi doğru-
dan teminle mor reklama verilmiştir.
Mor reklam kimdir ne zaman kurul-
muştur? Seçim öncesi vermiş olduğu
vaatler seçildikten sonra yapmış olduğu
5 yıllık stratejik plan ile faaliyet rapo-
rundaki veriler ve çalışmalar birbirini
tutmadığı için vadettiği faaliyetleri ger-
çekleştirmediği ve yetersiz bulduğumuz
için faaliyet raporuna ret verdik” dedi.

Yaptıkları hiçbir şey yok
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BaşKent Tahran'da Bakanlar Ku-
rulu toplantısının ardından konuşan
Ruhani, Avusturya'nın başkenti Viya-

na'da devam eden nükleer anlaşma müzakere-
leri ve yaptırımlarla ilgili açıklamada
bulundu.Ruhani, başka ülkelerden en az 50-60
milyar dolar kredi alıp yatırım yapma imkanına
sahipken eski ABD Başkanı Donald Trump'ın
yaptırımlarının bunu engellediğini belirtti. Viya-
na'daki müzakerelere işaret eden İran Cumhur-
başkanı, "Yaptırımların son aşamasındayız. Bu
kelimenin ne kadar etkisiz olduğunu biliyorum.
Yaptırımların kaldırıldığı noktaya gelmeliyiz
artık. Bu hükümetin sonuna kadar yaptırımla-
rın kalkmasını temenni ediyoruz." ifadelerini
kullandı. İç siyasete de değinen Ruhani, 18 Ha-
ziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde
adaylıkların onaylanması ve propaganda süre-
cinde büyük haksızlıklar yapıldığını dile getirdi.
Üst üste iki dönem görev yaptığı için yeniden
aday olamayan Ruhani, "Seçimler bizim için
önemlidir. Sandıklara küsmemeliyiz. Sandık
başına gidip oy kullanmalıyız." dedi.

PaKistan’ın Karaçi ken-
tinde, Türkiye tarafından
Pakistan'a ihraç edilen

MİLGEM 4’üncü gemisinin bugün
Karaçi Tersanesi'nde ‘Sac Kesim
Töreni’ gerçekleştirildi. Törene, Pa-
kistan Deniz Kuvvetleri Komutanı

Oramiral Muhammed Amjad Han
Niyazi ve ASFAT Genel Müdürü
Esad Akgün katıldı. Esad Akgün
törende yaptığı konuşmada, yeni
tip koronavirüs (Kovid-19) salgını-
nın olumsuz etkilerine rağmen pro-
jeyi zamanında ve bütçe dâhilinde

bitirmek için insani olarak mümkün
her şeyi yaptıklarına dikkati çekti.
Akgün, Pakistan Silahlı Kuvvetle-
rini Türk Silahlı Kuvvetlerinden
farklı görmediklerini belirterek AS-
FAT’ın Pakistan istediği sürece on-
ların yanında olacağını kaydetti.

Kuzey Kore’nin resmi haber ajansı
Kore KCNA’nın haberine göre, ikti-
dardaki İşçi Partisi Merkez Komi-

tesi’nin dünkü genel kurul toplantısında
konuşan Kim, Kuzey Kore’nin “mevcut uluslar-
arası durumla” nasıl başa çıkması gerektiği hu-
susunda uluslararası topluma müzakere
çağrısında bulundu. Kim, söz konusu çağrı-
sında ABD ile Güney komşusundan açıkça
bahsetmedi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19)
salgını kapsamında uygulanan kısıtlamaların ve
2020 yılı boyunca yaşanan sel felaketlerinin
ekonomiyi olumsuz yönde etkilediğini vurgula-
yan Kim, gıda kıtlığı konusunda uyarıda bu-
lundu. Kim, ülkedeki gıda durumunun “endişe
verici” olduğunu belirterek, yetkilileri tarımsal
üretimin artırılması yönünde harekete geçmeye
çağırdı. Bunun yanı sıra Kim, ekonomik zorluk-
lara rağmen kapanma tedbirlerini uygulamaya
devam edeceklerini dile getirdi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani,
ABD'nin ülkesine uyguladığı yaptı-
rımların son aşamasında oldukla-
rını ve kendi döneminde kalkmasını
temenni ettiğini söyledi

Kim Jong-un ülkedeki gıda du-
rumunun “endişe verici” olduğu
konusunda uyarıda bulunurken,
yeni tip koronavirüs (Kovid-19)
salgını kapsamında kapanma
tedbirlerini uygulamaya devam
edeceklerini belirtti

Yaptırımlarda
sona doğru

Kim kıtlık
için uyardı

C umhurbaşkanı Erdoğan, imza töreni
sonrasında yaptığı konuşmasında
“Bugün farklı bir heyecanın, farklı bir

duygunun içerisindeyiz. Allah’a hamdol-
sun ki daha önce vermiş olduğumuz sözü-
müzü bugün yerine getirmiş oluyoruz. 44
günlük malum bir savaşın ardından Kara-
bağ sahiplerine hamdolsun eline geçmiş
oldu ve Ermeni mezalimininden, Ermeni
işgalinden kurtulmuş oldu. Şu anda tabi
arkadaki fonda görülen bina aslında Er-
meni mezaliminin ne yazık ki bu şaheser-
leri ne hale getirdiğinin bir ifadesi ve
kardeşimde fon olarak basın toplantısında
gayet anlamlı bir yeri seçmiş bulunuyor.
Bir tarafta valilik binası öbür tarafta da ne
yazık ki Ermenilerin adeta yerle yeksan
etmek üzere oldukları bir bina. Tabi, 15
Haziran Azerbaycan milli günü vesilesiyle
Milli Lider Haydar Aliyev’i rahmetle an-
madan geçmeyeceğiz. Ruhu için El Fatiha.
Kahraman Azerbaycan ordusunun Kara-
bağ Zaferi’nin sevincini, kardeşim Sayın
Aliyev ile birlikte geçtiğimiz yılın 10 Aralık
günü Bakü’de beraberce paylaşmıştık. O
gün yine bambaşka bir coşku vardı, bam-
başka bir heyecan vardı. 6 ay sonra bu
defa kadim şehir Şuşa’da kendisiyle bir-
likte olmaktan memnuniyet duyurum, ver-
diğimiz söz hamdolsun yerine gelmiş
bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Kültür başkenti olacak

Azerbaycan halkının Karabağ zaferini bir
kez daha tebrik eden Erdoğan, “Tarihte
birçok sanatçı yetiştirmiş Azerbaycan’ın
kültür başkenti Şuşa’dan bölgemize ve
dünyaya vereceğimiz mesajların çok
önemli olduğuna inanıyorum. Kardeşim
Aliyev’in vizyoner liderliğinde ve muzaffer
başkumandanlığında azatlığına kavuşan
Karabağ’ı yeniden ayağa kaldıracak çalış-
maları yakından takip ediyoruz. Şuşa’ya
gelirken çalışmaları gördük, gördünüz.
Yoğun bir çalışma var. Altyapıda yoğun
çalışmalar var, bir taraftan yollar yapılıyor,
bir taraftan enerji santralleri açılıyor, bir
taraftan yüksek gelirim hatları inşa edili-
yor. Bütün bunlarla beraber tabi susuz
olan bölge suya kavuşuyor. İnşallah en

kısa zamanda bölge havalimanlarını da
kavuşacak. İkili görüşmede değerli karde-
şim bunları bana anlattı. Ve havalimanı,
havalimanlarını da kavuştuktan sonra bu-
ralara tabi geliş gidişler daha da artacak ve
turizmde de bölge, inanıyorum ki ciddi bir
sıçramayı yaşayacak. Tabi, Karabağ eski
ihtişamına, öz kimliğine kavuşacaktır bun-
dan hiç şüphemiz yok” ifadelerini kul-
landı.

TOKİ çalışacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye olarak
azatlık mücadelesinde olduğu gibi yeniden
inşa faaliyetlerinde de kardeşlerimize her
türlü katkıyı veriyoruz, vermeye de devam
edeceğiz. En kısa sürede evlerine dönmele-
rini beklediğimiz Azeri kardeşlerimiz için
de her türlü çabayı göstereceğiz. Tabi bu
konuda değerli kardeşimin özel çalışmaları
var, yeter ki buranın gerçek sahipleri tekrar
evlerine, meskenlerine dönsün. Onlara
mali destek, iş imkanı noktasında her türlü
desteği vermek suretiyle Azeri kardeşleri-
mizin kendi evlerine, kendi mekanlarına
dönmeleri buraları ciddi manada zengin-
leştirecektir. Diğer yandan da Karabağ’ın,
Azerbaycan topraklarının bir daha böyle
bir felaket yaşamaması için gereken tedbir-
leri birlikte alacağız. Bizim bu konuda TO-
Kİ’yle birlikte burada, bölgenin
tamamında planlar var. Ve TOKİ’nin bu-
radaki karşıt kurumuyla birlikte çalışarak
bu adımları atacağız.”

Ermenistan için mesaj verdi

Bölge üzerinde etkisi olan herkesi hakikat-
leri görmeye çağıran Cumhurbaşkanı Er-
doğan, “Azerbaycan halkının zaferini
kabullenmeye ve geleceğe bakmaya davet
ediyoruz. Ateşkes anlaşmasının ardından
artık bölgede tüm taraflar için yeni iş bir-
liği imkânları doğmuştur. Azerbaycanlı
kardeşlerimin bu konudaki engin gönüllü-
lüklerinin yakın şahidiyiz. Türkiye olarak
biz de coğrafi komşuluk ilişkilerimizi daha
derin iş birliklerine yöneltmek istiyoruz.
Ermenistan’ın kendisine uzatılan bu iyi
niyet ve dayanışma elini tutmasını, ortak
geleceği birlikte şekillendirme fırsatını iyi

kullanmasını temenni ediyoruz. Altılı bir
platform dedik. Bu Altılı Platform ’da bil-
diğiniz gibi Rusya, Türkiye, Azerbaycan,
Ermenistan, Gürcistan ve İran var. Ve bu
Altılı Platform ile birlikte artık istiyoruz ki
bölge suhuletle barış içerisinde yaşanan
bir bölge olsun. Bu adımı atmak için biz
kardeşimle beraber her türlü fedakarlığa
varız, Sayın Putin aynı şekilde fedakarlığa
var. Bu konuda atılacak adımlarla bölge
bir barış bölgesi haline gelmiş olur. Tabi
bu tarihi fırsatın gerçekçi olmayan heves-
ler, söylemler ve eylemlerle kaçırılmaması
en büyük dileğimizdir. Bölgedeki yeni sta-
tüye katkıda bulunmak isteyen herkesin
nefret ve tahrik siyasetinden vaz geçerek
barış ve iş birliğini teşvike yönelmesi şart-
tır. Böyle bir iklim oluştuğunda Ermenis-
tan’la normalleşme için biz de üzerimize
düşeni yapacağımızı her fırsatta söylüyo-
ruz” diye konuştu.  

15 milyar dolar ihracat olacak

Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi
toplantısının Türkiye’de yapılacağını belir-
ten Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini
şöyle sürdürdü: “Ticaret hacmimizi 2023
yılında 15 miyar dolara çıkarma hedefi-
mize doğru adım adım ilerliyoruz. Türkiye
petrolleri başta olmak üzere pek çok şirke-
timizin Azerbaycan’da önemli yatırımları
bulunuyor. Aynı şekilde Socar başta
olmak üzere Azerbaycanlı şirketlerin Tür-
kiye’deki yatırımları bizleri memnun edi-
yor, sadece Türkiye’de değil gerekirse
Socar’la Türkiye petrollerinin 3’üncü ülke-
lerde de yatırım yapma görüşmesini kar-
deşimle beraber ele aldık ve inşallah
bunun üzerinde de ayrıca çalışıyoruz, çalı-
şacağız. Önümüzdeki dönemde ticari eko-
nomik iş birliğimizin kapsamını daha da
genişleteceğiz. Azerbaycan’la Bakü-Tiflis-
Ceyhan, Bakü-Tiflis-Kars ve TANAP gibi
dev projeleri beraberce tamamladık. Trans
Adriyatik Boru Hattı Projesi TAP’ın bit-
mesiyle ülkemiz üzerinden geçen Azerbay-
can doğalgazı Avrupa piyasasındaki yerini
almıştır. Bugün değerli kardeşimin de
ifade ettiği gibi özellikle tek millet iki devlet
temelinde yükselttiğimiz ilişkilerimizi daha

da ileriye taşıyacak yeni bir tarihi adımı
attık. Bu adım önemli. Ve bunu bundan
sonraki süreçte güçlendireceğiz, güçlendi-
rerek yolumuza devam edeceğiz.”

Zengezur projesine tam destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye olarak
kadim şehir Şuşa’da en kısa sürede inşal-
lah bir başkonsolosluk açmayı planlıyoruz.
Böylece bölgede gerçekleştireceğimiz faali-
yetlerin daha hızlı ve etkin yürütülmesini
de sağlayacağız. Diğer yandan Azerbay-
can’ın Güney Zengezur Koridoru projesini
çok önemli görüyor ve onu da destekliyo-
ruz. Bu projenin hayata geçirilmesiyle do-
ğudan batıya herkesin istifade edebileceği
yeni bir ortak koridor açılacaktır. Bu çok
büyük önem arz ediyor. Salgına rağmen
tarımdan enerjiye, ulaştırmadan turizme ve
savunmadan eğitim kültüre her alanda iş
birliğimizi ileriye taşımak için ortak gayret-
lerimizi sürdürüyoruz” dedi. DHA

Pakistan'da önemli bir tören 
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Şuşa Beyannamesi’nin im-
zalanmasından sonra Şuşa’da ortak basın toplantısı dü-
zenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadim şehir Şuşa’da
en kısa sürede bir başkonsolosluk açılacağını açıkladı

Burası üretim
merkezi olacak
Türkiye ve Azerbaycan arasın-
daki savunma sanayi ilişkilerine
değinen Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan “Az önce kardeşim, BAY-
KAR’ın yönetiminden Haluk
Bey’e bir onur madalyası verdiler.
Ve bende aile adına kendilerine
ayrıca teşekkür ediyorum. Tabi
burada İHA’lar SİHA’lar ciddi
işler gördüler. Ve bu savunma sa-
nayindeki ilişkilerimiz bundan
sonra çok daha farklı bir şekilde
gelişecektir. Bu farklı gelişmeyle
birlikte sürekli olarak bir pazar
değil aynı zamanda Azerbaycan
bu işlerde bir üretim merkezi
olma imkanını da yakalayacak-
tır. Bizim gücümüz Azerbay-
can’ın gücü, Azerbaycan’ın gücü
de bizim gücümüzdür” dedi.

MuhaMMed Mursi, 17 Haziran
2019'da "Hamas adına casusluk" da-
vasının görüldüğü duruşma esna-

sında mahkeme salonunda hayatını kaybetti.
Vefat haberi, Mısır devlet televizyonu tarafın-
dan aynı günün akşamında duyuruldu. Ha-
berde, "67 yaşındaki Mursi'nin casusluk
suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşma-
sında önce bayıldığı sonra da yaşamını yitir-
diği" ifade edildi.Bir sonraki gün sabahın
erken saatlerinde alelacele toprağa verilen
Mursi'nin cenazesine birinci derece yakınları
dışında hiç kimsenin katılmasına izin veril-
medi. Defin işlemi esnasında mezarlık ve etra-

fında yoğun güvenlik önlemleri alındı.
Başarılarla dolu eğitim hayatı

Beş kardeşin en büyüğü olan Mursi, ilk eğiti-
mini doğduğu köy olan Adve'de tamamladı.
1975 yılında Kahire Üniversitesi Mühendislik
Fakültesine girdi, 1978'de lisans diplomasını
aldı.Yüksek lisansını metalürji üzerine yapan
Mursi, ABD'deki Güney Kaliforniya Üniversi-
tesinden başarı bursu kazandı ve doktora eği-
timini orada tamamladı. 1982-1985 yıllarında
Güney Kaliforniya Üniversitesinde Yardımcı
Profesör görevini üstlendi. 1985'te ülkesine
kesin dönüş kararı alan Mursi, 2010 yılına

kadar Zagazig Üniversitesi Mühendislik Fa-
kültesi Dekanı olarak görev yaptı. Mısır'ın
Şarkıyye kentine bağlı Adve köyünde 8 Ağus-
tos 1951'de dünyaya gelen Mursi'nin babası
çiftçilik yaparak ailesinin geçimini sağlarken
annesi de ev hanımıydı. 1979 yılında amcası-
nın kızı Necla Mahmud ile evlendi. Çiftin
Ahmed, Şeyma, Usame ve Ömer isimlerinde 4
çocuğu oldu. Küçük oğlu Abdullah babasının
ölümünden 3 ay sonra kalp krizi geçi-
rerek hayatını kaybetti. Babasına ya-
kınlığı ile bilinen Abdullah'ın
kahrından öldüğü konuşuldu. 1977 yı-
lında Müslüman Kardeşler Teşkilatına
(İhvan) katılan Mursi, 1979'da hareke-
tin içerisinde aktif roller almaya baş-
ladı. 1982 yılından itibaren İhvan'ın
siyasi kanadında varlık göstermeye
başlayan Mursi, 1995'te hareketin

Gençlik Konseyinde yer aldı. Mısır'da 2000 yı-
lında yapılan parlamento seçimlerde, Mısır
Arap Cumhuriyeti Temsilciler Meclisine İh-
van'ın bağımsız milletvekili olarak girmeyi ba-
şaran Mursi, 2005 yılına kadar hareketin
resmi sözcülüğünü de üstlendi. Ülkede 2005
yılında yapılan milletvekili seçimlerinde aday
olan Mursi, seçim sonrası ilk oy sayımında ra-
kiplerine fark atmış olmasına rağmen oyların

yeniden sayılması üzerine Meclise gi-
remedi. Mursi, daha sonraki açıkla-
malarında tekrar sayımlarda hile
yapıldığını söyledi. Mısır'da Hüsnü
Mübarek dönemine son veren 25
Ocak Devrimi'nin ardından Mursi, 6
Haziran 2011'de kurulan İhvan'ın si-
yasi kanadı Hürriyet ve Adalet Parti-
si'nin başkanlığı görevine getirildi ve
önemli bir yol aldı.

Mursi gideli iki yıl oldu
Mısır'ın demokratik

yollarla seçilen ilk
Cumhurbaşkanı Mu-

hammed Mursi'nin
mahkeme salonun-
daki vefatının üze-
rinden 2 sene geçti

Aliyev’le samimi görüntüler veren
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “1 millet 2
devlet” mesajını yinleyerek, “Azerbaycan
her zaman kardeşimizdir” diye konuştu.
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Borusan Sanat, dijital platformlar üzerinden yayınladığı konserlerine devam ediyor. 20 Haziran
Pazar günü saat 11.30’da BİFO’nun daimi konuk şefi Patrick Hahn, BİFO ile müzikseverlerle
buluşacak. György Ligeti ve Johannes Brahms’ın yapıtlarının seslendirileceği “BİFO & Patrick
Hahn” başlıklı konser, ücretsiz olarak borusansanat.tv’de izleyicisi ile buluşacak

TWITTER SAGLIKLI
ILETISIM ISTIYOR

TWITTER SAGLIKLI
ILETISIM ISTIYOR

TWITTER SAGLIKLI
ILETISIM ISTIYOR

TWITTER SAGLIKLI
ILETISIM ISTIYOR

TWITTER SAGLIKLI
ILETISIM ISTIYOR

TWITTER SAGLIKLI
ILETISIM ISTIYOR

Twitter, pandeminin başlangıcından bu yana Türkiye'de COVID-19 ile ilgili tweetlerin 
verilerini yayınladı. Veriler, Twitter'ın hem küresel hem de Türkiye'de insanların güvenli
halk sağlığı davranışları sergilemeleri konusunda yardımcı olmada kilit bir rol oynadı-
ğını göstermiştir. Twitter da bu dönemde ne gibi girişimlerde bulunulduğunu hatırlattı

T ürkiye'de Ocak 2020'den bu
yana COVID hakkında 23
milyondan fazla Tweet atıldı.

Türkiye'de en çok paylaşılan COVID
hashtag'i #evdekal olurken, onu
#evdehayatvar ve #HayatEveSığar
takip etti. Birlikte 1,2 milyondan fazla
Tweet topladılar. Bu dönemde en çok
atılan iki Tweet, Galatasaray futbol
direktörü Fatih Terim'in COVID du-
rumu ile ilgili tweeti ve Galatasaray'ın
kendisine "Biz omuz omuza verince
neleri başarmadık ki! Seninleyiz
hocam! Bir kez daha #BirlikteYene-
ceğiz!" şeklindeki destek mesajıydı.
Salgının ilk günlerinde bu, Türk hal-
kının desteğini gösterme ve bir araya
gelme zamanıydı. Sağlık için evde
kalmaya işaret eden, en çok kullanı-
lan ilk 3 hashtag #evdekal, #evdeha-
yatvar ve #HayatEveSığar oldu.

Güvenlik her şeyden önce gelir

Twitter'ın sağlıklı sohbeti destekleme
çalışmaları hakkında konuşan Twitter
EMEA Kıdemli Direktörü Karen

White şunları söyledi: “Twitter'da
Türkiye'deki hesap sahiplerinden
böyle canlı ve açık bir COVID soh-
beti görmek cesaret vericiydi. Twitter
yalnızca güvenilir bilgileri artırmaya
yardımcı olmakla kalmayıp, aynı za-
manda insanları güvenli halk sağlığı
davranışları sergilemeye motive et-
mede de kilit bir rol oynuyor.
COVID-19 bir pandemi ilan edilme-
den önce bile Twitter, Twitter'dakiler
için güvenilir, doğrulanmış halk sağ-
lığı bilgilerini güçlendirmek için glo-
bal sağlık yetkilileriyle ortaklaşa
çalışıyordu. O zamandan beri, Twit-
ter'da sürekli gelişen COVID-19 soh-
betine ayak uydurarak ürün, ortaklık
ve politika güncellemelerini yinele-
meye ve geliştirmeye devam ettik. Aşı
programları dünya çapında yaygın-
laştıkça, biz de bu sağlıklı iletişimin
sürmesi için  çalışmaya devam 
edeceğiz''  

Mikro sitesini güncelledi

COVID'in küresel bir salgın olarak

ilan edilmesinin yıldönümünden bu
yana bir yıldan fazla bir süredir
Twitter, sistematik ve tutarlı ürün,
ortaklık ve politika geliştirmeleri ger-
çekleştirdi. DSÖ, COVID-19'u
resmi olarak pandemi ilan etmeden
önce bile Twitter, kuruluşlar, resmi
hükümet hesapları, sağlık uzmanları
ve epidemiyologlar aracılığıyla hiz-
metlerine ilişkin yetkili sağlık bilgile-
rini yükseltmek ve genişletmek için
çalışıyordu. 2020 boyunca Twitter,
pandemi olarak ilan edildikten son-
raki aylarda COVID'e yaklaşımlarını
vurgulamak için özel mikro sitesini
güncelledi.Mart 2020'de COVID'ye
yaklaşımını tanıtmasından bu yana
Twitter, global çapta 22.400 Tweet'i
kaldırdı ve COVID-19 sohbeti etra-
fında spam içerikli ve manipülatif
davranışlar nedeniyle 11.5 milyon
hesaba meydan okudu. Twitter’daki
sohbetler, Türk halkının paylaştığı
geniş duygu yelpazesini yansıtan
çok sayıda emoji kullanımını da
içeriyor. NERGİS DEMİRKAYA

Liseliler teknoloji
için buluştu

Yarışa katılacak takım-
lar arasında, Ankara
Atatürk Anadolu Li-

sesi’nin Efficiency Challenge ta-
kımı “AAATLAS” da yer alıyor.
Geçtiğimiz günlerde yeni nesil tek-
noloji şirketi Cerebrum Tech ile
sponsorluk anlaşması imzalayan
takım kaptanı 10. sınıf öğrencisi
Ata Efe Karakaya, “Çıktığımız bu
yolculuk umut dolu ve heyecan ve-
rici, bir o kadar da zor. Heyecanı-
mızı, umudumuzu ve sevincimizi
paylaşıyoruz. Karşımıza çıkan zor-
luklara karşı ise bir bütün olarak
duruyoruz. İstanbul Park F1 pis-
tine kadar ulaşacak olan macera-
mızın eğlenceli ve son ana kadar
büyük bir heyecan içinde geçece-
ğini düşünüyorum. Bu yolculukta
takım ruhumuz, okulumuzun, öğ-
retmenlerimizin ve Cerebrum
Tech'in takımımıza karşı sağlamış
olduğu ilgi ve destek bize önemli
bir motivasyon sağlıyor. Ancak en
büyük motivasyonumuz arabamız
piste çıktığında neler başardığımızı
görecek olmamız” derken, takımı

pistte temsil edecek araç pilotu 10.
Sınıf öğrencisi, Ayşe Ece Kande-
mir ise, “Takım olarak arabamızı
yapmak için elimizden gelenin en
iyisini yapıyoruz ama tabii ki pistte
sorumluluk bende olacak. Pist üs-
tüne bile bu iş yine ekip işi. Sürekli
iletişim halinde olmak ve birbiri-
mizi anlamamız çok önemli. Ka-
zansak da kaybetsek de her şeyi
takım olarak yapmış olacağız.
Tabii ki en verimli arabayı yapaca-
ğımıza ve başarılı olacağımıza ina-
nıyorum. Ekip ruhumuz ve
uyumumuz bize her şeyi başarabi-
leceğimizi kanıtlar nitelikte. Ben bu
konuda takımıma sonuna kadar
güveniyorum” dedi.

Heyecanlı bir iş

Bu zorlu ve heyecanlı yolculukta
takımın ana sponsoru olan Cereb-
rum Tech şirketinin Kurucusu ve
Yönetim Kurulu Başkanı Dr. R.
Erdem Erkul, “Öncelikle Tekno-
fest’i gençlere ilham vermesi ve ye-
teneklerini keşfetmeyi sağlaması
anlamında önemli bir fırsat olarak

görüyor ve oldukça da başarılı bu-
luyorum. Umarım ilerleyen za-
manlarda ülkemizde Teknofest gibi
imza teknoloji etkinliklerinin sayı-
sını artırabiliriz. Genç arkadaşları-
mız böyle bir takım ile bize
geldiklerinde, biz de en az onlar
kadar heyecanlandık. Projelerine
güveniyorlar, hal böyle olunca biz
de onlara güveniyoruz. Biz Cereb-
rum Tech’i kurarken ‘gençlere
ilham verebilen bir teknoloji şirketi’
olmayı kendimize şiar edindik.
Çünkü, ülkemizdeki genç nüfusun
toplam nüfusa oranı %15,6 ve bu
oran ile 28 AB ülkesi arasında bi-
rinci sıradayız. Gençler bizler için
çok önemli çünkü dijital dönüşü-
mün içinde olan, teknolojiyi en iyi
bilen onlar. İşte bundan dolayı ül-
kemizin dijital dönüşüm yolculu-
ğunda onların varlığı ve büyük
teknoloji ekosistemimize dahil ol-
maları son derece önemli. Bu yüz-
den teknoloji yolculuklarında
gençlerimize elimizden geldiğince
destek vermeye devam edeceğiz”
dedi. TAYLAN DAŞDÖĞEN

ÇevrimiÇi video platformu borusansanat.tv, dün-
yaca ünlü solist ve şefleri sahnesinde ağırlayarak di-
jital platformlar üzerinden yayınladığı ücretsiz

konser kayıtlarıyla farklı dönem ve stillerine ait eserleri dinleyi-
cileri ile buluşturmaya devam ediyor. Borusan İstanbul Filar-
moni Orkestrası (BİFO), bu hafta BİFO’nun daimi konuk şefi
Patrick Hahn yönetimindeki “BİFO & Patrick Hahn” başlıklı
konserinde, György Ligeti ve Johannes Brahms’ın yapıtlarını
sunacak. 20 Haziran Pazar günü saat 11.30’da
borusansanat.tv’de yayınlanacak konserde BİFO’nun genç
daimi konuk şefi Patrick Hahn yönetiminde BİFO, György Li-
geti ve Johannes Brahms’ın yapıtlarını dinleyicileri ile buluştu-
racak. 20. yüzyıla hakkını veren usta bestecilerden biri olan
Ligeti’nin, anavatanı Romanya’nın halk ezgilerini yeni buluş-
larıyla birleştirdiği Orta Avrupa’nın renklerini ve enerjisini yan-
sıtan sevilen eseri Rumen Konçertosu ile açılacak konserde

ayrıca BİFO, Brahms’ın Detmold yıllarında yazdığı ilk serena-
dını seslendirecek.

Şevket Akıncı, Borusan Müzik Evi’nde

Borusan Klasik radyonun sevilen programı “Borusan Müzik
Evi”, çağdaş müzik ve disiplinlerarası performansları dinleyici-
lerine sunmaya devam ediyor. 18 Haziran Cuma günü saat
23.00’te, gitar sanatçısı, besteci, yapımcı ve doğaçlamacı Şev-
ket Akıncı, müzikseverlere özel hazırladığı, daha önce yayınla-
nan ve büyük beğeni toplayan programı için hazırladığı seçkisi
bir kez daha dinleyicilerle buluşacak. Karnaval.com üzerinden
yayın yapan Borusan Klasik’e internette karnaval.com/boru-
sanklasikdinle adresinden, mobil ortamda iPhone (App Store)
ve Android (Google Play Store) cihazlarınıza indireceğiniz
“Karnaval” uygulamasıyla, iPad için yine App Store’dan indi-
receğiniz “Karnaval Radyo” uygulamasıyla dinleyebilirsiniz.

Borusan yine sanatla dolu

Geçtiğimiz yıllarda, pek çok araç ve takımın katıldığı Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç
Yarışları, bu sene lise takımlarının da katılımıyla renklenecek. Teknofest 2021 kapsamında yapılacak olan
yarışların 31 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında İstanbul Park F1 pistinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu
çerçevede çalışmalarına başlayan takımlar büyük bir heyecanla hazırlıklarını tamamlamaya devam ediyor

Hem kahve hem sulu boya
Turuncu Art Cafe'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte bir araya gelen ressamlar
kahveyi boya olarak kullandı. İstanbul Göztepe'de bulunan Turuncu Art Cafe'de ikincisi
gerçekleştirilen ''Kahve ile Suluboya Şenliği 2''de ressamlar boya olarak sadece kahvenin
kullanıldığı workshop çalışmasında manzaradan doğaya farklı çalışmaları ortaya çıkardı

''Kahve basit gibi görünen kullanılması oldukça
zor bir malzeme'' olduğunu ifade eden Ressam
Emirhan Murat Ergün, Kahve ile suluboya ya-

parken kahvenin genelde bal ile karıştırıldığını, kıvamlı hale
getirip suyla açarak tonlama yapıldığını ,"Akasya ağacının
özünden yapılan Arap zamkı denilen bir malzeme var. Ben
de kahveyi biraz koyulaştırdım, yaktım ve içine Arap zamkı
koydum. Beklettim, kuruttum ve taş sulu boya şekline ge-
tirdim." dedi. Etkinliğe katılarak kahve ile sulu boya çalışan
Saliha Gümüş uzun yıllardır resim yaptığını, eğitimini al-
dıktan sonra daha yoğun çalışmaya başladığını söyledi.

'Keyifli bir çalışma yapıyoruz 

Kahvenin içine karıştırılan balın resme bir pırıltı verdiğini
kaydeden Gümüş, "Güzel, hoş duruyor, suluboyayı andırı-
yor. Malzemeyi Turuncu Art Cafe’den temin ettiler, biz de
kağıdımızı, fırçamızı aldık geldik, keyifli bir çalışma yapıyo-
ruz." şeklinde konuştu. Etkinliğe katılarak kahve ile suluboya
çalışmaları yapan katılımcılar yaşadığımız Pandemi süre-
cinde az da olsa Sanat adına bir nefes olduğunu belirttiler.

Solo kariyerinde “Tutuşmuş Beraber”, “Deli
Kan”, “Geri Ver” gibi şarkılarıyla dinleyicinin
gönlünde taht kurmuş Melike Şahin, nam-ı

diğer Diva Bebe, uzun zamandır yolu gözlenen ilk al-
bümü “Merhem”in PSM Online üzerinden dinleyici-
lerle buluşturduğu lansman konseri 13 Haziran’da
yeniden erişime açılıyor. Sekiz kişilik yeni orkestrası ve
konser için özel olarak hazırlanmış sahne tasarımının
yanı sıra her biri milyonlarca dinlemeye ulaşan hit par-

çalarıyla bir ay boyunca yeniden PSM Online’da. Me-
like Şahin, Spotify’ın, kadın müzisyenlerin seslerini yük-
seltmek ve her alanda olduğu gibi müzik sektöründe de
var olan eşitsizlikle savaşmak için oluşturduğu ve farklı
ülkelerden yüzlerce kadın sanatçının yer verildiği
EQUAL projesi kapsamında Türkiye listesinin ilk
kapak sanatçısı olarak New York Times Meydanı’ndaki
tanıtım alanından tüm dünyaya sesini ulaştırmayı 
başardı ve adından övgüyle söz ettirdi.

Melike’den ilk albüm geldi
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SÜPER Lig ekibi Medipol 
Başakşehir, İskoç kulübü Celtic'ten
kiralanan 25 yaşındaki Belçikalı de-
fans oyuncusu Boli Bolingoli-
Mbombo ile yollarını ayırdı.
Başakşehir'den yapılan açıklamada şu

ifadelere yer verildi: "Turuncu-laci-
vertli formamız altında bir sezon bo-
yunca başarıyla oynayan Boli
Bolingoli-Mbombo’nun sözleşmesi
sona ermiştir. Kulübümüz, Celtic FC
ile yapılan kiralama sözleşmesindeki

satın alma opsiyonunu kullanmama
kararı almıştır. Boli Bolingoli-Mbom-
bo’ya kulübümüze vermiş olduğu
emekler için teşekkür ediyor, kariyeri-
nin geri kalan bölümünde başarılar
diliyoruz."

J aponya Bü-
yükelçisi Su-
zuki

Kazuhiro olimpi-
yatlarda Türk takı-
mını her yarışta
destekleyeceğini belir-
terek şöyle konuştu,
"Derneğinizin düzenlediği
bu etkinliğe davet ettiğiniz
için teşekkür ederim. Olimpiyat-
lara sadece 38 gün kala, etkinliğin
ivmesi artıyor. Hepinizin bildiği gibi
Tokyo Olimpiyat Oyunları 23 Tem-
muz - 8 Ağustos tarihleri arasında,
Tokyo Paralimpik Oyunları ise 24
Ağustos - 5 Eylül tarihleri arasında
düzenlenecek. Hazırlıklarını ısrarlı
bir şekilde sürdürdüğümüz bu ya-
rışlarda, ilk önceliğimiz güvenli ve
emniyetli ortam sağlamaktır. Yeni
koronavirüsü yenmek için küresel
birliğin bir kanıtı olarak, Türkiye ve
Dünyada insanlara cesaret ve umut
veren bir etkinlik olacağına inancım
tamdır. Aynı zamanda bu Olimpi-
yatlar dünya danışması sembolü-
dür. Büyük Doğu Japonya
Depremi'nin Onuncu yıl dönü-
münde, " Yeniden Canlanan Olim-
piyat ve Paralimpik Oyunları  "
olarak da adlandırabileceğimiz bu
oyunlar Japon halkı için çok önemli
bir fırsattır. Bu olimpiyatlar için
dünyanın her yerinden sporcular,
modern Olimpiyat tarihinde ben-
zeri görülmemiş bir yıllık erteleme
de eklendiğinde beş yıldır, her gün,
zorlu antrenmanlarla rekabet edi-
yor ve yeteneklerinin sınırlarına
meydan okuyorlar. Bu sporcuların
çabalarına saygı duyuyorum. Başa-
rıları tüm dünyada heyecan uyandı-
racak. Türk takımını her yarışta
Türk halkıyla birlikte desteklemek
ve heyecanı paylaşmak istiyorum.
Ancak lütfen Japon takımını sadece
Japonya - Türkiye karşılaşmala-
rında desteklememe izin verin söz-
lerime son verirken, Türk
sporculara yarışmalarda başarılar
dilerim" dedi.

Tarih
yazmak

istiyoruz

Gençlik ve Spor Bakanlığı Sporcu
Yetiştirme Daire Başkanı Selçuk
Çebi, Şu anda 87 kotamızla bera-
ber inşallah 105-110 arası kota
planlamamız var diyerek, "İnşallah
bu hedefe ulaşır, en iyi şekilde de ül-
kemizi temsil eden sporcu kardeşle-
rimize katkı verebilmek adına bir
mücadele içerisindeyiz. Madalya
alabilecek, şampiyon olabilecek ve
kendilerini 2019 -2020 yılında Av-
rupa ve Dünya Şampiyonalarında
ispatlamış birçok sporcumuz var ve
inşallah bu anlamda bir tarih yaz-
mak istiyoruz. Bu tarihi de hem
Gençlik ve Spor Bakanlığımızla
hem federasyon yönetimleriyle, tek-
nik ekipleriyle beraber inşallah
bunu bir aile olarak inanarak ba-
şarmak istiyoruz ve başaracağız"
ifadelerini kullandı.

Herkese başarılar diledi

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi
(TMOK) Yönetim Kurulu Üyesi
Sezai Bağbaşı, Japonya'ya teşekkür
ederek sözlerini şöyle sürdürdü:
"Zor bir süreç pandeminin getirdiği
sıkıntılardan dolayı diğer olimpiyat-
lardan farklı olacağı aşikar. Ancak
şu gerçeği de belirtmekte fayda var.
Olimpiyat kurulu ve Japon hükü-
metine teşekkür ediyoruz ellerinden
gelen bütün gayretleri sarf ettiler
oyunların ertelenmemesi için. Alı-
nabilecek pandemiyle ilgili bütün
tedbirleri aldılar bize iletiyorlar biz
de ilgili federasyonlarımıza iletiyo-
ruz. Oraya katılacak tüm sporcula-
rımıza başarılar diliyorum." DHA

Arkadaş dayağı
ile sporcu oldu

ANTALYA'DA yaşayan Sudenur Su, 6 yıl önce
oturduğu apartmandaki arkadaşları tarafından
dövüldü. Bunun üzerine Sudenur ailesi tarafın-
dan kendisini savunabilmesi için spora yönlen-
dirildi. Önce karate yapan Sudenur, ardından
muaythai'ye başladı. Antalya Spor Salonu'nda 3
yıldır antrenör Yasin Urlu yönetiminde muayt-
hai antrenmanları yapan Sudenur, 3 Haziran'da
Aydın'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda
üstgençler 60 kiloda altın madalya kazandı. Tür-
kiye şampiyonu unvanıyla milli takıma seçilen
Sudenur, aralıkta Tayland'da yapılacak Muayt-
hai Dünya Şampiyonası'na katılmaya hakkı 
kazandı ve tarihi bir başarıya imza attı.

Başakşehir, Bolingoli için opsiyon kullanmadı

Her zAmAn
Türkİye’yİ
desTeklerİm
TSYD Ankara Şubesi'nde Tokyo Olimpiyat Oyunları için medya günü düzenlendi. Medya gününe Japonya Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro,
Gençlik ve Spor Bakanlığı Sporcu Yetiştirme Daire Başkanı Selçuk Çebi, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi Sezai
Bağbaşı, federasyon başkanları ve sporcular katıldı. Kazuhiro, “Olimpiyatlarda her zaman Türkiye'yi desteklerim” dedi

TSYD Ankara Şubesi Başkanı Ercan Ata, gelen her-

kese teşekkür ederek, "Bugünün anlamı bana göre

çok büyük mesleki açıdan. Tüm federasyon baş-

kanlarını burada görmekten son derece mutlu-

yuz. Olimpiyatlara 40 gün gibi süre kaldı,

iddialı ülkelerden birisiyiz. Hedeflerimiz

çok büyük, inşallah bu hedeflerimizi

gerçekleştiririz" dedi.

Anlamlı 

bir gün oldu
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16. AvrupA Futbol Şampiyonası (EurO
2020) F Grubu'nda portekiz, Macaris-
tan'ı 3-0 yendi. Turnuvanın ev sahiple-
rinden Macaristan, başkent
Budapeşte'deki puskas Arena'da yapılan
ve hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği F
Grubu ilk maçında, son Avrupa şampi-
yonu portekiz ile karşılaştı. portekizli
Cristiano ronaldo, 5 Avrupa Şampiyo-
nası'nda sahaya çıkan ilk futbolcu oldu.
36 yaşındaki yıldız oyuncu, 2004, 2008,
2012 ve 2016'daki turnuvalarda da ülke-
sini temsil etmişti. Yüzde 67 oranında
topla oynayan portekiz'in Jota ve ro-
naldo ile girdiği gol pozisyonlarından ya-
rarlanamadığı ilk yarı, 0-0 bitti. portekiz
aradığı golü 84. dakikada buldu. Sağ ka-
nattan gelen pasla penaltı noktası yakın-
larında topla buluşan Guerreiro'nun

şutunda, savunmaya da çarpan meşin
yuvarlak ağlara gitti. ronaldo, 87. daki-
kadaki penaltı atışını gole çevirerek por-
tekiz'i 2-0 öne geçirdi. 90+2'nci
dakikada rafa Silva ile arasındaki pas
alış verişi sonrası altı pasta topu alan
ronaldo, kaleci Gulacsi'yi çalımlayarak
attığı golle portekiz'in sahadan 3-0 galip
ayrılmasını sağladı.

Makina gibi adam

Avrupa Futbol Şampiyonası finallerin-
deki gol sayısını 11'e çıkaran ronaldo,
Michel platini ile paylaştığı rekoru tek
başına ele geçirdi. Eski Fransız futbolcu
platini, 9 golünü de EurO 1984'te at-
mıştı. ronaldo ise bu turnuvaya kadar
2004'te 2, 2008'de 1, 2012 ve 2016'da
3'er gol kaydetmişti.

Ronaldo 
rekor kırdı

Antalya'da arkadaşları tarafından 
dövüldükten sonra ailesinin kendisini 
savunabilmesi ve dövüşü spor branşı olarak
öğrenmesi amacıyla muaythai'ye yönlendirdiği
Sudenur Su (17), Türkiye şampiyonu oldu,
Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı

Adam olacak çocuk

SIRIKLA atlamada Türkiye rekorunu eline geçi-
ren Ersu Şaşma, 5.80’lik Olimpiyat barajını da
geçerek adını Tokyo Olimpiyatları'na yazdırdı.
Türk atletizm tarihinde önemli bir başarı elde
eden Şaşma, sarı-lacivertli kulübün internet site-
sine açıklamalarda bulundu. Çok mutlu oldu-
ğunu ifade eden Ersu Şaşma, "Çok mutluyum.
Her anlamda bana destek olan bir kulübüm var.
Böyle büyük bir ailenin üyesi olduğum için çok
şanslıyım. Bu başarıyı bugünlere gelmemde
büyük emeği olan ve geçtiğimiz ocak ayında ha-
yatını kaybeden antrenörüm İbrahim Halil
Çömlekçi’ye atfediyorum” şeklinde konuştu.

Tokyo'da düzenlenecek olimpiyatlara katılma hakkı
elde eden Ersu Şaşma, "Bu başarıyı hayatını 
kaybeden antrenörüm İbrahim Halil Çömlekçi’ye 
atfediyorum. Olimpiyatlar O’nun hayaliydi" dedi

Potanın şampiyonu Barcelona
İspanya 1. Basketbol
Ligi'nde 2020-2021 

sezonunun şampiyonu,
play-off final serisinde

Real Madrid karşısında
iki maçta üstünlük

sağlayan Barcelona oldu

BARCELONA, deplasmandaki ilk
maçı kazanmasının ardından bu
akşam sahasında oynadığı final
serisinin ikinci maçında Real
Madrid'i 92-73 mağlup ederek
şampiyonluğa ulaştı. Barcelona
Başantenörü Sarunas Jasikevicius,
karşılaşmanın ardından İspanyol
televizyonuna yaptığı açıklamada,
"Bu sezon çok zorlu dönemler ge-

çirdik. 4 turnuvada final maçı oy-
nadık ve bunun ikisini kazandık.
Bundan gurur duymalıyız. Şimdi,
dinlenmek ve şampiyonluğun ta-
dını çıkarmak gerekiyor." dedi. Ka-
talan takımı, İspanya Basketbol
Federasyonu'nun yerine 1983 yı-
lından bu yana Basketbol Kulüp-
leri Derneği (ACB) tarafından
organize edilen İspanyol 1. liginde

19'uncu şampiyonluğunu ilan etti.
Son olarak 2013-2014 sezonunda
şampiyon olan Barcelona, 7 yıl
aradan sonra bu kupayı bir kez
daha müzesine götürdü. Anadolu
Efes, THY Avrupa Ligi'nde bu
sezon 30 Mayıs'ta oynanan final
maçında Barcelona'yı 86-81 yene-
rek, Avrupa'nın en büyük kupasını
kazanmıştı.
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S arı-kırmızılı kulüpte 19 Haziran'da
yapılacak seçimli genel kurulun ardın-
dan başkanlık görevini devredecek

Mustafa Cengiz, GSTV'de yayımlanan
"Gündem Özel" programında basın men-
suplarından gelen soruları yanıtladı. Cen-
giz, Galatasaray Adası ile ilgili kazandıkları
davaya yapılan itirazın reddedildiğini ve bu
konuda sarı-kırmızılı camiaya müjde ver-
mek istediğini belirtti. Sarı-kırmızılı kulü-
bün başkanı, görev süresinde en üzüldüğü
şeyin Avrupa'da başarı elde edememek ol-
duğunu, başarı alamadıkları için büyük bir
gelirden mahrum kaldıklarını kaydetti.
Mustafa Cengiz, yeniden başkanlığa aday
olmamasıyla ilgili, "Sessiz çoğunluğu bili-
yorum. Bana oy atan, hala aday olmamı is-
teyen, benimle görüşen ve beni destekleyen
insanlardan bin kere özür diliyorum. Yeni-
den başkan adayı olmamamın tek nedeni
sağlık. Ben rahatsızım. Buradan gittikten
sonra dinleneceğim ve sonraki 3-5 gün kı-
pırdayamayacağım. Arkadaşlarım da gece-
sini gündüzüne katıyor. Her gün buraya
memur gibi geliyordum. Seçilecek başkan
ve yöneticilerin de tüm zamanını Galatasa-
ray'a vermesi gerekiyor." diye konuştu.

Hangisi kazanırsa o benim başkanım

Mustafa Cengiz, 19 Haziran'da yapılacak
başkanlık seçiminde yarışacak Metin Öz-
türk, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas,
Yiğit Şardan ve İbrahim Özdemir'e eşit me-
safede olduğunu söyledi.Galatasaray'ı bir
çatışma, kaos ortamına götürecek bir baş-
kan olmadığını dile getiren Cengiz, sözle-
rini şöyle sürdürdü: "Herkese saygı
duyuyorum. Hangisi kazanırsa o benim
başkanım. Şu an için herkese eşit mesafe-
deyim ama cumartesi gününe kadar baka-
cağız. Kendisi beni hatırlamıyor ama en
eski tanıdığım 30 senedir Yiğit Şardan'dır.
Kendisi benim tribün arkadaşımdır. Şimdi-
den desteklediğim adayı söylersem o adaya
artı da yazabilir eksi de yazabilir. Bizi sev-
meyen de çok. Ben desteklediğim için ada-
yın yıpratılması tehlikesi de var. Kimisi de
bu seçimin hocayla (Fatih Terim) ona karşı
olanlar arasında geçtiğini söylüyor. Yok
öyle bir şey. Gelen kişiler hocayı da getirebi-
lir. Hiçbir şey demem. O kendi tasarrufu.
Ben de kendi şahsi tasarrufumu söyledim.
Yönetimimi bile katmadım." Başkan aday-
larından Yiğit Şardan'ın kendi yönetiminin

devamı olarak yorumlanmasıyla ilgili
Cengiz, "Dışarıdan biri olsam, 'Yiğit

beyin listesinde 17 kişi Mustafa

Cengiz'in çalışma arkadaşı.' derdim. Çok
doğru. Yiğit bey biraz daha geç aday oldu.
Benim seçime girip girmeyeceğim belli de-
ğildi. Girmeyeceğime kanaat getirince
adaylığını açıkladığını sanıyorum. Biraz geç
girdi ve benim arkadaşlarıma müracaat etti.
Bu da gayet doğal. Beni arayan arkadaşla-
rıma girin ya da girmeyin demedim. Diğer
listelerde de benim yönetimlerimden isimler
var. Sanırım Yiğit bey de zaman açısından
tam hazırlıklı değildi. Arkadaşlarımın orada
olması tabii ki beni etkiler. Kıvırmayalım.
Yarışmacılar kaosa düşmesin, bir foseptik
çukuru olmasın diye çok çalışıyorum. Bu
nedenle cumaya kadar bekleyeceğim." ifa-
delerini kullandı.

Kimseye şerefsiz demedim

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, Türk Tele-
kom Stadı'nda 4-3 kaybettikleri Çaykur Ri-
zespor maçındaki takımın görüntüsünün
kendisini üzdüğünü söyledi. Düzenlediği
basın toplantısında ve özel görüşmelerde
futbolcularına hakaret ettiğinin iddia edildi-
ğini dile getiren Cengiz, "Futbolculara 'hay-
siyetsiz ve şerefsiz' dediğimi söylediler. Ben
öyle bir şey demedim. Çok sakatlanan, sa-
hada verim alamadığımız yabancı futbol-
culara 'Yıldızlığınız ve karakterinizi
hatırlayın.' dedim. Var ki hatırlayacaksın.
Hele ki teknik heyetime asla bir şey demem,
demedim. Şu anda da demiyorum. Futbol-
culara bozuldum. Rizespor'a yenildik. Ye-
nilgiye bir şey demiyorum ama bazı
oyuncuların futbolu, kendisini maça verme-
mesi çok ağrıma gitti. Şerefli ve haysiyetli
insanlar oldukları için hatırlamalarını söyle-
dim. Onları onore ettim. Bu da 'köfterler'
gibi oldu. Buna çok üzülüyorum. Dediğim
çarpıtıldı." şeklinde görüş belirtti.

UEFA'yı bir an önce halletmemiz lazım

Başkan Cengiz, UEFA ile imzaladıkları fi-
nansal fair-play anlaşmasının 1 yılı kaldı-
ğını ancak anlaşmanın erken bitmesi için
başvuruda bulunduklarını söyledi. Dönem-
lerinde birçok iş yaptıklarını dile getiren
Cengiz, "UEFA'yı bir an önce halletmemiz
lazım. UEFA ile 4 yıllık bir anlaşma imzala-
dık. Bu sürenin bittiği yazılıyor ama öyle bir
şey yok. Şu anda 3. yılındayız. Ancak biz
UEFA'ya başvurduk, çok ciddi yazılar gön-
derdik. Aylardır görüşüyoruz. İyi durumda
olduğumuzu ve anlaşmadan çıkış verilme-
miz gerektiğini söylüyoruz. Şu anda
olumlu görüşler var. Eğer seçimin bir kaos,
birbirimize karşı düşmanlıklar, camianın

ayrışmasına dönmemesi lazım. UEFA bizi
izliyor. Bu konuşmamı da takip ediyorlar.
Hiç yabana atmayın. Bizim 31 Haziran'a
kadar borçsuzluk kağıdı almamız lazım.
Onun parasını hazırlıyoruz. Gelecek olan
yönetimi açığa düşürmek istemiyoruz." ifa-
delerini kullandı.

Başkanlık sürecimi başarılı buluyorum

Mustafa Cengiz, Ocak 2018'de başlayan
başkanlık dönemini başarılı olarak değer-
lendirdi. Yaklaşık 3,5 yıllık görev süresiyle il-
gili, "Normal bir adamın ve ekiplerin
yapacağı iş değil." diyen Cengiz, "Benim,
Abdurrahim'in ve Yusuf'un akıl hastanesine
gitmemiz ve rapor almamız lazım. Bizden
ayrılanlara da saygı duyuyorum. Onlar da
hasbelkader bir şeyler yapmaya çalıştılar.
Ancak kalan ve gecesini gündüzüne katan
arkadaşlar Galatasaray için çalıştı. Bunla-
rın hakkını ödeyemem. Denetleme, sicil gibi
kurullar Galatasaray tarihinde yok. Biz
kabuk kırdık. Kurumsal çalışmaya başladık
ve kurumsal zeminin altyapısını yaptık.
Başkanlık sürecimi yönetimsel anlamda
çok başarılı buluyorum." açıklamasında
bulundu.

Fatih Terim konusu

Başkan adayı olmayacağını açıkladığı için
seçime kadar futbol takımını teknik direktör
Fatih Terim'in çalıştırmasını neden sağla-
madığının sorulması üzerine Cengiz, şöyle
konuştu: "Benim Florya ile temasım sadece
Abdurrahim Albayrak. Bugüne kadar bu-
lunduğum ortamda ,aile ortamı da dahil,
belki 'Bu adam oynatılır mı?' gibi serzenişte
bulunmuşumdur. Bunları Abdurrahim
beyin dışında buna kim ulaştırıyor, nasıl
ulaştırıyor bilmiyorum. Bizde çalışan kızca-
ğızın, 'Bak çattık belaya, gelip çocukları ko-
nuşuyor.' diye demecini görünce yemin
ederim yerimden hopladım. Böyle bir şey
olur mu? Benim ne işim var? Ben, hocama
ve teknik heyete güç ve destek vermek için
geldim. Ben kapıyı çalmadan ailemin de
odasına girmem. Şok yaşadım. Hoca bana
'Yemekteyiz, gel.' dedi. Yemek yemiştim
ama ziyaret ettim. Ben hangi gün yemeğe,
soyunma odasına, uçağa, otobüse gelmi-
şim. Bu ayıp değil mi? Asıl bu Galatasaray
kültürüne yakışmaz. Ben bir şey söyleye-
mezsem ve içime atarsam o içimde patlar.
Ben düz bir adamım. Hem hoca hakkında
'3 ay sonra göndeririz.' diyeceğim hem de
hocaya 'Buyur gel.' diyeceğim. Ben böyle
bir şey yapmam."

İş başkanlık makamında biter

Takımın sezonu teknik direktörsüz açma-
sını iyi değerlendirmediğini anlatan Mus-
tafa Cengiz, şunları kaydetti: "Gelecek
yönetime bıraktım. Benim görüşmeler yap-
tığımı söylüyorlar. Fatih Terim varken asla
ikinci bir teknik direktör ile görüşmedim.
Yalan haberlere inanmayın. Ben yalan söy-
lemem. Okan Buruk ile telefon görüşmesi
bile yapmadım. Kendimden utanırım. Ho-
caya ayıp olur. Takımın başında hoca var.
Mustafa Denizli benim 30 yıllık çok yakın
arkadaşım. Fenerbahçe'ye gidince bozul-
dum ama değerli bir antrenör ve insandır.
Benim tarzımda bana 'düşmanımsınız.' di-
yenle çalışmam. Ben ailemin, oğlumun ya-
nında bile aleyhine konuşmadığımı
söyledim. Bir taraftardan daha az eleştirmi-
şimdir. Kendisinin açıp bana deyip demedi-
ğimi sorması lazımdı. Dediysem derim.
Neden kamuoyuna açıklıyorsun sevgili
hocam. Bu artık aleni oldu. Buna yanıt ver-
mezsem Galatasaray başkanlık makamı
biter. Fatih hocaya da zarar verir. Ben
bugün varım yarın yokum. Galatasaray
başkanlık makamını benim üzerimden 
yıpratmayın."

Aboubakar-Billong iddiaları

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa
Cengiz, Kamerunlu futbolculardan Beşik-
taşlı Vincent Aboubakar ile Hataysporlu
Jean-Claude Billong arasında geçtiği iddia
edilen yazışmalarla ilgili Türkiye Futbol Fe-
derasyonuna (TFF) başvurduklarını söy-
ledi. TFF'ye bazı deliller sunduklarını dile
getiren Cengiz, "Aynı gün delilleriyle birlikte
TFF'ye başvurduk. Kendilerine açıkça, bu
aydınlatılamazsa uluslararası mahkemelere
başvuracağımızı söyledik. Burada Beşiktaş
camiasına bir şey söylemem. Onların hak-
kıyla, şerefiyle yürüdüğünü biliyorum. Ama
yönetimleri onların adına bir hata yaptıysa
açığa çıksın. Tertemiz olsun. 'Ben hakkıyla
ve şerefiyle yapıyorum.' demek, 'Öbürleri
haksız ve şerefsiz yapıyor.' anlamına gelir.
Diğer tüm takımlara hakarettir. Beşiktaş
veya Fenerbahçe bir yanlış yapsa üzülü-
rüm. Ben yapmadığımdan eminim. Adnan
Polat döneminde bir şey yapılsaydı biz
adamı 7 kat yerin dibine gömerdik. İhraç
ederdik. Şike için belgeye gerek yok, kanaat
yeterli. 70 bin sayfa tape var. Ben 'yaptın'
demiyorum ama öyle görünüyor. O zaman
çık kendini Ganj Nehri'nde yıka. 'Yaptım,
yapılmış, hata oldu' de ve kendini temizle ki
Türk futbolu temizlensin." şeklinde görüş
belirtti. DHA
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Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa
Cengiz, yapılacak seçimde başkan
adayı olmamasının tek nedeninin
sağlık sorunları olduğunu söyledi
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Falcao ve Belhanda açıklaması
"Pişmanlık duyduğunuz bir transfer var mı?"
şeklindeki soru üzerine, döneminde aklında soru
işareti bırakan transferin Kolombiyalı Radamel
Falcao olduğunu aktaran Cengiz, "bizde en tartı-
şılan transfer Falcao. daha F harfi ortada yok-
ken menajerleri sosyal medyada iyi çalıştı.
helal olsun. Taraftar etkilendi. Falcao'yu kim is-
temez? değerli bir karakter ve dünyanın kabul

ettiği bir yıldız. Falcao geldiğinde 70 bin kişi top-
landı. Şimdi bu transfer önüme gelse biraz daha
sıkı pazarlık ederdim. Ancak Falcao yine de de-
ğerli." ifadelerini kullandı. Mustafa Cengiz, sezo-
nun ikinci yarısında sözleşmesini feshettikleri
Faslı orta saha oyuncusu Younes belhanda ile
ilgili, "belhanda'yı gönderdiğim için asla pişman
değilim. belhanda ve Feghouli bizi FIFA'ya verdi.

Üç kişi yapılandırmadaki yüzde 15'i kabul et-
medi. bizi tehdit etti. bu bizi üzüyor. Eleştirdiği-
miz Falcao bile indirim yaptı, en başta Muslera
yaptı. belhanda'nın son açıklaması bardağı taşı-
ran son damla oldu. Taraftara hareket çekti, küf-
retti. Onu aslında bana ve yönetime yaptı. Asla
pişman değilim. hatta yaptığım en doğru işler-
den biriydi." diyerek sözlerini tamamladı.

Aslan’ın
rakibi
PSV oldu
Sarı-kırmızılı ekip, "Lig Yolu" 
kategorisinden katıldığı kuranın bu 
turunda, Hollanda'nın PSV 
Eindhoven ekibiyle karşılaşacak

GALATASARAY, UEFA Şampiyonlar Ligi 2021-22
sezonu 2. ön eleme turunda, Hollanda ekibi PSV
Eindhoven ile eşleşti. Geçen sezon Süper Lig'i ikinci
sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2.
ön eleme turundan katılmaya hak kazanan Galata-
saray'ın rakibi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA
Genel Merkezi'ndeki kura çekiminde belli oldu. Sarı-
kırmızılı ekip, "Lig Yolu" kategorisinden katıldığı ku-
ranın bu turunda, Hollanda'nın PSV Eindhoven
ekibiyle karşılaşacak. Galatasaray, ilk maçına 20
veya 21 Temmuz'da deplasmanda, rövanşına ise 27
veya 28 Temmuz'da Türk Telekom Stadı'nda çıka-
cak. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara
kalabilmesi için 2. ve 3. ön elemenin yanı sıra play-
off turunu geçmesi gerekecek. Sarı-kırmızılılar, PSV
Eindhoven'ı geçmesi halinde Avrupa arenasındaki
turnuvalardan birine grup aşamasından katılmayı
garantileyecek. Sarı-kırmızılılar, Hollanda temsilcisi
karşısında 2. ön eleme turunu geçememesi halinde
bu kez Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan yoluna
devam edecek.

Balotelli geliyor
26 yıllık özlemine son veren Şimşekler,
transferde büyük bombaların peşinde. Başkan
Murat Sancak, uzun süredir radarında olan
Balotelli ve Dimitri Payet için kesenin ağzını açtı.
İki dünya yıldızıyla da anlaşma uzak değil
UZUN yıllar sonra döndüğü Süper Lig ’e yıldızlarla
damga vurmak isteyen Adana Demirspor transferde
çok büyük oynuyor. Sezon biter bitmez gündemine
Mario Balotelli ve Dimitri Payet gibi dünyaca ünlü
isimleri alan Şimşekler’de başta zor gibi görünen
transferlerde çok önemli mesafe kat edildiği öğre-
nildi. Güney ekibinde başkan Murat Sancak ses ge-
tirecek iki yıldızı da bitirip yeni sezon öncesi hazırlık
kampına yetiştirmek istiyor. Monza’dan ayrılacak
olan Balotelli ile pazarlıkların son aşamada olduğu
ifade edilirken Mar-
silya ile sözleşmesi
devam eden ve adı
birçok takımla anı-
lan Payet’le görüş-
melerin sıcak bir
şekilde devam ettiği
vurgulandı. Adana
Demirspor’un iki
transfere nokta koy-
ması halinde kasa-
sından yaklaşık 7
milyon Euro para-
nın çıkması 
bekleniyor.

Mert Günok hamlesi
AbdullAh Avcı, uğurcan Ça-
kır'ın ayrılığı sonrasında kaleyi
eski öğrencisi Mert Günok'a
emanet etmeyi planlıyor. bu doğ-
rultuda tecrübeli hoca, Mert için
Turuncu-lacivertliler'le görüşme-
leri bizzat yürütüyor, 12yıl çalış-
tığı başakşehir'den kolaylık
istiyor. EuRO 2020 sonrasında
uğurcan Çakır'ın satışına kesin
gözüyle bakılırken, bordo-Mavili-
ler'de kaleci arayışları da başla-
mıştı. uzun süredir listenin en üst
sırasında ismi yazan Mert Günok
için görüşmeleri bizzat teknik di-
rektör Abdullah Avcı'nın yürüt-
tüğü öğrenildi. başakşehir'de12
yıl hoca olarak çalışan Avcı, yö-
netimle ikili ilişkilerini kullanarak,
Turuncu lacivertliler'den trans-
ferde kolaylık istiyor. 32 yaşın-
daki eldivende beşiktaş'ın ilgisine
rağmen Avcı faktörü nedeniyle
Trabzonspor 'a sıcak bakıyor. bu
konudaki fikrini de yönetime ile-
ten Mert Günok artık transferin
sonuçlanmasını bekliyor.

Teixeira
bombası
SARI kırmızılı ekipte 19 Hazi-
ran'da gerçekleştirilecek seçim
sonrası transferde bombalar art
arda patlayacak. Aslan'ın Beşik-
taş'ın da ilgilendiği iddia edilen
Alex Teixeira'yı gündemine alabi-
lir. O mevkide Hakan Çalha-
noğlu da Galatasaray'ın
gündeminde olan bir diğer isim.
Fanatik.com.tr'den Yakup Çınar,
Alex Teixeira ve Hakan Çalha-
noğlu hakkında edindiği bilgileri
aktardı ve Younes Belhanda'nın
geri dönme ihtimali hakkında ko-
nuştu: ''Galatasaray’ın mutlaka
bu bölgeye transferi olacak.
Hakan Çalhanoğlu ismi de gün-
demde onunla ilgili de önümüz-
deki günlerde sıcak gelişmeler
yaşanacak. Milan sözleşmesini
uzatmak istiyor, 

Galatasaray
Kulübü 
Başkanı
Mustafa
Cengiz, 19
Haziran’da
yapılacak
seçim öncesi
camiaya
veda etti.
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Başakşehir BESYO Hazırlık Akademisi 5. dönem öğrencileri, sertifikalarını törenle aldı.
Kayaşehir Kültür ve Yaşam Parkı’ndaki törende gençlere hitap eden Başakşehir Belediye
Başkanı Yasin Kartoğlu, “Bundan sonra dileğiniz, isteğiniz neyse birlikte gerçekleştirece-
ğiz. Başakşehirli gençler hayal kuracak, bizler yapacağız” ifadelerini kullandı

B aşakşehir Belediyesi, Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu (BESYO) Hazırlık Akademisi
ile spora gönül veren gençlerin üniversite ha-

yallerine kavuşmasına destek olmaya devam ediyor.
Bu kapsamda 5. dönem mezunları için Kayaşehir
Kültür ve Yaşam Parkı’nda sertifika töreni gerçekleş-
tirildi. Törene Başakşehir Belediye Başkanı Yasin
Kartoğlu da katıldı. Gençlere hitap eden Başkan
Kartoğlu, “Başakşehir gençliği içerisindesiniz artık.
Sadece öğrenci değil, Başakşehir ailesinin üyesisiniz.
Sadece eğitim almadınız, bundan sonra her türlü
faaliyetlerde birlikteyiz. Bundan sonra dileğiniz, iste-
ğiniz neyse birlikte gerçekleştireceğiz. Başakşehirli
gençler hayal kuracak, bizler yapacağız. Hepinizi

tebrik ediyorum. Kursa katılan arkadaşlarımın ta-
mamına yakını akademi kazanmış. Bu bizim için
çok güzel bir şey. Ekibimizin tamamı akademik bir
kadrodan oluşuyor. Sonuç, sizler gibi genç arkadaş-
ların başarıya ulaşması oluyor.” diye konuştu.

“İstanbul Gençlik Oyunları” başlıyor

Gençlere Başakşehir Belediyesi’nin imkânlardan
faydalanması tavsiyesinde bulunan Başkan Kar-
toğlu, “Sadece spor değil, sunduğumuz tüm imkân-
lardan faydalanarak aranan Başakşehirli gençler
olmanızı isterim.” ifadelerini kullandı. Başkan Yasin
Kartoğlu, Başakşehir Gençlik Oyunları’nı genişlete-
rek “İstanbul Gençlik Oyunları” olarak düzenleye-
ceklerini söyledi. Kartoğlu, ilk yıl 50 bin, ikinci yıl ise
100 bin katılımcı hedeflediklerini ifade etti. Daha

sonra gençlerin sorularını cevaplayarak, Başakşe-
hir’de spor yatırımlarına yönelik önerileri de aldı.

Hazırlık Akademisi’nde 6. dönem başladı

Sporda akademik eğitim almak isteyen gençler, Ba-
şakşehir BESYO Hazırlık Akademisi’nde uzman
eğitmenler eşliğinde, üniversitelerin yetenek sınavla-
rına hazırlanıyor. Başakşehirli gençlere, üniversiteye
girdikten sonra bilgilerini pratiğe dökebilmeleri için
“stajyer” olarak Başakşehir Spor Parkları ve gençlik
kamplarında gönüllü olarak çalışmalarına imkân ta-
nınıyor. Üniversite eğitimlerini tamamlayan gençler
ise, belediye bünyesinde eğitmen olarak istihdam
edilme şansı yakalıyor. Diğer taraftan bu yıl altıncısı
düzenlenen BESYO Hazırlık Akademisi’nde 40 
öğrenciye eğitim veriliyor. 
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GoP’a lise
yaPılıyor

Pembe bikiniyle
yürekleri hoPlattı

Deva Partisi Derman olsun
Gaziosmanpaşa’da ömrünü ta-
mamlamış, hasarlı ve depreme
dayanıksız olduğu tespit edilen
okullar, İstanbul Valiliği Proje Ko-
ordinasyon Birimi (İPKB) ve Ga-
ziosmanpaşa Belediyesi
tarafından yıkılıp, güvenli şekilde
yeniden inşa ediliyor. Bu kap-
samda daha önce riskli yapı ol-
duğu tespit edilerek yıkımı yapılan
Gaziosmanpaşa Anadolu İmam
Hatip Lisesi’nin yeniden inşası
için gerçekleştirilen ihale tamam-
landı. Alanda inşaat çalışmaları
kısa sürede başlayacak. Lisenin

yanında bulunan cami de yıkılıp,
yeniden yapılacak. 400 metrekare
alanda inşa edilecek cami, bod-
rum kat, zemin kat ve 2 mahfil
kattan oluşacak. Gaziosmanpaşa
Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin
yeni binasında 36 derslik, 3 anası-
nıfı, 1 görsel sanatlar atölyesi, 1
müzik atölyesi, 3 fen laboratuvarı,
1 destek eğitim sınıfı, 1 bilgisayar
odası ve 2 yemekhanenin yanı sıra
kütüphane, konferans salonu ve
revir yer alacak. Yeni eğitim vizyo-
nuna uygun biçimde tam dona-
nımlı olarak inşa edilecek.

Geçtiğimiz günlerde annesi Demi Moore'a
benzemediği için kendini cezalandırdığını
anlatan oyuncu Tallulah Willis, doğumun-
dan beri babasına olan benzerliğinin ken-
disine hatırlatıldığını söyleyerek, "Sevimsiz
olmamın sebebinin de bu erkeksi yüzüm
olduğunu düşünüyordum" diye konuş-
muştu. Bu açıklamanın ardından geçtiği-
miz hafta sonunu arkadaşlarıyla birlikte
plajda değerlendiren Willis, pembe bikini-
siyle objektif karşısında poz verdi. 27 ya-
şındaki oyuncunun köpeğiyle birlikte
çekildiği bu fotoğraf, beğeni yağmuruna
tutuldu. Öte yandan Willis, mayıs ayında
bir yıldır birlikte olduğu Dillon Buss ile ni-
şanlanarak evlilik yolunda ilk adımı at-
mıştı. Buss, sevgilisine birlikte yaşadıkları
evin bahçesinde, diz çökerek evlenme teklif
etmişti. Önce sevgilisinin yüzünü okşayan
Tallulah Willis, ardından Dillon Buss'ın
boynuna sarılarak, onu öpücüklere boğ-
muştu. Sevgilisinin evlilik teklifine "Evet"
yanıtını veren ünlü oyuncu, o anları da
sosyal medya hesabından yayınlamıştı.

ESENYURT Belediye Başkanı Kemal
Deniz Bozkurt beraberinde belediye
başkan yardımcıları, Veysel Bal, Selçuk
Günerhan, Ali Susuz ve Cemal Gü-
neysu ile beraber DEVA Partisi Esen-
yurt ilçe teşkilatına hayırlı olsun
ziyaretinde bulundular. Deva Partisi
İlçe Başkanı Halis Kahriman ve yöne-
tim kurulu üyeleri tarafından kalabalık
bir heyetle karşılanan Başkan Bozkurt
DEVA Partisinin Esenyurt’a, İstanbul’a
ve Türkiye’ye hayırlı olmasını diledi.
Başkan Bozkurt konuşmasında, “ ülke-
mizde özellikle son yıllarda çok ayrıştık.
Bizim her şeyden çok birlik ve beraber-
liğe ihtiyacımız var. Bu anlamda her ne
kadar farklı bir partiden olsam da
DEVA Partisinin kurulmasında dolayı
mutluyum. Çükü herkes bu ülke için ne
düşünüyorsa beynindekini ortaya çıksın
söylesin” ifadelerini kullandı.

Umut veriyorlar

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA)
Kurucu İlçe Başkanı Halis Kahriman
yaptığı konuşmasında, Türkiye’nin en
çok ihtiyacı olan birlik ve beraberliğin
önemine vurgu yaparak Belediye Baş-
kanı Bozkurt’a ziyaretlerinden dolayı
teşekkür etti. Demokrasinin ve çoğulcu
siyasetin önemine dikkat çeken Başkan
Kahriman,  “Sayın Genel Başkanımız
Ali Babacan’ın da dediği gibi siyaset iki
türlü yapılır. Birincisi baskı ve korku
inşaa ederek, ikincisi umut vadederek.
Biz Türkiye’de umut vadediyoruz. Mil-
letimiz Sayın Genle Başkanımızı kurtu-
luş olarak görmüştür. Türkiye’nin
barışa, kardeşliğe ve birliğe en çok ihti-
yacı olduğu bir dönemde ziyaretiniz
bizler için çok anlamlıdır. Teşekkür
ediyoruz” dedi. BARIŞ KIŞ

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Deva Partisi Esenyurt İlçe Teşkilatı'na hayırlı olsun ziyaretinde
bulundu. Ziyaret programında konuşan Başkan Bozkurt, “Deva Partisi Esenyurt’a hayırlı olsun.  Umarım ki derdine
derman olunmayan insanlara derman olursunuz. Bizim çözüm üretemediğimiz şeylere çözüm üretirsiniz” dedi

Deprem riski taşıdığından dolayı yıkımı yapılan Gazios-
manpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi, yeni eğitim vizyo-
nuna uygun olanaklarla yeniden inşa ediliyor. Proje
kapsamında okulun yanındaki cami de yıkılarak, daha
güvenli ve fonksiyonlu biçimde yeniden yapılacak

Güzelliğinin sırrını açıkladı
GEÇEN yıl paylaştığı bikinili fotoğraflarla genç kız-
lara adeta taş çıkaran Salma Hayek'in fit kalabilmek
için basit reçeteler uyguladığı ortaya çıktı. Mirror'a
konuşan Hayek, "Yogayı seviyorum ve 5 dakikalık,
tüm vücudumu çalıştıran bir egzersiz rutini icat
ettim. Ertesi gün ağrı oluyor ama yaparken bunu his-
setmiyorsunuz" dedi. Bir çocuk annesi Hayek, her ne
kadar orta yaşlı olmayı sevdiğini söylese de yaşlan-
dıkça kendisini zorlamanın güçleştiğini belirtti. Mek-
sikalı oyuncu, "Yaşımı seviyorum. 54 yaşında olmayı
seviyorum. Bu bir başarı. 30'uma bastığımda bun-
dan nefret etmiştim. Bir kriz yaşamıştım. Fakat 50'li
yaşlarıma bayılıyorum. Her şeye sahipmişim gibi his-

sediyorum. Gerçekten memnunum ve huzurlu hisse-
diyorum ama gelişme konusunda her zaman takıntılı
olacağım. 'Tamam, şimdi bunu başardın, nasıl daha
iyi olmaya ve hayatında farklı yönlerde gelişmeye
devam edebilirsin?' diye düşünüyorum" dedi.
2017'de vizyona giren 'Belalı Tanık' (The Hitman's
Bodyguard) filminin devamı niteliğindeki 'The Hit-
man's Wife's Bodyguard' filminde yer alan Meksikalı
aktris zorlu sahnelerin hepsinin altından kendisinin
kalktığını ve bunun epey eğlenceli olduğunu ifade
etti.Salma Hayet "Dövüş sahnelerine bayılıyorum.
Bu filmde en sevdiğim şey birkaç adamla tek başıma
dövüştüğüm rutindi. Çok eğlenceliydi" diye konuştu.


