
Çilingoz Tabiat Parkı 
içerisinde yer alan Çilingoz

plajı, denizin, kumun ve 
güneşin keyfini en güzel

çıkarabileceğiniz yerlerden
biri. Binkılıç Mahallesi

sınırları içerinde yer alan
plaj Çatalca'nın merkezine

62 kilometre mesafede. 
Plajın temizlik ve cankurta-
ran hizmeti İBB tarafından

sağlanıyor. 

ERÜ bünyesindeki Aşı Araş-
tırma ve Geliştirme Merkezi

ile İyi Klinik Uygulama ve Araş-
tırma Merkezi tarafından koronavi-
rüse karşı geliştirilen ve Sağlık
Bakanlığı ile Türkiye Sağlık Ensti-
tüleri Başkanlığı tarafından destek-
lenen Covid-19 yerli aşısının Faz-1
çalışması 44, Faz-2 çalışması ise

250 gönüllü üzerinde yapıldı. 
Faz-2'nin raporlama aşamasının 
tamamlanmasının ardından yerli
aşının Faz-3 çalışması başladı. Yerli
aşının üçüncü fazının ilk doz uygu-
lamasına video konferans yönte-
miyle katılan Cumhurbaşkanı
Erdoğan, yerli aşının adının 
'Turkovac' olduğunu açıkladı.

ç

Çevre ve Şehircilik Bakanı
Murat Kurum, tepkilere rağ-

men vazgeçilmeyen Kanal İstanbul
projesi için CHP lideri Kemal Kılıçda-
roğlu'nun yaptığı açıklamayı eleştire-
rek, “Milletimizin iradesini yok sayan,
yatırımcıları korkutarak yıldırmaya 
çalışan bu tehdit ve şantaj dilini şid-
detle kınıyoruz.
Hem ülkemizin
itibarını zedeliyor
hem de kendile-
rini komik du-
ruma düşürüyor.
Kanal İstanbul'u
da aynı kararlı-
lıkla hayata geçi-
receğiz” dedi. 
I SAYFA 9
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KILIÇDAROĞLU’NA TEPKİ

Bu şantaj dilini
şiddetle kınıyoruz
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HDP İzmir İl Başkanlığı'na 
yapılan saldırıyı değerlendiren

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, “İzmir ben-
zeri provokasyonlar her yerde olabilir.
Belediye başkanlarımıza 'Provokas-
yonlara hepiniz hazırlıklı olun. Kentin
seçimle gelen belediye başkanı olarak
halkı sükûnete davet edin' dedim”
açıklamasını yaptı. HDP'ye açılan 
kapatma adavasına da tepki gösteren

Kılıçdaroğlu, 
“Siyasi partileri
kapatmak, onları
farklı şekillerde
topluma tanıt-
mak, terör örgüt-
leriyle onları
bağlantılandır-
mak asla doğru
değil” dedi. 
I SAYFA 7
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BAŞKANLARA UYARI

Provokasyona
hazırlıklı olun

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

Kemal Kılıçdaroğlu

MHP Genel Başkanı Devlet
Bahçeli, partisinin grup toplan-

tısında açıklamalarda bulundu. 
Bahçeli, HDP'ye kapatma davasına
ilişkin yaptığı açıklamada “Eğer
hukuk varsa, eğer adalet hakimse
terörizmin siyaset ayağı hiçbir ad 
altında açılmamak üzere kapatılmalı-

dır. Kılıçdaroğlu,
elini vicdanına
koyup söylesin;
Kimin yanında-
dır? Bu mesele-
nin arası, ortası,
kıyısı, köşesi 
yoktur. Artık 
seçenek kalma-
mıştır” diye ko-
nuştu. I SAYFA 7
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ARTIK SEÇENEK KALMADI

Eğer hukuk varsa
HDP kapatılmalı!

Devlet Bahçeli

Rusya  ile Türkiye arasındaki 
2 aylık uçuş kısıtlamasının 

kaldırılmasının ardından Rus turistler
İstanbul'a geldi. İstanbul'a gelmekten
mutlu olduklarını söyleyen Ruslar,
“İstanbul güzel bir şehir ve burayı 
çok seviyoruz” açıklamasını yaptı.
Türkiye'ye giriş yapan Maria Barchei,
“Çok mutluyum. İstanbul güzel bir
şehir, buraya sık sık gelmeyi çok sevi-
yorum. Uçuşların başlamasından 
dolayı mutluyum” diye konuştu. 
Regina Zarubina da “Tekrar burada
olmaktan mutluyuz” dedi. 
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İSTANBUL’U SEVİYORUZ

Rus turistler
gelmeye başladı

Daha önce tartışılan plaj işletmecileri ile gündeme gelen Çatalca 
Çilingoz Sahili şimdi de kaçak yapılarla anılmaya başlandı. Sahilde
yapılan çok sayıda kaçak yapıya elektirik bağlandığı öğrenilirken,
sorunun mahkemelik olduğu, İBB'nin ise yıkım kararı aldığı öğrenildi

FAZ-3 ÇALIŞMASI BAŞLADI

Murat Kurum

AK Parti İstanbul İl Başkanı
Osman Nuri Kabaktepe, önce

belediye binasında Başkan Atila 
Aydıner ile bir araya geldi, ardından
da AK Parti Bayrampaşa İlçe 
Başkanlığı’nı ziyaret etti. Kabaktepe,
Başkan Aydıner’in 10 yıl boyunca 
hayata geçirdiği mega projelerinden
övgüyle söz etti ve “Belediye Başkanı-
mız Sayın Atila Aydıner’in Bayram-
paşa’nın değerine değer kattığını
görüyor ve biliyoruz” dedi.
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AYDINER’E ZİYARET

Bayrampaşa’ya
çok değer kattı

Kayseri Erciyes
Üniversitesi'nde

(ERÜ) geliştirilen
yerli Covid-19

aşısında Faz-3
çalışması

başladı.
Cumhurbaşkanı

Erdoğan, yerli
aşının adının

'Turkovac'
olduğunu

açıkladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 39 il-
çenin, 39’unda da hizmetlerine devam

ettiklerini söyledi. İmamoğlu, “Bu şehrin ya-
şayan her insanına eşit gözle bakarak çalıştı-
ğımızı lütfen bütün hemşirelerimiz bilsinler.
Hiçbirisini ihmal etmeyeceğiz. ‘Tabii ki, şu
ilçe oy veriyor bize. Onun için oraya met-
royu yapacağız, başka bir yere mi yapacağız’
diyen aklın yerine, biz, 16 milyon İstanbul-
luya hizmet eden bir belediyecilik aklını taşı-
yoruz” dedi. İmamoğlu, “Bu mahallede bir
bina yapmak marifet değil; bu mahallede
yaptığınız binanın içini, vatandaşın ihtiyaç-
ları ile doldurmak önemli. Onu yapmaya
çalışıyoruz” diye konuştu.  I SAYFA 9
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SAHILDE KACAK 

HABERİN DEVAMI SAYFA 2’DE
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İstanbul'un nefes alabile-
ceği istisna ilçelerden 

olan Çatalca'nın en büyük sorun-
larından biri kaçak yapılaşma.
Bugüne kadar ilçe belediyesi ve
İBB kaçağa karşı etkin bir müca-
dele yürütürken, ilçenin en güzel
sahillerinden olan Çilingoz 
Plajı'nın da aynı sorunla karşı
karşıya olduğu öğrenildi. Yıllar

önce Çilingoz sahiline yapılan
kaçak yapılara kısa süre önce
elektrik bağlandığı ortaya
çıktı. Tartışılan ve davalık
olan yapılar hakkında
İBB’nin yıkım kararı aldığı
belirtildi. Tarım arazileri ile de
öne çıkan Çatalca'nın 
kaçaklardan arındırılması 
gerektiği vurgulandı. 
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iBB’NiN KAÇAK YAPILAR HAKKINDA
YIKIM KARARI ALDIĞI ÖĞRENiLDi

Vatandaşlar, göreve 
geldikten sonra kaçak 

yapılaşma ile etkin bir müca-
dele yürüten Çatalca Belediye
Başkanı Mesut Üner ve her
konuşmasında yeşile vurgu
yapan İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu'nun Çilingoz'da 
ortaya çıkan kaçak yapılaş-
maya müdahale etmesini 

istedi. Belediye Başkanı Mesut
Üner, geçmişte yaptığı bir konuş-
mada, “Çatalca, İstanbul’un en
yeşil ilçelerinden biri. Çatalca’da
hiç kimseye kaçak inşaat yaptır-
mamak için mücadele ediyoruz
ve edeceğiz de. Çatalca, İstan-
bul’un dörtte biri ve bu kadar
büyük bir coğrafyada bazen im-
kânlar yetersiz kalıyor” demişti. 
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ÇATALCA GENiŞ BiR COĞRAFYA 
iMKANLAR YETERSiZ KALIYOR
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TÜBİTAK Marmara
Araştırma Gemisi, müsi-

laja karşı Marmara Denizi'ni
karış karış tarıyor. Gemide çalışan
11 bilim insanı, her gün her 
metreden ayrı su örnekleri alıp, 
dipten çıkardıkları çamuru 

inceleyerek, su altındaki müsilajı
kameralarla kaydediyor. DHA'nın
görüntülediği gemide bulunan
son sistem teknolojilerle donatı-
lan laboratuvarlarda aralıksız
sürdürülen hummalı çalışmayla
soruna çözüm aranıyor. I SAYFA 4

ç

YIL: 16          SAYI: 5014     FİYAT: 75 Krş 23 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA

HAVUZLARDA

KODLU
DÖNEM

Koronavirüs salgını nedeniyle
uzun zamandır kapalı olan si-

telerdeki yüzme havuzları, kontrollü
normalleşmeyle açıldı. Halkalı’da 9
bine yakın kişinin yaşadığı bir site ise
tedbirleri sıkı tutarak,
girişte ateş ölçümü
ve HES kodu kont-
rolü şartı getirdi.
Uzm. Dr. Akif
Çelik, “Yüzme
havuzlarının dü-
zenli temizlen-
mesi gerekiyor”
dedi. I SAYFA 5
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Taksi arayan yolcularla, yolcu
arayan taksi sürücülerini bir

araya getiren BiTaksi, 8 yılda 48 mil-
yon yolcu taşıdığını açıkladı. Pandemi
döneminde, Türkiye’de ilk kez hayata
geçen kabinli taksi hizmeti ise 1’inci
yaşına günler kala 800 bin güvenli

yolculuğa ulaştı. CEO
Kaan Sancaklı, “Sektö-
rümüzün lider uygula-
ması olarak, kendimizi
kurulduğumuz günden
bu yana hem yolcuların

hem de sürücülerin
dijital yol arkadaşı

olarak konum-
landırıyoruz”

dedi. 
I SAYFA 10
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DİJİTAL YOL ARKADAŞI

8 yılda 48 milyon 
yolcu taşıdılar

ADI TURKOVAC
MUHABİRE HABER DAYAĞI

Yer kaçak 
çekim yasak!

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın
Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki kaçak çiftli-

ğinde yıkım çalışmalarını takip eden İhlas Haber
Ajansı (İHA) muha-
biri Mustafa Uslu,
Türkkan’ın şoförü-
nün aralarında 
olduğu 4 çalışan
tarafından feci şekilde
darp edildi. Yüzü
kanlar içinde kalan
Uslu hastaneye 
kaldırılırken, saldır-
ganlar jandarma
ekipleri tarafından
gözaltına alındı.
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Ümraniye, Armağanevler
Mahallesi’nde yangın çık-

mış, Arzu Rahman Güney ha-
yatını kaybederken, oğlu Kerem
Güney ağır yaralanmıştı. Ola-
yın ardından kayıplara karışan
baba Mehmet Güney ise intihar

ederek yaşamına son vermişti.
Polisin yaptığı çalışmadan
sonra Mehmet Güney’in karı-
sını öldürdüğü ortaya çıktı. 
7 yaşındaki Kerem Güney ise 
yapılan tüm müdahalelere 
rağmen hayatını kaybetti.
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Önce öldürdü sonra yaktı

Avcılar Sahili’ni 
müsilaj kapladı 
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KALBİN elektriksel olarak uyarılarak hare-
ket eden ve vücuda kanın pompalanma-
sını, dokulara ihtiyaç duyulan oksijenin 

ulaştırılmasını sağlayan organ olduğunu belirten 
Medicana Avcılar Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. 
Naser Can, kardiyak aritmiler hakkında önemli bilgi-
ler verdi. Kalp ritminde görülen bozuklukların kalp 
krizi, felç gibi ölümcül komplikasyonları berabe-
rinde getirebileceği uyarısında bulunan Dr. Naser 
Can, “Kardiyak aritmi, kalpte ritim bozukluğunun 
bulunması durumudur. Aritmiler kalbin hangi bölü-
münden kaynaklandığı veya kalp atış hızını ne şe-
kilde değiştirdiğine göre çeşitli alt türler altında 
incelenir. Genel olarak kalbin olması gerekenden 
daha hızlı atması taşikardi, daha yavaş atması du-
rumu ise bradikardi olarak adlandırılır. Türüne ve 
kalbi etkileyiş biçimine bağlı olarak değişmekle bir-
likte kardiyak aritmilerde yaygın olarak görülen be-
lirtiler arasında, kalp çarpıntısı, kalp atışının düzenli 
olmaması, kalpte tekleme hissi veya kalbin dura-
cakmış gibi hissedilmesi, baş dönmesi, göz karar-
ması veya bayılma, nefes darlığı yer alır. Kardiyak 
aritmi belirtileri bulunan hastalarda elektrokardiyo-
grafi (EKG), holter izlemesi gibi uygulamalarla ko-
laylıkla teşhis edilebildiğini vurguladı. Bunların yanı 
sıra efor testi, ekokardiyografi, elektrofizyolojik in-
celeme ve koroner anjiyografi gibi yöntemler yardı-
mıyla kalpte aritmiye yol açan kalp hastalıkları var 
ise bunlar da tespit edilerek tedavi süreci buna göre 
şekillenir” diye ifade etti. 

Aritminin nedenleri nelerdir? 

Aritmiler kalpte doğumsal olarak var olan veya son-
radan oluşan çeşitli hastalıklardan kaynaklı olarak 
ortaya çıkabilir ve bu durum kardiyak aritminin kalp 
krizi ve felç gibi olumsuzluklara yol açma olasılığını 
güçlendirir diye kaydeden Dr. Naser Can şu konu-
lara dikkat çekti: “Bununla birlikte bazı sağlıklı bi-
reylerde de nedensiz şekilde aritmi sorunu 
görülebilir. Kalpte ritim bozukluğu bulunan bireyle-
rin bir kısmında ise bu durum hormonal dengeyi et-
kileyen hastalıklar, anemiler veya bağ dokusu 
hastalıkları gibi çeşitli sistemik sorunlarına bağlı 
olarak oluşur. Sağlıklı bireylerde zaman zaman gö-
rülen aritmiler herhangi bir risk oluşturmayabilir ve 
tedavi gerektirmeyebilir. Altta yatan bir kalp hasta-
lığı veya sistemik hastalık söz konusu ise bu du-
rumda ciddi komplikasyon gelişme olasılığı oldukça 
yüksek olabilir. Kalbin karıncık ve kulakçıklarında 
bulunan yapısal bozukluklar, kalp yetmezliği, koro-
ner arter hastalıkları gibi durumların varlığı halinde 
kalp krizi ve buna bağlı felç, ani ölüm riski bulunur. 
Dolayısıyla kardiyak aritmi belirtileri yaşayan tüm 
hastaların kardiyoloji uzmanlarına danışarak mua-
yeneden geçmeleri gerekir.” 

Nasıl tedavi edilir? 

Dr. Can, "Kardiyak aritmiler, türüne ve kalbin çalış-
ması üzerindeki etkilerine göre farklı şekillerde te-
davi edilebilir. Tedavide sıklıkla kullanılan 
antiaritmik ilaçlar yardımıyla çoğu durumda taşikar-
diler büyük ölçüde önlenebilir ve kalp ritmi düzenle-
nebilir. Bu tedavilerin yeterli olmadığı veya ilaca 
bağlı yan etkilerin söz konusu olduğu hastalarda ka-
teter ablasyonu olarak da bilinen elektriksel tedavi 
seçeneklerine başvurulabilir. Bu uygulama ile 
kalpte aritmiye neden olan odak kısım belirlenerek 
buraya yönelik yakma veya dondurma gibi işlevler 
gerçekleştirilir. Bazı kardiyak aritmi türlerinde ise 
cerrahi tedavi gerekir. Belirli aritmi türlerinde kalp 
pillerinin yerleştirilmesi ile tedavi gerçekleştirilebi-
lir. Bunun yanı sıra özellikle kalp hastalıklarının te-
davisine bağlı olarak gerçekleştirilen operasyonlar 
sırasında aritmi tedavisine yönelik uygulamalara da 
yer verilebilir. Kardiyak aritmilerde erken teşhis ve 
uygun tedavinin kalp krizi, felç ve ani ölüm riskleri-
nin minimuma indirilmesinde önemli etkileri  
bulunur” ifadelerini kullandı.
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Kalp ritminizi  
önemseyin 

Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. İkbal Esen Aydıngöz, deri kanseri hakkında toplumda doğru  
sanılan 10 yanlış bilgiyi anlattı; önemli öneriler ve uyarılarda bulundu

DERI KANSERINI 
HAFIFE ALMA! 

Kalp ritminde görülen bozukluğun ve kal-
bin olması gereken ritme göre daha yavaş 
ya da daha hızlı çarpmasının kalpte ritim 
bozukluğuna neden olduğunu belirten 

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Naser Can, “Kardi-
yak aritmilerde erken teşhis ve uygun te-
davi kalp krizi, felç ve ani ölüm risklerini 

 
 

D eri kanseri dünyada en sık 
rastlanan kanser türünde ilk 
sıralarda yer alıyor. Dünyada 

her yıl yaklaşık 2-3 milyon kişiye mela-
nom dışı deri kanseri ve 132 bin kişiye 
deri kanserinin daha tehlikeli bir türü 
olan melanom tanısı konuyor. Türki-
ye’de de her yıl 16-17 bin kişi melanom 
dışı deri kanserine ve 1500-2000 kişi de 
melanoma yakalanıyor.  
Deri kanserlerinin önlenebilir olan en 
önemli nedeni ise zararlı güneş ışınla-
rına korunmasız maruz kalmak! Acıba-
dem Kozyatağı Hastanesi Dermatoloji 
Uzmanı Prof. Dr. İkbal Esen Aydıngöz, 
dünyada deri kanserlerinin görülme sık-
lığının katlanarak artmasında ve bazı 
hastalarda ölümcül sonuçlara yol aç-
masında toplumda doğru sanılan yanlış 
bilgilerin de önemli rol oynadığına dik-
kat çekerek, “Deri kanserinden korun-
mamız için güneşin zararlı ultraviyole 
ışınlarına karşı gerekli önlemleri alma-
mız çok önemli. Ayrıca geç tanı konul-
duğunda ölümcül olabilen cilt 
kanserlerinde erken tanı hayat kurtarı-
yor. Dolayısıyla, doktorunuzun önerdiği 
aralıklarla dermatolojik muayenelerinizi 
asla aksatmayın” diyor.  
Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. İkbal 
Esen Aydıngöz, deri kanseri hakkında 
toplumda doğru sanılan 10 yanlış bilgiyi 
anlattı; önemli öneriler ve uyarılarda 
bulundu. 
 
Yanlış: Bronzlaşmak sağlıklıdır, öyleyse 
derimin bronzlaşmasını sağlamalıyım   
Doğrusu: “Her deri tipinde bronzlaşma 
olmaz. Özellikle açık tenli kişiler bron-
zlaşmak için güneş temasını arttırdıkla-
rında güneş yanığı meydana geliyor. 
Güneş yanıkları ilerleyen yaşla birlikte 
deri kanseri riskini yükseltiyor” uyarı-
sında bulunan Prof. Dr. İkbal Esen  
Aydıngöz, şöyle devam ediyor: 
“Bronzlaşmak, hücre çekirdeklerini za-
rarlı ışınlardan korumak için kullanılan 
bir mekanizmadır.  
Derinizin yapısını tanıyın, buna 
göre güneş temasınızı azaltın. Aksi 
halde deri hücrelerinde DNA hasarı ve 
sonucunda ortaya çıkan mutasyonlar 
deri kanserine neden olabiliyor”  
 
Yanlış: Bulutlu havada güneşten korun-
maya ihtiyacım yok 
Doğrusu: Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. 
İkbal Esen Aydıngöz, bulutların güneş 
ışınlarını ancak yüzde 30 oranında filt-
relediklerini belirterek, “Böyle hava-
larda, özellikle esinti de varsa, güneşin 
yakıcı etkisi fark edilemiyor ve bunun 
sonucunda şiddetli güneş yanıkları olu-
şabiliyor. Güneş yanığı da deri kanseri 
olan melanom riskini 2 kat artırıyor” 
diyor.   
 
Yanlış: D vitamini eksikliğine neden ol-
dukları için güneş koruyucuların kulla-
nılması sakıncalı 
Doğrusu: Toplumdaki yaygın inanışın 
aksine, D vitamini eksikliğine neden ol-
madan güneşten korunabiliriz. Prof. Dr. 
İkbal Esen Aydıngöz, “Yapılan çalışma-
lar Türkiye enlemlerinde, güneşin yeryü-

züne dik geldiği saatlerde, 30 dakika sü-
reyle yüz ve kolların korunmasız güneş 
alması durumunda deriden yeterli D vi-
taminin sentezlenebildiğini gösteriyor. 
Buna göre 10:00-16:00 saatleri ara-
sında, 30 dakika korunmasız güneşten 
faydalanalım” diyor.  
Ayrıca ekliyor;  “D vitamini eksikliğinin 
tedavisinde D vitamininden zengin gı-
dalarla beslenme ve D vitamini takviye-
leri güvenle kullanılıyor”   
 
Yanlış: Güneş koruyuculardaki kimya-
sallar kansere neden oluyor 
Doğrusu: Güneş koruyucuların kansere 
neden oldukları bilimsel olarak ispatlan-
madı. Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. 
İkbal Esen Aydıngöz, güneşten koruyan 
ürünlerin ölümcül kanser türü olan me-
lanom riskini yüzde 50 oranında azalttı-
ğını belirterek, “Bu çok önemli bir 
kazanımdır. Ancak kimyasal maddelerin 
kullanımı hem çevre hem de insan sağ-
lığı açısından dikkatle sorgulanması ge-
reken bir konu. Bu duyarlılıkla yaşa, 
uygulanacak bölgeye, su temasına, deri 
tipine ve eşlik eden dermatolojik hasta-
lıklara göre farklı güneş filtreleri tercih 
ediyoruz” diyor.       
   
Yanlış: Güneş koruyucumu kullanıyo-
rum, istediğim kadar güneşlenebilirim  
Doğrusu: Güneş koruyucu ürünlerin et-
kinliği ispatlandı. Ancak bu ürünler tam 
korunma sağlamıyorlar. Dolayısıyla en 
iyi korunma, güneş koruyuculara ek ola-

rak güneşin yeryüzüne dik olarak geldiği 
10:00-16:00 saatleri arasında kapalı or-
tamlarda bulunmak ve son yıllarda kul-
lanımı giderek artmakta olan UV 
korumalı tekstil ürünlerini giymek. 
  
Yanlış: Koyu tenli olduğum için deri 
kanseri riskim yok 
Doğrusu: Koyu tenlilerde de deri kan-
seri görülebiliyor. Esmer tenli kişiler 
güneş ışınlarıyla temas sonrası hızla 
bronzlaşarak güneş ışığının zararlı etki-
lerinden bir miktar korunuyorlar. Açık 
tenli kişilerle karşılaştırıldığı zaman deri 
kanseri riskinin de daha az olduğu görü-
lüyor. Ancak yapılan çalışmalar bu pig-
mentasyonun etkisinin 5 koruma 
faktörlü bir krem kadar olduğunu göste-
riyor ve kanserden tam korunma için ye-
terli gelmiyor.   
 
Yanlış: Solaryum ışınları güneşten çok 
daha az radyasyon içerdiği için daha 
güvenli  
Doğrusu: Yapılan çalışmalarda; solar-
yum ışınlarının öğlen güneşinin 2-4 katı 
ışın verdiği ortaya konmuş. Solaryum 
cihazlarıyla bronzlaşmak deri kanseri 
riskini 5-6 kat arttırıyor. Deri kanserini 
önlemek için solaryum kullanımından 
kesinlikle kaçınmanız gerekiyor.  
 
Yanlış: Bu ben çocukluğumdan beri  
var, zararsız. Muayene edilmesine  
gerek yok!   
Doğrusu: Deri kanserinin en tehlikeli 

türü olan melanomların yüzde 0.03’ü 
mevcut benler üzerinden gelişiyorlar. Bu 
risk düşük olmakla birlikte, çok sayıda 
beni olan kişilerde hafıza yanıltıcı olabi-
liyor. Dolayısıyla “Nasılsa çocukluğum-
dan bu yana var” diye düşünmeyip, 
benlerin renk ve şekil değişikliklerinde 
mutlaka dermatoloji muayenesi olmak 
gerekiyor.  
 
Yanlış: Ailemde deri kanseri yok, bende 
de deri kanseri olmaz 
Doğrusu: Deri kanseri aile öyküsünden 
bağımsız olarak ortaya çıkıyor. Bununla 
birlikte, ailede özellikle birinci derece ak-
rabalarda melanom ya da melanom dışı 
deri kanseri olması, riski belirgin olarak 
arttırıyor. Böyle bir durumda aile birey-
lerinin dermatolojik muayenelerinin 
ihmal edilmemesi gerekiyor. 
 
Yanlış: Bıçak değerse kanser kötüleşir, 
tedavi olmak istemiyorum 
Doğrusu: Prof. Dr. İkbal Esen Aydıngöz 
cerrahi yöntemin birçok kanser türünde 
en başarılı sonuç veren tedavi yöntemi 
olduğunu belirterek,  
“Diğer kanser türlerinde olduğu gibi, 
deri kanserinde de, hastalıklı dokunun 
prensiplere uygun olarak belirli bir payla 
geniş olarak çıkartılması, hastanın 
yaşam süresini uzatıyor. 
Ayrıca, hastalığın tekrarlama riskini de 
anlamlı olarak azaltıyor. Ancak, tedavi-
nin başarılı olması için erken tanı ve 
erken tedavi gerekiyor” diyor. 

ZEYNEP VURAL 

Maden suyu derde derman 
Doğru beslenme kuralları; sağlıklı bir yaşam için olduğu kadar, insan psikolojisi için de vazgeçilmez bir değer 
taşıyor. Uzm. Psikolog Sinem Büşra Bekçi, “Mineral ve magnezyum yönünden zengin içerikleriyle sağlıklı bir 

yaşama sayısız katkılar sunan maden suları, insan psikolojisi üzerinde de olumlu etkiler yapıyor” dedi 
HER yaştan bireyin; fizyolojik sağlığını 
koruyabilmesi kadar, psikolojik sağlığını 
da koruyabilmesi için doğru beslenme 
kurallarına uygun bir yaşamı tercih et-
mesi büyük önem taşıyor. Özellikle 
vücut fonksiyonlarının sağlıklı bir şe-
kilde yerine getirilmesi ve yaşamın sür-
dürülebilmesi için gerekli olan mineral 
ve vitamin gibi temel elementler, sağlıklı 
yaşamın vazgeçilmez unsurları olarak 
öne çıkıyor. 
Enerji sağlayan birçok mekanizmada 
düzenleyici bir görev üstlenen mineralle-
rin biyolojik sağlık için taşıdığı kritik role 
benzer şekilde, olumlu bir psikoloji için 
de oldukça gerekli olduğunu söyleyen 
Uzm. Psikolog Sinem Büşra Bekçi, 
“Bilim insanlarının minerallerin bilişsel 
performans, öznel ruh hali ve enerji dü-
zeyindeki etkilerini incelediği bir çalış-

mada, mineral desteği alan katılımcıla-
rın daha fazla fiziksel ve zihinsel daya-
nıklılığa sahip olduğu tespiti ortaya 
kondu. Benzer bir şekilde magnezyu-
mun da ruh halini düzenleyen bir nörot-
ransmiter olan serotoninin yeterli 
seviyede salgılanmasına destek sağladığı 
yapılan araştırmalarla kanıtlandı” diye 
konuştu. 

Magnezyum eksikliğine dikkat 

Magnezyun eksikliğinin psikolojik so-
runları tetiklediğini ifade eden Bekçi, 
“Özellikle üç binden fazla enzimin fonk-
siyonlarının yerine getirilmesi için ge-
rekli olan ve vücudun kendi başına 
üretemeyip dışardan besin yoluyla ala-
bildiği magnezyum minerali, insan psi-
kolojisi üzerinde olumlu katkılar 
sağlayabiliyor. Magnezyum eksikliğinin; 

depresyon, kronik yorgunluk sendromu, 
obezite, anksiyete, dikkat eksikliği hipe-
raktivite bozukluğu (DEHB), otizm, 
uyku problemleri ve cinsel sağlık sorun-
ları gibi yaşam kalitesini düşüren ve 
insan psikolojisine olumsuz etkileri olan 
birçok rahatsızlığı tetiklediği biliniyor” 
dedi. 

Depresyonla tedaviye birebir 

Depresyon tedavisinde de magnezyu-
mun büyük rol oynadığını söyleyen 
Bekçi, “Dünya genelinde 350 milyon ki-
şide görüldüğü tahmin edilen depresyon 
çağımızın en sık rastlanan psikolojik ra-
hatsızlıklarından biri olarak tanımlanı-
yor. Ortalama her 20 kişiden birini 
etkileyen depresyon; süreklilik taşıyan 
hüzün, karamsarlık, suçluluk duygusu, 
artan yorgunluk hali, uyku düzensizlik-

leri, yeme düzensizlikleri, özgüven eksik-
liği, cinsel etkinlik değişiklikleri, hayat-
tan zevk alma yetisinin kaybı gibi 
rahatsızlıkları harekete geçiriyor. Özel-
likle pandemi döneminde kapalı alan-
larda geçirilen zamanların uzamasıyla 
depresyon vakalarında bir artış görülü-
yor. Magnezyumun depresyon üzerin-
deki etkileri incelenen bir araştırmada 
her öğünde ve yatmadan önce alınan 
magnezyum takviyesinin depresyon te-
davisinde iyileştirici özellikte olduğu 
saptaması yapılıyor. Öğrencilerin bes-
lenme durumları ve depresyon ilişkisinin 
incelendiği bir diğer araştırmada da 
magnezyum, potasyum, kalsiyum ve 
demir gibi maden suyunun içeriğindeki 
minerallerin depresyon tanısı alan öğ-
rencilerde düşük bulunduğu ortaya 
konuyor” diye konuştu.

Türkiye’de de her yıl 16-17 
bin kişi melanom dışı deri 
kanserine ve 1500-2000 kişi 
de melanoma yakalanıyor.  
Deri kanserlerinin önlenebilir 
olan en önemli nedeni ise 
zararlı güneş ışınlarına  
korunmasız maruz kalmak!



B eyoğlu'nda bir şahıs yürüdüğü es-
nada “yan baktın” dediği kişiye ta-
bancayla sokak ortasında kurşun 

yağdırdı. Ortalığın bir anda karıştığı silahlı 
kavgada baldırına kurşun isabet eden kişi 
yaralandı. Silahlı kavga kameralara yansır-
ken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri 
tarafından yakalanan saldırgan, çıkarıldığı 
mahkemece tutuklanarak cezaevine gönde-
rildi. Olay, geçtiğimiz 15 Mayıs Cumartesi 
günü saat 02.15 sıralarında Beyoğlu Sütlü-
ce'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
gece saatlerinde cadde üzerinde arkadaşla-
rıyla birlikte yürüyen Ahmet Remzi K.'ya 
karşıdan gelen bir şahıs laf atmaya başladı. 
Şahıs olayı anlamaya çalışan K.'ya “yan 
baktın” diyerek saldırmaya başladı. İki grup 
arasında çıkan kavgada laf atan şahıs ta-
bancasını çekerek K.'ya kurşun yağdırdı. 
Kavga sonucunda K. baldırına isabet eden 
kurşunla yaralanırken, saldırgan şahıs ise 
arkadaşıyla birlikte kaçarak kayıplara karıştı. 
Olayın ardından yaralı K. ihbar üzerine olay 
yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk mü-
dahalesinin ardından ambulansla hastaneye 
kaldırılarak tedavi altına alındı. Şahsın ha-
yati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Silahlı 
kavga anları ise güvenlik kameralarına sa-
niye saniye yansıdı. 

Beyoğlu polisi kıskıvrak yakaladı 

Öte yandan kısa sürede olay yerine gelerek 
çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Mü-
dürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 
görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak 
güvenlik kamera görüntülerini incelemeye 

aldı. Polis ekipleri incelemeler sonucunda 
silahlı saldırganın Mahir C. olduğunu tespit 
etti. Şahsın izini süren Beyoğlu polisi, Fetih-
tepe Mahallesi'nde kıskıvrak yakaladı. Saldı-
rıyı gerçekleştirdiğini itiraf eden şahıs, silahı 
arkadaşı Emirhan S.'ye verdiğini söyledi. 

Bunun üzerine arkadaşını da yakalayan 
polis ekipleri, tabancayı da ele geçirdi. Göz-
altına alınmasının ardından sağlık kontro-
lünden geçirilen Mahir C. emniyete 
götürülerek ifadesi alındı. İfadesinde “şahsı 
yan baktığı için vurdum” dediği öğrenilen 

Mahir C., işlemlerinin tamamlanmasının 
ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs çıkartıl-
dığı mahkemece “kasten yaralama” suçun-
dan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
Silahı verdiği arkadaşı Emirhan S. ise işlem-
lerinin ardından serbest bırakıldı. DHA 

KAZA, Bağcılar Yenimahalle Mahmutbey 
Caddesi'nde saat 19.00 sıralarında mey-
dana geldi. Cadde üzerinde hızla ilerleyen 
İETT otobüsü, bilinmeyen nedenle sürü-
cüsünün kontrolünden çıkarak, yol kena-
rında park halindeki servis minibüsüne 

çarptı. Servis minibüsü de önünde park 
edilen hatlı minibüse çarptı. İETT otobü-
sündeki 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Ya-
ralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri 
tarafından hastaneye kaldırıldı. 3 aracın 
da zarar gördüğü kazaya ilişkin polis so-

ruşturma başlattı. Kaza anı güvenlik ka-
meralarına saniye saniye yansıdı. Görün-
tülerde, hızla ilerleyen İETT otobüsünün 
yol kenarındaki servis minibüsüne çarp-
tığı ve savrulan servis minibüsünün hatlı 
minibüse çarptığı görülüyor. DHA 

OLAY, geçtiğimiz gün Maltepe Başıbüyük 
Mahallesi Başıbüyük Caddesi üzerinde 
saat 04.30 sıralarında meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde 
park halinde bulunan 45 bin lira değerin-
deki motosikletin yanına, başka bir moto-
siklet üzerinde bulunan 2 şüpheli şahıs 
yaklaştı. Şüphelilerden biri motosiklet 
üzerinde beklerken diğeri ise çevreyi 
kontrol ettikten sonra park halindeki mo-
tosiklete yaklaştı. O esnada yoldan geçen 
vatandaşları fark eden şüpheliler moto-
sikletten uzaklaşarak dakikalar sonra ye-
niden geldi. Park halindeki motosikletin 
direksiyon kilidini kıran şüpheli şahıslar 
çaldıkları motosikletin üzerine binerek 
olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık 
anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Bağcılar’da İETT otobüsü kaza yaptı 
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Motosiklet hırsızları kamerada 

EŞİNİ çocuklarının 
gözü önünde 46 bıçak 
darbesiyle öldüren 

Bekir Erkol'a iyi hal indirimi uy-
gulanmasıyla 18 yıl hapse mah-
kum edilmesi kararını 
değerlendiren baba Mustafa 
Ceran, “ Bıçak değmediği yer kal-
madı, yaptığı işten zevk alması la-
zımmış, bu karar emsal olmasın, 
18 yılın yüzde 60'ını yatacak, 10 
yıl sonra karşıma çıkacak” diye 
sitem etti. Baba Mustafa Ceran, 
Kanal D ekranlarında hafta içi 
her gün yayınlanan sunuculu-
ğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba 
Namlı'nın yaptığı “Neler Oluyor 
hayatta” programına bağlanarak 
yaşananları anlattı. Verilen kara-
rın ardından acısını dile getiren 
baba Mustafa Ceran, “Kızımın 
acısı bitmeden bir acıyla daha 
karşılaştık. Karar bizi bir sefer 
daha öldürdü” dedi. Tuba Er-
kol'un uzaklaştırma kararı aldık-
tan bir gün sonra 46 bıçak 
darbesiyle katledildiğini dile geti-
ren baba Ceran, “ Bıçak değme-
diği yer kalmadı, yaptığı işten 
zevk alması lazımmış, bu karar 
emsal olmasın, 18 yılın yüzde 
60'ını yatacak, 10 yıl sonra kar-
şıma çıkacak” diye sitem etti. 
Adalete güvendiğini dile getiren 
acılı baba “ verilen karardan in-
şallah dönülür, en ağır cezayı 
alır” dedi. 

Bu ne biçim 
adalet! 

ATAŞEHİR'DE bulunan 
SAS Holding'in yönetim 
kurulu üyesi Sibel 

Koçan, maskeli 3 gaspçının saldırı-
sında hayatını kaybetmişti. 3 milyon 
300 bin TL'lik gasp olayında gözal-
tına alınan 13 şüpheliden 6'sı adli-
yeye sevk edildi. Ataşehir'de 
bulunan SAS Holding'in yönetim 
kurulu üyesi Sibel Koçan, geçtiği-
miz günlerde maskeli 3 gaspçının 
saldırısında hayatını kaybetmişti. 
Olayın ardından Sibel Koçan'ın eski 
eşi Süleyman Aydın Ataşehir'deki 
bir rezidans dairesinden atlayarak 
intihar etmişti. 3 milyon 300 bin 
TL'lik gasp olayında 13 kişi gözal-
tına alındı. Gözaltına alınan şüphe-
lilerden 6'sı bugün adliyeye sevk 
edildi.

Gasp şüphelileri 
gözaltında

BAŞAKŞEHİR'DE gece saatlerinde 
kimliği belirsiz kişi ya da kişiler bir 
restoranın önüne otomobil ile ge-

lerek ateş açtı. İddiaya göre restoranda bulu-
nanlar da karşılık verdi. Çıkan çatışmada bir 
kişi yaralandı. Polis ekipleri saldırı sonrası 
kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma 
başlattı. Olay Başakşehir'de gece saat 22.40 
sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 1. 
Kısım Mahallesi'nde bulunan bir restorana 
plakası alınamayan bir otomobil ile gelen 
kimliği belirsiz kişi ya da kişiler henüz bilin-
meyen bir nedenle silahla ateş açtı. İddiaya 
göre, şüphelilerin açtığı ateşe restoranda bu-
lunanlar da karşılık verdi. İki grup arasında 
yaşanan silahlı çatışma da Haydar D. isimli 
bir kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşlar du-
rumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber 
verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri açılan 
ateş sonucu yaralanan Haydar D.'ye ilk mü-
dahaleyi yaparak en yakın hastaneye kal-
dırdı. Polis ekipleri de olay yerinde detaylı 
çalışma yaptı. Çevredeki vatandaşlardan da 
olay hakkında bilgi alan polis ekipleri iş yer-
lerinin güvenlik kameralarını inceleme altına 
aldı. Polis ekipleri saldırı sonrası kaçan şüp-
helileri yakalamak için çalışma başlattı. 
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Başakşehir'de 
silahlar konuştu

ESENYURT'TA polis karakolunda 
darp sonucunda hayatını kaybet-
tiği iddia edilen güvenlik amiri 

Birol Yıldırım (40) hakkında Büyükçekmece 
Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Sav-
cılık şu ifadeleri kullandı: “Esenyurt ilçesi 
Merkez Polis Karakolunda 06.06.2021 tari-
hinde hayatını kaybeden B.Y.'nin ölümü ile il-
gili olarak Başsavcılığımızca derhal 
soruşturma başlatılmıştır. Cumhuriyet Savcı-
lığımız aynı gün Polis Merkezindeki güvenlik 
kamerası kayıtlarını temin ederek sesli ve gö-
rüntülü materyallerle olay yeri incelemesini 

yapmıştır. Ölen şahısla ilgili adli muayene ya-
pılmış olup ölüm sebebi ve zamanının tespiti 
için Adli Tıp Kurumuna sevk edilmiştir. 
Olayla ilgili olarak Polis Merkezinde görevli 
tüm polisler, bekçiler ve sivil vatandaşlar 
olmak üzere olay mahallinde bulunan tüm 
kişilerin ifadelerine başvurulmuştur. Güvenlik 
kamera kayıtlarıyla ilgili teknik analiz ve Adli 
Tıp Kurumundaki detaylı inceleme devam et-
mekte olup soruşturma tüm yönleriyle araştı-
rılmak suretiyle titizlikle sürdürülmektedir.” 
Öte yandan, Karakolda hayatını kaybeden 
şahıs son görüntüleri ortaya çıktı. DHA 

Nihayet soruşturma açıldı! 

SANCAKTEPE'DE bir 
benzin istasyonunda 
çıkan kavgada adeta 

yumruklar havada uçuştu. Benzin 
istasyonunda pompacı olarak görev 
yapan vatandaşa, aracından inerek 
yumruklar savuran ve tehditler eden 
saldırganı çevredekiler ayırmaya ça-
lıştı. Görgü tanıklarının yaşanan 
kavgayı ihbar etmesiyle olay yerine 
polis ekipleri çağrıldı. Sancaktepe'de 
bulunan bir Shell benzin istasyo-
nunda iddiaya göre henüz bilinme-
yen bir nedenle kavga çıktı. Sözlü 
tartışma ile başlayan kavganın ar-
dından saldırgan şahıslar aracından 
inerek benzin istasyonunda pom-
pacı olarak görev yapan vatandaşa 
saldırdı. Kavgayı gören çevredeki 
vatandaşlar ve istasyon görevlileri 
araya girerek kavgayı ayırmak is-
tedi. Yumrukların havada uçuştuğu, 
tehditlerin ve ağır küfürlerin duyul-
duğu kavgayı ayırmak isteyen va-
tandaşlar ne yaptılarsa saldırganı 
sakinleştiremedi. Görgü tanıklarının 
ihbarı üzerine olay yerine polis ekip-
leri çağrıldı. Daha sonra saldırgan 
şahısların araca binip uzaklaşma-
sıyla yaşanan kavga sona erdi.

Benzincide 
kavga çıktı

Bağcılar'da, şoförünün bilinmeyen nedenle kontrolünü kaybettiği İETT otobüsü, park halindeki servis mini-
büsüne çarptı. Savrulan servis minibüsünün de önünde park edilen hatlı minibüse çarptığı kaza sonucu 
İETT otobüsündeki 4 kişi hafif yaralandı. Kaza anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı

Maltepe'de cadde üzerinde park halinde bulunan 45 bin lira değerindeki motosiklet, şüpheli şahıslar 
tarafından çalındı. Yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Esenyurt'ta polis karakolunda 
darp sonucunda hayatını kaybettiği iddia edilen Birol Yıldırım hakkında 
açıklama yaparak soruşturma başlatıldığını belirtti. Karakolda hayatını 

kaybeden şahıs son görüntüleri ortaya çıktı 

YAN BAKTIN DIYE  
KURSUN YAGDIRDI
Beyoğlu’nda bir şahıs yürüdüğü esnada “yan baktın” dediği kişiye tabancayla sokak ortasında kurşun yağdırdı



T ÜBİTAK Deniz ve Denizcilik
Konusunda Ulusal Uygulamalı
Deniz Araştırmaları Merke-

zi'nin 41 metrelik TÜBİTAK Marmara
Araştırma gemisi 2013 tarihinde işlet-
meye alındı. Yerli mühendisler tarafın-
dan tasarlanan ve inşa edilen gemi,
yüzde 60 yerlilik oranına sahip olarak
yapıldı. Gemi, 24 saat aralıksız araş-
tırma yapabilecek kapasiteye sahip. 12
denizci ve 11 bilim insanında oluşan
ekip, oşinografi, hidrografi, iklimsel di-
namiklerin araştırılması, biyolojik çeşit-
liliğin belirlenmesi ve kirleticilerin
denizel ortamı etkilerinin saptanması
konusunda çalışıyor. Gemide bir adet
ıslak laboratuvar, kuru laboratuvar, bi-
yoloji laboratuvarı, ısı kontrollü labora-
tuvar ve bilgisayar laboratuvarı
bulunuyor.

Su örnekleri alınıyor

Müsilajın ortaya çıkmasının ardından
adeta alarma geçen TÜBİTAK Mar-
mara Araştırma Gemisi'nde Marmara
Denizi'nin dip suyunda bulunan oksi-
jen düzeni olarak izleniyor. Bu nedenle
gemide bulunan "Rozet Örnekleme" ci-
hazı, ekip tarafından denize indirilerek
belirli metrelerde sudan örnekler alını-
yor. Alınan örneklerle cihaz gemiye çı-
karıldıktan sonra alındıkları metrelere
göre şişelenerek, gemide bulunan labo-
ratuvarlarda inceleniyor.

Önemli verler sağlıyor

Sudan alınan numunelerin ardında,
denize bırakılan bir ağ ve kepçe yardı-
mıyla hem müsilajdan, hem de dip ça-
murundan örnekler alınıyor. Alınan
örnekler gemide bulunan laboratuvar-
larda inceleniyor. TÜBİTAK Marmara
Araştırma Gemisi Baş Uzman Araştır-
macısı Hüseyin Tüfekçi, müsilaj çalış-
maları konusunda bilgi vererek, "Bu
gemi oşinografik bir araştırma gemisi.
Denizlerimizdeki su kalitesini, kirliliğini
ve bir takım ekolojik ortamların, deniz
tabanındaki ortamların ölçümleri ya-
pılması ve bilgilerin elde edilmesi için
önemli veri sağlıyor bize. Bilim insan-
larımız çalışıyor, mekanizmasıyla, olu-
şumuyla ilgili, çözümleriyle ilgili. Çevre
ve Şehircilik Bakanlığımızın entegras-
yonu, koordinasyonuyla Bilim insanla-
rımız gayretleriyle yakın zamanda bir

çözüm bulacağımızı düşünüyorum.
Biz de TÜBİTAK olarak üzerimize
düşen görevleri yerine getirmeye çalışı-
yoruz. Elimizde gerek Marmara Deni-
zi'nden, İzmit Körfezi ve diğer
denizlerimizle ilgili birçok veri setleri-
miz var. İlgili araştırmacılar bunları
kullanabilir ilgili bakanlıkların izniyle.
Bu verilerden yola çıkarak nasıl bir
çözüm önerisi olacak yakın zamanda
göreceğiz. Bilim insanları olarak inşal-
lah bu sorunun çözüleceğine inanıyo-
ruz" diye konuştu.  DHA
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A tasözüdür. Ancak öylesine sırlar
taşır ki gidince, yaşayınca, orada
nefes alınca içinde neler olduğunun

farkına varırsınız. 
Bizler, Türkiye’nin geleceğini, Uğur

Mumcu’lardan,  Aziz Nesin’ler ve diğerleri-
nin yazdıklarını okuduklarımızdan ve tanık
olduklarımızdan 25 – 30 yıl önce 
görmüştük. 

Terörü, Fetö’yü, adaleti, hakkı, talanı,
kimlerin zenginleşeceğini, haksızlıkların
nasıl yapılacağını, devletin kalbine kadar
kimlerin gireceğini, kimlerin makam sahibi
olacakları tahmin edebiliyorduk. 

Şairleri, yazarları, ozanları, sanatçıları,
gazetecileri yasaklayanların yıllar içinde, o
kişilere ait şiirleri dillerinden düşürmedikle-
rini, başkalarına yazdırarak yazarlığa so-
yunduklarını, hatta gazeteci kimliğine
büründüklerini de gördük. 

Gidişatın doğru olmadığını her plat-
forma söylediğimizde, dinsizlikte, inançsız-
lıkla, bilgisizlikle, suçlanıp hakaret ve dahi

küfür duysak da vaz geçmedik. Kötü söz sa-
hibinin edebiyle sustuk  

Yıllar su gibi geçti. Gördük ki, dedikleri-
miz aynen oldu, oluyor. Bize inanmayan,
küfreden o kişiler şimdi bizden çok feryat
figan ediyorlar. Allah dururken onun can
verdiğini kula biat etmenin ne vahim bir
sonuç doğurduğunu acaba fark ettiler mi?   

İyilik, adalet, güzel bir Ülke olması için
çaba sarf edenlerin, çıkarcı, yanlış yola
sapmışlar tarafından canlarından olmaları-
nın iyilik neresinde vardır?

İftira, haksız yere zülm edilenleri, bolluk
içinde yaşayanları, servetine servet katmak
için insanları katledilenleri bizler gördük.
Bir bez ile örtünüp geldikleri toprağa gide-
ceklerini ve hesap vereceklerini unuttular.
Yüzlerce, binlerce çocuk, eş, ana, baba,
kardeş, akraba, dostun içine ateş düşece-
ğini, beddua edeceğini göremediler. 

Allah’tan başka kimseye biat edilmeye-
ceğini bilerek, inanarak hiçbir davamızdan,
Adaletten vaz geçmedik. Sözüne inandığı-

mızın yolunda Allah için çalış-
maktan yılmadığımız kişilerin, Sırrı-nı asla
açıklamadık. Bunu yaparken bir lütufta bu-
lunmadık. Adaletli, inanan fert olarak ol-
ması gerekeni yaptık.  

Ne hakkındaki dedikodulara inandık. Ne
de küfür edenlere cevap verdik. Lakin yan-
lış içinde olduğunda, yakınımız olsa da yan-
lışını dillendirdik. Verdiklerini görevi de
tüm suçlamalara, dedikodulara, haksızlık-
lara rağmen yerine getirmeye çalıştık. 

Kendileri iktidarda olmadığında tüm
olumsuzlukların Allah’ın onları istemedi-
ğinden bu şekilde cezalandırıldığını söyler-
ken, geçici yetki sahibi olduklarında
bilmezler mi? Her şeyi O’dandır da, Zülüm
etmeye cesaret ederler. 

Yaratanın projeleri bitmez. Nefes aldığı-
mız Dünyayı yaratması, hem de direksiz!

Ve gönderdiği Peygamberleri, kitapları,
kurtarıcıları bitmez. O güne kadar da bit-
meyecektir. Biz bunlara inanıyor, 
görüyoruz. 

Yıllarca çeşitli liderlere şahit olduk. Ya-
ratan hiçbir kuluna kaldıramayacağı yük,
taşıyamayacağı bilgi, sabır ve hoş görüyle
sınamaz. 

Ülkemiz, her yönden olumsuzluk içinde-
dir. Cezaevleri haksız insanlarla, hastaneler
çaresizlik içinde şifa bekleyenlerle doldu.
Ekonomi, siyaset, işsizlik, çaresizlik dibi
buldu. Para için, bedenini satanlar, uyuştu-
rucu satanlar, can alanlar oldu.  

19 Haziran 2021 Cumartesi günkü
Damga gazetesinin birinci sayfasının orta
yerinde “Tam on yıl önce bugünleri gördü”
manşetiyle gazeteci Mehmet MERT yıllar
önce şuan ki İBB başkanı Ekrem İma-
moğlu ile yaptığı söyleşiyi haber yapmış.
Haberin içeriğini okuyup Sayın İmamoğ-
lu’nun tespitlerinin doğru olduğunu anlaya-
mamak için bu ülke de yaşamamış veya
hiçbir şey görmemiş bilgi sahibi olmamış
olmalısınız. 

Üniversite bitirmiş, dernekler de spor ku-

lüplerinde üst düzey görevler almış, ticaret
yapmış, malı mülkü, bilgisi, rahatı yerinde
olan bir insan sizce neden içinde her türlü
olumlu - olumsuz, faydalı-faydasız olan bir
işe girişsin. Eşine, ailesine vakit ayırma-
mayı, çocuklarının büyüdüğü görmemeyi
kim ister. 

Sayın Mert, “10 yıl önce gördü” diye
haber yaptı. Bu satırların yazarı ise 21 yıl
önce İmamoğlu'nun öngörüsünü gördü. Her
platformda, her sohbette bunu dillendirdi.
Bu Allah’ın kendisine verdiği bir lütuftu. 

Gördüğümüz şudur ki;
Olumsuz yönlendirmelere kanmadıkça,

doğru adaletli yoldan ayrılmayacaktır. Gös-
terilen hedefe yürüyecektir. 

Yaptığı ve yapacağı projelerle – işlerle
kendisine lütfedilen yolda, aklına-kalbine
koyulan çizgiden ayrılmadığı takdirde bu
topraklar huzur ve adalete kavuşacaktır. 

Ekrem İmamoğlu’nun rakipleri, “Geldi,
kuraklık başladı” dediğinden beri barajlar-
daki su oranı yağan rahmet yağmurları sa-
yesinde yüzde 80’lere ulaştı. 

Sizce de artık görünen köye kılavuzsuz
gidilmez mi?  

Görünen köy kılavuz istemez! 

YAZ mevsimiyle birlikte zika virüsünü insan-
lara taşıyan Aedes türü sivrisinekler de ken-
dini göstermeye başladı. Sivrisineklerin

sokmasıyla insanlara bulaşan bu virüs, enfeksiyon has-
talıklarına da sebep oluyor. Sivrisinek ve karasinek gibi
vektörlerin üremesini engellemek amacıyla ilaçlamaları
sürdüren Bağcılar Belediyesi, ilçe sakinlerinin de bu teh-
likeye karşı yapacaklarıyla ilgili bir çalışma yaptı. Sağlık
İşleri Müdürlüğü tarafından sivrisineklerin üreme kay-
naklarını yok etmenin yöntemlerini anlattığı kısa ani-
masyon filmleri hazırlandı.

Kaynaklarını kurutun

Youtube’da bölümler halinde yayınlanan fimlerde;
“Sivrisinekler doğada ve insan eli ile oluşturulan her
türlü durgun su kaynağında ürerler. Dişi sivrisinekler,
yumurtalarını durgun halde bulunan suların olduğu
yerlerde bırakırlar. Sivrisinek üreme kaynaklarının
%83’ü insan eli ile oluşturulmuş ve küçük önlemlerle
profesyonel yardım gerektirmeden yok edilebilecek tür-
den kaynaklardır. İnsanlara hastalık bulaştıran bu canlı-
larla üç şekilde baş edebiliriz. Bunlardan birincisi kurut
yöntemi. Sivrisinekler suyun içerisinde gelişerek uçar.
İçinde su bulunan kova, lastik, saksı altı gibi eşyaları-
nızda biriken suları dökünüz. Su giderlerini, havuzları,
oyuncakları, saksı altlarını ve yağmur suyu biriktiren her
şeyi kurutun. İkincisi kaldır yöntemi. Depo ve bidon
gibi içinde su bulunan her şeyin üstünü kapatarak sivri-
sinek üremesine engel olunuz. Eski lastikler, bidonlar,
şişeler, kavanozlar, saksılar, tencere/tavalar, kullanılma-
yan kırık/eski eşyaları ortadan kaldırın. Sonuncusu ise
korun yöntemi. Sivrisineklerin sabah ve akşam aktif ol-
dukları saatlerde dışarıda bulunmanız gerektiğinde,
ayakkabı çorap, uzun pantolon ve uzun kollu giyinerek
kendinizi koruyun” bilgisi veriliyor. Bağcılar Belediye
Başkanı Lokman Çağırıcı da belediye olarak periyodik
ilaçlamalar yaptıklarını belirterek, “Siz hemşehrilerimizi
de sivrisineklerden ve taşıdıkları hastalıklardan korun-
mak için üzerinize düşen görevleri yapmaya davet edi-
yorum” dedi.

Sivrisineğe karşı
3K yöntemi 

Erol YOLCU
damgaweb@gmail.com

ssyolcu@gmail.com

Bağcılar Belediyesi, zika virüsünü yayan Aedes
cinsi sivrisineklere karşı sanal bir mücadele
başlattı. Bu amaçla youtube’da yayınlanan
kısa animasyon filmlerinde sivrisineklerden
kurtulmanın yolu olarak “Kurut-Kaldır-Korun”
yöntemi detaylı şekilde anlatılıyor

ESENYURT Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü,
Esenyurt’un yollarını yenilemeye devam edi-
yor. Ekipler, Pınar Mahallesi 1476. Sokak’ta

eskimiş yol ve kaldırımı kaldırarak yeni kaldırım ve
parke döşüyor. Zarar gören parkeler ise yeniden kulla-
nılmak amacıyla bakım-onarım amacıyla Fen İşleri
Müdürlüğü depolarına taşındı. Park ve Bahçeler Mü-
dürlüğü ekipleri de Esenyurt’u güzelleştirmeye devam
ediyor. Adile Naşit Bulvarı üzerinde başlayan çalışma-
lar kapsamında begonya ve menekşeler dikilerek cadde
ve sokaklar güzelleştiriliyor.

Sokaklar
yenileniyor
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TÜBİTAK Marmara Araştırma
Gemisi, müsilaja karşı Marmara
Denizi'ni karış karış tarıyor.
Gemide çalışan 11 bilim insanı,
her gün her metreden ayrı su
örnekleri alıp, dipten çıkardıkları
çamuru inceleyerek, su altındaki
müsilajı kameralarla kaydediyor.
DHA'nın görüntülediği gemide
bulunan son sistem teknolojilerle
donatılan laboratuvarlarda
aralıksız sürdürülen hummalı
çalışmayla soruna çözüm
aranıyor

Çevre Yüksek Mühendisi Ersan Kuzkaya,
"2014 yılından itibaren Marmara'nın ta-
mamında ve diğer tüm denizlerimizi izle-
meye başladık. Bununla birlikte İSKİ ile
yaptığımız bir çalışmayla Marmara ve bo-
ğazlarda 30, Karadeniz'de 2 noktada, top-
lam 32 ayrı noktada denizlerimizi
izliyoruz. Bizim izlemelerde yaptığımız ça-
lışmalar hem su kolonu boyunca, hem de
dipteki çamurdan aldığımız numunelerle
devam ediyor. Bununla birlikte dipteki ça-
murda çevresel iyi durumun belirlenmesi
için izlediğimiz parametreler var. Bu izle-
meler 2014 yılından itibaren günümüzde
de devam ediyor. Bu müsilaj probleminin
görülmesinde sonra da yoğun olarak ça-
lışmalarımıza başladık. Bizim öncelikli
olarak müsilaj konusunda 2 tane değer-
lendirmemiz var; Yüzeydeki müsilaj
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yardım
ve koordinasyonuyla belediyelerin yardı-
mıyla birlikte bir şekilde toplanıyor. Bunla-
rın bertaraf yönteminin incelenmesi
lazım. Bununla ilgili TÜBİTAK Marmara
Araştırma Merkezi'nde fiziksel, kimyasal
ve toksikolojik araştırmalar yapıyoruz.
Aynı zamanda eğer müsilaj tekrar geri
kazanılıp değerlendirilebilecekse bununla
ilgili hem geri kazanımı konusunda metan
gazı hem de gübre olarak kullanılması ko-
nusunda çalışmalarımıza devam ediyo-
ruz" dedi.  

32 AYRI NOKTADAN 
İZLEME YAPILIYOR

4 noktada

mini konser
Tüm dünyada 21 Haziran’da kutlanan ‘Dünya Müzik Günü’, Tuzla’da
da kutlandı. Tuzla’nın 4 farklı noktasında kurulan alanlarda şarkılar
söyleyen Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi öğrencilerine koronavirüs
salgını nedeniyle vatandaşlar evlerinden eşlik etti

TÜM dünyada 21 Haziran tari-
hinde kutlanan ‘Dünya Müzik
Günü’, tüm yurtta olduğu gibi

Tuzla’da da kutlandı. Tuzla Belediyesi Genç-
lik Merkezi öğrencileri, İçmeler Mahallesi
Mustafa Kuru Parkı, Mimar Sinan Mahal-
lesi Şehit İbrahim Doğan Parkı, Cami Ma-
hallesi Sahil Tören Alanı Karşısı, Aydınlı
Mahallesi Aydınlı Çarşı Anıt noktalarında
kurulan alanlarda farklı türlerde şarkılar söy-
lediler. ‘Müzik Mahallemde’ etkinliğinde
şarkı söyleyen öğrencilere, Tuzlalı vatandaş-
lar eşlik ettiler. Bazı vatandaşlar kendilerini
müziğin ritmine bırakarak dans ettiler. Uzun
süredir koronavirüs salgını nedeniyle müzik
etkinliklerinden uzak kalan vatandaşlar, ke-
yifli bir gün yaşadılar.

Sahneleri özledik

Müzik etkinliğinin kendileri için çok güzel ol-

duğunu belirten vatandaş Nurhan Yıldız,”
Kızım da aynı kursa gidiyor. Hep beraber iz-
lemek çok keyifli oldu. Çok özledik. Tuzla
Belediyesi’ne çok teşekkür ederiz” dedi.
Müzik eşliğinde dans eden bir başka vatan-
daş ise, dans etmeyi çok özlediğini belirte-
rek,” Oyun oynamayı her zaman severiz.
Oynamayı arıyoruz. Böyle müzikli eğlence is-
tiyoruz” dedi. Yapılan müzik etkinliğinin ken-
dilerine moral olduğunu belirten bir vatandaş
ise,” Böyle etkinlikleri özlemez miyiz hiç. Çok
güzel oldu. Başkanımız Dr. Şadi Yazıcı’ya
çok teşekkür ederiz” dedi. Tuzla Belediyesi
Gençlik Merkezi’nde eğitim görerek konser-
vatuarı kazanan ve konser veren ekibin üyesi
olan Furkan Alyurt,” Sağlık açısından zorlu
bir süreçten sonra böyle bir konser vermek
çok güzel hissettirdi. Sahneleri özledik. Bun-
dan sonraki süreçte inşallah böyle konserler
vermeye devam ederiz” diye konuştu. DHA

MARMARA’YI 
TARIYORLAR

Müsilajın ortaya
çıkmasının ardından

adeta alarma geçen TÜBİTAK
Marmara Araştırma Gemi-
si'nde Marmara Denizi'nin dip
suyunda bulunan oksijen 

düzeni olarak izleniyor.



H avuzların kullanılmasına yö-
nelik uyarılarda bulunan
Uzm. Dr. Akif Çelik, “Yüzme

havuzlarının düzenli temizlenmesi ge-
rekiyor. Aileler çocuklarını dikkatlice
takip etsin, yalnız bırakmasın. Ayrıca,
güvende olmak için kalabalık alanlar-
dan uzak durup, kapalı havuzlar yerine
açık yüzme havuzları tercih etmek
doğru olacaktır” diye konuştu. Yüzme
havuzlarını sıkı tedbirler alarak açtıkla-
rını söyleyen Sitenin müdürü Okan
Taşlı, “Koronavirüs salgını kapsa-
mında gerekli tüm önlemleri aldık. Gi-
rişlerde ateş ölçümü ve HES kodu
kontrolü yapıyoruz. Site sakinlerinin
sağlığı için yayınlanan bütün genelge-
lere uyuyoruz. Site büyük, yaklaşık 9
bin kişi yaşıyor. Girişte, el ve ayak de-
zenfektanlarımız bulunuyor. Her 4
metreye 1 kişi sığacak şekilde 1,5 metre
mesafe kuralını göz önünde bulundu-
rarak insanları içeriye kabul ediyoruz.
Havuza girişlerde bone zorunluluğu
da getirdik” dedi.

Dört gözle bekledik

İnsanların evlerinde sıkıldığını anlatan
Taşlı, “Havuzların açılması onlar için
de güzel oldu. Alınan tedbirlerden de
genel olarak memnunlar. Sabah 09.00
ile akşam 21.00 arasında açığız. Gelen
kişileri ateşlerine kadar kayıt altına alı-
yoruz. Çok kalabalık olmamasına dik-

kat ediyoruz. 4 açık havuz var, temiz-
likleri düzenli olarak yapılıyor, pH ve
klor değerlerini ayarlıyoruz” diye ko-
nuştu. Havuzun açıldığı ilk gün çocu-
ğuyla gelen Fatma Tunç ise
“Havuzların açılmasını dört gözle bek-
ledik, mutluyuz. Havalar ısınınca ço-
cuklar evde bunaldı. Girişte ateş
kontrolü yapılarak, HES kodumuz so-
ruldu. Bence güzel bir tedbir. İnşallah
sıkıntısız bir şekilde havuza gireceğiz”
ifadelerini kullandı.
Havuzun açılışını kendisinin yaptığını
belirten 63 yaşındaki Salih Köse de “1
yıl sonra ilk kez havuzu kullandım, su
çok güzel. İnsan hiç çıkmak istemiyor”
diye konuştu.

Çocukları yalnız bırakmayın

Çamlıca Medipol Üniversitesi Hasta-
nesi’nden Çocuk Hastalıkları Uzmanı
Dr. Akif Çelik ise “Havuzun fiziki şart-
ları, alınan hijyen önlemleri ve acil du-
rumda yapılabileceklerin bilinmesi çok
önemli. Havuzun ve duş alanının çev-
resinin kaymaz malzemeden yapılmış
olması lazım. Düzenli temizlik ve ku-
rulama yapılmalıdır. 20 kişiye bir tuva-
let, soyunma kabini ve duş yeri
düşecek şekilde organize olunmalıdır.
Yüzme havuzlarının düzenli temizlen-
mesi gerekiyor. Aileler çocuklarını dik-
katlice takip etsin, yalnız bırakmasın”
dedi. DHA

ÇEVRE ve HUKUKİ HAKLARIMIZ

Utku KIZILTAN

utkukiziltan@gmail.com 
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S evgili Okuyucularımız. Her yaz başında yüreğim
yanıyor. Ormanlarımızı dile getiren ve orman
yangınları konusunda dikkat çeken ayrıca ağaç

düşmanı maden ve taş ocaklarını konu eden makaleler
yazıp sizlere sunarım. Orman yangınlarında Rusya'dan
kiralanan uçaklar da gelmiyor. Zamanın Orman Ba-
kanı Bekir Pakdemirli o yıl 5 Haziran Dünya Çevre Gü-
nünde yaptığı açıklamada bu yıl Türkiye'de 897 yangın
oluyor ve 1013 hektar orman yok oluyor. Ayrıca bu
sene bu konularda yine yağma var. Ve Türkiye'yi or-
mansız bırakmak isteyen kanı bozukların bilerek
orman yakmaları da söz konusu. Ülkede 5-6 ilde ve her
birinin 3-5 noktasında aynı anda başlayan orman yan-
gınlarına şahit oluyoruz. 

Ülkemizin bitki ve hayvanlarının yapısını incelediği-
mizde, ormanların, çayır ve meralarının, çeşitli bitkile-
rinin ve hayvanlarının, milli parkların, ulusal ve uluslar
arası doğayı koruma alanlarının çeşitli sorunlar yaşadı-
ğını görüyor, duyuyor, okuyoruz. Ormanların genelde
dünya, özelde ülkemiz için, sunduğu ilaç yapımında,
meyvede, hayvanlara yaşam alanı sunmada ve çeşitli
ahşap ürünleri ve hizmetleri açısından; yaşanabilir bir
çevreye sahip olmada çok önemli olduğunu hepimiz bi-
liriz. Ülkemizin iklim ve arazi koşulları nedeniyle biyo-
lojik çeşitlilik tüm dünya ülkelerine kıyasla son derece
yüksektir. Bilim adamları, Anadolu’nun tarih boyunca
birçok uygarlığa beşiklik etmesinin, orman varlığını
doğal, tarihsel ve kültürel nedenlerle olumsuz yönde et-
kilendiğine işaret ediyorlar. Verimli ve verimsiz orman-
ları bir arada düşünsek bile, ülkemizin ormanlık alanı
20 milyon hektar kadardır. Bu da, ülkemizin yüzde
26’sını kapladığını göstermektedir. 

Bu sayıya baktığımızda Türkiye’nin, Avrupa ülkele-
rine göre ormanca yoksul bir ülke olduğunu ve var olan
ormanların da ülke yüzeyine dengesiz dağıldığını söyle-
yebiliriz. Prof. Dr. Koray Haktanır’ın dediği gibi, ülke-
mizdeki “ormanlar çeşitli iç ve dış etkenlerden zarar
görmektedir”. Türkiye’de ormanların içinde ve bitişi-
ğinde yaklaşık 10 milyon civarında köylünün yaşaması
ve hayat standartlarının elverişsiz olması, gelişmiş ülke-
lerde görülmeyen orman koruma sorunlarına sebep ol-
maktadır. Türkiye’de hala tarla açma veya genişletme,
binalar kondurarak yerleşme, ısınma ve yapı malzemesi
olarak kullanma için ağaç kesme, hayvan otlatma, yan-
gınlara sebep olma veya orman yangını çıkarma yo-
luyla çeşitli şekillerde ormanlarımıza zarar
verilmektedir. Türkiye’de her yıl ortalama 1000 dola-
yında yangınla 13-15 bin hektar orman yanmakta, 4-5
bin hektar tarla açılmakta, 3-4 bin hektar alana yerle-
şim yapılmakta, binlerce metreküp ağaç kesilmektedir.
Bunun ötesinde, çeşitli böcekler, mantarlar, asit yağ-
murları da zarar vermektedir. 

Personel, teknik araç gereç yetersizliği, gerekli araş-
tırmaların yapılmaması bu zararların önlenmesini kısıt-
lamaktadır. Çayır ve meralarda da durum aynı.
1930’lu yıllarda 44 milyon hektar olan çayır ve mera-
larımız tarımın 1950’li yıllardan sonra makineleşme-
siyle 22 milyon hektara düştüğü söyleniyor. Bu çayır ve
meraları bitkisel üretim amacıyla kullanma, aşırı ot-
latma, iyileştirme yönetim çalışmalarında yetersizlik
gibi sorunlarla karşı karşıyadır. Şimdi bunları göz
önüne alıp, ülkemiz nereye gidiyor diye düşünürsek; ana
yurdu Türkiye olan, buğdaydan mercimeğe tarımsal
ürünü, 15 milyar dolara varan hayvansal ürünü dışarı-
dan ithal etmeye başladık. Gazetelerde okudum ve
utandım. Yunanistan’dan tonlarca buğday satın almı-
şız. Bunca tarım arazisi olan ve onu kullanamayan bir
ülke olduk. 

Küçük üretici olan köylümüz maliyet-satış dengesini
kuramadıkları için para kazanamaz oldular. Parayı
aracılar kazandı. Köylümüzde göç etme zorunda kaldı.
Ahhh! Şimdi Köy Enstitüleri hala faaliyette olsaydı, ye-
tişen çocuklarımız evini yapmayı, sebzesini meyvesini
yetiştirmeyi öğrenseydi onlarda öğrencilerine öğretseydi
Türkiye böyle mi olurdu. Şimdi daha büyük bir hızla
daha kötü günlere gidiyoruz. Yandaşlar hariç. Tanrı ço-
cuklarımızın, torunlarımızın yardımcısı olsun. Sağlıklı
kalmanız dileklerimle.

Ormanlarımız
meralarımız ve sorunları 
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Koronavirüs salgını nedeniyle uzun zamandır kapalı olan sitelerdeki yüzme havuzları,
kontrollü normalleşmeyle açıldı. Halkalı’da 9 bine yakın kişinin yaşadığı bir site ise

tedbirleri sıkı tutarak, girişte ateş ölçümü ve HES kodu kontrolü şartı getirdi

AÇIK HAVUZLARI
TERCiH EDiN
Toplu kullanılan havuzlarda enfeksiyon riski olabile-
ceğine dikkat çeken Dr. Çelik, “Bunlar bakteriyel,
viral ve mantara bağlı gelişebilir. Bu nedenle havuz-
larda dezenfeksiyon ve filtreleme işlemleri yapılır.
Bu işlemleri mevzuata uygun bir şekilde yapmak
esastır. açık yüzme havuzlarını tercih etmeliyiz. Sos-
yal mesafe kuralına mutlaka uyalım. kapalı yüzme
havuzlarına gidenler ise havalandırmanın çok iyi ol-
duğundan emin olsun. kalabalık olan havuzları ter-
cih etmeyin, sakin olanlarına gidin. Suyla bulaşan
birçok hastalık var. O nedenle havuzda girmeden ve
çıktıktan sonra muhakkak sabunla duş alın. ayrıca
vücudunda açık yarası olanların havuza girmeme-
sini öneririm. kan yoluyla bulaşacak hastalıklar var,
enfeksiyon gelişebilir. Havlu, bone gibi eşyalar ki-
şiye özel olmalı, başkasının eşyalarını kullanmama-
lıyız” ifadelerini kullandı.

Torpile karşı
kura çekildi

KrEş Müdürlüğü’ne yapılan
başvurular için Kartal Beledi-
yesi Bülent Ecevit Kültür Mer-

kezi Evlendirme Dairesi Salonu’nda
pandemi önlemleri alınarak gerçekleştiri-
len kura çekilişine Kartal Belediyesi Baş-
kan Yardımcısı İmam Aydın, Kartal 5.
Noteri Berrin Güneş’i temsilen Başkâtip
Nuray Ünal, Kâtip Kemal Akpınar, Kar-
tal Belediyesi Kreş Müdürü Enif Yavuz
Dipşar, Kartursaş Genel Müdürü Yaşar
Tan, Kartal Belediyesi avukatlarından
Gökhan Özvural, kreş öğretmenleri ve ve-

liler katıldı. 2016 ile 2019 yılları arasında
doğan çocukların farklı kreş ve sınıflara
alınacağı kayıtlar için Kartal Belediyesi
Kreş Müdürlüğü’ne yapılan başvurular
arasında gerçekleştirilen çekiliş ile Kartal
Belediyesi’ne bağlı kreşlerde ilk kez eğitim
görecek minikler belirlendi.

3. kreş tamamlanıyor

Kreş sayısı ve eğitim kalitesi ile model
oluşturacak bir sistemi Kartal’da kurduk-
larını belirten Kartal Belediyesi Başkan
Yardımcısı İmam Aydın, İstanbul Büyük-

şehir Belediyesi’nin de Kartal’daki 3.
kreşini tamamlamak üzere oldu-

ğunu söyledi. Kreş ihtiyacının
artarak devam ettiğini ve as-

lında her mahalleye en az
2 kreşin gerektiğini be-

lirten Başkan Yar-
dımcısı

konuşmasına
şöyle

devam
etti:

“Örnek teşkil edecek bir noktadayız. An-
neler nasıl ki Kartal’da çocuklarını kreşe
bırakıp güvenle işlerine gidebiliyor, diğer
ilçelerde de anneler aynı durumda olmak
istiyorlar, ancak maalesef bazı ilçelerde ya
az kreş var ya da hiç yok. Dolaysıyla Kar-
tal Belediyesi bu konuda örnektir.”

Yanlış anlaşılma olmasın

Kartal Belediyesi kreşlerinin eğitim kalite-
siyle, güvenliğiyle, disipliniyle örnek teşkil
edecek noktada olduğunu kaydeden
Aydın: “Tüm bu nedenlerle çok yoğun bir
talep var. O nedenle biz geçen yıl başlattı-
ğımız noter huzurunda kura çekerek kayıt
yapmayı, bu yıl da tekrarlayarak adaletli
ve torpilsiz kreş kaydını sağlama politika-
sını hayata geçirdik. Bunun yanında ihti-
yaç sahibi olan ailelerin çocukları da
alınıyor. Burada bir yanlış anlaşılma ol-
masın. Yine bizim kreşlerin fiyatları özel
kreşlerin fiyatlarının yarısından bile daha
aşağıdadır. Eğitim kalitesi olarak da haki-
katen övüneceğimiz bir noktadayız. Kreş-
lerimizde; Cumhuriyet değerlerine bağlı,
Mustafa Kemal Atatürk’ü anlayan, ülke-
nin kurucularına saygıyı esas alan, geç-

miş değerlerini koruyan, kollayan,
kıymet bilen çocuklar yetiştirmek

gibi ciddi bir hedefimiz var. Bu
anlamda da örnek olmak isti-

yoruz" dedi. DHA

Kartal Belediyesi’ne bağlı 15 Çocuk Gelişim
Merkezi’nde eğitim görecek çocukların başvuruları
için noter huzurunda kura çekildi. Kartal Belediyesi,
2016 ve 2019 yılları arasında doğan çocukların
kayıtları için kura çekilişi düzenledi

YAVRU
kARgAYA
esnaf sahip çıktı
Sultangazi'de, ağaçtaki
yuvasından düşerek,
yaralanan yavru kargaya
esnaf sahip çıktı. Esnafın bir
süre bakıp, beslediği yavru
karga, tedavi edilmek üzere
barınağa götürüldü

EsEntEpE Mahallesi'nde
geçen hafta ağaçtaki yu-
vasından iki defa düşen

yavru karga, itfaiye ekiplerince mer-
diven aracıyla tekrar yuvasına yerleş-
tirildi. Önceki gün yine düşen ve
ayaklarından yaralı olduğu görülen
yavru kargaya bu sefer esnaf Hasan
Melikoğlu, sahip çıktı. Yavru kargayı
iş yerine götürerek iki gün boyunca
bakıp, besleyen Melikoğlu, durumu
Sultangazi Belediyesi Veteriner İşleri
Müdürlüğü'ne haber verdi. Gelen
ekipler yavru kargayı, tedavi edilmek
üzere Merkez Habibler Mahalle-
si'nde bulunan barınağa götürdü.

İki kere yuvadan attı

Yavru kargaya sahip çıkan esnaf
Hasan Melikoğlu, "Annesi bunu iki
kere yuvadan attı. İtfaiyeyi çağırdık,
iki defa gelip yuvasına yerleştirdiler.
Annesi yine bunu aşağı attı, 2-3 gün
kaldırımda durdu. Aç kaldı, biz de
sahip çıktık. Tabii alırken de annesi
saldırır diye korkumuzdan hızlı bir
şekilde aldık. Bize, yukarıdan bakı-
yordu ama yetişkin karga hiçbir tepki
vermedi. Korktuk, peşimize düşer
diye ama düşmedi. Muhtemelen an-
nesi bunu yuvasından atmış. Hay-
van aç kalmış. Bisküviden mama
yaptık yedirdik, su içirdik. İki gündür
burada bakıyoruz. Hayvan muhte-
melen hasta. Hayvan bakmak so-
rumluluk ister. Bu sorumluluğu
alamayız" dedi. DHA

Avcılar Sahili'ni 
müsilaj kapladı 

AvcılAr Sahili'ndeki İDO İskelesi ya-
kınları dün akşam deniz salyası da olarak
bilinen müsilaj ile kaplandı. Kiraladığı

deniz bisikletlerinin çevresi müsilajla
kaplanan Ömer Karakaya, "Avcılar’da 2 yıldan bu
yana müsilaj görülüyor. Böyle giderse denizde ne
balık ne başka canlı kalır. Dalgalar  bazen temizli-
yor. Artıkları denize bırakıyorlar bunun sonucunda
oluyor. Atıklar atılmazsa deniz tertemiz olur" dedi.
Deniz bisikleti ile denizde açılanlar da yer yer müsi-
lajı gördüklerini söylediler.  DHA

Şimdi dans zamanı
Breaking, hip hop, popping, house gibi tüm
sokak dansı türlerini bünyesinde barındıran
dans yarışması red Bull Dance Your Style’ın

19 Haziran Cumartesi günü izmir, 21 Haziran Pazartesi
günü ankara elemeleri tamamlandı. Yarın istanbul'da
yetenekli isimler jürinin oylarıyla değerlendirilecek ve
yarışmanın Türkiye birincisi güney afrika’da gerçekle-
şecek dünya finalinde Türkiye’yi temsil edecek.

Başarılı isimler var

Yarışmanın tecrübeli jürisinde hem Türkiye hem dünya
dans sahnesinden başarılı isimler yer alıyor. Fransız
hip hop dansçısı kapela, kendi tarzını yarattıktan sonra

bu alandaki
özel figürle-
riyle daima örnek
teşkil eden bir isim.
Paris’te doğup büyüyen
35 yaşındaki Fransız dansçı
kapela, alanında son yılların
en beğenilen isimleri arasında
gösteriliyor. Justedebout, Summer-
dance4ever ve Cercle gibi dans dünyası-
nın en itibarlı yarışmalarında da boy
gösteren kapela, 20 yıldan fazla süredir profes-
yonel olarak dans ediyor.

HAVUZLARDA 
HES DÖNEMİ

Havuza girişlerde HES kodu sorulmasını
doğru bulan vatandaşlar, “Aşılama ne
kadar artsa da koronavirüse karşı
her zaman duyarlı olmak ve önlem
almak gerekiyor. O yüzden bu 
uygulama da çok anlamlı” diye konuştu.



A nadolu Üniversitesi İktisat Fa-
kültesi mezunu Hasan Çetin, 
2018'de, araştırmaları sonucu 

istiridye mantarı yetiştirmeye karar verdi. 
Kentte yetiştiriciliği yapılmayan mantarı, 
önce bahçesinde 10 metrekarelik alanda 
üretmeye başlayan Çetin, verimin güzel 
olmasının ardından üretimini 110 metre-
kare alana çıkardı. Bahçesinde, istediği 
üretim alanını yakalayamayan Çetin, 
geçen yıl merkeze bağlı Değirmenyeni 
köyünde 250 metrekarelik bir bina kira-
ladı. Profesyonel üretime geçen Çetin, 
artık yılda 60 tona yakın istiridye mantarı 
üretip, siparişleri yetiştirmeye çalışıyor. 
İstiridye mantarında önemli olan ısı yalı-
tımından dolayı, kapalı alanda üretimine 
devam ettiğini söyleyen Çetin, "İstiridye 
mantarında ısı yalıtımı çok önemli. O ne-
denle mecburen böyle büyük bir yere 
geçmeyi tercih ettim. Başta merkezde Yıl-
dırım Mahallesi’nde bir bahçem vardı, 
orada çadır kurdum. Halen orada ufak 

bir üretimim var fakat burası daha geniş 
olduğu için asıl üretimimi burada yapı-
yorum. Kompostumu da burada yapıyo-
rum. Yani ürettiğim torbaları da burada 
hazırlıyorum. O nedenle yapısal olarak 
benim için daha avantajlı olduğundan 
dolayı burada üretim devam ediyor" diye 
konuştu. Çetin, iş sürecini anlatarak, "İlk 
başta işe 8-10 metrekare bir yerde başla-
dım, sonra 110 metrekarelik bir çadır 
kurdum, son olarak burada 250 metreka-
relik alanı kiraladım ve üretim yapıyo-
rum. Kompostumu da kendim yaptığım 
için hem bana da avantajları oluyor hem 
de daha profesyonel bir üretime geçmiş 
oluyorum" dedi. 

Profesyonel yardım şart 

İstiridye mantarının üretim ve gelişim 
aşamalarından da bahseden Çetin, "İs-
tiridye mantarı, 
samanın hazırlanmasının ardından to-
humlarını karıştırıyoruz ve siyah paket-

lere koyuyoruz. Bunlar mikro delikli po-
şetler, hava almasını sağlar. Oda içeri-
sine koyuyoruz. Klimalarla ve 
otomasyonlarla belli derecelerde tutu-
yoruz. Isınmaya başladıktan sonra 
mantar salımı başlıyor, salım bittikten 
sonra yavaş yavaş soğutmaya ve nem-
lendirmeye başlıyoruz. Bu aşamadan 
sonra mantar büyümeye başlıyor. Yak-
laşık 24 saatte büyüyor. Ama yaz ve kış 
ayları olarak yetişmesi farklılaşıyor. Ha-
valar ısındığı zaman istiridye mantarı, 
22-23 günlük sürede oluşuyor ama kışın 
havalar soğuk olduğu zaman 35 günü 
buluyor. O nedenle biraz beklemeli, 
riskli bir iştir. Yapmak isteyen arkadaş-
lara tavsiyem, çok iyi araştırmaları 
lazım. Bunun için profesyonel yardım 
almak gerekiyor" diye konuştu. Mantar 
yetiştiriciliğinde mutlaka maske takıl-
ması gerektiğini de vurgulayan Çetin, 
"Kronik astıma doğru götürebiliyor, o 
nedenle dikkatli olmak gerekiyor. Bir 

astım başlangıcı bende de oldu, tedavi-
sini gördüm. Şu anda çok şükür fazla 
sorumuz yok" ifadesini kullandı. 

60 ton ürün alıyoruz 

Çetin, üretmeyi sevdiği için bu yolu seç-
tiğini dile getirerek, "İnsanlarla çok mu-
hatap olmadan üretip bu ürünleri 
piyasaya çıkartıyorum. Yıllık tonaja 
göre değişiyor. 10 ton kompost koyarsa-
nız yaklaşık 2,5-3 ton ürün alırsınız, 1,5 
aylık süreçte. Yani 3 oda olduğunu var-
sayalım. 30 tonda 45-50 günlük süreçte 
alacağınız ürün, 6-7 tonları bulur. O da 
yıla vurduğunuzda 60 ton olur" dedi. 
Kent merkezindeki tek üretici olduğunu 
sözlerine ekleyen Çetin, "Siparişlere ye-
tişemiyoruz. Üretimimiz olduğu sürece 
müşterimiz her zaman oluyor. Ürün sa-
tışımız çok iyi. Edirne ve Edirne dışında 
da müşterimiz var. Tekirdağ, İstanbul, 
Lüleburgaz gibi yerlere de götürüyoruz" 
diye konuştu. DHA 
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KENTTE, Türkiye Ziraat Oda-
ları Birliği’ne (TZOB) bağlı 18 
ziraat odası, hasat hazırlığı 

başlayan 2021 yılı için 1 kilogram fındığın 
maliyet fiyatını belirlemek için yaptığı ça-
lışmaları sonuçlandırdı. Bahçe bakımı, 
gübre, ilaç, patoz, işçi maliyeti gibi yakla-
şık 20 kalemden oluşan maliyet analizi 
sonucunda; 1 kilogram fındığın maliyeti, 
yeni sezon için 22 lira 85 kuruş olarak be-
lirlendi. Yapılan çalışma sonucunu rapor 
haline getiren ziraat odaları, hazırlanan 
raporları da yarın Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’ndeki (TBMM) milletvekillerine 
teslim edecek.  Raporla ilgili ziraat oda-
ları, Altınordu Ziraat Odası'nda toplantı 
düzenledi. Toplantının arından değerlen-
dirmede bulunan TZOB Yönetim Kurulu 

Üyesi Arslan Soydan, 22 lira 85 kuruş 
olarak belirlenen 1 kilogram fındık mali-
yetine karşılık, bu sezon fındık fiyatlarının 
30 lira olmasını beklediklerini açıkladı. 

1 kg fındık 22 lira 85 kuruş 

Fındıkta maliyet çalışmalarının taban fiya-
tın oluşması için önemli olduğunu kayde-
den Soydan, “2021 yılı hasat dönemi 
yaklaşırken ziraat odaları olarak çalışma-
lara başladık. Özellikle 2021 yılının maliyet 
çalışmalarını yaptık. Çünkü maliyet çalış-
maları önemli. Maliyet çalışmalarıyla taban 
fiyatın oluşması gerekmektedir. 2021 yılının 
maliyet çalışmasının sonucu 22 lira 85 
kuruş olarak oraya çıkmıştır. Sadece çalış-
mamızı geçtiğimiz yılın dekar başına rekol-
tesini baz alarak yaptık. Dolayısıyla 

Ordu’da 1 kilogram fındığın maliyeti 22 lira 
85 kuruştur. Çalışmalarımızla ilgili dosyala-
rımızı hazırladık. Yarın Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi’nde olarak bütün 
milletvekillerimize bu dosyalarımızı sunaca-
ğız. Taleplerimizi sunacağız” diye konuştu. 

Şimdi beklentiler farklı 

Üreticilerin fındık fiyatı için 30 lira bek-
lentisi içerisinde olduğunu belirten Soy-
dan, şöyle devam etti: “2021 hasat 
döneminde hasattan önce fiyatların açık-
lanması, hasattan önce alım kararlarının 
TMO tarafından açıklanması önem arz 
etmektedir. 22 lira 85 kuruş olan maliye-
tin üzerine yüzde 30’luk refah payı verile-
rek ve ayrıca geçen sene 22 lira levant 
kalite, 22 lira 20 kuruş olan Giresun kalite 

olarak belirlenen fındık fiyatının en azın-
dan 2020 yılındaki fiyatın en azından 
yansıtılarak bir taban fiyatın oluşmasını 
istiyoruz. Yani bizim taban fiyatı bu un-
surların karşısında oluşması gereken 
rakam 30 lira civarına tekabül etmektedir. 
Üreticilerimiz de bunu talep etmektedir. 
Bizlere özellikle bu fiyatlar etrafında fiya-
tın oluşmasını ciddi şekilde talep etmek-
tedir. Bizler de bu anlam da 
üreticilerimizin bu taleplerini başata hü-
kümetimiz olmak üzere, muhalefet parti-
lerimize, TMO genel müdürüne ve genel 
başkanımıza, tarım komisyonu başkanına 
bunları ileteceğiz. İnşallah sonucunda 
üreticilerimizi sevindirecek haberin açık-
lanmasını muhakkak bekliyoruz. Fındıkta 
bir istikrarın olacağına inanıyoruz.”

58 YILDIR Türk ilaç sektöründe bulunan 
yüzde yüz yerli sermayeli ilaç şirketi Ali Raif 
İlaç Sanayi, İstanbul’un İkitelli ilçesinde yeni 

üretim tesisinin temelini attı. 14 Haziran’da gerçekleşti-
rilen temel atma törenine, pandemi koşulları nedeniyle 
şirket yönetim kurulu, kısıtlı sayıda çalışan ve iş ortak-
ları katıldı. Yeni tesisin 2023 yılı sonunda tamamlan-
ması planlanırken, Ali Raif İlaç’ın mevcut üretim 
kapasitesini 4 katına çıkarması, istihdamı yüzde 30 ar-
tırması ve ihracatını büyütmesi hedefleniyor. Temel 
atma töreninde konuşan Ali Raif İlaç CEO’su Muzaf-
fer Bal, “1993 yılının aralık ayında bomboş bir araziye 
geldik. Gönüllerimiz o gün başka bir heyecanla çarpı-
yordu, ilk fabrikamızı 1999 yılında aynı heyecanla açtık. 
O günden beri her türlü GMP koşullarına uygun ürün-
lerimizi burada üretiyoruz. İkinci fabrikamızın arazisini 
31 Aralık 2019’da aldık ve Şubat 2020’de Sayar Grup 
ile çalışmalarımıza başladık, ihtiyaçlarımızı belirleyip, 
projelerin yarınlarımıza ışık tutacak şekilde hazırlanma-
sına odaklandık, çok güzel bir proje çıktı, mevcut tesis-
lerimizin en az 2 katı büyüklüğünde ve 24 bin 
metrekarelik alan kaplayan görkemli bir proje oldu. Bu 
atılımla üretim kapasitemizi de 4 katına çıkarmayı he-
defliyoruz. 2023 yılı sonunda açılışını yapmayı planladı-
ğımız yeni tesisimiz için 100 milyon euro civarında 
yatırım maliyetimiz olacağını tahmin ediyoruz. Artık 
İkitelli Tesisimiz, İkitelli Fabrikamız derken, İkitelli 
Kompleksimizden bahsedeceğiz çünkü burada 2 tane 
fabrikamız bulunuyor. Bu fabrikamızı bitirir bitirmez 
Ar-Ge Merkezi’mizi buraya taşıyacağız ve şimdiki tesi-
simizi de en modern hale getirip burada yeni endikas-
yonlar, yeni formülasyonlar, yeni ilaçlar için hızla 
çalışmaya başlayacağız. Yeni fabrikamızın tamamlan-
ması ile istihdamımızı da yüzde 30 artıracağız. Bu tesi-
simizin gurur duyduğumuz bir başka özelliği ise 
‘İnsana Saygı’ değerimiz ve ‘Yaşama Değer Katmak’ 
misyonumuz ışığında burada tüm üretim süreçlerimizi 
sıfır atık planlamasıyla organize edecek olmamız” dedi.
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İstiridye mantarı yok satıyor
Edirne'de Hasan Çetin (38), 3 yıl önce iş ararken 10 metrekarelik alanda yetiştirmeye başladığı istiridye mantarında, 
bugün 250 metrekarelik iş yerinde yıllık 60 tona yakın üretim yapmaya başladı. Kent merkezindeki tek üretici olan Çetin, 
“Siparişlere yetişemiyoruz. Üretimimiz olduğu sürece müşterimiz her zaman oluyor. Ürün satışımız çok iyi” dedi

Ordu'da yaklaşan fındık hasadı öncesi 18 ziraat odası tarafından tamamlanıp raporlaştırılan fındıkta maliyet hesaplamasına göre 2021 yılı 
için 1 kilogram fındığın maliyeti 22 lira 85 kuruş olarak belirlendi. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, 
raporun mecliste milletvekillerine sunulacağını belirterek, “Fındıkta bu sezon için oluşması gereken taban fiyat 30 lira civarıdır” dedi 

İNSAN tüketimi için üreti-
len gıdaların atığa dönüş-
mesi, sadece gıdaların 

değil aynı zamanda üretim ve tüketim 
döngüsü sürecinde harcanan zaman, 
enerji, emek, para ve doğal kaynakla-
rın israfına da yol açıyor. İstanbul’da 
restoranlarda oluşan gıda atıklarının 
belirlenmesi için birinci ve ikinci sınıf 
restoranlarda araştırma yapıldı. 
Araştırmada, en çok atık oluşturan 
besin grubu da incelendi. Sonuçlar, 
yüzde 68 oranında sebzelerin mut-
fakta atık oluşturduğunu ortaya ko-
yarken, bunu etler ve ekmek grubu, 
dondurulmuş gıdalar, kahvaltılık 
ürünler, mezeler takip etti. Araştır-

mayı yapan İstanbul Gelişim Üniver-
sitesi Gastronomi ve Mutfak Sanat-
ları Bölümü’nden Arş. Gör. Emel 
Çirişoğlu, “Sebzelerin en çok atık ol-
duğunu düşündüğümüzde Türki-
ye’de her yıl 49 milyon ton sebze ve 
meyve üretiliyor. Bu üretime bakıldı-
ğında ise meyve ve sebzelerin yal-
nızca yüzde 52’si sadece tüketicilere 
ulaşabiliyor. Kalan kısım ise gıda te-
darik zincirinde kötü koşullara maruz 
kalması sebebiyle yaklaşık yüzde 25 
ila yüzde 40 arasında bir israfa uğra-
dığı tahmin ediliyor” diye konuştu. 

3'te 1 israf var 

Gıda atıklarının küresel bir problem 

olarak her geçen gün artmaya devam 
ettiğini dikkat çeken Çirişoğlu, “Dün-
yada üretilen gıdaların üçte 1’i daha 
tüketiciye ulaşmadan israf oluyor. 
Kişi başı gıda atığının 100 kilogram-
lara kadar ulaşması anlamına geli-
yor” dedi. Dünyada yüzde 14’lük bir 
oranı hizmet sektörünün oluşturdu-
ğunu söyleyen Çirişoğlu, araştırma 
ile ilgili detaylar hakkında, “Araştır-
mada, gıda atıklarının en çok oluş-
tuğu bölümler satın alma ve 
depolama, mutfak ve servis aşaması 
olmak üzere 3 birimde ele aldık. En 
çok mutfak ve servis bölümünde 
atıkların oluştuğunu ortaya koymuş 
olduk” ifadelerini kullandı. DHA 

Sebzelerin yarısı çöpe gidiyor 

İlaç sektörü büyüyor 
İlaç şirketi Ali Raif İlaç Sanayi, İkitelli’de açacağı yeni 

üretim tesisinin temelini attı. Büyüme hedefleri doğrul-
tusunda önemli bir adım attıklarını kaydeden şirketin 
CEO’su Muzaffer Bal, “Bu atılımla üretim kapasitemizi 

de 4 katına çıkarmayı hedefliyoruz” dedi 

Fındıkta ‘30 lira’ taban fiyat beklentisi 

Gıda atıklarının belirlenmesi üzerine yapılan araştırmada, restoranlarda sebzelerin yüzde 68’inin 
atık oluşturduğu ortaya çıktı. Sebzeyi, yüzde 13.7 ile et ve ekmek, yüzde 10.3 ile garnitür takip etti



C HP Genel Başkanı Kemal Kılıçda-
roğlu, partisinin grup toplantısında
konuştu. "Demokrasiyi, insan hakla-

rını, adaleti, hakkı hukuku savunuyoruz.
Milletin iradesine her zaman saygılı olduk"
diyen Kılıçdaroğlu, "83 milyon bir kişinin
iradesine teslim edilemez. Egemenlik mille-
tindir. Türkiye’nin bir kişinin iradesine teslim
edilmesinin faturasını 83 milyon olarak he-
pimiz ödüyoruz. Kavgayı değil barışı öncele-
yen bir anlayışla yaşmak; öfkenin, intikam
duygusunun olmadığı bir Türkiye’de yaşa-
mak istiyoruz" dedi. 

HDP'ye sahip çıktı

"Siyasi partileri kapatmak, onları farklı şekil-
lerde topluma tanıtmak, terör örgütleriyle
onları bağlantılandırmak asla doğru değil.
Varsa böyle bir şey savcılar devreye girer.
Ama bu iş bir siyasi talimatla yapılırsa doğru
değil" diyerek HDP'ye sahip çıkan Kılıçda-
roğlu, "İzmir’de cinayeti işleyen kişi silahlı
saldırı yapıyor. Bir kişinin silah ruhsatı ala-
bilmesi için tam sağlam raporu alması
lazım. Bu kişi 2016 yılından beri psikiyatride
tedavi görüyor. Peki buna sağlam raporunu
kim verdi? İzmir benzeri provokasyonlar her
yerde olabilir. Belediye başkanlarımıza “Pro-
vokasyonlara hepiniz hazırlıklı olun. Kentin
seçimle gelen belediye başkanı olarak halkı
sükûnete davet edin” dedim" açıklamasını
yaptı. 

10 milyonu aşkın işsiz var
İşsizlik rakamları üzerinden iktidarı eleştiren
Kılıçdaroğlu, "Biz ne dersek diyelim, Türki-
ye’de ne olursa olsun. Sıradan vatandaşın
derdi mutfak. Tencere kaynamıyor. Binlerce
çocuğun yatağa aç girdiği bir Türkiye’den,
10 milyonun üzerinde işsizin olduğu bir
Türkiye’den söz ediyorum. Tencere kayna-
mıyor. Binlerce çocuk yatağa aç giriyor. 10
milyonu aşkın işsiz var 19 yılın sonunda. Fi-
yatlar neden bu kadar artıyor? Esnaf mı,
imalatçı mı, sanayici mi, çiftçi mi suçlu:
Hayır. Devleti yönetenler suçlu. Elektrik fi-
yatlarına yüzde 11.8 mazota yüzde 23.8
zam geldi. Tavuk yemindeki artış yüzde

33.4 oldu. Bu zamlar fiyatlara yansıyacak.
Bazı rakamlara göre 500 bin, bazı rakamlara
göre 700 bin Suriyeli var Gaziantep’te. An-
tep’te Suriyelilerden bir sürü şikayet var, bir
kısmı memnun. Bedava işçi çalıştırıyorlar.
Bir kısmı da şikayetçi. Kira artışına ‘Suriyeli-
ler sebep oldu' diyorlar. Allah’ın izniyle ikti-
dar olduğumuzda Suriyelileri Suriye’ye
kardeşçe göndermek olacaktır. Suriye’de ve
Ortadoğu’da barışı sağlayacağız. Sözüm-
dür… Irkçılık yapmıyorum. Suriye'de, Orta-
doğu'da barışı sağlayacağız. Onların evlerini
yollarını, köprülerini, hastanelerini hepsini
yapacağız. Avrupa Birliği finanse edecek.
Ampul patlayacak, bu ülkede güneş doğa-
cak. Biz hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği
düzeni sağlayacağız. Kim harama el uza-
tırsa devlet katından alınacak sokağa bırakı-
lacak. Hesabı sorulacak" ifadelerini kullandı. 

Hazine'ye çöktüler

İktidarın Hazine’nin üzerine çöktüğünü sa-
vunan Kılıçdaroğlu, "Devletin paralarını
yağmaladılar. Hak etmeyen insanlara milyar
dolarları aktardırlar. 128 milyar dolar nerede
diye sorarken aslında bu paraya kimin çök-
tüğünü soruyoruz. Milletten değil, mafya-
dan yanalar.  Her ay 10 bin dolar rüşvet alan
siyasetçiyi merak etmiyor musunuz? Bu
sahtekar, edepsiz adamı merak etmiyor mu-
sunuz? Sadece biz mi merak edeceğiz? Bu
kişi AKP’nin kilit noktasında! Her şeyi sattı-
lar. Tank Palet Fabrikası’nı sattılar. Şimdi
sıra Makine Kimya Endüstrisi kurumuna
geldi. Anadolu’nun ortasında, cumhuriyetin
ilk yıllarında kurulan MKE anonim şirkete
dönüştürülüyor. Burayı da pazarlamak
üzere çalışıyorlar bugün. MKE’yi A.Ş.’ye
dönüştürelim, yeri ve zamanı geldiğinde
bunu da birilerine peşkeş çekelimin peşinde-
ler. Silah fabrikalarını da birilerine satacak-
lar. Kırıkkaleli vatandaşıma sesleniyorum.
MKE’nin şirket olmasını, silah fabrikalarının
satılmasını istemiyorsan tek adres CHP’dir.
Genel Müdürlüğü de Kırıkkale’ye taşıyaca-
ğız" dedi. 

hergunlu@ttnet.net.tr

GÜNDEME BAKIŞ

Tülay HERGÜNLÜ
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Cumhurbaşkanlarının 
yemini

T ürkiye Cumhuriyeti Devleti’nin cumhurbaşkanla-
rının ettikleri yemin metni, Anayasa’nın 103.
Maddesinde yer alıyor. Yemin metninin konu-

muz itibariyle önem arz eden son cümlelerini alıyorum;
“… üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getir-

mek için bütün gücümle çalışacağıma Büyük Türk 
Milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim 
üzerine ant içerim.”

Ant içmek, Türk Dil Kurumu (TDK)’nda şöyle 
açıklanmış:

1-Tanrı’yı veya kutsal bilinen bir kişiyi, bir şeyi 
tanık göstererek bir olayı doğrulama, yemin, kasem.2-
Kendi kendine söz verme, ahit. “Andım var, bu işi 
yapacağım.”

TDK’ daki açıklamaya göre kişi, bir işi yapacağına
dair yemin ediyor, ant içiyor.

Peki, yüce kitabımız Kur’an, yemin konusunda ne
diyor?

Bunun için 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Öğretim Üyesi, Prof. Dr. Mehmet Okuyan’a müracaat
ediyorum. Değerli ilahiyatçı, Kur’an’daki yemin konu-
sunu Envâr’ul Kur’an derslerinde şöyle açıklamış;

“Kur’an’daki yemin ifadelerinin bir şahitlik kurumu
olduğunu söyleyebiliriz. Biz Allah’a yemin ederiz.
Çünkü diyaloglarımıza Allah’ı şahit tutarız. Vallahi: Al-
lah’a yemin olsun. Yani, Allah şahidim olsun…
Kur’an’da başka yeminler de var. Güneşe, aya, gün-
düze, geceye, dağlara, mekânlara, nesnelere, meleklere,
rüzgârlara ve pek çok şeye yemin var. Onlara neden
yemin ediliyor için kısa bir cevap; onların şahitliği mah-
şerde söz konusu olacak demektir. Her ne ki yemine
konu ediliyorsa bilinmelidir ki orada ilgili varlık, mah-
şerin şahitleri arasında bulunacak demektir.”

***
Şimdi, Cumhurbaşkanları yemin ederken neye ya da

nelere ant içerler?
“…üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine 

getirmek için…”
Kimin huzurunda ant içerler?
“…Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda…”
Neyin üzerine ant içerler?
“…namusum ve şerefim üzerine…”
“Ant içerim…”
Demek ki Kur’an’a göre, Türkiye Cumhuriyeti’nde

göreve başlayan bütün Cumhurbaşkanları, hâkimi Allah
olan bir mahkemede, yeminlerine;

“Türk Milleti’ni, tarihi, namuslarını ve şereflerini”,
mahşerin şahitleri arasında göstereceklerdir.

Sadece Cumhurbaşkanlarına değil, görev yemini
eden tüm siyasilere, görevlerini hakkıyla yerine getirip
getirmedikleri konusunda, “Türk Milleti, tarih, namus
ve şeref” şahitlik edecektir.

Ve o mahkemede Türk Milleti’nin tüm fertleri de
hazır bulunacaktır.

Elbette doğrusunu Allah bilir.
***

Günümüz cumhurbaşkanları ve siyasileri tarafsız
olabildiler mi yoksa adalet sistemini kendi taraftarları
lehine eğip büktüler mi, hep birlikte göreceğiz.

Yeminin ne anlama geldiğinin en anlamlı örneklerin-
den birini, Cumhurbaşkanı Atatürk’ün Suriye Başba-
kanı Cemil Mardam’la yaptığı konuşmada görüyoruz.
Tarihe not düşmek adına biz de hatırlatalım. Şöyle
demiş Gazi Mustafa Kemal Atatürk: “Yapamam! He-
pimiz Müslümanız! Yemin ederim ki, namusum üzerine
söylerim ki Hatay’ı bırakmam. Çok temenni ederim ki,
Fransız hükümeti aklını başına toplasın. Namusum üze-
rine söylüyorum, bırakmam. Kendileri bilirler!”*

Mustafa Kemal Atatürk, sözünden/yemininden şaş-
mayan, milletini asla aldatmayan çağlar üstü bir lider-
dir ve yemininin gereğini yaparak da Hatay’ı almıştır…

PROVOKASYONA
HAZIRLIKLI OLUN

Konuşmasının sonunda
müzik tartışmasına değinen
Kılıçdaroğlu, "Erdoğan müzik-
ten rahatsız olmuş. Çifter çif-
ter maaş alan beslemelerin
var. onlardan rahatsız olmu-
yorsun ama müzikten rahatsız
oluyorsun. Devleti soyanlar-
dan, mafyadan 10 bin dolar
maaş alan siyasetçiden rahat-
sız olmuyorsun ama müzikten
rahatsız oluyorsun. sanatçı-

dan ve müzikten rahatsız olan
Erdoğan’ı gençlere teslim edi-
yorum. Önümüze sandık gele-
cek, bu ülkenin umudu olan
gençler gereğini yapacak.
Buna yürekten inanıyorum.
Türkiye’nin geldiği hale bakın.
mafya ile siyasi ilişkileri götü-
ren bir televizyon yorumcusu
bir açıklama yapıyor. okurken
acaba doğru mu dedim. “İçiş-
leri Bakanı süleyman soylu’ya

masum olduğuna inandığım
binlerce kişinin dosyasını gö-
türdüm. Bu insanlar masum
çıkmazsa hesabını benden
sorun dedim. Hepsi görevle-
rine iade edildi’ diyor. savcı
mısın, hakim misin sen? FETÖ
borsası dediğimiz işte budur
arkadaşlar. Paranı alırsın,
adamını bulursun, dosyayı gö-
türürsün seni hapisten çıkarır"
diye konuştu. 

ERDOĞAN’I GENÇLERE TESLİM EDİYORUM!

Eğer hukuk varsa
HDP kapatılmalı!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup
toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, HDP'ye kap-
atma davasına ilişkin yaptığı açıklamada "Eğer hukuk varsa,
eğer adalet hakimse terörizmin siyaset ayağı hiçbir ad altında
açılmamak üzere kapatılmalıdır. Kılıçdaroğlu, elini vicdanına
koyup söylesin; Kimin yanındadır? Bu meselenin arası, ortası,
kıyısı, köşesi yoktur. Artık seçenek kalmamıştır" dedi

MHP lideri Bahçeli,
TBMM'de partisinin grup
toplantısında yaptığı konuş-

masında, CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu'nun, Gaziantep'te düzenle-
nen 'Belediye Başkanları Çalıştayı'nın
açılış konuşmasında, geçmiş beyanlarıyla
ters düştüğünü söyledi. Bahçeli, belediye
yönetimlerinin, millete hizmetin ilk halka-
sını olduğunu, belediye başkanlarının da
seçildikleri andan itibaren siyasi düşün-
cesi ve parti aidiyeti ne olursa olsun yöre-
lerindeki herkesi kucaklamakla mükellef
olduğunu belirtti. Bahçeli, "Kılıçdaroğlu,
11 Mart 2020'den 14 Haziran 2021'e
kadar 4 milyon 550 bin haneye ayni yar-
dım, 1 milyon 465 bin haneye nakdi yar-
dım yaptıklarını, 1 milyon 200 bin
hanenin borcu olmasına rağmen suyunu
kesmediklerini, 150 milyondan fazla da
maske ve dezenfektan dağıttıklarını du-
yurmuştur. Allah devletimize ve milleti-
mize zeval vermesin. Dilerim ki azımız
çok, eksiğimiz yok olsun. Biz hangi Kılıç-
daroğlu'nun sözüne itibar edelim? Hangi
Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına inana-
lım? Biz demiyoruz ki hiç sorun yoktur;
fakat CHP yönetiminin anlattığı gibi kö-
tümser bir Türkiye tablosu kesinlikle söz
konusu değildir" diye konuştu.

HDP kapatılmalıdır

Bahçeli, HDP'nin PKK'dan, PKK'nın
HDP’den farkı olmadığını söyleyerek,
şunları kaydetti: "Anayasa Mahkemesi
Genel Kurulu'nun, HDP'nin kapatılması
istemiyle açılan davanın ilkini reddedip,
ikincisini inceleyerek dün itibarıyla kabul
etmesi, bize göre hayırlı bir gelişme, ada-
letin tecellisi açısından ümit verici bir te-
sellidir. Eğer hukuk varsa adalet hakimse
Türkiye tarihi haklarından ve milli beka-
sını savunmaktan vazgeçmemişse terö-
rizmin siyaset ayağı, hiçbir ad altında
açılmamak üzere kapatılmalıdır. Bu me-
selenin arası-ortası, kıyısı-köşesi, şurası-
burası yoktur. Artık seçenek kalmamıştır;
ya ihanet kazanacak ya da millet iradesi
ihaneti kazıya kazıya temelinden söküp
atacaktır. Kılıçdaroğlu, 'Demokrasilerde
parti kapatmak yanlış' diyor, kuşkusuz
halt ediyor. HDP'yi savunuyor, bölücülü-
ğün avukatlığına utanmadan soyunuyor.
O dediği meşruiyet ve hukuk sınırları
içinde faaliyet gösteren partiler için ge-
çerlidir, HDP bunun dışındadır ve zaten
parti marti de değildir. HDP, pek çok

vahim özelliğinin yanında Türk demok-
rasisine biçilmiş kefen, doğrultulmuş
silah, tuzaklanmış patlayıcı, döşenmiş
mayındır ve HDP kapatılmalıdır, bu 
örgütün bölücü yöneticileri hakkında
hukuk ve adalet tesirini mutlak surette
göstermelidir."

HDP İzmir İl Başkanlığı'na yapılan saldırıyı
değerlendiren CHP Lideri Kılıçdaroğlu, “İzmir

benzeri provokasyonlar her yerde olabilir.
Belediye başkanlarımıza 'Provokasyonlara

hepiniz hazırlıklı olun. Kentin seçimle 
gelen belediye başkanı olarak halkı 

sükûnete davet edin' dedim” 
açıklamasını yaptı 

CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu partisinin grup 
toplantısında konuştu. 



B ahçelievler Belediyesi, Çobançeşme'de bulunan
Temizlik İşleri Park Bahçeler Müdürlüğü, Za-
bıta Müdürlüğü ve başka birçok biriminin bu-

lunduğu yerleşkenin içerisinde seyyar aşılama
istasyonu kurdu. Seyyar aşı istasyonunda İlçe Sağlık
Müdürlüğü ekipleri, aşı olmayan personeli aşı rande-
vusu olmasına bakmaksızın aşıladı. Aşı istasyonu-
muzda öncelikli olarak sahadaki temizlik işleri,
veteriner işleri ile zabıta personeli aşılandı. Aynı alanda,
gerek teknik hizmetler binamız içerisindeki memur per-
sonelimiz, gerekse yerleşkedeki atölye ve diğer birim-
lerde çalışan personelimiz de aşı olabilecek. Bu
kapsamda belediyenin çeşitli birimlerinde çalışan yak-
laşık 250 personel aşılandı.

Olumlu sonuçlar aldık

Aşılama çalışmalarına katılan Bahçelievler Belediye
Başkanı Dr. Hakan Bahadır, “Bahçelievler Belediyesi
olarak geçen hafta üç noktada aşılama yaptık. Aşılama
yapabilmek için vatandaşlarımızın iş yerlerine gidiyo-
ruz. Vatandaşlarla yakın temas kuran çalışma arkadaş-
larımız aşılıyoruz. Çalışan arkadaşlarımız randevu
almadan aşılarını olabiliyor. Zabıta, güvenlik ve temiz-
lik işçileri sahada vatandaşlarla çok yakın oldukları için
her iki tarafı hem ekip arkadaşlarımız hem de vatan-
daşlarımızı virüsten korumak için aşılama çalışmalarını
hızlandırdık. Aşılama çalışmalarının olumlu sonuçla-
rını görmeye başladık. Yasaklar yavaş yavaş kalkacak.
Bize düşen sorumluluklara bir süre daha dikkat et-
mekte fayda var” diye konuştu.

Sağlıkçılara teşekkür

Bahçelievler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nde Zabıta
olan Recep Toptaş, “Çalıştığımız kurum itibariyle sü-

rekli vatandaşlarla temas halindeyiz. Daha önce koro-
navirüs atlatmadım. İlk doz aşımı oldum. Başkanlığımız
güzel bir uygulama başlattı. Bütün sağlık çalışanlarına
teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. DHA
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Kadınlar için 
spor mümkün

Beykoz Belediyesi bünyesinde Yenima-
halle ve Soğuksu Mahalleleri’nde hiz-
met veren spor merkezlerinin

açılmasıyla ilçedeki kadınlar yeniden ücretsiz spor
olanağına kavuştu. Tokatköy, Cumhuriyetköy ve Pa-
şamandıra’da yaşayan kadınlar için ise yeni spor
merkezleri yapıldı. Hafta içi her gün 10:00-16:00 sa-
atleri arasında hizmet veren merkezlerde kadınlar,
uzman hocalar eşliğinde kişiye özel hazırlanan
programla spor yapıyor.  Yenimahalle ve Tokat-
köy’de kurulan merkezlerde aerobik, zumba ve pila-
tes dersleri veriliyor. Yücel Çelikbilek Gençlik
Merkezi’nde açılan salonda ise aerobik, zumba, pi-
lates derslerinin yanı sıra modern spor aletleri yer
alıyor. Evlerine yakın noktalarda spor yapmanın
keyfini çıkaran kadınlar sağlıklı ve zinde kalıyor.
Spor merkezlerinden yararlanmak isteyen ilçe sakin-
lerinin kimlik fotokopisi ve 1 fotoğrafla adı geçen
merkezlere şahsen başvurması gerekiyor.

YASAKLAR YAVAS 
YAVAS KALKACAK

NEBİLİZATÖR CİHAZI YEDEK PARÇA TEMİNİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu madde-
sine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2021/341471
1-İdarenin
a) Adresi : İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı Satınalma 

Müdürlüğü Çapa FATİH/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124142138-2124142000 - 2124142025
c) Elektronik Posta Adresi : itfsatinalma@istanbul.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 KALEM - NEBİLİZATÖR CİHAZI YEDEK PARÇA 

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

b) Teslim yeri : İstanbul Tıp Fakültesi Biyomedikal Bölümü / 
Anesteziyoloji ve Reanimasyon BD

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 
60 gün içerisinde ilgili birimin isteği doğrultusunda 
tek seferde ,ilgili birimin siparişinden sonra 
15 (onbeş) takvim günü içerisinde, sözleşmeye ve 
teknik şartnameye uygun olarak teslim 
edilecektir. Ayrıca yüklenici son teslim günü kalan malların 
tamamı hastanenin yazılı talebini beklemeksizin teslim 
etmek zorundadır. Detaylar teknik şartnamede belirtil

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fizik Tedavi 

Binası 1.Kat İhale Salonu Çapa Fatih / İstanbul
b) Tarihi ve saati : 07.07.2021 - 12:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması 
zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Yerli malı teklif edecek istekliler; üreticinin kayıtlı olduğu tobb veya tesk'e bağlı oda\borsa tarafından
düzenlenen yerli malı belgesini ihale dosyasında sunmalıdır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve
Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında %
15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fizik Tedavi Binası
1.Kat İhale Salonu Çapa Fatih / İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taah-
hütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üze-
rine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çar-
pımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.

NEBİLİZATÖR CİHAZI YEDEK PARÇA TEMİNİ
İ.Ü İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Bahçelievler Belediyesi Kovid- 19 seyyar aşı istasyonu kurdu. Aşı istasyonunda, öncelikli olarak sahadaki temizlik işleri, veteriner
işleri ile zabıta personeli aşılandı. Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, “Bahçelievler Belediyesi olarak geçen hafta üç noktada
aşılama yaptık. Yasaklar yavaş yavaş kalkacak. Bize düşen sorumluluklara bir süre daha dikkat etmekte fayda var" diye konuştu

Siyam ikizleri 
3 yaşında
Üç yıl önce kafaları yapışık dünyaya gelen ve Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Londra'da
yapılan operasyonla ayrılan siyam ikizleri, 3'üncü yaş günlerini kutladı

Tedavileri Ankara
Şehir Hastanesi Fizik Te-
davi ve Rehabilitasyon

Hastanesi'nde devam eden Derman
ve Yiğit için hastanenin spor salo-
nunda sürpriz yaş günü partisi ya-
pıldı. Basın mensuplarının ilgisini
karşılıksız bırakmayan Derman,
bazen yürüyerek bazen de koşarak
objektiflere poz verdi. Yiğit de ebe-
veynlerinin kucağında olup bitenleri
ilgiyle izledi. Kucaklarındaki Der-
man ve Yiğit ile kameraların karşı-
sına geçen Evrensel çifti, ikizler için
hazırlanan pastanın mumlarını bir-
likte söndürdü. Anne Fatma Evren-
sel, geçen sürecin çok zor olduğunu
dile getirerek, "Zor günleri atlattık.
Tedavilerimize devam ediyoruz.
Fizik tedavide bir hayli ilerleme
oldu." dedi. Fatma Evrensel, geçen
yıl ile karşılaştırıldığında ikizlerin du-
rumunun çok farklı olduğunu,
geçen süreçte çok ilerleme kaydettik-
lerini söyledi. Baba Ömer Evrensel
de ikizlerin herhangi bir problemleri-
nin bulunmadığını belirterek, tedavi-
lerinin sürdüğünü anlattı.Baba
Evrensel, "Zamanla bütün problem

ve sıkıntıları atlatacağız. Geçen yıl ile
arada çok fark var, geçen yıl geldiği-
mizde çocuklarımız yürüyemiyordu.
Şimdi bir yıl içerisinde Yiğit kendini
toparlamaya başladı, oturabiliyor.
Derman yürüyebiliyor, kendi işlerini
kendi halletmeye çalışıyor. Biraz
daha zamanımız var. İnşallah bu sü-
reci de atlatacağız." diye konuştu.

Tedavileri sürecek

İkizlerin sağlık durumlarıyla ilgili
bilgi veren Ankara Şehir Hastanesi
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Has-
tanesi Başhekimi Prof. Dr. Evren
Yaşar, Yiğit ve Derman'ın yaş günle-
rini kutlamaktan mutluluk duyduk-
larını dile getirdi. Yaklaşık 1,5 yıldır
ikizlerle beraber olduklarını ifade
eden Yaşar, şunları kaydetti: "Ol-
dukça zorlu süreçler atlattık. Bu de-
likanlılar, her ikisi de anne babasının
yanlarında çeşitli cerrahiler geçirdi-
ler yurt dışında. Daha sonra tedavi
süreçleri hastanemizde yürütül-
mekte, halen devam ediyor. Mutlu-
luk verici, oldukça iyi düzeydeler şu
an, beklediğimizden daha hızlı gidi-
yorlar. İngiltere'deki doktoruyla da

sürekli temas halindeyiz, o da geliş-
melerden oldukça mutlu. Kolektif
bir rehabilitasyonu gerektiriyor bu
süreç. Hekim takipleriyle beraber,
fizyoterapisi ayrı, ergoterapisi ayrı,
dil konuşma terapisi ayrı şekilde gö-
türülüyor. Normal yaşıtlarıyla fizyo-
lojik olarak eşit olacak şekilde bir
çalışma içerisindeyiz. Bu, devam
edecek. İnşallah daha güzel günle-
rinde, yaş günlerinde beraber olma
fırsatı olacak bizlerin de. Bu konuda
umutlu ve mutluyum. Allah'a çok
şükür, geldiğimiz nokta bizim için
oldukça başarılı denebilecek bir
nokta. Sayın Cumhurbaşkanımız,
sürekli yakından takip ediyor her iki
delikanlının gelişmelerini. Kendisine
sürekli bilgi veriyoruz. Doğum gü-
nünden de haberdar. Bu süreçte hiç-
bir zaman yakın ilgilerini
esirgemediler. Yakından takip ettiler,
bütün gelişmelerden de bizzat ken-
dilerini bilgilendiriyoruz."

Ameliyatla başları ayrılmıştı

Antalya'nın Alanya ilçesinde Fatma
ve Ömer Evrensel çiftinin 22 Hazi-
ran 2018'de sezaryenle dünyaya
gelen kafadan yapışık siyam ikizleri
çeşitli hastanelerde tedavi görmüş,
Emine Erdoğan, 2018'de Antalya'da
hastane ziyareti sırasında ikizleri gö-
rerek tedavileriyle ilgili süreci yakın-
dan takip etmişti. Siyam ikizlerinin
ameliyatı, Londra'daki Great Or-
mond Street Hastanesi'nde bu
alanda deneyimli, 3 kez benzer ame-
liyat yapan pediyatrik beyin cerrahı
Dr. Owase Jeelani önderliğindeki
ekip tarafından gerçekleştirilmişti.
Aralarında 2 Türk doktorun da bu-
lunduğu 42 kişilik ekip tarafından
yapılan 3 büyük operasyon sonucu
yapışık başları 28 Ocak'ta ayrılan
Derman ve Yiğit, 10 Haziran
2020'de Türkiye'ye dönmüştü. İkiz-
lerin tedavisi o tarihten itibaren An-
kara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon Hastanesi'nde
devam ediyor.

Beykoz’da dünyayı derinden 
etkileyen kovid-19 salgını dolayısıyla
geçici olarak kapatılan kadın 
spor merkezleri kademeli
normalleşme kurallarına uygun
olarak yeniden hizmete açıldı

Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, “Bahçelievler Belediyesi olarak geçen hafta üç noktada aşılama yaptık. 
Aşılama yapabilmek için vatandaşlarımızın iş yerlerine gidiyoruz. Vatandaşlarla yakın temas kuran çalışma 
arkadaşlarımız aşılıyoruz. Çalışan arkadaşlarımız randevu almadan aşılarını olabiliyor” ifadelerini kullandı.



İ stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB),
içerisinde; erişebilir kreş hizmeti sunan
‘Yuvamız İstanbul’un 20’ncisini, kom-

şuluğu yeniden canlandırmak için kurulan
“Mahalle Evleri”nin 3’üncüsünü ve 21 ders-
likli İSMEK okulunu barındıran “Bahçeliev-
ler Eğitim Merkezini” hizmete açtı. İBB’nin
yine Bahçelievler’de yapımını tamamladığı
Dört Halife Camii ve İstihdam Ofisi de tö-
renle beraber faaliyete geçti. Tüm bu hizmet-
ler için düzenlenen toplu açılış töreninde;
TBMM CHP Grup Başkanvekili Engin
Altay, CHP İstanbul milletvekili Özgür Ka-
rabat, siyasi parti temsilcileri ve İBB üst yö-
netimi de hazır bulundu. 

Projelerimiz devam edecek

Açılış töreninde konuşan İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu, pandemiye dair normal-
leşme takviminin açıklanmasını olumlu kar-
şıladıklarını belirtti. “Şu anda aşılama ile
ilgili süreç iyi gitmeye başladı” diyen İma-
moğlu, “Keşke daha hızlı ve daha önce dav-
ranabilseydik de bu dönemin, özellikle
turizmle ilgili sürecini, milletçe kaybetmesey-
dik” ifadelerini kullandı. Toplumun, pan-
demi sürecine dair hassas tavrını devam

ettirmesinin gerekliliğine dikkat çeken İma-
moğlu, normalleşme sürecinde de projeleri
aynı hızla   sürdüreceklerini vurguladı. Ülke-
nin ve dünyanın yaklaşık 16 aydır “hayattan
kopmuş” bir halde yaşadığına dikkat çeken
İmamoğlu, şunları söyledi: "Milyonlarca
metrekarelik yeşil alanı İstanbul'un yaşamına
dahil ettik. Sadece 2 yılda, 4 milyon metreka-
reyi aşan bir alandan bahsediyorum. Vatan-
daşlarımızın buralarda daha iyi vakit
geçirmelerini sağlayarak, ama içine müziği
de sanatı da katarak bir şekilde 12'den sonra
da kulaklıkla dinleyerek, müziği ve sanata
hayatımızdan hiç eksik etmeden, moralimizi
yüksek tutarak geleceğe bakacağımız günler
olmasını diliyorum. Zira, mutlu olmayan bir
toplumun başarılı, üretken olması beklene-
mez. Huzurlu ve sağlıklı olmayan bir toplu-
mun başarılı ve geleceğe umutla bakması
beklenemez. O bakımdan biz, bunu da sağ-
lamak için görevimizin başındayız.”

Bina yapmak marifet değil

Adil, yeşil ve yaratıcı bir şehir sözüyle yola
çıktıklarını hatırlatan İmamoğlu, “Bu he-
defle, hiç kimseyi ayırt etmeden, 16 milyon
İstanbullu ile bir arada süreci yönetmenin
keyfini yaşıyorum. İstanbul'un dört bir ya-
nında halkımızı dinleyerek, onların ihtiyaçla-

rını önceleyerek işleri yapıyoruz. Yani bu
mahallede bir bina yapmak marifet değil; bu
mahallede yaptığınız binanın içini, vatanda-
şın ihtiyaçları ile doldurmak önemli. Onu
yapmaya çalışıyoruz. Bunu da nasıl yapıyo-
ruz? Elbette ki sizleri dinleyerek” dedi. İn-
sanların hayatına rahatsızlık veren unsurları
ortadan kaldırmayı amaçlayan titiz bir süreç
yürüttüklerinin altını çizen İmamoğlu, ko-
nuşmasında, Bahçelievler özelinde yaptıkları
çalışmalardan örnekler verdi.

18 bin insana iş bulduk

Kreş konusunu önemsediklerini belirten
İmamoğlu, 20 olan sayıyı, 150’ye çıkarma
hedefleri olduğunu yineledi. Kreş sorununu
bir belediyenin tek başına çözemeyeceğini
kaydeden İmamoğlu, “Ama biz, burada
ihmal edilmiş bir soruna, aslında farkındalık
yaratıyoruz” diye konuştu. İşsizliğin de ya-
kıcı sorunlardan biri olduğuna vurgu yapan
İmamoğlu, “İşsizliği biliyoruz. İşsizliğe katkı
sunmak, istihdamı arttırmak, doğru iş gücü
ile çalışanları buluşturmak anlamında; hız-
lıca yoğun nüfuslu olan Bahçelievler'de ‘İs-
tihdam Ofisimiz’i açtık. Şu ana kadar, 18
bine yakın insanımıza iş bulduk. Hem de şu
pandemi döneminde, 7-8 aylık çalışma ile.
Müthiş rakamlar bunlar” bilgilerini paylaştı. 

S izleri bugün kirli gündemden uzaklaştırarak...
Maviliklere sürüklemek istiyorum dilin en saf
hali olan şiirimle.

Dile gelmemiş,söylenmekten öte sayfalar arasında
saklı kalmış ve her mevsim başka bir şairin dizeleriyle
can bulmuş kelimelere tanıklık etmiş,sanatın ve edebi-
yatın en samimi yolculuğuna çıkarmak niyetiyle hangi
insanın kokusunda olduğu bilinmeyen dizelere...

Kimi zaman memleket özlemini coşkuyla seslendi-
rirken masum bir çocuğun dudaklarından dökülür,kimi
zaman ise bir sevda sancısı olup beyaz sayfaların ara-
sına saklanıverir o mısralar..

Bazen gurbette semalarında yükselirken göğe doğru
zaman zaman gönlümüzün alamadığı güzellikleri yan-
sıtır kalplerimizde. 

Aslında ne şekilde okunduğunun  ya da kimin oku-
duğunun bir önemi yoktur çünkü şiirin dili birdir.
Bende şimdi sizlere memleket özlemi ile yazılmış,düş-
ler bahçesine kısa bir yolculuğa çıkarıyorum sizleri
kendi dizelerimle...

MAVİYE HASRET
Mavi brandanın karşısında 
Dalar gözlerin ta uzaklara
Salındıkça burnunun direği sızlar
Kısacık zaman diliminde kül olursun
Bedenin burada ruhun çoktan gitmiştir
Umudu çağrıştıran ufuklara
Saklar içinde mahsur kalmışsın gibi
Debelenir durursun düşünceler içinde
Şimdi bizim oralar karanlığa kavuşmuş
Kalabalıklarda çekilmiştir kenara diye
İç geçirir derin bir nefes alırsın
Deniz yakamozuna kavuşma hasreti ile tutuşurken,yo-

sunlu taşların yalnızlığını
En ücra köşelerine kadar ulaşmayı arzu eden
Tuzlu sular sarmıştır şimdi
Balıkçı lokantalarını aydınlatırken deniz feneri
Elinde deminde bir bardak çay
Bir tek nefesinin sıcaklığı sarar kendi kendini
Gözünde canlanırken balıkçı sandalının kürekleri salınır-

ken koyu maviliklerde
Sen balıkçının seyir defterini hangi karanlık sularda ya-

zacağını bilmeden dalar gidersin uzaklara.
Memleket istersin içinde kendinin olduğu
Caddelerinde kaybolduğun okul kaçamaklar yaptığın

sokak aralarındaki pastaneler gelir gözlerinin önüne mis
gibi kokular gelir 

Yüreğinin üzerine memleket kokar her yanın
Sonra telaşların düşer aklına
Biraz yavaşlatsam ne olur sanki hayatı
Beklese mesela biriktirdiklerin kenarda
Zaman dursa tamda şu anda
Hayallerinin daldığı yerde olsa yaşam
Daldığın yerde huzur iliklerine kadar işlese
Anılara yolculuk etsem hiç durmasa 
Kaldığım andan,bıraktığım yerden
Fonda bir Karadeniz türküsü
“Sen yağmur ol,ben bulut “dese
Yerimde duramayıp kaptırsam ritmine 
Üstüm başım memleket koksa
“Maçka’da buluşalım”desem
Ah!Ne çetin kavga bu özlemler
Memleket tortusu kalbimde yara
Gurbet bana en uzak köşe
Bedenin burda, ruhun orada
Ne zaman bitecek bu kavga
Sen ona hasret,o sana vuslat .

Sağlıcakla kalın, şiirle kalın...
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İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu, 39 ilçenin,

39’unda da hizmetlerine
devam ettiklerini söyledi.

İmamoğlu, “Bu şehrin
yaşayan her insanına eşit

gözle bakarak çalıştığımızı
lütfen bütün hemşirelerimiz

bilsinler. Hiçbirisini ihmal
etmeyeceğiz. ‘Tabii ki, şu ilçe

oy veriyor bize. Onun için
oraya metroyu yapacağız,

başka bir yere mi yapacağız’
diyen aklın yerine, biz, 
16 milyon İstanbulluya

hizmet eden bir belediyecilik
aklını taşıyoruz” dedi

Özgür KÖşe

Zeynep BALA

z_bala@anadolu.edu.tr

Şiirin dili

Bahçelievler’den de geçen Ayamama
Deresi’ne özel bir paragraf açan İma-
moğlu, şunları söyledi: 
“Ayamama Vadisi projesini çok önemsi-
yoruz. Yıllardır bir zulme dönüşmüş, bir-
çok kötü anı bırakmış Ayamama.
Göreceksiniz; 1-1,5 sene içerisinde
Ayamama, spor yaptığınız ve Küçükçek-
mece'nin içinden insanları alıp Bakırköy
sahiline indiren, metro ile metrobüsle
buluşturan müthiş bir vadiye dönüşe-
cek. Bu yaşam vadisi, bir milyon metre-
karelik yeni yeşil alanı İstanbulluların
yaşamına sokmuş olacak. 39 ilçenin,
39’unda da hizmetlerimize devam edi-
yoruz; hangi parti, hangi kişi tarafından
yönetildiğine bakmaksızın. Engellilerden
çocuklarımıza, kadınlardan gençlere,
herkesin duyarlılığına ve onların fırsat
eşitliğine bu şehrin yaşayan her insa-
nına eşit gözle bakan, bir vicdan, bir
ahlak ve bir adil göz kavramıyla bizim
çalıştığımızı lütfen bütün hemşirelerimiz
bilsinler. Hiçbirisini ihmal etmeyeceğiz.
‘Tabii ki, şu ilçe oy veriyor bize. Onun
için oraya metroyu yapacağız, başka bir
yere mi yapacağız’ diyen aklın yerine,
biz, 16 milyon İstanbulluya hizmet eden
bir belediyecilik aklını taşıyoruz.”

AYAMAMA, 
MÜTHİŞ BİR VADİYE

DÖNÜŞECEK

MÜGE YÜCETÜRK

KIMSEyI IhMal
EtMEyECEGIZ!

Tehdit dilini kınıyoruz!
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, tepkilere rağmen vazgeçilmeyen Kanal İstanbul projesi için 
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamayı eleştirerek, "Milletimizin iradesini yok sayan,
yatırımcıları korkutarak yıldırmaya çalışan bu tehdit ve şantaj dilini şiddetle kınıyoruz. Hem uluslararası
arenada ülkemizin itibarını zedeliyor hem de kendilerini komik duruma düşürüyor" dedi

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat
Kurum, İstanbul'da Gayrimenkul ve
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Der-

neği (GYODER)'nin 21. Olağan Genel Kurul
Toplantısına katıldı. Bakan Kurum, burada yap-
tığı konuşmada, yakında inşaatına başlanacağı
duyurulan Kanal İstanbul projesine ilişkin Hükü-
met'in "kararlılığını" ifade etti. Projeyle ilgili olarak
"Hiçbir şirket Kanal İstanbul ihalesine girmesin.
Parasını vermeyeceğiz" diyen CHP Genel Baş-
kanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Bakan
Kurum, "Devlet geleneğimize ters bir şekilde ya-
pılan bu açıklamalar hem milli iradeyi tanımadık-
larını gösteriyor hem de uluslararası arenada
ülkemizin itibarını zedeliyor, kendilerini de komik
duruma düşürüyor" dedi.

Milletimiz iyi biliyor

Kurum, sözlerinin de-
vamında da "Kanal
İstanbul'un ulaşım ve
ekonomik anlamda
ülkemize kattığı de-
ğerin farkında olma-
dıkları gibi,
İstanbul'umuzu dep-
reme hazırlama nok-

tasında örnek bir
yatırımı,

dün-
yaya

örnek bir projeyi ve ülkemizin en çevreci şehircilik
projesini engelleme çabalarını da milletimiz çok
iyi biliyor. Milletimizin iradesini yok sayan, yatı-
rımcıları korkutarak yıldırmaya çalışan bu tehdit
ve şantaj dilini şiddetle kınıyoruz" diye konuştu.
Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin "milletin iradesine
kasıt" olduğunu ileri süren Kurum, "Tüm engel-
leme girişimlerine rağmen nasıl Marmaray'ı,
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü hayata geçirdiy-
sek, Kanal İstanbul'u da aynı kararlılıkla hayata
geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

Yüzde 70 tehdit altında

"Bakanlık olarak kadim şehircilik kültürümüzden
aldığımız güçle, şehirlerimizin tarihi ve kültürel
dokusuna sadık kalarak daha yaşanabilir, daha
güvenli ve daha sağlıklı şehirler kuruyoruz" diyen
Kurum, "Deprem ve iklim değişikliğine bağlı afet
ve salgın hastalıklardan şehirlerimizin etkilenme-
mesi için tedbirler alıyor, şehirlerimizin altyapısını
bunlara göre hazırlıyoruz. Bu çabalarımızın en
somut göstergesi olan kentsel dönüşüm projeleri-
mize hız kesmeden devam ediyoruz. Çünkü cen-
net vatanımızın güzel coğrafyasının deprem
gerçeği var. Maalesef ülkemizin yüzde 66’sı, nü-
fusumuzun yüzde 70’inin ve büyük sanayi tesisle-
rinin yüzde 75’i deprem tehlikesi altında.
Cumartesi günü 3,9 büyüklüğünde meydana
gelen deprem hepimize bir kez daha İstanbul’un
deprem gerçeğini hatırlattı. Biz de bu kapsamda
Cumhurbaşkanımızın 2012 yılında; İstanbul’dan
başlattığı kentsel dönüşüm çalışmalarını 'Tür-
kiye’nin Her Yerinde Kentsel Dönüşüm' hedefiyle
daha da hızlandırdık. Şu anda ülkemizde; 300
bini İstanbul’da olmak üzere acilen dönüştürül-
mesi gereken 1 buçuk milyon konutumuz var. Bu
konutlarımızın dönüştürülmesi için, ülkemizi

depreme hazır hale getirmek için çalışmaları-
mızı aralıksız sürdürüyoruz" ifadelerini 

kullandı. 

Kılıçdaroğlu ne demişti?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu, Belediye Başkanları Çalış-
tayı için bulunduğu Gaziantep’te, ulusal ve yerel
basın mensuplarına konuşurken Kanal İstanbul
projesine ilişkin, "Hiçbir şirket Kanal İstanbul
ihalesine girmesin. Parasını vermeyeceğiz. Devle-
tin ihalesini alıp da parasını alamayan yıllardır
sürüncemede kalan yatırımlar yok mu? Gidiyor-
lar mı mahkemeye, hiçbirisi gitmiyor. Vermiyoruz
kardeşim. Para yok. Niye para yok? Kardeşim
ben üretim yapacağım, fabrika açacağım. Teşvik
edeceğim. Özel sektör yatırımı yapacağım. Benim
derdim, işsizlik ve yoksullukla mücadele. Ben bir
avuç rantiyeye kar sağlayacak insan değilim” 
demişti.

Karaköy'de bulunan 45 yıllık çok katlı otopark yıkılacak. Yıkımına
2022 yılında başlanması planlanan otoparkın üzerinde bulunduğu 
7 bin metrekarelik alan, Karaköy Meydanı ile birleştirilecek

45 yıllık otopark
tarİh oluyor

GENEL KURUL İLANI
Derneğimizin olağan genel kurul toplan-
tısı 11 Temmuz 2021 pazar günü saat
10.00’da, Büyükşehir mahallesi, Belediye
cad No: 22 Kat 3 iç no 101 Beylikdüzü-is-
tanbul adresinde aşağıdaki gündeme göre
yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı
takdirde ikinci toplantı 18 Temmuz 2021
günü aynı adres ve saatte yapılacaktır. 

Gündem: 
1-Açılış
2- Başkanlık Divanı Teşekkülü
3-Dernek feshinin oylanması
4-Kapanış

BEYLİKDÜZÜ TENİS 
SPOR KULUBÜ DERNEĞİ

Yönetim Kurulu başkanlığı

Beyoğlu Karaköy'de 1976 yı-
lında hizmete açılan 600 araçlık
otopark, tarih olacak. Büyükşe-

hir Belediye Meclisi'nde oy birliği ile kabul
edilen Karaköy Meydan Projesi kapsa-
mında yıkılacak olan otoparkın yerine 560
araçlık zemin altı otopark inşa edilecek. 7
bin metrekarelik alan ise, Karaköy Mey-
danı ile birleştirilecek. Kamusal açık alan
ihtiyacı giderilmesi amaçlanan projeyle
otopark altında bulunan işletmeler için
henüz karar alınmadı. Projenin önümüz-
deki süreçte hazırlanıp, ihaleye çıkarıl-
ması bekleniyor.

Çok kişi ekmek yiyor

2022 yılında yıkılması planlanan otopar-

kın altındaki restoranlardan birinde çalı-
şan Zeynep Turan, “Ne düşüneceğimi bil-
miyorum. Buradan çok kişi ekmek yiyor.
Herkes esnaf. Yıkılırsa ne olacak bilmiyo-
ruz. Yıkılırsa bize bir yer göstermeleri ge-
rekir. Bu kadar insanı mağdur etmelerine
gerek yok. İnşallah herkes için hayırlısı
olur bu karar” dedi. Otoparkın yıkılması
gerektiğini düşünen bir vatandaş ise, “Bu-
ranın 45 senelik bir konusu var. Çocuklu-
ğumdan beri bilirim burayı. Oldu olalı
beğenmiyorum burayı. Çünkü yakışmıyor
buraya. Sahilin hemen ön tarafında bu
görüntü hoş değildi. Bence buranın yıkıl-
ması daha mantıklı olur. Bu görüntüyü 45
senedir gördükçe kafamı çeviriyorum”
diye konuştu. DHA

ZAYİ İLANI 
Uludağ VD 7590002391 nolu mükellefiyiz. B-492173 ile başlayan B-492212 ile biten sevk 

irsaliyelerimiz kaybolmuştur. Hükümsüzdür. Sekamsan Kağıtçılık San. ve Tic. Ltd. Şti.
Murat 
Kurum
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Taksi arayan yolcularla, yolcu arayan
taksi sürücülerini bir araya getiren
BiTaksi, 8 yılda 48 milyon yolcu taşıdığını
açıkladı. Pandemi döneminde, Türkiye’de
ilk kez hayata geçen kabinli taksi hizmeti
ise 1’inci yaşına günler kala 800 bin
güvenli yolculuğa ulaştı

Beyoğlu'na hoş
geldin bebek

AHŞAP PİKNİK MASASI SATIN ALINACAKTIR
BAĞCILAR BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

2021 YILI AHŞAP PİKNİK MASASI ALIM İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine
göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2021/337327
1-İdarenin
a) Adresi : Günesli Mahallesi Mahmutbey Caddesi No:97 

BAĞCILAR/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124100600/862 - 2124100717
c) Elektronik Posta Adresi : park@bagcilar.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 250 Adet Ahşap Piknik MasasıAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer 

alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden 
ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : Bağcılar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Deposu
c) Teslim tarihi : Sözleşmeyi müteakip kontrol teşkilatının hazırladığı 

programa göre peyder pey 30 takvim günü 
içerisinde malzemeler teslim edilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Bağcılar Belediyesi Güneşli Mah. Mahmutbey 

Cad. No:97 Bağcılar/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 08.07.2021 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yöne-
timdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya 
belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest
bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul
edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
-İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
-İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
-İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
-İsteklilerin adlarına veya ünvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi,
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve
açıklamaları içeren doküman:
İstekli; idare tarafından istenilen numuneleri ihale tarih ve saatine kadar üzerlerinde ihale, istekli bil-
gileri ile numune sunulan kalem bilgilerini içerecek şekilde idareye teslim edecektir. İdare tarafından
numuneler tutanak ile teslim alınacaktır. Numune getirmeyen, idareden aldığı numune teslim tutana-
ğını teklif zarfında sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Getirilen numune-
ler teknik şartnameye göre incelenecek olup, uygun olmayan numuneler değerlendirme dışı
bırakılacaktır. İhale üzerinde kalan isteklinin ihaleden önce sunulan numune ile sözleşme sonrasında
teslim edilen ürünler arasında farklılık olmayacaktır.
İdareye Teslim Edilecek Numune Listesi: (Teknik Şartnamede Belirtilen Özelliklerde)
1-) 1 Adet Ahşap Piknik Masası (Emprenyeli 1. sınıf çam)
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bağcılar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Güneşli Mah.
Mahmutbey Cad. No:97 Bağcılar/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli ta-
ahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üze-
rine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çar-
pımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için
teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de     Basın: (1396900)

K urulduğu günden bu yana 6,5 milyon kez indiri-
len BiTaksi, 8 yılı geride bıraktığını duyurdu.
Geçmiş yılları değerlendiren şirketin CEO’su

Kaan Sancaklı, “Sektörümüzün lider uygulaması olarak,
kendimizi kurulduğumuz günden bu yana hem yolcula-
rın hem de sürücülerin dijital yol arkadaşı olarak konum-
landırıyoruz. Sürücüler ile yolcuları kolay ve
güvenli şekilde buluşturuyor, hayata geçir-
diğimiz kampanyalar ile fırsatlar sağlı-
yoruz. Ekosistemimize katma değer
yaratacak projelerle destek ol-
maya ve her zaman daha iyi bir
kullanıcı deneyimi sunmaya
odaklanıyoruz” dedi.

Memnuniyet 
oranı yüzde 96

CEO Kaan Sancaklı, kullanıcı
memnuniyetine verdikleri
öneme de dikkat çekti. Tür-
kiye’de taksilerde kartlı ödeme
sisteminin BiTaksi ile başladığını
vurgulayan Sancaklı, “Görme-işitme
engelli vatandaşlarımızın, evcil hayvanı
bulunan yolculularımızın konforlu ve güvenli
şekilde seyahat edebilmesi için ‘kolay taksi’ ve ‘pati
taksi’ hizmetlerimizle yine ilkleri gerçekleştirdik. Pandemi
döneminde ‘kabinli taksi’ projemizi hayata geçirerek hem
yolcuların hem de sürücülerin sağlığı ve güvenliği için
sürdürülebilir bir adım attık. Tüm bu projelerimiz ve hiz-
metimizi iyileştirmeye yönelik yaklaşımımız yolcuları-
mıza da yansıyor. Uygulamayı deneyimlemiş
milyonlarca kullanıcımızın memnuniyet oranı yüzde 96”
ifadelerini kullandı.

800 bin kabinli taksi yolculuğu

Şirketin, pandemi döneminde hayata geçirdiği kabinli
taksi hizmeti de 1’inci yılına günler kala 800 bin yolcu-

luğa ev sahipliği yaptı. San-
caklı, Kabinli Taksilere iliş-
kin, “Koronavirüs salgını
dolayısıyla kullanıcılarımı-
zın hijyen koşullarına azami
derecede dikkat ettiğini göz

önünde bulundurarak kabinli
taksi uygulamasını başlattık.

Şu ana kadar BiTaksi üzerinden
kabinli taksilerle 2 binin üzerinde

sürücü, 800 bin güvenli yolculuk ger-
çekleştirdi. Hem yolcularımızdan hem de

sürücülerimizden çok güzel yorumlar alıyoruz.
Öte yandan hayata geçirdiğimiz kampanyalar ile yolcula-
rımıza avantajlar sağlıyoruz. Projemizin başından bu
yana 250 binin üzerinde yolcumuza sürpriz olarak ka-
binli taksi gönderdik ve onları bu yeni hizmetimizle tanış-
tırdık” diye konuştu.Kabinli taksilerde yer alan panel,
tasarımı dolayısıyla tüm taksilere kolayca entegre edilebi-
liyor. Kabinli taksiler, ön ve arka taraf arasındaki hava ge-
çişini engellemesinin yanı sıra arka koltuktaki yolcuların
özel filtrelerle ayrılan klima ve ses izolasyonu ile konforlu
şekilde yolculuk yapmasına olanak tanıyor. BiTaksi, şu
an İstanbul’da 750’ye yakın kabinli taksi sayısını yaz so-
nuna kadar bine tamamlamayı hedefliyor. DHA

8 YILDA 48 MILYON
YOLCU TASIDILAR

BiTaksi, Haziran sonuna kadar yapılacak
yolculuklarda çekilişle 20 adet akıllı telefon

hediye edeceğini açıkladı. Açıklamada, uygu-
lamanın faaliyet gösterdiği İstanbul ve An-

kara’da, BiTaksi ile 30 lira ve katları
tutarında bireysel yolculuk yapacak

tüm yolcuların her 30 lira için 1
çekilişi hakkı kazanacağı

belirtildi.

8'inci yıla özel
hediye fırsatı

Çevreyi kirleten 
5 fabrika kapandı

Tekirdağ'da son bir
hafta içinde 'çevre izni
belgesi' olmadan
faaliyet gösteren 
5 fabrika, toplam 
450 bin lira ceza
uygulanarak
kapatıldı. Çevre ve
Şehircilik İl Müdürü
Kaan Sinan Tohumcu,
çevreyi kirleten
tesislere yönelik
çalışmaların aralıksız
sürdürdüğünü belirtti

Trakya'da Ergene
Nehri ile önemli kolların-
dan Çorlu Deresi başta

olmak üzere atıklarıyla dereleri ve
çevreyi kirleten tesislere Çevre ve Şe-
hircilik İl Müdürlüğü'nce kapatma
ve para cezaları uygulanıyor. Mar-
mara Denizi'ni etkisi altına alan mü-
silaj (deniz salyası) kirliliğinin
ardından Tekirdağ'da denetimler
daha da sıklaştırıldı. Müdürlük, 41
personelden oluşan 13 ekiple, dene-
timlerini aralıksız sürdürüyor. Son
bir haftada yapılan denetimlerde,
'çevre izin belgesi' olmadan faaliyet
gösterdiği belirlenen 5 fabrika kapa-
tılarak, tesis başına 90 bin lira ceza
uygulandı. Tesislerin çevre izin bel-
gesini almaları halinde faaliyetlerine
başlamasına izin verileceği belirtildi.

58 milyon lira ceza uygulandı

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
ekiplerinin son 5.5 yılda yaptığı 7

bin 334 denetimde, arıtma tesislerini
çalıştırmayıp, kirli su bırakan ve
diğer atıklarla çevreyi kirleten tesis-
lere toplam 58 milyon 262 bin 194
lira para cezası uygulandı. Bu yılın
ilk 5 ayında ise uygulanan para ce-
zası 8 milyon 975 bin 675 lira oldu.

Ekipler aralıksız çalışıyor

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kaan
Sinan Tohumcu, denetimlerin ara-
lıksız sürdüğünü belirterek, "Yapılan
denetimlerde atık su arıtma tesisle-
rinden denetim amaçlı numuneler
alınıyor. Eğer baca emisyonu varsa
baca emisyon ölçümleri gerçekleşti-
riliyor. Çıkan emisyon ölçümleri ve
atık su analizlerine göre eğer limit
değerlerinde aşım varsa idari para
cezası uygulanıyor. Eksikleri olan ve
çevreyi kirletenlere ceza uygulanıyor.
Çevre kirliliğinde eğer tedbir alın-
mazsa, kirlilik devam ederse, bu kir-
lilik doğa ve ekosisteme zarar

vermesi durumunda kapatmaya
varan idari para cezası uyguluyoruz"
dedi.

Arıtma avantaj sağlayacak

Bölgede evsel ve endüstriyel toplam
350 atık su arıtma tesisi bulundu-
ğunu ifade eden Tohumcu, "Bunla-
rın yarıdan fazlasını endüstriyel atık
su arıtma tesisleri oluşturmakta.
Yine bölgemizde devam eden müş-
terek atık su arıtma tesisleri var.
Müşterek atık su arıtma tesislerinin
bitirilmesiyle münferit arıtmalar, bi-
reysel arıtmalar yerine müşterek
merkezi atık su arıtma tesislerine bı-
rakacaktır. Bireysel arıtmaların işlet-
mesi, maliyeti, bunların hepsi göz
önünde bulundurulduğunda bütün-
leşecek olan merkez arıtmanın işlet-
mesi daha kolay olacaktır, kontrolü
daha kolay olacaktır. Her konuda
avantajı olacaktır" ifadelerini 
kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık,
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve eşi
Seyhan Yıldız, Beyoğlu Belediyesi’nin “Hoş
Geldin Bebek” projesi kapsamında ilçede yeni
doğan İnci Çelik bebeğin ailesini ziyaret etti

Beyoğlu Belediyesi, “Hoş Geldin
Bebek” projesiyle ilçede yeni bebeği olan
ailelerin sevincine ortak oluyor. Beyoğlu

Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafın-
dan yürütülen proje kapsamında Aile ve Sosyal Hiz-
metler Bakanı Derya Yanık, Beyoğlu Belediye
Başkanı Haydar Ali Yıldız ve eşi Seyhan Yıldız,
bugün Fetihtepe Mahallesi’nde Çelik Ailesi’ni ziyaret
etti. İnci bebeğin doğumunu kutlayan ve adına diki-
len zeytin ağacının sertifikası ile hediyelerini aileye
takdim eden Bakan Yanık, Başkan Yıldız ve eşi, aile-
nin mutluluğunu paylaştı. Beyoğlu’nda son 2 yıl içe-
risinde 2 bin 800 bebeğe ve ailesine hoş geldin
ziyareti gerçekleştirildi. MÜGE YÜCETÜRK



K uzey Makedonya Cumhurbaş-
kanı Stevo Pendarovski, ülkesi-
nin 2005'de Avrupa Birliği (AB) 

üyeliğinde aday ülke statüsü kazanma-
sından bu yana hala AB üyelik müzake-
relerinin başlatılmasını beklediğine, 
Türkiye'nin de aynı yıl başlayan tam 
üyelik müzakerelerinde ilerleme olmadı-
ğına dikkati çekerek "Ne yazık ki her iki 
ülkenin de Avrupa hikayesi başarılı değil. 
Suçu kimsede değil, kendimizde aramak 
isterdim ama çıplak gerçeği dile getir-
mekten kaçınamam. Bunun sorumlusu 
Avrupalı ortaklarımız ve Brüksel'dir." 
dedi. Pendarovski, Antalya'nın Belek Tu-
rizm Merkezi'ndeki NEST Kongre Mer-
kezi'nde 18-20 Haziran'da düzenlenen, 
Anadolu Ajansının (AA) "Global İleti-
şim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi 
Forumu (ADF) vesilesiyle AA muhabi-
rine değerlendirmelerde bulundu. 
ADF'ye katılmaktan duyduğu memnuni-
yeti dile getiren Pendarovski, "Antalya 
Diplomasi Forumu harika bir fikir." 
dedi. Pendarovski, ADF sırasında, yeni 
tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinden 
yavaş ama istikrarlı bir şekilde çıkarken 
öğrenilen çok dersler olacağı için "Edini-
len Dersler Işığında Bölgesel Dayanış-
mayı Nasıl Güçlendirebiliriz?" başlıklı 
panele katılmayı seçtiğini belirtti. Tür-
kiye-Kuzey Makedonya ilişkilerini değer-
lendiren Pendarovski, ülkesinin 
kuruluşundan bu yana her iki ülkenin si-
yasetçilerinin "Mükemmel, kusursuz iliş-
kilere sahibiz." cümlesini tekrarladığını 
söyledi. Pendarovski, "Bu durum ilişkile-
rimizin ekonomi, siyaset, kültürel deği-
şime dair her alanda ve her iki ülkede 
bulunan diaspora konularında devam 
ediyor. Türkiye'de Kuzey Makedon-
ya'dan, Kuzey Makedonya'da Türki-
ye'den çok sayıda insanımız var." diye 
konuştu. 

Kuzey Makedonya için değerli 

Ekonomik iş birliğine ilişkin ise Penda-
rovski, "Son 10 ila 12 yılda ekonomik iş 
birliğini hızlandırdığımızı söyleyebilirim. 
Bugün Türkiye, ülkedeki en büyük 10 
yatırımcı arasında yer alıyor. Son istatis-
tikler, Türkiye'nin Kuzey Makedon-
ya'daki en büyük 10 yatırımcı listesinde 
altıncı sırada olduğunu gösteriyor ve ül-
kelerimiz arasındaki ticaret hacmi, ilk 10 
listesinde beşinci ve yedinci sırada yer 
alıyor. Bu da Türkiye'nin ülke için en 

önemli yatırımcılardan biri olduğu anla-
mına geliyor." dedi. Pendarovski, iki ül-
kenin ekonomik iş birliğinde en üst 
düzeye ulaşması gerektiğini vurgulaya-
rak ADF çerçevesinde Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüş-
mede de Türk yatırımcıların Kuzey Ma-
kedonya'ya gelip yatırım yapması için ek 
fırsatları içeren bazı tekliflerde bulundu-
ğunu belirtti. İki ülke arasındaki iş birli-
ğini derinleştirmeye yönelik bazı 
adımların çoktan atıldığını söyleyen 
Pendarovski, Türk iş insanlarının Kuzey 
Makedonya'da ve bölgesinde uluslar-
arası ve yerel ihalelere katılmak için tüm 
yatırımcılarla eşit şansa sahip olduğunu 
anlattı. 

Önemli fırsatlar var 

Pendarovski, Türkiye'nin Kuzey Make-
donya'nın NATO'ya üyelik sürecine des-
tek olduğunu hatırlatarak şöyle konuştu: 
"1999'da NATO'ya aday olduk ve o gün-
den bugüne Türkiye belki de en güçlü 
destekçimiz oldu. Zor kararlar alıp ve 
komşularımızla ağır anlaşmalar yaptık-
tan sonra sonunda başardık.  
Şimdi buradayız, resmi olarak müttefi-
kiz. Bundan önce de iyi iş birliğimiz 
vardı ama şimdi resmi müttefikler olarak 
güvenlik ve savunma alanlarında ikili iş 
birliğine dair ufukta çok daha fazla fırsat 
var." Kuzey Makedonya NATO üyesi ol-
madan önce de askerler ve subaylarının 
Türk askeri akademilerinde eğitim aldı-
ğını hatırlatan Pendarovski,  
"Ancak şimdi farklı türlerde askeri silah 
ve teçhizat tedarik etme şansımız daha 

da fazla. Bu da savunmaya ayrılan gay-
risafi milli hasılanın yüzde 2'lik eşiği ya-
kalaması yönündeki planlarımız 
açısından önemli." dedi. 

Varlığımız inkar edilemez 

Pendarovski, Türkiye ve Kuzey Make-
donya'nın Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik 
sürecine ilişkin soruya ise "Ne yazık ki 
her iki ülkenin de Avrupa hikayesi başa-
rılı değil. Suçu kimsede değil, kendi-
mizde aramak isterdim ama sorunuza 
tam bir yanıt vermekten, çıplak gerçeği 
dile getirmekten kaçınamam.  
Bunun sorumlusu Avrupalı ortaklarımız 
ve Brüksel'dir." ifadelerini kullandı. Tür-
kiye'nin 2005'te tam üyelik müzakerele-
rine başladığını ancak hala üyeliğe 
ilişkin kayda değer bir gelişme olmadı-
ğını söyleyen Pendarovski, Kuzey Make-
donya'nın da aynı yıldan itibaren  
16 buçuk yıldır AB'ye üyelik sürecinde 
beklediğini belirtti. Pendarovski, "Hala 
(müzakerelere) başlamayı bekliyoruz. 

AB'ye girmeyi değil, müzakerelere başla-
mayı bekliyoruz. Komşumuz Yunanis-
tan'la uzun süredir devam eden 
anlaşmazlığımızın yanı sıra doğudaki 
komşumuz  
Bulgaristan'ın blokajları da bizim için 
ayrı bir sorun." diye konuştu. Avrupa en-
tegrasyonunun geleneğinde olmayan bir 
şekilde bazı tarihi meselelerin sürekli 
masaya getirildiğini ifade eden  
Pendarovski, şunları kaydetti: "Bir şe-
kilde engelleri aşmaya ve bir an önce 
müzakere sürecine dahil olmaya çalışı-
yoruz. Bu süreçte sadece umudu dile  
getirebiliyoruz. Tek umudumuz, bu sü-
rece ne kadar erken başlarsak o kadar iyi 
olacağından, tüm süreci tamamlayıp  
sonunda bu organizasyonun tam üyesi 
olabilmektir. Çünkü sadece coğrafya, 
medeniyet, kültür ve ekonomi alanla-
rında değil, her alanda Kuzey  
Makedonya ve Türkiye olarak elbette 
'birleşik Avrupa' diye anılan bu  
organizasyonun parçasıyız."

GAZZE’DE İsrail güçlerinin hava 
saldırısı sonucu tamamen yıkılan 
iki katlı ‘Samir Kitapçısı’ için 

kısa sürede yaklaşık 200 bin dolar bağış 
toplandı. Bağış kampanyası, internet üze-
rinden bağış toplanan bir platformda 

insan hakları avukatları Mahvish Rukh-
sana ve Clive Stafford Smith tarafından 
başlatıldı. ABD’li avukatlar, Mayıs ayında 
başlattıkları kampanya için hazırladıkları 
bilgi metninde “Gazze'nin en büyük, en 
sevilen kitapçısı ve kütüphanesi Salı günü 

hava saldırılarıyla yıkıldı. İki katlı Samir 
Mansour kitapçısı 21 yıl önce inşa edil-
miş, yerel Gazze topluluğu ve Filistinli 
okul çocukları için bir toplum merkezi ve 
kitapçı olarak hizmet vermiştir” sözlerine 
yer verdi. Bağış kampanyası kısa sürede 

ilgi gördü ve Samir Mansour’un dükka-
nını tekrar inşa etmesi için yaklaşık 200 
bin dolar bağış toplandı. Kampanyaya 
şimdiye kadar yaklaşık 4 bin 300 kişinin 
katıldığı ve kampanyanın 250 bin dolar 
limitinde sona ermesi bekleniyor.

Dükkanı yıkılan kitapçıya 200 bin dolar bağış
11DÜNYA 23 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBAwww.gazetedamga.com.tr

İsrail’in işgal altındaki Gazze’ye yönelik hava saldırılarında dükkanı yıkılan Filistinli kitapçı Samir 
Mansour için kısa sürede dünya çapında 200 bin dolar bağış toplandı

Ne kadar özür 
dilense az!

KANADA Başbakanı Justin Tru-
deau, her yıl 21 Haziran’da kutla-
nan "Ulusal Yerli Halklar Günü" 

dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, First 
Nations, Inuit ve Metis yerli halklarının Ka-
nada'ya yaptıkları ve yapmaya devam ettikleri 
önemli katkıları olduğunu ifade etti. Yılın en 
uzun günü olan yaz gün dönümünün birçok 
yerli topluluk için derin kültürel, tarihi ve 
manevi öneme sahip olduğunu hatırlatan 
Trudeau, şunları kaydetti: "Bugün yerli halk-
ları kutlamanın zamanı olsa da uzlaşmaya 
giden önemli yolculukta yapılacak daha çok iş 
olduğunu kabul etmek için de bir fırsat. Eski 
Kamloops Yatılı Okulu yakınlarındaki çocuk 
cesedi kalıntıları, yerli halkların son yıllarda, 
on yıllarda ve yüz yıllarda katlandığı sistemik 
baskı, eşitsizlikler ve ayrımcılığın, yüzleşmeye 
devam ettikleri adaletsizlik ve zorlukların açık 
bir hatırlatıcısı olarak karşımızda duruyor." 

150 bin yerli çocuk 

Başbakan Trudeau, ülke tarihinin en karanlık 
sayfalarından bir olan yatılı kilise okulları ko-
nusunda ilk kez detaylı açıklamalar yaparken, 
"Yatılı okul sistemi altında, en az 150 bin yerli 
çocuk, ailelerinden ve topluluklarından zorla 
ayrıldı ve kasıtlı olarak ortadan kaldırmak 
amacıyla dillerinin ve kültürlerinin yasaklandığı 
yerlere götürüldü ve bu çocuklar duygusal, fi-
ziksel ve cinsel istismara maruz kaldılar." dedi. 

Çocuklar bir daha evlerine dönemedi 

Hakikat ve Uzlaşma Komisyonunun da bu 
okullara gönderilen binlerce çocuğun bir daha 
evlerine dönemediğini bildirdiğini anımsatan 
Trudeau, "Ölen çocukların tam sayısı asla bi-
linmeyebilir ve yıkıcı bir şekilde birçok ebe-
veyn çocuklarına ne olduğunu asla 
öğrenemeyecek. Ailelerin yaşadığı bu nesiller 
arası travma günümüzde de devam etmekte. 
Kaybedilen o masum ruhları asla unutmama-
lıyız. Bu bizim uzlaşmaya yönelik ortak taah-
hüdümüz olmalıdır. Kanada hükümeti, 
Katolik Kilisesi'ni yatılı okul sisteminden etki-
lenen yerli halklardan resmi bir özür dilemeye 
çağırmaya devam ediyor. Sorumluluk almak, 
Kanada'da hakikati ve uzlaşmayı ilerletmek 
için önemli bir adımdır." değerlendirmesinde 
bulundu. Başbakan Justin Trudeau sözlerini 
şöyle sürdürdü: "Bu trajediler için özür dile-
mek yeterli değil. Geçmişteki yanlışları düzelt-
memiz ve devam eden zorlukları çözmemiz 
gerekiyor. Bunu da ancak eylemle başarabili-
riz. Federal kurumlarımızda önemli değişik-
likler yapmak Kanada hükümetinin 
sorumluluğundadır. Yerli halklar ve tüm Ka-
nadalılar için sonuçları nasıl iyileştirebileceği-
mizi görmek için yasalarımızı ve 
politikalarımızı gözden geçirmeye devam et-
meli ve yerli halklarla ortaklaşa yasaları ve 
politikaları buna göre yeniden inşa etmeli 
veya geliştirmeliyiz.  
Kanada Başbakanı Justin Trudeau açıkla-
mayı, "Geçmişimizin gerçeğini söylemede ve 
yerli halkların ve toplulukların bugün hala 
karşı karşıya olduğu sistemik adaletsizlikleri 
ele almada hepimize bir rol düşüyor. Somut 
eylemlerle ve birlikte çalışarak ileriye doğru 
daha iyi bir yol inşa edeceğiz." şeklinde ta-
mamladı. Kanada’da 1996 yılından bu yana 
her 21 Haziran tarihi, Ulusal Yerli Halklar 
Günü olarak kutlanıyor.

Kanada Başbakanı Trudeau, Katolik 
Kilisesi'ne ait yatılı okullarda ölen 

yerli ailelerin çocuklarıyla ilgili 
 “Bu trajediler için özür dilemek  

yeterli değil. Geçmişteki yanlışları 
düzeltmemiz ve devam eden  

zorlukları çözmemiz gerekiyor” dedi

Kuzey Makedonya Cumhurbaş-
kanı Stevo Pendarovski, Kuzey 
Makedonya ve Türkiye'nin  
'birleşik Avrupa' olarak anılan 
AB'nin her alanda bir parçası 
olduğunu ifade etti 

ALMANYA Başbakanı Angela Merkel, İtalya 
Başbakanı Mario Draghi ile Berlin'de yapacağı 
görüşme öncesinde ortak basın toplantısı dü-
zenledi. "AB Liderler Zirvesi'nde Türkiye ile ya-
pılan göç mutabakatının hızlı bir şekilde 
yeniden müzakere edilmesi için çaba sarf 
edecek misiniz?" sorusunu yanıtlayan Merkel, 
zirvede Türkiye ile ilgili ilişkilerin görüşülece-
ğini anımsattı. Merkel, Türkiye'nin çok sayıda 
mülteciyi barındırdığına işaret ederek, Türki-
ye'nin, desteğin sürmesi hakkına sahip oldu-
ğunu ifade etti. "Bunun nasıl devam 
edeceğine dair bir perspektif açmalıyız." diyen 
Merkel, bundan dolayı da konunun zirvede ele 
alınacağını kaydetti.Şansölye Merkel, "İkimiz 

de Türkiye ile iş birliği olmadan ilerleyemeye-
ceğimizi düşünüyoruz." değerlendirmesinde 
bulundu. Tunus ve Libya'daki mülteci duru-
munu da görüşeceklerini belirten Merkel, Lib-
ya'da bir çözüm bulunması konusunda 
başlattığı siyasi inisiyatiflerden dolayı İtal-
ya'ya teşekkür etti. Merkel, 24-25 Haziran'da 
düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'nde ele alın-
ması planlanan Türkiye ve Rusya ile ilgili iliş-
kiler konusunda Almanya ve İtalya arasında 
farklı değerlendirmenin bulunmadığını bildirdi. 

İtalya da destek verdi 

İtalya Başbakanı Mario Draghi de Merkel'e 
katıldığını belirterek, Türkiye ile yapılan göç 

mutabakatının güncellenmesi gerektiği konu-
sunda olumlu cevap verdi. Draghi, İngiltere'de 
Kovid-19'un Delta varyantının yayılmasından 
dolayı (Londra'da yapılacak) Avrupa Futbol 
Şampiyonası finalinin Roma'ya alınmasından 
yana olup olmadığına ilişkin soruya da "Evet. 
Finalin, bulaşma riski yüksek olan bir ülkede 
yapılmaması için çaba sarf edeceğim." ifade-
sini kullandı. Almanya ile yakın iş birliği içinde 
olduklarını aktaran Draghi, yeni tip koronavi-
rüs (Kovid-19) salgınının birinci dalgasında 
ülkesine destek veren Almanya'ya teşekkür 
etti. Draghi, Libya konusunda Berlin sürecini 
desteklediklerini ifade ederek, bu bölgede 
AB'nin çabasının artması gerektiğini kaydetti.

TURKIYE AVRUPA’NIN 
PARCASIDIR 

PENDAROVSKİ, Kuzey Makedon-
ya'daki Türklerle ilişkilerin yüksek 
düzeyde iş birliğine dayalı olduğunu 
belirterek "Şahsen ben, cumhurbaş-
kanı olmadan önceye dayanan, si-
yasi alanda ve onun dışında Türk 
toplumunun tüm geleneksel 
STK'leri, kanaat önderleri, önemli 

şahsiyetleri ile uzun zamandır iş bir-
liği halindeyim." ifadelerini kullandı. 
Bu faaliyetlerini sürdürdüğünü söy-
leyen Pendarovski, "İlişkilerimi güç-
lendirmeye ve elbette onlar 
aracılığıyla Kuzey Makedonya kö-
kenli Türkiye'deki Türklerle de bağ 
kurmaya çabalıyorum." dedi. DHA 

Kuzey Makedonya'daki Türk toplumu 

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İtalya Başbakanı Mario Draghi, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye 
arasında yapılan göç mutabakatının yenilenmesinden yana olduklarını söyledi

Merkel yenilikten yana
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PANDEMİDEN bu yana aylar 
sonra ilk kez kapılarını müzik 
için açan KüçükÇiftlik Park’ta  

sınırlı sayıda oturma düzeni ile gerçekle-
şecek konserlerle müzikli günlere duyu-
lan özlem sona erecek. Ekim ayına 
kadar sürecek konser serisinin birbirin-
den iyi diğer isimleri ise çok yakında 
açıklanacak. KüçükÇiftlik Park’ın kapı-
ları %100 Music Sunar: Park’ta Rock’ın 
ilk konseri Duman ile açılıyor! Temmuz 

ayında uzakduryakınıma konseptiyle ka-
pılarını açmaya hazırlanan KüçükÇiftlik 
Park, sanat, eğlence ve müzik dolu etkin-
liklere hasret kalan İstanbullular için 
muhteşem bir konser serisi 
hazırladı.Zorlu pandemi koşullarında 
misafirlerinin sağlığını düşünerek müzi-
ğin sesini kısan KüçükÇiftlik Park’tan 
yükselen sesler yeniden tüm şehri sara-
cak. Normal şartlarda ayakta 17 bin ki-
şiyi ağırlayabilen KüçükÇiftlik Park, rock 

müziği tutkunlarını pandemi şartlarına 
uygun olarak yaklaşık 1000 kişilik sınırlı 
sayıda oturmalı düzeni ile ağırlaya-
cak. 9-10 Temmuz tarihlerinde gerçekle-
şecek. Yüzdeyüz Müzik’in sunacağı 
Duman konserinin ardından Ekim ayına 
kadar en sevilen rock müzik sanatçıları-
nın yer alacağı %100 Music Park’ta 
Rock ile İstanbullular açık havanın da 
yüzdeyüz müziğin de tadını doya doya 
çıkaracak.

Duman aylar sonra sahneye çıkacak

‘BOĞAZİÇİ edebiyatımıza ilham 
verecek mi?’ başlıklı dosya ha-
berde,  Prof. Dr. Hüsrev Hatemi, 

Mustafa Kutlu, Nurettin Durman ve 
Özcan Ünlü ’nün görüşlerine yer veriliyor. 
Ayrıca Marmara Denizi'nin karşı karşıya 
olduğu müsilaj tehdidini aylar öncesinde 
yaptığı dalışlarda tespit eden su altı yönet-
meni Özgür Sait Gedikoğlu ile yapılmış bir 
röportaj da okurun ilgisine sunuluyor. Lit-
ros Sanat’ın bu sayısında Yaren Leylek ile 
Adem amcanın buluşma anını ölümsüzleş-
tiren doğa fotoğrafçısı ve kuş gözlemcisi 
Alper Tüydeş röportajı yer alıyor. Röpor-
tajda Tüydeş’in sanat serüveni ve müsilaj 
konusuna ilişkin görüşleri ortaya konuyor.  
Gazetede yer alan “Yolu Boğaz’dan geçen 
filmler” başlıklı haberde ise sinemada İs-
tanbul Boğazı’nın başrolde olduğu yapım-
lar ele alınıyor. Gazetenin kitaplık 
köşesinde ise İstanbul Boğazı’nı konu alan 
eserler okurun ilgisine sunuluyor. Gazete-
nin bu sayısında İstanbul’a olan sevgisiyle 
tanınan şair ve yazar Yahya Kemal Be-
yatlı’nın portresine yer veriliyor. Ayrıca 
90’dan fazla ülkede binlerce öğrencisi bulu-
nan ve İslâmi geometrik desenler eğitimi 
veren Samira Mian ile yapılmış bir söyleşi 
de okura farklı bir pencere sunuyor. Litros 
Sanat’ın ayaküstü köşesinde ebru sanatçısı 
Hikmet Barutçugil ile yapılmış kısa bir söy-
leşi gazete sayfaları arasındaki yerini alıyor. 
Litros Sanat’ta yazar Sadık Yemni “Kutup-
larda Demli Karadeniz Çayı ve Ayın Arka 
Yüzünde Türk Kahvesi 1”, yazar Naime 
Kovan Genç Hikâyeciye Yol İşaretleri-1” ve 
yazar Merve Uygun ise “Denizin Düşün-
dürdükleri” başlıklı yazılarıyla okurla bulu-
şuyor. Güncel haberlerle zenginleştirilmiş 
Litros Sanat, internet sitesi üzerinden indi-
rilebileceği belirtildi. DHA 
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 Litros Sanat, ‘İstanbul Boğazı’ temalı 
11'inci sayısı çıktı. Litros Sanat’ın bu  

sayısında denizlerdeki müsilaj felake-
tinden hareketle yaşananların kültür 

sanat alanına olan yansıması çok yönlü 
bir şekilde ele alınıyor

N ilüfer Belediyesi, 2016 yılından 
bu yana düzenlediği Caz Tatili ile 
bu yıl da sanatseverleri cazın us-

taları ile bir araya getiriyor. 'Müzik ha-
sadı' temasıyla düzenlenen Caz Tatili bu 
yıl açık hava konserleri ile gerçekleşiyor. 
Pandemi döneminde canlı müziğe, konser-
lere uzak kalan sanatseverleri cazın sevilen 
isimleri ile buluşturan 6. Nilüfer Caz Tatili, 
Sonic Boom konseri ile başladı. Balat Ata-
türk Ormanı’nda pandemi kurallarına 
uygun olarak düzenlenen açılış konserine 
sanatseverlerin ilgisi yoğu oldu. Nilüfer 
Belediye Başkanı Turgay Erdem de kon-
sere katılarak sanatseverlerle birlikte açık 
havada müzik keyfi yaşadı. 

Mutluluk duyduk 

Konser öncesinde açılış konuşması yapan 
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 
uzun aradan sonra böyle bir etkinlikte hal-
kın karşısına çıkmanın heyecanını yaşadık-
larını söyledi. Başkan Erdem, pandemi ile 
mücadelede yeni bir döneme geçilmesiyle, 
yüz yüze konserlere hasret kalan sanatse-
verleri ve pandemi nedeniyle konserler ve-
remeyen sanatçıları bir araya getirmekten 
de mutlu olduklarını ifade etti. 

Sonic Boom sahne aldı 

6. Nilüfer Caz Tatili’nde sahne alan Sonic 
Boom grubu, konserde, bestelerin yanı sıra 
R&B, hip hop ve elektronik müzik hitlerini 
de özgün tarzıyla yeniden yorumlayarak 
çaldı. Vokalde müzikseverlerin yakından 

tanıdığı Elif Çağlar’ın yer aldığı, tuşlu çal-
gılarda Çağrı Sertel, bas gitarda Alp Er-
sönmez ve davulda Volkan 
Öktem’in bulunduğu grup muhteşem at-
mosferde verdiği konserle sanatseverlere 
unutulmaz bir gece yaşattı. 

Ceylan Ertem de sahne alacak 

Nilüfer Caz Tatili’nin ilk gününde çok sa-
yıda etkinlik de gerçekleştirildi. Caz Tatili 
boyunca devam edecek sokak konserleri 
büyük ilgi gördü. Bu kapsamda Nilüfer 
Belediyesi Roman Orkestrası ve Midas 
Quartet, Balat Atatürk Ormanı’nda, Gök-
han ve Enis ikilisi de önce Gençlik Par-
kı’nda ardından da Gezi Parkı’nda sürpriz 
konserler vererek çevrede bulunanların gü-
nünü renklendirdi. 
6.Nilüfer Caz Tatili kapsamında Balat 
Atatürk Ormanı’nda özel bir sergi de 
açıldı. İnteraktif  bir sergi olan bahçede 
Diyalog Sergisi, sergiye gezenlere farklı bir 
deneyim yaşattı. 5 Temmuz’da Cenk Er-
doğan Trio konseri ile sona erecek olan 6. 
Nilüfer Caz Tatili’nde 22 Haziran’da Cey-
lan Ertem, 23 Haziran’da Alp Ersönmez, 
24 Haziran’da Çağrı Sertel, 26 Haziran 
Can Kazaz, 28 Haziran Halil İbrahim Işık 
Band,  29 Haziran’da Aydın Esen, 30 Ha-
ziran’da Jef Giansily Quintet, 1 Tem-
muz’da Okay temiz, 3 Temmuz’da 
Barabar, 5 Temmuz’da  da Cenk Erdoğan-
Trio konser verecek. 6. Nilüfer Caz Tatili 
kapsamında ayrıca çeşitli etkinlik söyleşi 
ve atölyeler de devam ediyor. DHA 

Litros Sanat  
okuyucularını bekliyor

ŞANLIURFA'DA Neolitik döne-
min izlerine rastlanılan Saray-
burç Ören Yerinde kazı 

çalışmaları başladı. 
Karaköprü Belediyesinden yapılan yazılı 
açıklamaya göre, Karaköprü Belediye Baş-
kanı Metin Baydilli ve beraberindeki heyet, 
kazı çalışmalarına başlanan Sayburç Ma-
hallesindeki alanda incelemelerde bulundu. 
Başkan Baydilli, kazı başkanı Doç. Dr. 
Eylem Özdoğan'dan bilgi aldı. 
Açıklamada görüşlerine yer verilen Baydilli, 
keşfedilen tarihi alanın çok önemli oldu-
ğunu ve heyecan oluşturduğunu vurgulaya-
rak, "Buradaki çalışmalardan önce 
bakanlığımızla ve üniversitemizle temasla-
rımız oldu, ortaklaşa çalışma içerisinde 
olduk. Tabi ilçemizde böyle bir tarihi alanın 
bulunması bizi gerçekten çok heyecanlan-
dırdı ve mutlu etti. Kazı çalışmaları bitince 
çok ses getirecek önemli bir buluş olacağını 
düşünüyorum. İlçemize, Şanlıurfa'ya ve ül-
kemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. 

Geçmişin izleri 
Şanlıurfa’daOSMANLI tarihçisi Tursun Bey’in 

Fatih Sultan Mehmed’in savaşlarını 
ve fetihlerini anlattığı ve Prof. Dr. 

Mertol Tulum’un yayına hazırladığı Sultan II. 
Bayezid döneminde kaleme alınmış olan 
“Târîh-i Ebü’l-Feth (Fetih Babası’nın Tarihi)”, 
yayımlandı. Ketebe Yayınları’ndan çıkan kitap, 
dil ve üslup bakımından aynı dönemde yazıl-
mış üç önemli kaynak olan Âşık Paşazâde, 
Neşrî ve Oruç Bey’in tarihlerinden ayrılıyor. Ki-
tabın yayına çıkmasının ardından, yayın şirketi 
tarafından yapılan açıklamada, “Bu tarih kitap-
larının açık, duru bir dille; süssüz, yalın ve 
kolay anlaşılır bir üslûpla, kısa Türkçe cümle-
lerle yazılmalarına karşılık, Târîh-i Ebü’l-Feth, 
Arapça ve Farsça kelime ve gramer yapılarıyla 
yüklü ağır ve kapalı bir dille; geniş tasvirlere yer 
veren, edebî sanatlarla bezenmiş süslü, özentili 
özenli bir üslûpla, kuruluşları bakımından ya-
bancı uzun cümlelerle yazılmış. İyi eğitim gör-
müş, Arapça ve Farsça’yı edebiyat yapabilecek 
seviyede bilen Tursun Bey’in o dönemde yaşa-
dığı ve gördüklerini kaleme alması sebebiyle 
Târîh-i Ebü’l-Feth (Fetih Babası’nın Tarihi), 
önemli bir tarihî kaynak olarak değerlendirili-
yor. Eser, 1977’de ilk yayımlandığında Milli 
Kültür Vakfı tarafından birincilik ödülüne layık 
görülmüş ve ödülü Turgut Özal takdim edilmiş 
etmiş. Çalışmalarını Türkçe tarihî metinler 
üzerine yoğunlaştırmış Prof. Dr. Mertol 
Tulum’un yayına hazırladığı “Târîh-i Ebü’l-
Feth (Fetih Babası’nın Tarihi)”, iki ciltlik hem 
çeviriyazı hem de günümüz diline aktarılmış 
haliyle Fatih dönemi araştırmacılarını ve tarihe 
ilgi duyan tüm okuyucularını bekliyor” denildi. 

Osmanlı Tarihçisi Tursun Bey’in Fatih Sultan 
Mehmed dönemindeki gaza ve fetihleri anlat-
tığı ve Prof. Dr. Mertol Tulum’un yayına hazır-

ladığı Târîh-i Ebü’l-Feth (Fetih Babası’nın 
Tarihi), Ketebe Yayınları’ndan çıktı

Tarih okumayı 
sevenler yaşadı

Bursa'da Nilüfer Belediyesi, düzenlediği Nilüfer Caz Tatili ile sanatseverleri doğada müzikle buluşturuyor. 6. Nilüfer Caz Tatili etkinliğinin ilk 
konserini Sonic Boom verdi. Balat Atatürk Ormanı’ndaki konseri izleyenler doğanın eşsiz güzelliği altında caz müziği dinledi

CAZ MUZIK FIRTINASI

PROJE hakkında bilgi 
veren Seda Yekeler,  "Özel-
likle yabancı firmalarla iş 

yapan ancak dil bilmediği için sıkıntı 
yaşayan iş insanları, yat turunda ta-
mamen yabancı çalışanların hizmet 
ettiği bir ortamda dil öğrenecek. Ül-
kemizden ve farklı ülkelerden çok sa-
yıda iş insanını bir araya getiriyoruz. 
Bodrum'dan yola çıkacağız ve Ege kı-
yılarını dolaşacağız” dedi. Yat turuna 
katılacak iş insanlarının gruplara ayrı-
lacağını, grupların da en fazla 8 kişilik 
olacağını aktaran Yekeler, “Belirli dü-
zeyde İngilizce bilen işadamlarımıza 
interaktif bir eğitim verilecek. Busi-
ness English eğitimi alacak katılımcı-
larımız, yatta bulundukları süre 
içerisinde İngilizce harici başka hiçbir 
dili kullanmayacaklar. Yine yat gezisi 
süresince katılımcılarımıza dünya 
mutfağından örnekler sunulacak ve 
sağlıklı beslenme konusunda diyetis-
yen desteği verilecek" diye konuştu. 

İş insanlarının ilgisi arttı 

Daha önce yurt dışına gitmek, iş bağ-
lantıları ayarlamak zorken online gö-
rüntülü konuşmalar sayesinde 

özellikle son dönemde İngilizce öğ-
renmek isteyen iş insanlarının sayısı 
daha da çok arttığını aktaran Yekeler, 
“Online görüşmeler nedeniyle yaban-
cılarla iş toplantısı ayarlamak artık 
çok kolay. Bu noktada tercüman ara-
cılığıyla konuşmak ise çok verimli ol-
muyor. O nedenle son dönemlerde 
yabancı dil öğrenmek isteyen çok sa-
yıda iş adamı oluyor. O nedenle yat 
turuna da ilgi arttı” ifadelerini kul-
landı. 

Öğrenmenin yaşı yok 

Yabancı dil öğrenmenin yaşının ol-
madığını belirten Yekeler, “Özellikle 
belli bir yaşa gelmiş olan katılımcıla-
rım bazen ‘Okuldayken yabancı dil 
dersini hiç sevmezdim, tam bir umut-
suz vakaydım’ gibi negatif cümleler 
kurarlar. Ama unutmayınız ki okulda 
yabancı dil derslerinde pek de başarılı 
olmayan birçok insan daha sonra ya-
bancı dili öğrenebilir. Günümüz dün-
yasında çok daha şanslıyız aslında… 
Modern yöntemler, eğlenceli ve ileti-
şim kurmaya çok daha yardımcı me-
totlar mevcut. Yeter ki kendinize 
güvenin. Utanmak diye bir şey yok! 

Hata yapmak dil öğrenme sürecinin 
çok doğal bir parçasıdır” dedi. 

Özel metod uyguluyor 

Yabancı dil öğretiminde YEK meto-
dunu uyguladığını aktaran Yekeler, 
metodla ilgili ise şu bilgileri verdi: 
“YEK metodu bilinen tüm dil edin-
dirme uygulamalarından farklı olarak 
beyindeki gri hücreleri hedefleyen eg-
zersizlerden oluşuyor. Deneyime da-
yalı ve kalıcı edinime kolaylık 
kazandıran bir metot. Yek Metot; ki-
şinin beynindeki dil edinme bölgesi-
nin nasıl çalıştığını ve ne kadar açık 
olduğunu analiz eden bir dil analizine 
dayanan ve bir dil haritasının çıkartıl-
dığı bir metot. Yani kişiye özel. Uzun 
yıllar, sağ lob ile sol lobların birbirin-
den ayrı çalıştığına dair çalışmalar 
yapılmıştı. Son 20 yılda ise, özellikle 
birden fazla dil bilen insanların bu iki 
lobu aynı anda kullandıkları ortaya 
çıktı.”  

Büyük ilerleme yaşanıyor 

İş insanlarına da bu yöntemle dil öğ-
rettiğini aktaran Yekeler, “Böylelikle 
İngilizce bilmeyen ya da konuşma ce-
sareti olmayan iş insanlarında büyük 
ilerlemeler yaşıyoruz. Yıllarca İngi-
lizce bilmediği için yurt dışıyla iş ya-
pamayan katılımcılar şu anda çok 
ciddi anlaşmalar imza atıyorlar” diye 
konuştu. 2009’da kurduğu Türki-
ye’nin ilk dil vakfı olan SEYEV’le 
Şanlıurfa, Ordu ve Hakkari’deki köy 
okullarına ve öğrencilere destek olan 
Yekeler, Sen de Konuşabilirsin' 
isimli kitabı hakkında ise 
“Bu kitap yabancı bir dil öğrenmek 
için bir türlü fırsat bulamadım diyen-
lerin, yabancı dil seviyelerini geliştire-
bileceklerine inandıran bir kitap olsun 
istiyorum. Türkiye’de artık anlıyorum 
ama konuşamıyorum sorunu çözül-
sün istiyorum” ifadelerini kullandı.

Burada Türkçe konuşmak yasak 
Daha önce yurt dışına gitmek, iş bağlantıları ayarlamak zorken online görüntülü  

konuşmalar sayesinde birçok iş insanı, ülke değiştirmeden iş anlaşmaları yapabiliyor.  
Bu nedenle iş insanlarının yabancı dile ihtiyaçları artınca Dil bilimci Seda Yekeler de iş 

insanlarına yönelik ‘Yatta yabancı dil turu’ başlattı

Şehrin rakipsiz eğlence merkezi KüçükÇiftlik Park’ın kapıları %100 Music Sunar: Park’ta Rock için açılıyor. Rock 
müzik severler için bir klasik haline gelecek olan konser serisi 9-10 Temmuz tarihlerinde Duman ile başlıyor 



A ytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan 
Çavuşoğlu, Demirören Haber 
Ajansı'na (DHA) açıklamalarda 

bulundu. Yeni sezon için transfer çalışmala-
rının devam ettiğini kaydeden Çavuşoğlu, 
"Her kulüpte olduğu gibi biz de transfer ça-
lışmalarımızı yürütüyoruz. Geçmiş günler 2 
tane transferimiz oldu. Eski futbolcumuz 
Candeias'ı kadromuza kattık. Gençlerbirli-
ği'nde oynuyordu, ilk olarak Alanyaspor'da 
oynamıştı. Bildiğimiz, tanıdığımız, mevki-
sinde de ihtiyacımız olan bir oyuncuydu. 
Diğer taraftan Caulker'ın takımdan ayrılma-
sıyla birlikte Kızılyıldız'ın takım kaptanını 
aldık. Önümüzdeki günler için de çalışmala-
rımız devam ediyor. 2 orta sahaya, sol beke 
ihtiyacımız var, santrfora ihtiyacımız var. 
Çalışmaları sürdürüyoruz. İnşallah kamp 
dönemine kadar büyük ölçüde, 1-2 eksik 
olabilir ama, gerisini tamamlamak istiyoruz. 
Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Tür-
kiye'ye dönünce çalışmalarımızı hızlandıra-
cağız. Henüz söz kesilmiş bir isim yok. Söz 
kestiklerimizle zaten imzaladık. Önümüz-
deki günlerde değerlendireceğiz. Çağdaş 
hocamızla yolumuza devam ediyoruz. 
Zaten sözleşmemiz devam ediyordu. Türki-
ye'ye dönünce de çalışmalarımıza birlikte 
devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. 

Kimseyi yedek oturtamayız 

Federasyonun aldığı yabancı oyuncu kara-
rını desteklediğini vurgulayan Çavuşoğlu, 

"Aslında bu konuda bütün kulüpler hazır-
lıklı. Yani bu yeni çıkan, uygulanacak bir 
şey değil. Geçen sene zaten gündemdeydi. 
Pandemi olduğu için yabancı kuralı uygu-
lanmadı. Küme düşme olmadı. Bunların 
faturalarını kulüpler ağır ödedi, bu kesin. 
Şu anda federasyonun uygulamak istediği 
bir yabancı kuralı var. Ben zaten bunu 
geçen yıl da daha önceki yıllarda da ya-
bancı sayısının düşmesiyle alakalı görü-
şümü Alanyaspor Başkanı olarak belirttim. 
Yine yeniliyorum: Federasyonun aldığı ka-
rarı ben onaylıyorum. Aslında 14 değil, 12 
olsa... 12, 11, 9, 8 diye ben iki senedir söy-
lüyordum. Ama federasyon 14 dedi. Bunu 
tabii ki isteyen alır, istemeyen almaz. Fede-
rasyon 14 kuralı koydu diye bizim bir tepki-

miz olmaz. Çünkü isteyen 14 oyuncuyla 
çıkar, isteyen 12 oyuncu ile isteyen 10 
oyuncu ile çıkar. Biz geçen sene 10 oyun-
cuyla başlayıp, 10 oyuncuyla bitirdik. Onun 
için ben sahada 8 yabancı oyuncu varken 6 
oyuncuyu yedek kulübesinde oturtmam. 
Başka kulüp başkanları oturtur, alır, eder 
onlara bir şey diyemem. Onların tasarru-
funda. Fiyat yükselmelerinde özellikle Ana-
dolu takımları olarak çok yıpranıyoruz. 
Oyuncuların fiyatlarının yüksek olması, 
özellikle yurt dışından gelen yabancı futbol-
cuların fiyatlarının yüksek olması... Tabii 
yarışmacı kulüplerin, mutlak şampiyonluğa 
oynaması buna etki yapıyor. Onlar da 
büyük camialar, büyük taraftarları olan ku-
lüpler. Tabii ki beklentilere göre hareket 

edecekler. Onlar da kendilerine göre haklı-
lar. Ama biz kendi işimize bakacağız. Biz 
Alanyaspor olarak söylediğim gibi geçen 
sene 10 yabancı ile başlayıp, bitirdik. Bu 
sene de çok olsa 11'i yine geçmez. 11 tane 
futbolcuyu düşünüyorum, fazlasını düşün-
müyorum. Devre arasına kadar o şekilde 
gider. Devre arasında giden olabilir, gelen 
olabilir. Transfer bu.  
Olan olur, olmayan olur, yerine adam alır-
sın; bunlar olabilir. Geçen sene devre ara-
sında Bakasetas gitti, yerine bir tane kiralık 
oyuncu aldık. Hatta o gitmeden önce tasar-
lamıştık ama gittikten sonra ligin başlama 
süreci yakındı; 2-3 gün içinde bir futbolcu 
değerlendiremedik. O şekilde sezonu 
tamamladık" şeklinde konuştu. DHA 
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FENERBAHÇE ile sözleşmesi sona eren 31 
yaşındaki file bekçisi Harun Tekin'in yeni ta-
kımı belli oldu. Tecrübeli kaleci, Süper Lig 
ekibi Kasımpaşa ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. 

Tarafların kesin olarak anlaşmaya vardı ve 
resmi imzaların kısa süre içerisinde atılacağı 
öğrenildi. Tecrübeli kaleci, geçtiğimiz sezon 6 
Süper Lig, 2 Türkiye kupası olmak üzere 8 

maçta kaleyi korumuştu ve bu maçlarda 9 
gol yerken 2 maçta gole kalesini kapamıştı. 
Profesyonel kariyerinde 222 maça çıkan 
Harun, 2 kez de A Milli Takım 'da şans 

buldu. İstanbul Güngörenspor ve Bursaspor 
formaları giydikten sonra 2018'de Fenerbah-
çe'ye imza atan Harun, Sarı Lacivertli ekipte 
toplam 47 resmi maçta görev aldı. 

YİĞİDO'YA TAZE 
KAN GELDİ

Fenerbahçe’den Kasımpaşa’ya gidiyor 

DEMİR Grup Sivasspor, geçen sezon 
Gençlerbirliği forması giyen Sefa Yıl-
maz ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Yeni 
sezon öncesi transfer çalışmalarını sür-
düren Demir Grup Sivasspor, geçen 
sezon Gençlerbirliği forması giyen 
Sefa Yılmaz'ı kadrosuna kattı ve 2 yıllık 
sözleşme imzaladı. Sağ kanatta görev 
yapan 31 yaşındaki sporcu, başkan ve-
kili Erdal Sarılar'ın da katıldığı imza 
töreninde resmi sözleşmeye imza attı. 
14 Şubat 1990'da Berlin'de dünyaya 
gelen Sefa Yılmaz, futbola Tennis Bo-
russia Berlin alt yapısında başladı. Ar-
dından Wolfsburg'un alt yapı 
kategorilerinde forma giyen Sefa Yıl-
maz, 2011 yılında Kayserispor ile Tür-
kiye macerasına başladı. Türkiye'de 
Trabzonspor, Alanyaspor, Gazianteps-
por, Boluspor ve Altınordu formasını 
da giyen Sefa, son olarak Gençlerbirli-
ği'nde görev yaptı. Kariyerinde 406 
maça çıkan Sefa, 63 gol attı ve 50 kez 
de asist yaptı.

CİMBOM ÇALIŞMAYA 
BAŞLADI

GALATASARAY, yeni sezon hazırlık-
larına yaptığı çift antrenmanla devam 
etti. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde 
sabah antrenmanı, Fatih Terim yöne-
timinde gerçekleştirildi. Terim’in yeni-
den takımının başında olduğu sabah 
antrenmanında kuvvet çalışmaları 
üzerinde duruldu. Günün 2’nci an-
trenmanı ise akşam saatlerinde ya-
pıldı. Antrenman, ısınma hareketleri 
ile başladı. Daha sonra sınırlı alanda 
1’e 1, 2’ye 2, 3’e 3 ve 4’e 4 gruplar ha-
linde çift kale oyun oynandı. Yeni 
sezon çalışmalarına bugün katılan 
oyunculardan Okan Kocuk ve Chris-
tian Luyindama, sabah sağlık kontro-
lünden geçti. Arda Turan ise akşam 
antrenmanında takımdan ayrı özel bir 
çalışma gerçekleştirdi. Milli takım 
kampından bu akşamüstü dönen Tay-
lan Antalyalı, akşam antrenmanı ön-
cesi takımı ziyaret ederek Fatih Terim 
ile bir süre sohbet etti. Sarı-kırmızılı 
ekip, yeni sezon hazırlıklarına yarın 
saat 17.00’de Florya Metin Oktay 
Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla 
devam edecek. 

TFF’NIN YABANCI 
KARARINI SAVUNDU
Aytemiz Alanyaspor Başkanı 
Hasan Çavuşoğlu, Türkiye Futbol 
Federasyonu'nun yabancı oyuncu 
kuralıyla ilgili, “Bu yeni uygulana-
cak bir şey değil. Geçen sene zaten 
gündemdeydi. Pandemi olduğu 
için yabancı kuralı uygulanmadı. 
Federasyonun aldığı kararı ben 
onaylıyorum” dedi

Anadolu Efes'i çalıştıran Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'nde 2020-21 sezonunun en iyi başantrenörü seçildi 
ORGANİZASYONDAN yapılan açıklamada, 
THY Avrupa Ligi takımlarında görev alan ça-
lıştırıcıların oylarıyla belirlenen sezonunun en 
iyi başantrenörü ödülüne, 55 yaşındaki Ata-
man'ın layık görüldüğü belirtildi. 18 oyun 
12'sini alarak ödülü kazanan Ergin Ataman 
yönetiminde Anadolu Efes, geçen sezon tari-
hinde ilk kez THY Avrupa Ligi'nde şampiyon-
luğa ulaşırken, ING Basketbol Süper Ligi'nde 

de kupaya uzanmıştı. Geçen sezonun en iyi 
başantrenörü kategorisinde Ataman'ın ardın-
dan Bayern Münihli Andrea Trinchieri ikinci, 
AX Armani Exchange Milanlı Ettore Messina 
üçüncü ve Barcelonalı Sarunas Jasikevicius 
dördüncü sırada yer aldı. 

Bakan Çavuşoğlu, tebrik etti 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter 

hesabından yaptığı paylaşımda, "THY Av-
rupa Ligi'nde yılın koçu seçilen Anadolu Efes 
Başantrenörü Ergin Ataman'ı içtenlikle tebrik 
ediyorum." ifadelerini kullandı. Türkiye Bas-
ketbol Federasyonunun (TBF), sosyal medya 
hesabından yapılan paylaşımda, "THY Av-
rupa Ligi'nde yılın koçu seçilen Anadolu Efes 
Başantrenörü Ergin Ataman'ı tebrik ederiz." 
denildi. 

En iyisi Ergin Ataman

KADROSUNA dış transferde 
Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'ü 
dahil eden Galatasaray iç trans-
ferde ise Ömer Bayram ile 3, 
Emre Taşdemir ile de 2 yıllık söz-
leşme imzaladı. Dış transferde 
harekete geçen Galatasaray'da bu 
hafta içerisinde sıcak saatler yaşa-
nacak. Sarı Kırmızılı ekipte yeni 
yönetimin hedefi Ankara Keçiö-
rengücü'nden Barış Alper Yılmaz. 
Galatasaray, Terim'in transfer lis-
tesinde yer alan Barış Alper Yıl-
maz için hafta içerisinde girişim 
yapacak. Trabzonspor 'un da 
resmi teklif yaptığı ve ardından 
bekleme kararı aldığı Barış Alper 

için Ankara temsilcisi 3 milyon 
Euro + satıştan %25 pay istiyor. 
Başkent ekibi takas teklifine de 
sıcak bakıyor. Ankara Keçiören-
gücü Başkanı Sedat Tahiroğlu, 
yaptığı açıklamada Galatasaray 
Teknik Direktörü Fatih Terim'in, 
Barış Alper Yılmaz için sezon 
içinde kendisini aradığını söyledi.  
Ankara Keçiörengücü ile ligde 
 34 maçın tamamında forma 
giyen başarılı sol kanat oyuncusu 
bu karşılaşmalarda sekiz gol atar-
ken beş kez de asist yapma başa-
rısı gösterdi. Barış Alper Yılmaz, 
Türkiye Kupası'nda da iki kez 
forma giydi. 

Barış için Galatasaray iddiası 
Galatasaray, Keçiörengücü'nde yıldızını parlatan  

Barış Alper Yılmaz için harekete geçti. Sarı Kırmızılı 
ekip, Fatih Terim'in istediği genç yıldız için hafta  

içerisinde girişim yapacak ve Ankara Keçiörengücü  
ile pazarlık masasına oturacak 
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TÜRKİYE Yüzme Federasyonu tara-
fından Muğla'nın Marmaris ilçe-
sinde düzenlenen Açık Su Milli 

Takım Seçmesi ve Türkiye Şampiyonası'nda 5 
kilometre serbest stilde şampiyon olarak milli 
takıma seçilen ve Avrupa Gençler Şampiyona-
sı'na katılma hakkı kazanan Tuna Erdoğan, 
başarılarını daha da artırmak için çalışmala-
rını aralıksız sürdürüyor. Ailesinin yönlendir-
mesiyle 7 yaşında yüzme sporuna başlayan, 
girdiği çeşitli yarışmalarda 45 altın, 20 gümüş 
ve 5 bronz madalya kazanan Tuna, uluslar-
arası şampiyonalarda derece elde edebilmek 
amacıyla her gününü havuzda antrenman ya-
parak geçiriyor. Tuna Erdoğan, yaptığı açıkla-
mada, yüzmeyi çok sevdiğini ve okul dışında 
kalan vaktinin çoğunu antrenman yaparak ge-
çirdiğini söyledi. Spor yapmaya voleybolla 
başladığını ve ailesinin tavsiyesiyle 7 yaşında 
yüzmeye başladığını belirten Tuna, "Günde 3 
antrenman yapıyorum. 7,5 saatlik antrenma-
nımın 6 saatini havuzda geçiriyorum. Milli ta-
kıma girmek için çok emek verdim, elimden 
gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Ulus-
lararası yarışmalarda bayrağımızı dalgalandır-
mak için azimle kararlılıkla çalışacağım. 
Antrenmanda her gün 16-18 kilometre yüzü-
yorum." diye konuştu. 

Bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum 

Milli takıma seçildiği için mutlu olduğunu dile 
getiren Tuna Erdoğan, "Muğla'da 5 bin met-
rede kızlarda Türkiye birincisi oldum. Yarış-
mada bayağı zorlandım ama başardım. 
Fransa'nın Paris kentinde düzenlenecek yarış-
mada ilk 3'e girerek bayrağımızı dalgalandır-
mak istiyorum. Daha sonra hedefim dünya 
şampiyonasına katılarak ilk 3'e girmek." değer-
lendirmesinde bulundu. Gençlik ve Spor İl Mü-
dürlüğü yüzme antrenörü Mehmet Altunkaya 
da yaz yüzme okullarında Tuna Erdoğan'ın ye-
teneğini tespit ettiklerini söyledi. Binlerce kişinin 
yaz mevsiminde yüzme okuluna geldiğini belir-
ten Altunkaya, şunları kaydetti: "Yaklaşık 4-5 
bin sporcu yüzmeye gelir. Yetenekli olanları ho-
calarımızla seçeriz ve antrenmanlara gelmeleri 
için aileleriyle görüşürüz. Tuna'nın serüveni de 
böyle başladı. Ailesi istisnasız bayram tatille-
rinde bile antrenmana getirdi, sonunda netice 
aldık. İnşallah Paris'te yapılacak Avrupa Genç-
ler Şampiyonası'nda Tuna Erdoğan ülkemizi 
başarıyla temsil edecek." DHA 

Her kulaç  
zafer için

Açık Su Milli Takım Seçmesi ve Türkiye 
Şampiyonası'nda altın madalya kazanan 
14 yaşındaki milli yüzücü Tuna Erdoğan, 

her gün 18 kilometre kulaç atarak Avrupa 
Şampiyonasına hazırlanıyor 

FRANSA'NIN başkenti Pa-
ris'te düzenlenen Tokyo 2020 
Kalifikasyon Turnuvası'nda 

olimpiyat kotası alan milli karateci Eray 
Şamdan, olimpiyat oyunlarına ilk kez 
Tokyo'da dahil olacak karatede, altın 
madalya kazanarak tarihe geçmeyi he-
defliyor. Eray, yaptığı açıklamada, 98 
ülkeden 500'e yakın sporcunun müca-
dele ettiği kalifikasyon turnuvasının 
kendi adına güzel geçtiğini belirterek, 
organizasyonun olimpiyatlara gidebil-
mek için son şans olduğunu söyledi. 
Bunun için de kamp ve maç sürecinde 
elinden gelen çabayı gösterdiğini vurgu-
layan Eray Şamdan, Fransa'da altın 
madalya kazanarak süreci iyi bir şekilde 
tamamladığını kaydetti. Eray, olimpiyat 
kotası kazanmasının kendisi için bir ba-
şarı olduğunu dile getirerek, "Bunun 
için çok mutluyum. Rakiplerim çok dişli 
rakiplerdi, oraya dünyanın en iyi spor-
cuları geldi. Herkes olimpiyat kotası 
almak istiyordu. Dünya şampiyonası 
klasmanında bir turnuvaydı. Stresimi iyi 
yönettim ve bunu da maça yansıtabil-
dim. Bundan dolayı karşılaşmalarda 
kendimi iyi hissettim, kendime güvenim 
tamdı. Bu sayede maçları güzel şekilde 
geçtim ve altın madalyayı kazandım." 
diye konuştu. Kotanın alınmasından 
sonra daha büyük adımlar atması ge-
rektiğini anlatan Eray Şamdan, olimpi-
yatlara hazırlık için kamp sürecinin 21 
Haziran'da Erzurum'da başlayacağını 
bildirdi.

Şamdan tarihe 
geçmek istiyor 

SÜPER Lig temsilcisi Helenex Yeni Malatyas-
por, Hatayspor'dan Rayane Aabid'i transfer 
etti. Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 
Hatayspor'un orta saha oyuncusu Rayane 
Aabid ile anlaştı. Yeni Malatyaspor'dan yapı-
lan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Ha-
tayspor forması giyen 29 yaşındaki orta saha 
oyuncusu Rayane Aabid ile 2+1 yıllık söz-
leşme imzalamıştır" denildi.

Yeni Malatya’ya 
orta saha

Georginio Wijnaldum zoru başardı 
EURO 2020 C Grubu son 
maçında Kuzey Make-
donya karşısında 2 kez ağ-

ları havalandıran Georginio 
Wijnaldum, milli takımdaki gol sayı-
sını 25 çıkardı ve 24 gollü Hollan-
da'nın efsaneleri arasında gösterilen 
Marco van Basten'i geçmeyi başardı. 
EURO 2020 C Grubu son maçında 
Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup eden 

Hollanda'da yıldız futbolcu Georginio 
Wijnaldum attığı iki golle galibiyeti ge-
tiren isim oldu. 30 yaşındaki yıldız fut-
bolcu, böylece A Milli Takımda attığı 
gol sayısını 25'e yükseltti ve 24 gollü 
Hollanda'nın efsaneleri arasında gös-
terilen Marco van Basten'i geride bı-
rakmayı başardı. Portakallar'ın Kuzey 
Makedonya karşısındaki diğer sayısı 
ise Memphis Depay'dan geldi. 

 
 

 
Olimpiyatlarda 

50 kiloda mücadele 
edecek Evin Demirhan, 

takım arkadaşı Yasemin Adar ile 
teknik direktör Efrahim Kahra-
man gözetiminde Bolu Aladağ 
Kamp Eğitim Merkezi'nde günde 

çift antrenman yaparak çalışmala-
rını sürdürüyor. Yabancı partnerle-
riyle de kondisyon, teknik ve taktik 
ağırlıklı çalışan Demirhan, olimpi-
yatlarda altın madalyaya ulaşmayı 
istiyor. Milli sporcu Evin Demirhan, 
Bolu'da iyi bir kamp dönemi geçirdi-
ğini, hocalarının desteğiyle yoğun 
tempo içerisinde olimpiyatlara ha-
zırlandıklarını söyledi. Olimpiyat he-
yecanını şimdiden yaşamaya 

başladığını dile getiren Demirhan, 
"Artık gün gün sayıyorum. Kadın 
güreşçi olarak tarihe imza atmak is-
tediğimiz için çok heyecanlıyız, is-
tekli ve arzulu çalışıyoruz. İnşallah 
emeklerimizin karşılığını alırız." dedi. 
Demirhan, kadın güreşçiler olarak 
birçok ilke imza attıklarını anımsata-
rak, şunları kaydetti: "Yasemin ab-
layla dünya şampiyonluğu yaşadık. 
Şimdi inşallah olimpiyatlarda da bir 
tarihe imza atarız.  
Bu ilki yaşamayı çok istiyorum. 
Olimpiyatlarda tek hedefimiz, İstik-
lal Marşı'mızı okutturmak ve bayra-
ğımızı en zirvede göndere çekmektir. 
O yüzden elimizden gelen her şeyi 
yapıyoruz. Bu konuda Türk halkının 
desteğini arkamızda çok hissediyo-
ruz. Onlardan da dualarını bekliyo-
ruz." Evin Demirhan, Bolu Aladağ'ın 
kamp için çok verimli bir yer oldu-
ğunu belirterek, temiz doğada yürü-

yüş yapıp antrenmanlara çok iyi şe-
kilde motive olduklarını, hem fiziksel 
hem de mental olarak hazır hale gel-
diklerini vurguladı. 

Güreşe başlasınlar 

Genç güreşçilere de tavsiyelerde bu-
lunan milli güreşçi Demirhan, sözle-
rini şöyle tamamladı: 
"Bizdeki başarılar arttıkça arkamız-
daki kız çocukları da daha umutla ve 
ümitli şekilde hazırlanıyor. Hedefle-
rimizden bir tanesi de onlar için 
daha iyi kapılar açabilmek çünkü 
kulüp sayımız az.  
Kadın güreşinde daha fazla kız ço-
cuğuna ulaşmak istiyoruz. Başar-
dıkça onların da kalplerine 
dokunmuş olacağız. Kız kardeşleri-
min güreşe başlamalarını tavsiye 
ediyorum. Pes etmeden, yılmadan 
çalışarak, azmin gücüyle güzel işler 
başaracaklarına inansınlar." 

Bolu'da çalışmalarını sürdüren milli güreşçi  
Evin Demirhan, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 

altın madalya hedefliyor

TEK HEDEF ALTIN 
MADALYA 

Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesi Ordu'da 
kampa giren 23 yaşındaki Sürmeneli, he-
deflerine adım adım ulaştığını söyledi. 
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 
2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota 
Müsabakalarında elde ettiği başarı ile 
çok istediği olimpiyatlara katılma hakkını 
elde ettiğini anımsatan Sürmeneli, her 
sporcunun hayalinin olimpiyatlara git-
mek ve burada başarı elde etmek oldu-
ğunu aktardı. Kendisinin de en büyük 
hayalinin olimpiyattan madalya ile dön-
mek olduğunu vurgulayan Sürmeneli, 
bunun gerçekleşebilmesi için elinden ge-
leni yapacağını dile getirdi. 
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na seri 
başı olarak gitmeyi garantilediğine dik-
kati çeken genç boksör, bunun kendisi 
için çok iyi moral olduğunun altını çizdi. 
Tokyo'da en iyi performansı ortaya koy-
mak için çalışmalara başladıklarını anla-
tan Sürmeneli, bunun için de Kadınlar 
Boks Milli Takım Teknik Direktörü Cahit 
Süme ile Ordu'da kampa girdiğini ifade 
etti. Sürmeneli, olimpiyatlara fiziksel ve 
psikolojik olarak en iyi şekilde hazır 
olmak istediğini belirterek, "İnsanların 

bizden beklentileri var. Arkamda milyon-
ların duasını hissedebiliyorum. İnşallah 
her şey güzel olacak. Allah sakatlık ver-
mezse güzel sonuçlarla Tokyo'dan döne-
ceğim." diye konuştu. Altın madalyayı 
kazanması durumunda daha önce bir söz 
verdiğini anımsatan Sürmeneli, şöyle 
devam etti: "2015 yılında Sayın Cumhur-
başkanımıza, 'İnşallah size olimpiyat ma-
dalyasını kendim getireceğim' diye söz 
verdim. Madalyamı ilk kendisine arma-
ğan ederdim, o sözüm çünkü halen ak-
lımda. Ben sözlerimi tutan karakterde bir 
sporcuyum. İnşallah kendisine armağan 
ederim. Ondan sonra tüm sevenlerime 
armağan etmek isterim." Busenaz 
Sürmeneli, rakiplerinin de çok iyi oldu-
ğuna işaret ederek, "Herkes sıkı çalışı-
yor. Çünkü orası dünyanın en büyük 
organizasyonlardan birisi. O nedenle 
herkes iyi çalışıyor. Rakiplerimin çoğu ile 
maçlarım oldu. Ama aradan geçen sü-
rede nasıl bir performans yakaladılar bil-
miyorum." değerlendirmesinde bulundu. 

Her şey güzel gidiyor 

Gelecek yıllar için önünde çok olimpiyat 

olabileceğini belirten Sürmeneli, şunları 
kaydetti: 
"Bu belki iki olur, belki üç olur. Ama şu 
anda birinci olimpiyatıma odaklanmış 
durumdayım. İnşallah bu olimpiyatı atla-
tıp ilerleyen süreçte nelerin olup olma-
yacağına bakacağız. Ama işimi severek 
yapıyorum. Zaten hiçbir işinizi severek 
yapmazsanız başarı da elde edilmez. 
Ben de işimi severek yaptığım için her 
şey güzel geliyor." Sürmeneli, başarıları-
nın ardından kadınların boksa ilgisinin 
arttığını görünce çok mutlu olduğunu da 
vurgulayarak, "Beni görenler daha önce-
leri, 'bayanlar boks mu yapar?' diyor-
lardı. Ama başarılar geldikçe, olimpiyata 
kadar yükselince, 'ben de kızımı büyü-
yünce boksör yapacağım' diyenleri gör-
düm. Bu benim için gerçekten gurur 
verici bir durum." dedi. 

13 yıldır çalışıyoruz 

Kadınlar Boks Milli Takım Teknik Direk-
törü Cahit Süme ise yaklaşık 13 yıldır 
olimpiyatlar için çalıştıklarını söyledi. 
Süme, bir önceki olimpiyatta Busenaz'ın 
yaşının tutmadığını ifade ederek, "Ama 
şimdi daha çok çalıştık ve yol kat ettik. 
Gelinen sürede de sporcumuz olimpiyat-
lara gitmeye hak kazandı." diye konuştu. 
Busenaz Sürmeneli'nin 3 kez dünya 
şampiyonu, 5 kez Avrupa şampiyonu, 1 
kez de Avrupa üçüncülüğü kazandığını, 
yaklaşık 30 turnuvada da şampiyonluk 
elde ettiğini anımsatan Süme, 79 defa 
da milli müsabakalara katıldığını ak-
tardı. Süme, 2020 Tokyo Olimpiyat 
Oyunları öncesi son viraja girdiklerini 
dile getirerek, "İnşallah kamp sürecini 
iyi değerlendirerek hayallerimizi süsle-
yen olimpiyat madalyasını ülkemize, 
Trabzonspor Kulübüne ve tüm sevenleri-
mize bu sevinci, bu mutluluğu yaşatmak 
istiyoruz. Bunu yapacak gücümüz, tecrü-
bemiz, yeteneğimiz, kuvvetimiz, cesare-
timiz var." ifadesini kullandı. Olimpiyat 
için uzun süredir emek harcadıklarının 
altını çizen Süme, "Eğer bir aksilik ol-
mazsa Tokyo'da kürsünün en üst basa-
mağına çıkıp altın madalyayı 
kazanacağımızı, İstiklal Marşı'mızı oku-
tup vatandaşlarımızı mutlu edeceğimize 
inanıyoruz." dedi. 

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılım hakkı elde eden milli boksör Busenaz Sürmeneli,  
milyonların desteğini arkasında hissettiğini, altın madalyayı hedeflediğini belirtti

Vurduğun nakavt olsun! 



 
 

Çalışan tüm vatandaşlara aşı yapılacağının 
duyurulmasıyla, Sağlık Bakanlığı’nın aşı 
randevu sistemi kitlenmişti. İlk günden aşı 
merkezlerini dolduran vatandaşlar uzun 
kuyruklar oluştururken, aşılama çalışmala-
rını sürdüren sağlık çalışanları sistemsel   
lojistik eksiklikler  nedeniyle aşılamada zor-
luklar yaşıyor.  Aşılama merkezlerindeki 
son durumu anlatan Sağlık Hizmetleri 
Sendikası (SAHİM-SEN) Genel Başkanı 
Özlem Akarken, “Sistemsel ve lojistik ek-
sikliklerle aşı çalışmalarının yürütülmesi 
zaten tam kapasite çalışan kurumlarda ve 
aşı merkezlerinde kaosa neden oluyor” ifa-
delerini kullandı.  

Karar doğru 

“Aile sağlığı hekimlerine aşı dağıtılması ve 
tüm sağlık kuruluşlarının aşı merkezine 
dönüştürülmesi yerinde bir karardı” diyen 
SAHİM-SEN Genel Başkanı Özlem Akar-
ken, “Hepimizin isteği aşının bir an önce 
daha fazla insana ulaşması. Sağlık Bakan-
lığı’nın özverili bir çalışmayla aile sağlığı 
hekimlerine ve tüm sağlık kuruluşlarına aşı 
dağıtması öngörülen kalabalığı bir ölçüde 
dengeledi. Fakat lojistik eksiklikler kaosa 
neden oldu.  Tüm sağlık çalışanları aşı-
lama kampanyası için canını dişine takarak 
çalışıyor. Küçük Aile Sağlığı Merkezleri bile 
öğleden önce 60 kişiyi aşılayabiliyor. Bu bir 
sağlık çalışanının 10-15 dakikada bir kişiye 
aşı yapması demek. Aşı vurulduktan sonra 
bir süre beklenmesine rağmen bazı hasta-

nelerde bu zamanın daha da kısaltıldığını 
duyuyoruz. Sorunlardan biri flakon açı-
lınca 6 kişi aşılanıyor ve on beş dakikada 
aşılanan kişi bekletiliyor. Bu arada Aile 
Sağlığı Merkezlerinde bebek aşı ve takipler 
yapılıp normal çalışma çizelgeleri devam 
ediyor. Hemşiresiz birimler var ama her 
şeyin bir çözümünü sabırla sağlık çalışan-
ları buluyor” diye konuştu.  

Amaçlar ortak 

Herkesin aşı kampanyasından beklentisinin 
aynı olduğunu söyleyen Özlem Akarken, 

“Amacımız ortak, minimum mağduriyet 
maksimum aşılama ancak keşke’lerimiz 
var. Daha programlı bir çalışma yürütül-
seydi aşı merkezlerindeki yığılma bu denli 
çok yaşanmayabilirdi. Keşke aşı dağıtımı 
daha hızlı gerçekleştirilebilseydi ve bazı 
merkezlerden aşı olmak isteyen vatandaşla-
rımızı geri çevirmek zorunda kalmasaydık” 
dedi.  

Sistemsel eksiklikler var 

Aşı merkezlerine randevu sayısı kadar aşı 
geldiğini fakat bazı eksikliklerinde var oldu-

ğunu  vurgulayan Özlem Akarken, “Ku-
rumlar kendi aralarında aşı ve malzeme 
transferi yaparak açıklarını kapamaya çalı-
şıyor. Açılan randevu sayısını göremediği-
miz için  kimi zaman aşı yetiştirmekte 
zorlanıyoruz. Aşı olamayan vatandaşımız 
öfke duyuyor ancak burada karşılık inanın 
bizler değiliz. Daha planlı, programlı ve 
açılan flakon sayısına göre randevu ile aşı 
kampanyasının yürütülmesi herkesin çıka-
rına olacaktır” şeklinde konuştu. 

Vatandaş anlayış göstermeli 

Aşı merkezlerindeki kalabalığı ve kaosu yö-
netmekte güçlük çektiklerini ifade eden 
Akarken, “ Lojistik eksikliklerle aşı rande-
vularının üzerine ek randevuların da açıl-
ması özellikle kamu kurumlarında ciddi 
sorunlara sebep oldu. Aşısız kalındı, sistem 
işlemez hale geldi ve sıra bekleyen vatan-
daş sayısı ciddi şekilde arttı. Sağlık çalışan-
ları insanüstü bir çaba sarf ederek aşı 
çalışmalarını sürdürüyor ve sürdürecek. 
Bizim vatandaşlarımızdan tek ricamız 
biraz anlayış göstermeleri. Sorunları yara-
tan bizler değiliz. Aksine tüm sorunlara 
rağmen aşılamaya devam ediyoruz” 
diyerek sözlerini sonlandırdı. 

ANIL BODUÇ

Aşı merkezlerindeki  
durumu açıklayan Sağlık Hizmetleri 
Sendikası (SAHİM-SEN) Genel Baş-
kanı Özlem Akarken, “Tüm vatan-
daşlarımızın aşılanmasını öncelikle 

bizler istiyoruz ancak sistemsel  lojis-
tik eksiklikler giderilmeden plansız 
aşı çalışması yürütmek uygulamada 

ciddi sorunlar yaratıyor” dedi

Ümraniye halkına 
müjde verdi 
GÖREVE geldiği 2019 yılından bu 
yana her fırsatta Ümraniyeli komşula-
rıyla bir araya gelen; onların talep ve 
şikâyetlerini dinleyen Başkan İsmet 
Yıldırım; bu kez de Hekimbaşı mahalle 
sakinleriyle buluştu. Başkan İsmet Yıl-
dırım, Hekimbaşı Mahalle sakinlerine 
ulaşım ağının daha da kolay ve rahat 
olması için metro yapılacağının müj-
desini verdi. Ayrıca Türkiye’ye örnek 
teşkil edecek olan ve insanların hem 
kapalı alanda hem de açık alanda ra-
hatça spor yapabileceği ‘Spor Kö-
yü’nün ve mahallede bulunan 
Ümraniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz 
Kurumu’nun kaldırılarak yerine Adalet 
Sarayı’nın yapılacağının da müjdesini 
verdi. Yapılacak olan yatırımlarla ma-
hallenin değerine değer katılacağını da 
belirten Başkan İsmet Yıldırım, ma-
halle sakinlerine “Değerlenen arazileri-
nizi sakın satmayın” diyerek de 
tavsiyede bulundu. 

Ümraniye’miz depreme hazır 

Öte yandan toplantının yapıldığı es-
nada İstanbul’da 3,9 büyüklüğünde 
meydana gelen deprem dolayısıyla 
ufak çaplı bir panik yaşanırken, açık 
alanda yapılan görüşmenin ardından 
Başkan Yıldırım, “Ümraniye’miz dep-
reme hazır bir ilçedir. Çalışmalarımızı 
aralıksız bir şekilde devam ettiriyoruz. 
Depremin ne zaman, hangi büyüklükte 
geleceğini bilemeyiz. Bu sebeple de bi-
linçli ve hazır olmalıyız. Bir kez daha 
hepimize geçmiş olsun. Rabbim, ülke-
mizi her türlü doğal afetten korusun” 
şeklinde konuştu. 
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Plansız bir aşı  
çalışması var 

 İsmet Yıldırım


