
İYİ Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Ankara Milletvekili

Koray Aydın, Beylikdüzü'ne adeta 
çıkarma yaptı. Beylikdüzü Belediye
Başkanı Mehmet Murat Çalık'ı 
ziyaret eden ardından da ilçedeki 
vatandaş ve esnafla bir araya gelen
Aydın, “Biz ne olursa olsun sizlerin
yanınızda olacağız” mesajı verdi. İYİ
Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı Erol
Karapınar'ın da yer aldığı ziyaretlerde
vatandaşın sorunlarını dinleyen
Aydın, “Beylikdüzü'nde vatandaşları-
mızın isteklerini, taleplerini dinledik.
Esnafımızla bir araya geldik. İYİ Parti
iktidarı için çalışmaya devam 
edeceğiz” dedi.
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CHP İstanbul Milletvekili Sera Ka-
dıgil, partisinden istifa ederek, Tür-

kiye İşçi Partisi'ne (TİP) katıldığını açıkladı.
Kadıgil, “Ben bugün itibarıyla, inandığım

değerleri açıkça ve yüksek
sesle savunmak için, bu
düzeni biraz düzeltmeye
değil, tümden değiştir-
meye çalışmak için, dünya
görüşüme daha yakın
gördüğüm bir partiye,
Türkiye İşçi Partisi’ne ka-
tılıyorum” dedi. I SAYFA 7
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BEYLİKDÜZÜ’NE ÇIKARMA

Her zaman sizin
yanınızda olacağız

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

Esenyurt Belediye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt, CHP

İlçe Başkanlığı tarafından 23 Hazi-
ran'ın 2’nci yıl dönümünde “2 Yıl
Sonra Aynı Yerde” mottosu ile düzen-
lenen toplantıya katıldı. İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi’nde de Esenyurt’ta
da 2 yıl içinde büyük özverilerle çalışıl-
dığını ifade eden Bozkurt, “Henüz
yapmamız gereken işlerin çok önemli
bir bölümümü içinde bulunduğumuz
kısıtlamalardan dolayı yapamadık
ama bütün kısıtlamalara rağmen geç-
miş yıllardan çok daha güzel hizmet-
lere imza attık” dedi. I SAYFA 4
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GEÇMİŞTEN DAHA İYİYİZ

Esenyurt’ta özverili
bir çalışma yapılıyor

GÜNlÜk SiYaSi GaZete

Kadıköy’deki Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı, 7 Temmuz’da özelleştirme ihalesine çıkıyor. Marinanın 
40 yıllık işletme hakkının verileceği ihaleye Kadıköy Belediyesi de katılacak. Kadıköy Belediye Başkanı
Şerdil Dara Odabaşı, “Belediye olarak marinanın işletmesinin bize devredilmesini istedik ama yanıt
alamadık. Biz buraya 1 metrekare dahi beton dökülmesine izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı

Avukat Feyza Altun, 7 yaşından 12 yaşına kadar N.Ç. isimli 
bir akrabası tarafından istismara uğradığını Twitter’dan 
paylaştı. Elinde şahsın itiraflarına dair ses kayıtları olduğunu
ifade eden Altun, “Ses kaydını burada yayınlayacağım. Aman
sanılmasın unuttum, adli tıp raporunu bekliyorum” dedi

Başakşehir’de
temeller atıldı

Kadıköy Belediye Başkanı
Şerdil Dara Odabaşı, 2011

yılından beri özelleştirme kapsa-
mında olan Fenerbahçe-Kalamış
Yat Limanı'ndaki gelişmeler hak-
kında bilgi verdi. Özelleştirme 
İdaresi'nin 7 Temmuz'da marinanın
40 yıllık işletme hakkını vermek
üzere özelleştirme ihalesine çıkaca-
ğını hatırlatan Odabaşı, “Biz 

Kadıköylüler adına bir metrekare
beton yapmadan marina olarak 
işletmek istiyoruz. Yenilenmesi gere-
kiyorsa yenileyelim. Bazı alanları 
kamuya açalım.Ankara'da oturduk-
ları koltuktan Kadıköy'ü yönetemez-
ler. Böyle bir şeye müsaade
edemeyiz. Bu yüzden şimdi ihaleye
gireceğiz. Biz buraya 1 metrekare
dahi beton döktürmeyeceğiz” dedi.
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KADIKÖY, ANKARA’DAN YÖNETiLEMEZ

Konuyla ilgili yetkili kişilere
ulaşamadıklarını da aktaran

Odabaşı, “Özelleştirme İdaresi 
Başkanı desin ki ‘Biz buraya 40-50
bin metrekare inşaat yapmayaca-
ğız.Marinayı genişletmek için 
Kalamış Parkı'nın bir bölümüne el
koymayacağız.' Arıyoruz telefonları-
mıza da çıkmıyorlar. Daha önce
iptal edilen planlara göre marinayı

genişletmek için Kalamış Parkı'nın
bir bölümüne giriliyor. Otel yok 
diyorlar, peki o zaman Kalamış 
yelken kulübünün arazisini niye
özelleştirme kapsamına aldınız?
Oraya ne yapacaklarını açıklamıyor-
lar. Marinalara çökme gibi bir 
kavram var Türkiye'de. Biz bu mari-
naya çökmelerine izin vermeyeceğiz.
Bunu bilsinler” diye konuştu. 
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MARiNAYA ÇÖKMELERiNE iZiN VERMEYiZ
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Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, AK Parti İl

Danışma Toplantısı'nda açıklama
yaptı. Muhalefetin erken seçim
çağrılarını kesin bir dille reddeden
Erdoğan, “Hayatları yalan, yatı-
yorlar kalkıyorlar ne diyorlar erken
seçim, nereden çıktı bu ya! Seçi-
min tarihi belli: Haziran 2023. 

Boşuna çabalamayın... Gençler
şunu unutmayın; 20 yıl öncesinin 
Türkiye'si ile veya Hatay'ı ile bugü-
nün Hatay'ı karşılaştırdığınızda,
bugünkü gençler bilmez. Onlara
anlatacaksınız. Z kuşağı falan 
diyorlar ya bunlara anlatacaksınız,
bilmezler. Onlara bunları hatırlata-
caksınız” diye konuştu. I SAYFA 10
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ERKEN SECiM 
OLMAYACAK!

KADIKoY’E BEToN
DoKTuRMEYIZ!

5 YIL BOYUNCA
TACiZE UĞRADI!

Cumhurbaşkanı
Erdoğan, 2023

seçimlerinin
zamanında
yapılacağını 

belirterek “Hayatları
yalan, yatıyorlar

kalkıyorlar ne 
diyorlar? Erken

seçim. Nereden çıktı 
bu ya! Seçimin

tarihi belli. Haziran
2023. Boşuna

çabalamayın” dedi

HAYATLARI YALAN İzmir'de konuşan CHP
Lideri Kemal Kılıçda-

roğlu, konuşmasını dinleyen
gençlerden oy istedi. Kılıçda-
roğlu, “Bütün kuşaklardan oy
istiyorum. Özellikle siz gençler-
den, Z kuşağından oy istiyorum.
83 milyonu seviyo-
rum. 83 milyona
hizmet edeceğim.

En büyük hedefim en büyük ar-
zumdur. Gençlerin 'Acaba yurt
dışına mı gideyim' diye kaygıları
oluyor. Millet İttifakı'nda göre-
ceksiniz ilk 6 ayda çok şey deği-
şecek. Ampulü patlatacağız,
güneş doğacak” dedi. I SAYFA 7
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CHP’den istifa
edip TİP’e geçti

Z KUŞAGINDAN
OY iSTiYORUM!
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Odabaşı, Kalamış'a sahip çıkmak için ses çıkarmaya devam edeceklerini de söyleyerek kamuoyu oluşturmak için 
“Kalamış Bizim” kampanyası başlatacaklarını duyurdu. Odabaşı “ Billboardlardan, sosyal medyada Kalamış'ın Kadıköylülere
ait olduğunu İstanbullulara ait olduğunu anlatacağız. Kamuoyu özelleştirilirse nasıl olacağını göstereceğiz” dedi.

Büyükçekmece Belediye Baş-
kanı Dr. Hasan Akgün, Katarlı

gençlerin sınavsız bir şekilde Türki-
ye'de; tıp ve diş hekimliği fakültesi
gibi bölümlerde öğrenim görebile-
ceği yönündeki haberler üzerinden
iktidarı eleştrdi. Mustafa Kemal Ata-
türk'ten de alıntı yapan Akgün, “Bir
kez daha Gazi Mustafa Kemal'in
sözü, kendini hatırlattı bize.. “Biz her
şeyi gençliğe bırakacağız... Geleceğin
ümidi, ışıklı çi-
çekleri onlardır.
Bütün ümidim
gençliktedir.”
Sizlere güveni-
yorum, sizlere
inanıyorum.
YKS'de başarı-
lar çocuklar”
mesajını 
paylaştı.
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KATAR GÖNDERMESİ

Atatürk’ün sözleri
ile mesaj gönderdi

Hasan Akgün

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
aşılama yaşının 18'e düştüğünü

açıklamıştı. 18 yaşındakiler bugün
itibarıyla randevu alarak hastanelere
gitti. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir
Hastanesi'ne aşıya gelen 23 yaşındaki
Dicle Yaliç, “Son ana kadar bekliyor-
dum. Şu anda kendimi çok mutlu 
hissediyorum. Bu hakka sahip 
olduğumuz için gerçekten çok güzel
günlerin
yakın oldu-
ğuna inanı-
yorum.
Planlarım
için en büyük
engel aşıydı.
Şu anda en-
geller kalktı”
dedi. I SAYFA 5
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AŞI SÜRECİ HIZLANDI

18 yaşındakiler de
aşı olmaya başladı

Avcılar Belediye Başkanı 
Av. Turan Hançerli, Edirne'nin

Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem
Becan ile birlikte Çorlu'daki tren 
kazasında hayatını kaybedenler için 
bir anıt yapacaklarını söyledi. 
Hançerli, “Adalet için biz her zaman
ses çıkarırız. Bugüne kadar da adalet
arayışlarında her zaman yanlarında
olduğum Çorlulu ailelerin yine ya-
nında olacağım. Yapacağımız anıt ile

beraber hak,
hukuk ve adalet
arayışımızı 
simgeleyecek ve
orada kaybettiği-
miz canlarımızın
adını sonsuza
kadar yaşatmış
olacağız” 
şeklinde 
konuştu.
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ÇORLU’YU UNUTMADI

Adalet için
ses çıkarırız

Turan Hançerli

Çatalca Belediye Başkanı
Mesut Üner, tarihi Edirne 

Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi 
güreşçilerle birlikte yemekte buluştu.
Çatalcalı güreşçilerin kendileri için
büyük bir övünç kaynağı olduğunu
anlatan Üner, “Son dönemde Çatalca
Belediyespor’umuzun sporcu gençleri
gerek Milli Takımlara seçilmeleriyle
gerekse Antalya ve Bursa’daki yağlı
güreşlerde gösterdikleri başarılarla he-
pimizin gururu oldular. İnanıyoruz ki
bu başarılarını Tarihi Edirne Kırkpı-
nar Güreşlerinde de gösterecekler. 
Çatalca’mızın gençleriyle gurur 
duyuyoruz” dedi.
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GÜREŞÇİLERE ÖVGÜ

Çatalcalı gençler
gurur kaynağımız

Avukat ve aktivist Feyza Altun, sosyal
medya hesabından yayınladığı bir dizi

tweetle çocuk yaşta uğradığı istismarı ifşa etti.
N.Ç. isimli akrabası tarafından 7 yaşından 
12 yaşına kadar istismara uğradığını anlatan
Altun, elinde istismarın itiraf edildiği ses 
kayıtlarının da olduğunu ifade etti. Altun,
“Beni çocukken istismar eden akrabam N.Ç.
(Ne zaman adımı açıkça yazacak diye uykula-

rın kaçsın çünkü yazacağım). Ses kaydında 
itiraf edip “Ben çocuktum (19) cahildim ama
sen (7) de beni severdin” dediğinde deliye
dönmüştüm. Sonra onun kız kardeşleri ablam
dediğim insanlar benim o yaşta ona sarıldı-
ğım fotoları bulup dava hazırlığı yapmışlar.
Bir tanesi de bilinçli anne takılıyor kızıyla
bloglar falan ama bilinçten zerre eser yok”
dedi. I SAYFA 9
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UYKULARINI KAÇIRACAĞIM

iBB, VAPUR iÇiN
DEVREYE GiRDi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Koç
Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, 2011

yılında yapılan bir mukaveleyle Rahmi M. Koç
Müzesi’ne devredilen tarihi Fenerbahçe Vapuru
için yeni protokol imzaladı. Uzatılan protokol
uyarınca 1952 yılında, İskoçya’nın Glasgow 
şehrinde üretilen ve 2011’e kadar toplu ulaşım
hizmetlerinde kullanılan vapur, Haliç Tersane-
si’nde bakıma alınacak. I SAYFA 8
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Yarı olimpik yüzme havuzu ve
sanat atölyeleri ile hizmet 

verecek olan Başakşehir Kültür ve
Yaşam Parkı’nın temeli, geniş bir 
katılım eşliğinde atıldı. I SAYFA 9
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Feyza Altun, sürecin
sonuna kadar takip
edeceğini anlattı.

Recep
Tayyip
Erdoğan

Kemal
Kılıçdaroğlu

Sera Kadıgil

Şerdil
Dara
Odabaşı



K işilik, genetik faktörlerin yanı sıra
çocukluk ve gençlik dönemindeki
sosyal çevrenin de etkisiyle oluşu-

yor. Son dönemlerde sıkça duymaya başla-
dığımız “Narsistik kişilik bozukluğu” ise
empati eksikliği, benmerkezcilik ve abartılı
bir öz-önem duygusu ile ifade ediliyor. Nar-
sist (özsevici) kişilik bozukluğu, ergenlik ve
erken yetişkinlik dönemlerinde ortaya çıka-
rak, sadece kişinin kendi hayatını değil iliş-
kide olduğu insanların hayatını da olumsuz
etkileyebiliyor. Son yıllarda gençlerin sadece
sosyal medyayı iletişim aracı olarak kullan-
ması ile dijital oyun bağımlılığının narsist
eğilimlere yol açtığı düşünülüyor. Memorial
Hastanesi Psikoloji Bölümü’nden Uzm.
Klinik Psk. Hande Taştekin, narsistik kişilik
bozukluğu ile ilgili bilgi verdi. 

Kişilik bozukluğu 
ergenlikte başlıyor

Kişilik, kişinin kendisini ve çevresini algı-
lama seviyesi ile ilişki kurma biçimi ve dü-
şünceleriyle ilgilidir.  Ergenlik ve gençlik
döneminde başlayan ve uzun süre devam
eden; aile, iş ve sosyal çevresinde sorunlara
neden olan davranış ve uyum bozuklukları-
dır. Kadınları ve erkekleri eşit oranda etkile-
yen bu sorunun birçok çeşidi
bulunmaktadır. Kişilik bozuklukları, psiko-
lojik sorunların ortaya çıkmasına da neden
olmaktadır. 

Kendilerini üstün görürler

Narsisizm, toplumdaki bazı bireylerin yük-
seltilmiş özgüven ile kendilerini sürekli diğer
insanlardan üstün görmesiyle ortaya çıkan
bir kişilik bozukluğudur. Diğer insanlara
göre kendilerini üstün görürler. Ancak bu
özelliklere sahip olan tüm insanlarda kişilik
bozukluğu olmayabilir. Narsistik kişilik bo-

zukluğu taşıyan bireylerin çoğunluğu yük-
seltilmiş özgüven ve kendilerine besledikleri
çarpıtılmış hayranlık ile yaşamlarını sürdü-
rür. Bu insanlar çevrelerinden de aynı şe-
kilde hissettikleri bu duyguların
çoğaltılmasını beklerler. Çoğunlukla ben-
merkezci kişilik özellikleri ile beraber empati
yoksunluğu, kişiliği fazlasıyla büyütme
(abartma), başarıya ve güce bağımlı davra-
nışlarla kendilerini belli ederler.  

Narsistik kişilik 
bozukluğunun belirtileri 

Narsistik kişilik bozukluğu olan kişiler;
Kendini eleştirilerin üstünde görür.
Manipüle edici davranışlar sergiler.
Diğer bireyleri kendi kazanımları için
kullanır.
Kendisiyle aynı statüye sahip insanlarla ar-
kadaşlık kurmak ister. 
Fakat bu gerçekleştiğinde bile önde olma
dürtüsü ile çevresiyle yarış halinde olur.
Kendi yetenek ve başarılarını abartıp, üstün
görür.
Sürekli haklı çıkacağı ortamları yaratıp
onaylanmak ister.
Sürekli övgü bekler ve bunun için baskı or-
tamı kurar.
Diğer insanları kendinden daha yeteneksiz,
daha başarısız, daha az zeki ve daha az
güzel bulur.
İnsanların kendine hizmet etme duru-
munda olduklarını varsayar.
Kendisini toplumun parçası olarak görse de
bu toplumun içerisinde özel muameleyi hak
ettiğini düşünüp, o toplumun en üstündeki
kişi olduğunu iddia eder.
Başkaları üzerinden var olur.
Genellikle bu bozukluğun temelinde çocuk-
lukta yaşanılan değersizlik ve sevgisizlik gibi
kavramlar vardır.
Ne kadar dışarıya özgüven sahibi gözükse
de, içinde kendine güven kavramı kırılgandır
ve bunu göstermek en büyük korkusudur. 

Suçu başkalarında bulur

Narsistik kişilik bozukluğu olanlar, sorun
yaratan davranışlarını değiştirme konu-
sunda aşırı dirençlidir. Narsist kişilik bozuk-
luğu olanlar, suçu başkalarında bulma
konusunda profesyoneldirler. En küçük
eleştiri bile anlaşmazlığa, çatışmaya ve sal-
dırgan davranışa dönüşebilir. Narsistik kişi-
lik bozukluk, toplumun bütün kesimlerinde
her yaştan insanda görülebilmektedir. Top-
lum içerisinde görülme oranları ise DSM-
IV’ e göre % 6,2 olarak ifade edilmiştir.
Yapılan araştırmalarda narsistik kişilik bo-
zukluğunun kadınlara göre erkeklerde daha
yaygın görüldüğü belirlenmiştir. 

Yakın çevresine göre 
mükemmeldirler

Yakın ilişkilerinde ve özellikle arkadaşları ta-
rafından ‘narsist’ bireyler başta mükemmel
gözükür. Sevilen, başarılı, övülen bir kişilik
yapısı sergiler. Fakat sevgiyi genellikle mani-
pülatif davranışlar ile almaya çalışır. Başa-
rıda üstün bir hırs ve başarısızlık anında ise
suçlama davranışlarıyla ön plana çıkarlar.
Bu sorunu yaşayan kişiler genellikle aile ve
evlilik konusunda karşısındaki insana de-
ğersizlik, yetersizlik gibi kavramları yükler ve

kişiyi yalnızlaştırma politikasını kurarak üs-
tünlük sağlamaya çalışır. 

Pişmanlık bir zayıflık göstergesidir

Genellikle ilişkilerini emir ve komuta siste-
mine göre yürütmeye çalışır. Bunun dışına
çıkıldığında öfkelenir ve agresif, pasif agresif
davranışlar sergiler. Karşısındaki kişinin ha-
yatı onu ilgilendirmez. Eğer ilgi gösteriyor
ise genellikle bunu rütinsel gereklilik olarak
gördüğü için yapar. Toplamda bütün ilişki-
sel boyutlar değerlendirildiğinde bu tip in-
sanlar benmerkezci yapıdadır. Onlara göre
pişmanlık bir zayıflık göstergesidir. Ancak
nadiren de olsa hayatlarının bazı dönemle-
rinde pişmanlık yaşarlar. Pişmanlık yaşadık-
ları fark edildiğinde ise genelde kendilerini
dışa kapatırlar.

Görünüşlerine önem verirler

Bu kişilik bozukluğunun tanısı ancak
uzman bir klinik psikolog ya da psikiyatrist
tarafından konulur. Kişinin mükemmeli-
yetçi, üstün başarılı yapısı, hatasız olma ar-
zusu ve hatayı kabul etmeme davranışları,
empati kuramaması, görünüşüne çok
büyük önem vermesi ve dikkat çekici olma
arzusu, sürekli çevresini eleştirmesinden do-
layı ilişkilerinde yaşadığı zorlanmalar ve
bunun sonucunda işlevsellik alanlarında
bozulmaların meydana gelmesi tanı koy-
mada yardımcı olmaktadır.

Temelinde güvensizlik duygusu var

Narsistik kişilik bozukluğu olanlar ge-

nellikle çocukluk dönemlerinde yaşadık-
ları sevgisizlik ve değersizlik duygularını
barındırırlar ve her ne kadar aşırı özgü-
venli görünse de bu aşırı özgüvenin te-
melinde güvensizlik duygusu vardır.
Preston Ni, “ Pek çok narsist küçük,
basit olaylara hemen üzülür, derinlerde
acı çekmek istemese bile kendini 'çirkin
ördek yavrusu' gibi hisseder” diyerek ko-
nuyu özetlemiştir. Bu tip insanlar bazı
dönemlerde sevgisini abartırken, bazen
de sevdiğini söylediği insanı deyim ye-
rindeyse yerin dibine sokabilir. Özellikle
ilişkinin başında sevgi doluyken, za-
manla ilişkinin seyrini değiştirerek acı-
masız ve kibirli bir insan oluverirler. 

Uzun süreli psikoterapi tedavisi

Genellikle ilaçla tedavi edilmesi müm-
kün gözükmeyen bir bozukluktur. Nar-
sistik kişilik bozukluğu yaşayan bireyler
tedaviye dirençlidir. Bu yüzden tedavi
uzun süreli psikoterapi yöntemiyle
uzman bir klinik psikolog tarafından ele
alınmalıdır. Terapi yöntemlerinde sık-
lıkla bilişsel davranışçı terapi kullanılır.
Terapistlerin en çok zorlandığı hastalık
grubudur. Narsistik kişilik bozukluğu
olanların iyileşmesi uzun bir terapi süre-
cine bağlıdır. Ancak kişilik bozukluğu
nedeniyle ortaya çıkan kaygı bozukluğu
ve depresyon için ilaçlar verilmektedir.
İlaçlar sayesinde kişilik bozukluğunun
diğer sorunlara bağlı olarak büyümesi
engellenebilmektedir.  
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Hanımlar bu
habere dikkat!

Birçok kadının vücudunda varlığından bile
haberdar olmadığı yumurtalık kistleri kasık ve
karın ağrısı, bulantı gibi şikayetlerle kendini

belli edebiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Op. Dr. Aşkın Evren Güler konu hakkında önemli bilgi-
ler verdi. Kistler, etrafı kist duvarı adı verilen doku ile
çevrili, sıvı ya da sert oluşumlar içeren, değişik boyutlar-
daki, çoğu iyi huylu (benign) kitlelerdir.

Belirtileri nelerdir?

Yumurtalık kistleri sıklıkla bulgu vermezler. Genellikle
rutin kontroller esnasında tespit edilirler. Enfeksiyon
hali, büyüme, kistin patlaması, torsiyon denilen bur-
kulma gibi durumlarda şikayetler ortaya çıkmaya başlar.
Bu şikayetler kişiden kişiye değişmekle beraber sıklıkla; 
Karın ve kasık ağrısı,
Karında şişlik,
Adet düzensizlikleri,
Kısırlık,
Kanama,
Basıya bağlı olarak idrar ve büyük tuvalet alışkanlıkla-
rında değişiklikler gibi sorunlarla karşıma çıkabilirler.

En sık kimlerde görülür ?

Yumurtalık (over) kistlerinin çok büyük kısmı (%80-85)
yumurtalık (over) kist iyi huylu denilen benign karak-
terde kistlerdir. Yine büyük kısmı, üreme çağında olan
20-44 yaş arası kadın grubunda görülür. Menopoz dö-
neminde teşhis edilen kistik yapılar iyi huylu kist coğraf-
yasından biraz uzak olurlar ve daha dikkatlice, yakinen
takip edilmelidirler. 

Barbaros geri
dönüş yaptı

Memorial 
Hastanesi
Psikoloji
Bölümü’nden
Uzm. Klinik
Psk. Hande
Taştekin, 
narsistik 
kişilik
bozukluğu ile
ilgili bilgi 
verdi

Narsist bir insana karşı davranış sınır-
ları belirgin hale getirilmelidir. Duygu-
sal ve psikolojik anlamda bütün
manipülatif davranışları sınırlandırıl-
malı ve izin verilmemeli. Onu kay-
betme korkusu ile yaklaşıldığı
gösterilmemeli ve hissettirilmemeli.
Eğer kişiyi kaybetme korkunuz varsa
altında yatan neden de belirlenmeli.
Narsist bir insanın karşısında suçluluk,
değersizlik, yetersizlik gibi duygulara
kapılmamalıyız. Narsist kişiliğin ego-
sunu besleyici görev edinilmemeli.
Onu değiştirme ve düzeltme çabasına
girilmemeli. Narsist bir insana karşı
olumlu ya da olumsuz hissedilen duy-
gular net bir şekilde ifade edilmelidir.

Narsistlere
nasıl
davranılır?

sünnet için en uygun yaş
Çocuklarda sünnetin 0-6 ay arasında yapılması gerektiğini vurgulayan uzmanlar,
bu zaman diliminde yapılamıyorsa 6 yaştan sonraya bırakılmasını öneriyor

ÜskÜdar Üniversitesi NP Feneryolu
Tıp Merkezi’nden Uzman Klinik Psiko-
log Seda Aydoğdu, sünnet konusunda

bilgi verdi ve tavsiyelerde bulundu. Çocuklarda
sünnetin 0-6 ay arasında yapılması gerektiğini
vurgulayan Uzman Klinik Psikolog Seda Ay-
doğdu, “Bu zaman diliminde yapılmıyorsa 6 yaş-
tan sonra yapılmasını öneriyoruz. Ailelere
özellikle 3-6 yaş arasında çocuklarını sünnet ettir-
memelerini, özel ve acil bir sağlık durumu yoksa
bu yaş diliminin öncesinde veya sonrasında yapıl-
masını tavsiye ediyoruz.” dedi. Seda Aydoğdu, 3 -
6 yaş aralığının çocukların cinsel kimliklerinin ge-
lişmeye başladığı bir dönem olduğunu kaydede-
rek “Bu dönem, çocukların kendi ve diğerlerinin
cinsiyetlerini, cinsel kimliklerini anlamaya başla-
dıkları bir dönem. Hassas bir süreç olan 3-6 yaş
döneminde çocuk kendi cinsiyetiyle aynı olan ebe-
veyniyle özdeşim kurmaya başladığı, onu örnek
almaya ve taklit etmeye başladığı için sünnet edil-
menin 6 yaştan sonra olmasını öneriyoruz.” dedi.

Çocuğun kaygısı artabiliyor

Uzman Klinik Psikolog Seda Aydoğdu, ‘Bizim
kültürümüzde küçük çocuk yaşının biraz büyü-
mesi beklenerek büyük çocukla birlikte sünnet
ediliyor.’ dedi ve sözlerine şöyle devam etti: “Aile-

lerin ‘ikisinin düğününü bir yaparız’ şeklinde ta-
lepleri olabiliyor. Eğer çocuklar arasındaki yaş
farkı 1’den fazlaysa lütfen bekletmeyelim. Gere-
kirse ikisi farklı zamanda sünnet edilebilir. Büyük
olan çocuğun algıları, farkındalığı daha açık ve

yüksek olduğu için kendisini bekleyen süreci dü-
şündükçe kaygılanabiliyor. Bu nedenle de bazı
davranışları daha geriye, daha bebeksi olmaya
doğru gidebiliyor. Bu kaygıyı ve korkuyu yönet-
mekte sorun yaşadığı için çocuklara yüklenmek
pek doğru bir davranış değil. Eğer çocuk hazırsa,
bu süreç kendisiyle paylaşılabiliyorsa, doktoruyla
birlikte bu süreci yönetilebildiyse, çocuk da süreç
hakkında fikrini beyan edebiliyorsa, gerekirse ta-
rihi kendisi belirleyebiliyorsa sünnet ettirilip,
küçük olan çocuk da büyüdüğü zaman tekrar
aynı süreç onunla birlikte baştan alınabilmeli.”

Aileler söylemlerine dikkat etmeli

Sünnet sürecinin aslında bu karar alınmaya baş-
landığı andan itibaren çocuğa anlatılması gerekti-
ğini ifade eden Uzman Klinik Psikolog Seda
Aydoğdu sözlerini şöyle sürdürdü: “Sünnetin
neden olması gerektiği, nasıl bir prosedürünün
olacağı ve canının ne kadar acıyacağı çocuğa ke-
sinlikle anlatılmalı. 3-6 yaş dönemindeki çocukla-
rın kaygılarını ve korkularını artıran söylemlerden
uzak durulmalıdır. Bu söylemlerden dolayı kaygı
ve korkular ciddi boyutlara ulaşabiliyor. ‘Hiç
canın acımayacak, oldu bitti hiç anlamayacaksın’
denmesi de yanlış çünkü bunlar gerçekçi 
söylemler değil.”

BarBaros geçtiğimiz ay yayınladığı Barış
Manço klasiği “Evelallah” şarkısı ile dinleyici-
lerden tam not aldı. Söz Müziği Barış Man-

ço’ya, düzenlemesi Volga Tamöz ait “Evelallah” kısa
sürede radyolarda en fazla çalınan şarkılardan biri ha-
line gelirken, Barbaros şarkı ile ilgili “Katıldığım her
yayın sonrası iyi ki bu şarkıyı tekrar seslendirmişsiniz,
sesinize çok yakışmış gibi yorumlar alıyorum. Barış
Manço’nun şarkısını günümüzdeki genç dinleyicilerle
tekrar buluşturmak bana gurur verdi” diyor. Yaz ayları
içinde söz ve müziği Sadettin Dayıoğlu, düzenlemesi
Sabi Saltıel'e ait yeni bir şarkı ile dinleyicilerle buluşacak
olan sanatçı, ayrıca 2021 yazı içinde Balkanların en
önemli seslerinden Lena Kovacevic ile bir düet yapmaya
da hazırlanıyor.  Pandemi nedeniyle gerçekleştiremediği
Dario Moreno Senfonik Projesi’nin hazırlıklarına da hız
veren Barbaros, Dario Moreno şarkılarını orijinal dille-
rinde ve senfoni orkestrası eşliğinde İzmir’den başlaya-
rak gerçekleştireceği turne ile Avrupa’ya taşıyacak. 
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OLAY, geçtiğimiz Çarşamba günü 
Küçükçekmece Sefaköy’deki 
bir kuyumcuda meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, Rus uyruklu bir 
kişi Volkan Dinçler’in sahibi olduğu 
kuyumcu dükkânında güven kazanmak 
için bir kaç gün süreyle döviz alımları 
yaptı. Dolandırıcının dükkâna üçüncü kez 
geldiğinde 60 bin Dolar ile 20 bin Euro 
alacağını ifade etmesi üzerine Volkan 
Dinçler ertesi güne dövizleri hazırlayarak 
dükkânına getirdi. Çarşamba günü 
dükkâna gelen Rus uyruklu dolandırıcı, 
Volkan Dinçler’den aldığı dövizleri 
saydıktan sonra beyaz zarflara koyarak 
yanında bulunan çantalarıyla uzun süre 
uğraştı. Bir yandan kuyumcuyla konuşan 
dolandırıcı, kuyumcunun hazırladığı para 
dolu zarfları çantasına koydu. Çantanın 
farklı bir bölmesinden de üst kısmı 
gerçek döviz iç kısımlarında ise kâğıtlar 
olan desteler olan zarfları çıkarıp tekrar 
masaya koydu. Yanında getirdiği diğer 
boş çantaya kâğıt parçalarının olduğu 
desteleri yerleştirip masaya bırakan 
dolandırıcı, bankadan para çekme 
bahanesiyle kuyumcudan çıkıp yaklaşık 
800 bin lira ile kayıplara karıştı. Aradan 
geçen bir saatin ardından durumdan 
şüphelenen Volkan Dinçler ve yanında 
bulunan ailesi dolandırıcının bıraktığı 
çantayı açtı. İçindeki zarfların açılıp kağıt 
parçalarının ortaya çıkmasının ardından 
şoke olan dükkan sahipleri kısa süren 
şaşkınlığın ardından durumu hemen polise 
haber verdi. Polisin şüpheliyi yakalama 
çalışmaları devam ediyor.

Büyük ihtimalle çete işi
Yaşadığı olayı anlatan kuyumcu 

Volkan Dinçler, “30 senedir kuyumculukla 
uğraşıyorum. Bunca senedir hayatımda 
ilk defa başıma böyle bir şey geldi. 
Dükkanımızı 3 gündür Rus azerisi bir 
müşteri geliyor. İlk başta 3 bin dolar, 5 bin 
dolar, 9 bin dolar alışveriş yaptı. Sonra 
benden 60 bin dolar 20 bin Euro istediğin 
söyledi. Ben de o parayı temin ettim 
getirdim. Buraya iki çanta ile geldi. Daha 
önceden kendi hazırladığı ön banknotu 100 
dolar gerisi kâğıt olan banknotlarla gelmiş. 
Biz orijinal dolarları teslim ettik, kendisi el 
çabukluğu ile parayı yer değiştiriyor. Biz 
de zarfın içinde para olduğunu görüyoruz. 
Çantayı bize teslim edip bankaya para 
çekip geleyim diyor. Bir saat boyunca 
gelmiyor, biz çantayı açıyoruz kâğıtlar 
ortaya çıkıyor. Çok mağduruz, devlet 
büyüklerimizden bu işe el atmasını rica 
ediyoruz. Devletimize ve emniyetimize 
güveniyoruz. 800 bin lira kaybımız var. Bu 
büyük ihtimalle çete işi, organize iş bunlar. 
Kuyumculara dadanmışlar” dedi. - DHA

Küçükçekmece’de Rus uyruklu bir kişi kuyumcudan alıp zarfa koyduğu yaklaşık 800 bin lira değerindeki dövizi el çabukluğu 
ile içinde kâğıt destelerin olduğu başka zarflarla değiştirdi. Kuyumcunun dolandırıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

KUYUMCUDA VURGUN!  

POLİS ekipleri, önceki gün 
Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi Bosna 
Bulvarı’ndaki ATM’den bir kişinin 
sürekli para çekip yatırdığı yönünde 
ihbar aldı.  İhbar üzerine harekete 
geçen ekipler, ATM’nin bulunduğu 
adresin çevresinde bekleyerek,  gelen 
kişileri takibe aldı. Polisler, ATM’den 
para çeken F.S. (29) isimli kişiden 
şüphelenerek müdahale etti. Ekipler 

şüphelinin üzerinde yaptıkları 
aramada,  yasa dışı bahisten temin 
edildiği düşünülen 4 bin 900 lira buldu. 
Polis ekiplerince yapılan kapsamlı 
araştırmada F.S.’nin bir cep telefonu 
uygulaması üzerinden yasa dışı bahis 
oynadığı belirlendi. “7258 Sayılı Kanuna 
Muhalefet” suçundan hakkında işlem 
yapılan F.S. adli makamlarca serbest 
bırakıldı. - DHA

Sultanbeyli’de yasa dışı bahis gözaltısı
Sultanbeyli’de yasa 

dışı bahisten elde 
ettiği parayı ATM’ye 

yatırmaya çalışan ktişi 
gözaltına alındı.

HIRSIZLIK eylemini 
gerçekleştirdiği belirlenen Turgut 
K. ile yanındaki kişi tutuklandı. 
Ele geçirilen paralar polis 
merkezinde sergilendi. Güven 
Timleri Şube Müdürlüğü 
Yıldırım Ekipleri, Avcılar 
Gümüşpala Mahallesi 
İskele Caddesi üzerinde 
denetim sırasında 
içindekilerden şüphelendiği 
otomobili durdurdu. Aracı 
kullanan Turgut K.(32) ile 
bir diğer şüpheli kişi araçtan 
indirilerek üst araması yapıldı. 
Turgut K.’nın üzerinden 19 
bin 240 lira para ele geçirildi. 
Bunun üzerine Turgut K.’nın 
kullandığı araç detaylı olarak 
arandı. Aramalarda, siyah poşetler 
içerisinde balya halinde toplamda 
670 bin lira, 10 bin dolar, değişik 
sembollerle süslenmiş altın kolye 
ele geçirildi. Detaylı araştırma 

için araç ve şüpheliler  Avcılar 
Asayiş Büro Amirliği’ne getirildi. 
Kullanılan aracın satışının 17 
Haziran Perşembe günü yapıldığı 
tespit edildi. Hırsızlık olabileceği 
şüphesi ile Polis Bilişim Ağı 

(POLNET) sistemi üzerinden 
yapılan araştırma da 15 Haziran 
Salı günü Beylikdüzü’nde 
bulunan ambalaj fabrikasında 
hırsızlık olduğu şeklinde, şikâyet 
bulunduğu tespit edildi. 
Mağdur kişi Avcılar Asayiş 
Büro Amirliği’ne çağrılarak, 
yapılan görüşmede iş yerinde 
annesine ait valizlerin 
olduğunu, yaklaşık 1  milyon 

lira, 150 bin dolar, 12 adet 
üzerinde pırlanta olan bilezik ve 

3 adet kolyenin çalındığı belirtti. 
Ayrıca, müştekinin semboller 
bulunan kolye olduğunu ifade 
etmesi üzerine gözaltına alınan 
şüphelilerin hırsızlık faili olduğu 
belirlendi. Ekiplerce gözaltına 
alınan Turgut K. ve yanındaki kişi  
Avcılar Asayiş Büro Amirliği’ndeki 
işlemlerinin ardından sevk edildiği 
adli makamlarca tutuklanarak 
cezaevine gönderildi. - DHA

Avcılar’da polis ekipleri şüphe üzerine otomobili durdurunca 2 milyon liralık soygun ortaya çıktı. 
Sürücü Turgut K.’nın üzerinden 19 bin 240 lira ile araçta 2 milyon değerinde para ve kolye ele 
geçiren ekipler, araştırmaları derinleştirince ambalaj fabrikasından hırsızlık yapıldığını belirledi

2 milyon liralık  hırsızlık

Jigolo dolandırıcıları!
Esenyurt’ta jigololuk vaadiyle dolandırıcılık yapan şüphelilere düzenlenen operasyonda 
8 şüpheli gözaltına alındı. 7 şüpheli tutuklanırken, operasyon anları kameralara yansıdı

ESENYURT İlçe 
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 
internette jigolo siteleri kuran 
dolandırıcılık şebekesini 
takibe aldı. Dolandırıcıların, 
siteler üzerinden ilanlar verip 
ağlarına takılan kişileri jigolo 
yapma vaadiyle kandırdıklarını 
belirledi. Ekipler, 2 ayrı 
adrese baskın düzenledi. 
Operasyonda 8 şüpheli 
gözaltına alındı. Adreslerde 
yapılan aramalarda, 26 cep 
telefonu, 18 sim kart, hafıza 
kartı, 8 dizüstü bilgisayar 
ele geçirildi. Esenyurt İlçe 
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 
soruşturmayı daha sonra 
Siber Suçlarla Mücadele 

Şube Müdürlüğü ekiplerine 
devretti. Siber polisinin yaptığı 
incelemelerde, şüphelilerin 
13 bin kişilik veri tabanı 
oluşturduklarını belirledi. 
Şüphelilerin, üye olanlardan, 
üyelik ücreti adı altında beş 
yüz lira ila bin lira arasında 
para alındığını da tespit etti. 
Gözaltına alınan 8 şüpheliden 
1’i adli makamlarca serbest 
bırakılırken, 7’şüpheli çıkarıldığı 
adli makamlarca tutuklanarak 
cezaevine gönderildi. 
Operasyon anları kameraya 
yansırken, ele geçirilen dijital 
materyaller İstanbul Emniyet 
Müdürlüğü’nde sergilendi.

 - DHA

KAĞITHANE’de, aralarında İETT 
otobüsünün de bulunduğu 3 aracın 
karıştığı zincirleme kazada, otobüs 
ve taksi aydınlatma direğine çarptı. 
Kazada şans eseri kimsenin burnu 
dahi kanamazken, trafik yoğunluğu 
oluştu. Kaza, Mehmet Akif Ersoy 
Mahallesi İmrahor Caddesi’nde dün, 
saat 16.45 sıralarında meydana gel-
di. Kazada, şans eseri, sürücüler ve 
yolcuların burnu dahi kanamazken, 
araçlarda hasar oluştu. Kaza sonrası, 
Kağıthane yönünde yoğun trafik mey-
dana geldi. Araçların kaza yerinden 
kaldırılmasının ardından trafik nor-
male döndü. - DHA

ŞANS ESERi
burnu kanamadı

BEYLİKDÜZÜ’nde yankesicilik 
yöntemiyle hırsızlık yapan yabancı 
uyruklu 3 kadından biri yakalandı. 
Kadınların çeşitli alışveriş 
mağazalarında hırsızlık anları 
kameraya yansırken, yakalanan 
kadın tutuklandı. Polis ekipleri, 
28 Ocak ve 23 Haziran tarihleri 
arasında Beylikdüzü’nde yankesicilik 
suretiyle 11 ayrı olayda 9 adet cep 
telefonu, 2 adet çanta ve 2 adet 
cüzdanın çalındığı ihbarını aldı. 
Harekete geçen ekipler, 11 ayrı 
hırsızlığın gerçekleştiği adreslerde 
güvenlik kameralarını incelemeye 
aldı. Görüntüleri inceleyen ekipler, 
hırsızlık olayını gerçekleştiren 
şüphelilerden G.S. (29) isimli 
kadını önceki gün Beylikdüzü İlçesi 
Atatürk Caddesi üzerinde yakaladı. 
Gözaltına alınan G.S., polisteki 
işlemlerinin ardından sevk edildiği 
adli makamlarca tutuklanarak 
cezaevine konuldu.

İSTANBUL Havalimanı’nda 
müşterisini almak için gelen 
turizm firmasına ait VIP minibüste 
çıkan yangın korku dolu anların 
yaşanmasına neden oldu. Bir 
anda alev topuna dönen araç, 
itfaiye ekiplerinin kısa sürede 
müdahalesiyle söndürüldü. O 
anlar ise cep telefonu kameraları 
tarafından kaydedildi. İstanbul 
Havalimanı geliş katında saat 00.30 
sıralarında müşterisini karşılamaya 
gelen VIP minibüsün motorunda 
henüz bilinmeyen bir nedenle 
yangın çıktı. Aracın şoförü son 
anda kendini dışarı atarken, ilk 
müdahaleyi de aracında bulunan 
yangın tüpüyle kendisi yaptı. 
Polis ekipleri yanan aracın olduğu 
bölgeye güvenlik şeridi çekerken,  
çevredekileri uzaklaştırdı. İtfaiye 
ekipleri de kısa sürede yanan aracı 
söndürdü. Yangında can kaybı ya da 
yaralanma olmazken, VIP minibüs 
kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili 
inceleme başlatıldı.

Durduğu yerde 
alev alev yandı

Yankesiciler
kameralarda



E senyurt Belediye Başkanı Kemal
Deniz Bozkurt, CHP İlçe Başkanlığı
tarafından 23 Haziran'ın 2’nci yıl dö-

nümünde “2 Yıl Sonra Aynı Yerde” mottosu
ile düzenlenen toplantıya katıldı. Esenkent
Mahallesi Havana Parkı'nda düzenlenen bu-

luşmaya, CHP İlçe Başkanı Hüseyin Ergin,
CHP Kırklareli Milletvekili Turabi Kayan,
Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP
Sinop İl Başkanı İnan Savaş Yüksel ile İl Baş-
kan Yardımcıları, CHP İstanbul İl Başkan
Yardımcısı Server Gökmen, Esenyurt Bele-
diye Meclis Üyeleri, CHP İlçe Örgütü, Muh-
tarlar Derneği Başkanı Ahmet Kuzgun ve

birçok muhtar katıldı.

Bu görevi yapabilirsiniz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde de Esen-
yurt’ta da 2 yıl içinde büyük özverilerle çalışıl-
dığını ifade eden Başkan Bozkurt, “Henüz
yapmamız gereken işlerin çok önemli bir bö-
lümümü içinde bulunduğumuz kısıtlamalar-

dan dolayı
yapamadık ama
bütün kısıtlama-
lara rağmen geç-
miş yıllardan çok
daha güzel hiz-

metlere imza attık. Bu görevi hakkaniyet ile
yapacağımıza ve bu coğrafyadaki insanların
hak ettiği geleceği alacağına yüzde yüz inanı-
yorum, uygulayarak da görüyorum” dedi.
Esenyurt’ta esnaf ve sivil toplum öğütleri ile
görüşmelerin ardından toplantıya katılan
CHP Kırklareli Milletvekili Turabi Kayan ise
ilçenin kozmopolit yapısına dikkat çekerek,
“Bu güzelliği burada yaşatmak çok güzel”
dedi. Kayan, “Yeni oluşan bir yerleşim yeri,
buraya Türkiye’nin her yerinden insanlar gel-
miş. Her bölgeden insan geldiği için de kimse
burası benim diyemiyor. Buranın herkesin yeri
olması, ayrı bir güzellik” şeklinde konuştu.

ZEHRA çELİK
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Y ağmur altında yürümeyi, cama vuran
damlacıkları izlemeyi, hayaller kur-
mayı ve içimizden seslendirdiğimiz

ayıpmış gibi sevdiğimize söyleyemediğimiz
keşkeleri severiz. Şimşekten, gök gürültü-
sünden, fırtınadan, sert esen rüzgârdan ise
korkarız. 

Bir kısmımız geceyi severiz. Gün içinde
diğerlerinin soğukta, sıcakta çalıştıkları
anda uyumayı marifet biliriz. Gecenin gize-
minde türlü uğraşlara gireriz. Böyle olunca
da doğanın muhteşem uyanışını göremeyiz.
Ancak karanlıktan da korkarız. 

İğne olmaktan korkarız, AŞI olmayıp her-
kesi tehlikeye atarız. Allah’ın verdiği bedeni
beğenmez, Cerrahın estetik için yaptığı iğ-
neye koşarız.  

İnananlar olarak Cehennem’ den korkar,
günah işlemekten geri kalmayız. Deprem,
korkusu ise ancak başımıza geldiğinde 
hatırlarız. 

İstanbul’da, 4-5 yaşlarımda idim hatırlı-
yorum, rahmetli Hafız annem birden karde-
şimle beni iki koltuğunun altına alır
oturduğumuz bahçeli evin kapı eşiğinde da-
kikalarca dururdu. Sebebini yıllar sonra an-

latınca öğrendim. Deprem oluyormuş. O yıl-
larda aslında olan “artçılar” imiş. Sürekli
tekrarlardı. Annem her seferinde korkardı. 

Severken veya sevildiğinizi sanarak ayrı-
lığı yaşadığımızda da bedensel deprem yaşa-
rız. Tarumar oluruz. Yemekten, uykudan
men oluruz. Vücudumuzda yaralar çıkar.
Zayıflarız! Bir başkasına bulup sığınınca da
nazlanır, cilveler yapar içimizdeki deprem
korkusunu giderme telaşına gireriz.  

Peki, beklenen büyük İstanbul Deprem
korkusunu kime nazlanarak, kur yaparak 
gidereceğiz.   

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na “siz
proje misiniz?” soranlara,  “sizin projeden
ne anladığınızı bilemem. Bizim projemizin
adı “İNSAN”! İnsanların Deprem korku-
suyla yaşamasını istemiyoruz. Tedbirler için
yoğun çalışmalara başladık.” şeklinde çok
güzel bir cevap vermiştir. 

Çok olmadı hatırlayalım,  19 Haziran
2021 günü saat 15.05 sıralarında İstan-
bul’un Kartal ilçesinde denizden beklenen
ancak karada oluşan 3.9 büyüklüğündeki
deprem yüreğimizi ağzımıza getirdi. 
KORKTUK! 

Demek oluyor ki biz henüz Deprem’e
hazır değiliz. Sağlam olmayan yapılar üze-
rinden kumar oynuyoruz. Sağlamdır raporu

almak için türlü dalavere çeviri-
yoruz, hayatları tehlikeye atıyoruz. Mal,
mülk, servetin hiç öneminin olmadığını 
unutuyoruz. 

Bedenimiz bize emanettir. Emanete hıya-
net ise affedilemez!

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi
Dekanı ve Deprem ve Tsunami Uzmanı Prof.
Dr. Şükrü Ersoy, " 3.9 büyüklüğündeki nor-
mal bir deprem. Buna rağmen bu kadar te-
dirgin etmesi, bu kadar insanları
korkutmasının nedeni İstanbul'da olması"
ifadesini kullanıyor biz ise Kanal yapılsın mı
yapılmasın mı diye tartışıyoruz.  

İstanbul Teknik Üniversitesinde görevli
İnşaat mühendisi Deprem Analiz Uzmanı
Prof. Dr. Alper İlki ile sohbetimizde, TBDY
göre özellikle İstanbul’da binalardaki beton
sınıfının C 25 olması gerektiğini belirtti.
Hatta beton sınıfı C 20’leri gördüklerinde ise
mutlu olduklarına değindi. İstanbul ve çevre-
sinde maalesef C 6-C 7 beton sınıflarına

sahip binaların olduğunu duyduğumda ise
tüylerim ürperdi. 

Beylikdüzü Belediye Başkanı Şehir Plan-
cısı Mehmet Murat Çalık ise Gürpınar böl-
gesinde bulunan bazı binalarda C 6, hatta C
5 beton kullanıldığını defalarca ve her plat-
formda üzülerek ifade ettiğine şahit oldum. 

Deprem olmadan dahi yıkılabilecek yüz-
lerce binanın olduğunu bilerek acaba ilgili
bakanlık ne zaman ciddi adımlar atacak.
Duyarlı insanların olduğu gibi benim de en
önemli konumuz bu olmalıdır diye 
düşünüyorum. 

Hükümetten çareler beklerken, biz vatan-
daşlarında yapması gerekenler var. Özellikle
kat malikleri , bina sahipleri hiç vakit geçir-
meden üzerlerine düşeni yapmalıdırlar.  

Öncelikle sağlam olduğuna inandığınız bir
yapının kolonlarda çirozların görünmemesi
gerekir. Eğer çirozlar görünüyorsa, ilgililere
haber vermelisiniz. 

Kat aralarındaki plaka kalınlıkları önem-
lidir. Şüpheleriniz varda, Yetkili kurumlara
müracaat ederek ölçümleri yaptırıp, bina-
nıza uygunluğu ölçtürmelisiniz.    

Binasından tedirgin olanlar,  “özel sismik
tehlike analizi” mutlaka yaptırmalıdır. 

Bunun anlamı; Deprem yüklerinin yapı
üzerinde oluşturabileceği olası etkileri araş-

tırabilmek için TBDY 2019 ile uyumlu ola-
cak şekilde sahaya özel olasılıksal sismik
tehlike analizi yaptırmaktır.   

Sismik tehlike analizi yapılırken güncel
deprem kaynakları ve ülkemiz için geçerliliği
bilimsel çalışmalarla gösterilmiş azalım iliş-
kileri kullanılır. 

Bu çalışma ile 72,475,2475 yıl dönüş pe-
riyodu olan depremler için elastik ivme
spektrumları elde edilir. Elde edilen ivme
spektrumları ile uyumlu 11 adet deprem
kaydı seçilir ve ölçümlendirilir. 

Tedbirler artırılmazsa, vatandaş duyarsız
kalırsa ne olur?

-Hiçbir şey olmaz!
Ne zaman mı olur?
-Uykuda –uyanık, çıplak- giyinik, gece -

gündüz, işte - evde orasını ancak Allah bilir. 
Nereye mi gideriz?
Kul hakkına girmişsek. Adres belli. 
Kendinin bazı özelliklerini Allah dostu

Şems-i Tebrizi ‘ye benzetenler, yaptıklarını,
yaşantısını dikkat almazlar. Sebebi yaşam
tarzlarıdır. Bu tarafı işlerine gelmez. Onlar
için belki de Mevlana ve Allah dostu Tebriz’i
şunu söylemiştir. 

“Hayat bu, bir bakarsın her şey bir anda
son bulur. Hayat bu, son dediğin ana her şey
yeniden can bulur”

Deprem!

Yurt Binaları Genel Boya Yapım İşi Açık İhalesine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası : 2021 / 740807
1- Üniversitenin
a. Adresi : Sabancı Üniversitesi, Orta Mahalle Üniversite

Caddesi No: 27 Tuzla- İstanbul 
b. Telefon : 0 216 483 99 10
c. e-posta adresi : tarkan.kutlu@sabanciuniv.edu
2- İhale konusu malın
a. Niteliği, türü ve miktarı : Yurt Binaları Genel Boya Yapım İşi
b. Teslim yeri : Sabancı Üniversitesi Tuzla Kampüsü
3- İhalenin 
a. Yapılacağı yer : Sabancı Üniversitesi Satınalma Toplantı Odası
b. Tarih ve saati : 06.07.2021 Saat:11:00
c. Son teklif verme tarihi : 06.07.2021 Saat: 11:00
4. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler 
l İdari Şartname 
l Teknik Şartname ve ekleri, 
l Sözleşme Taslağı 
l Teklif Mektubu ve fiyatlandırma ekleri / İç zarfta yer almalıdır 
l Tebligat Taahhüt formu 
l Vergi levhası fotokopisi
l Faaliyet Belgesi 
l Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi 
l İmza Sirküleri
l İhale Doküman Bedeli Banka Dekontu
l SGK prim borcu olmadığını gösterir belge
l Vergi borcu olmadığını gösterir belge
l Ticaret odasından ihalelere katılmaya yasaklı olmadığını gösteren belge 
l Teklif ve birlikte verilecek olan tüm evrakların, şirket imza sirkülerinde tam yetkili kişi/kişiler tarafından imza
edilmesi
l İSG evrakları (imzalı ve kaşeli) 
l Malzeme ve yer görme belgesi (Üniversite tarafından imzalı) 
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre değil, fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti,
verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. 
6- İhale dokümanı, Satınalma Biriminden veya web sitesinden tedarik edilebilir. İhaleye katılım için,
“2021/740807 İhale Doküman Bedeli” açıklaması ile Sabancı Üniversitesi TR86 0004 6007 1388 8000 1208
58 nolu hesabına 250 TL ( İki Yüz Elli Türk Lirası ) yatırılmalı ve yatırıldığına dair dekont ihale zarfının içinde bu-
lunmalıdır. Makbuz karşılığı elden ödeme alınmamaktadır.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de     Basın: (1401950)

11'inci ve 12'inci sınıf öğrencileri ve
mezun gruplarının yararlanacağı destek
programlarına katılmak isteyen öğrenciler,

Temel Yeterlilik Testi (TYT) - Alan Yeterlilik Testi
(AYT) Ders Destek Eğitim Programı ve 11. Sınıf
Ders Destek Eğitim Programı ön kayıtları için “ata-
bem.atasehir.bel.tr” adresinden online başvuru for-
muna ulaşabilecekler. Asil kayıtları ile ilgili
bilgilendirme ise 16 Ağustos’ta yapılacak. Kayıt hakkı
kazanan öğrenciler, Ferhatpaşa Gençlik Merkezi ve
Neşet Ertaş Kültürevi’ne davet edilecekler. Kayıt
hakkı kazandığı halde, kayıt olmayan öğrencilerin ye-
rine destek programına katılabilecek bir yedek liste
oluşturulacak. Kayıt hakkı kazanamayan gençler ise
ATABEM Web Portalı üzerinden eğitim içeriklerine
ulaşabilecekler.
Öğrenciler ikamet adreslerine göre ilgili Gençlik Mer-
kezlerimize yönlendirilecekler.
Ferhatpaşa Gençlik Merkezi için kayıt yapabilecek
mahalleler: Ferhatpaşa Mahallesi, Kayışdağı Mahal-
lesi, Mevlana Mahallesi, Yenişehir Mahallesi, Mimar
Sinan Mahallesi, Yeni Çamlıca Mahallesi.
ERKAN SARIKAYA

Eğitimde doğru
adres Ataşehir

Erol Sırrı YOLCU
YOLCU'NUN YORUMLARI

erolyolcu3434@gmail.com

2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı için Ataşehir
Belediyesi Eğitim Merkezleri (ATABEM)
bünyesinde gerçekleştirilecek Örgün Öğretime
Destek Programı’nın online ön kayıt işlemleri
28 Haziran’da başlıyor

Esenyurt Belediye Başkanı 
Kemal Deniz Bozkurt, CHP İlçe

Başkanlığı tarafından 
23 Haziran'ın 2’nci yıl 

dönümünde “2 Yıl Sonra Aynı
Yerde” mottosu ile düzenlenen

toplantıya katıldı. Başkan Bozkurt,
“Kısıtlamalara rağmen geçmiş

yıllardan çok daha güzel
hizmetlere imza attık” dedi
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YURT BİNALARI GENEL BOYA YAPIM İŞİ AÇIK İHALE İLANI
SABANCI ÜNİVERSİTESİ

Küçükçekmece Belediyesi
Çevre Koruma ve Kontrol
Müdürlüğü tarafından
Sıfır Atık Farkındalık
Kampanyası başlatıldı

Kampanya kapsa-
mında pilot bölge seçi-
len Yenimahalle

sakinlerine belediyenin saha ekip-
leri tarafından geri dönüşüm için
bilgilendirmeler yapılarak, kapı
kapı poşet dağıtıldı. Projeyle geri
dönüşüme girebilecek atıklar bu
poşetlere konulacak ve belediye
ekipleri tarafından haftada bir
gün düzenli olarak toplanacak
‘Sürdürülebilir bir yaşam, daha
temiz bir kent için atıklarınıza tali-
biz’ sloganıyla başlatılan farkın-
dalık kampanyası vatandaşlardan
da büyük ilgi gördü. Proje hak-

kında konuşan Küçükçekmece
Belediyesi Çevre Koruma Mü-
dürlüğü’nde görevli Çevre Mü-
hendisi Aylin Özgül,
“Küçükçekmece Belediyesi olarak
Yeni Mahalle’yi pilot bölge olarak
seçtik. Ve burada haftada bir gün
vatandaşlarımızın evlerinden am-
balaj atıklarını kapıdan toplama
yapacağız. Bu proje kapsamın-
daki arkadaşlarımız tek tek vatan-
daşlara poşet dağıtıp
bilgilendirme yapmaktadır. ‘Sıfır
Atık’ projesi kapsamında farkın-
dalık oluşturmak için başlattığı-
mız bir kampanya. İlk hedefimiz

Yeni Mahalle daha sonra tüm
Küçükçekmece’de uygulamayı
düşünüyoruz” dedi.

Esnaftan ilgi gördü

Proje hakkında görüşlerini dile
getiren vatandaşlardan Süleyman
Kılıç, “Her bir parça geri dönü-
şüme döndüğü için bir ekonomik
değeri olacaktır. Bence çok güzel
bir proje, çok teşekkür ediyorum
düşünenlere ve başlatanlara”
dedi. Çevre esnafı ise projenin
geri dönüşüme önemli kazanım-
lar sağlayacağına dikkat çekti.
YAKUP TEZCAN
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Gençler için iş fırsatı
Okuldan işe geçiş süreçlerinde fırsat eşitliği sunmayı hedefleyen İlk Fırsat
Programı’na, altıncı yılında 80 şehirdeki 3 bin öğrenci genç başvurdu

Esas Holding’in sosyal yatı-
rım birimi Esas Sosyal’in, işve-
renler tarafından az bilinen

devlet üniversitelerinden yeni mezun dip-
lomalı genç işsizliğine çözüm modeli
oluşturmak ve gençlere okuldan işe geçiş
süreçlerinde fırsat eşitliği sunmak ama-

cıyla 2016 yılından beri hayata geçirdiği
İlk Fırsat Programı’na ilgi her geçen yıl
artıyor. Gençlik ve istihdam alanında
odağına ortak çalışmaları ve araştırma-
ları alarak, İlk Fırsat ve İngilizce Fırsatım
programlarını hayata geçiren Esas Sos-
yal, önemli hizmetlerde bulunmuştur.

Her sey eskısınden
daHa güzel

Esenyurt’ta esnaf ve sivil toplum öğütleri ile görüşmelerin ardından toplantıya katılan CHP Kırklareli Milletvekili 
Turabi Kayan ise ilçenin kozmopolit yapısına dikkat çekerek, “Bu güzelliği burada yaşatmak çok güzel” dedi. 

Esas
Soysal



S ağlık Bakanı Fahrettin
Koca aşılama yaşının 18'e
düştüğünü açıklamıştı. 18

yaşındakiler bugün itibarıyla
randevu alarak hastanelere gitti.
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir
Hastanesi'ne aşıya gelen 23 ya-
şındaki Dicle Yaliç, "Son ana
kadar bekliyordum. Şu anda
kendimi çok mutlu hissediyo-
rum. Bu hakka sahip olduğumuz
için gerçekten çok güzel günlerin
yakın olduğuna inanıyorum.
Planlarım için en büyük engel
aşıydı. Şu anda engeller kalktı.
Yurtdışı için aşı pasaportu gere-
kiyordu. Ben bir haftadır sosyal
medyadan 'aşı oldum' diye pay-
laşanları görüp ben neden ola-
mıyorum diyordum. Her yaşa
aşı yapılacak dediler. Ben taksi-

deydim randevu alır almaz göz-
lerim doldu ağlamaya başladım"
dedi.

Üniversiteye gidemedim

Aşı için hastaneye gelen Tayyip
Akça "19 yaşındayım, ilk grupta
olsaydık ilk aşılardan da olur-
dum. Üniversite hayatım uzak-
tan eğitimle geçti. İlk sınıftım
üniversiteme hiç gidemedim"
diye konuştu. Aşı Polikliniği'nde
sorumlu olarak çalışan Dr. Rü-
meysa Çelikler "Dün itibariyle 18
yaşa düştük, yoğunluğumuz
arttı. Sabah 08.30'dan gece
00.00'a kadar aşılamaya devam
ediyoruz. Gençlerin aralarında
şüpheli yaklaşan oluyor ama ko-
nuşup herşeyi açıklayınca akılla-
rına yatıyor" dedi. DHA

STATİk fİkİR

Anıl BODUÇ

anilboduc@gmail.com
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Y orgun günler, izansız günler, manası olmayan günler
bu günler. Doluya koysan almıyor, boşa koysam dol-
muyor denir ya hani. Hah işte  öyle...

İstanbul'un bir yağmurlu bir güneşli havası Ahmet Ka-
ya'yı anımsatıyor bize; “Yaprak döker bir yanımız, bir yanı-
mız bahar bahçe...” diye. 

Öyle bir ikilem içinde ettiğimiz geceler, gündüzler... Pan-
demi eskisi kadar yoğun değil. Aşılama hızlanıyor. Korona-
virüs vaka sayıları düşüyor. Mafyalar hala güçlü. Sadece
güçlü olan mafyanın ve mafya babasının adı değişiyor. Eko-
nomik ve politik istikrarsızlık devam ediyor. Anti demokra-
tik uygulamalar, hak ve özgürlüklerin gaspı konusunda da
kusursuz bir istikrar ile yönetilmeye devam ediyoruz.

Ay sonunu getirmek telaşı, parasızlık, kredi kartı borç-
ları, insanların ödemekte güçlük çekip Twitter'dan çığlık
atarak yardım istediği elektrik faturaları, su faturaları, do-
ğalgaz faturaları... 

Çok acayip bir yokluk dehlizinde ve çok acayip bir ka-
ranlığın içindeyiz.

Tükenmişlik sendromu için ziyadesiyle uygun olan bu-
günlerde; herkesten ve her şeyden uzak hayaller kuruyo-
rum. Tavana bakarken gördüğüm şey beyaz bir beton değil
de; allı morlu bahçeler, mavi denizler ve yeşil ormanlar. Hoş
bir rüzgar, yarin kokusu ve “masa da masa ha” diyebilece-
ğimiz türden bir masa...

Hayallerimizi heybemize koyarak nefes almaya çalıştığı-
mız bu sefil günlerde, cumartesi sabahına birkaç not bırak-
mak isterim;

“Yeni bir gün, kahve kokuyor odada. Güzel bir şarkı ça-
lıyor bilgisayarda. Cam biraz açık. Tatlı bir esinti giriyor
içeriye. Tülü havalandırıyor. Akşamdan kalma bir günün sa-
bahı. Yatakta tembel ve tatlı bir yorgunlukla uzanmışsın.
Kaç sabah daha üzer ki bizi? Günaydın...

"İçimdeki bütün o dünlerle yeni bir güne nasıl başlayabi-
lirim?" diye soran Leonard Cohen'in kulakları çınlasın.
İçimdeki bütün o dünler; zaman mezarlığında. Bugün ve
yarın koşuyor kapıya doğru. Dün olmazsa bugün olur bugün
olmazsa yarın olur. Olacağı varsa her şey olur.

Şimdi herkesten ve her şeyden uzakta seninle olmayı
umardım. Bir deniz kenarında; üşengeç ama tutkulu adım-
lar bırakarak ardımızda. Güneşten tenimiz kavrulurken,
soğuk birkaç şişe birayla serinlemek, ufka bakmak hiç ne-
densiz öpmek seni. İmbat ve sen çok güzel bir ikili 
olurdunuz..

Ve şimdi; İbrahim Ferrer adamı yere serer diyelim ve
Buenos Aires'te ahşap kapıları olan eski bir bardan içeri
girip; iyi şeyler olmasını umarak, bira içtiğimizi 
hayal edelim...”

Erdal Nas'ın ifadesini aldılar!

Biraz da ilçelerin ve siyasetin nabzından söz edelim.
Malum romantik çocuklar ve bizim hayal dünyamızdan
kime ne değil mi! Bakalım Avcılar'da neler oluyor? Evvela
ilk önce CHP Avcılar İlçe Başkanı Erdal Nas'ı anımsatalım.

CHP Avcılar İlçe Başkanı Erdal Nas, "128 Milyar Dolar
Nerede?" pankartları nedeniyle Avcılar Firuzköy Karako-
lu'nda "cumhurbaşkanına hakaret" suçlaması nedeniyle ifade
verdi. Konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açık-
lama yapan Nas şu ifadeleri kullandı; 

“Bu Soruşturmayı Madalya Olarak Taşıyacağım!
Babalar günü hediyesi olarak vatandaş adına sorduğu-

muz “128 Milyar Dolar Nerede?” pankartları nedeniyle
bugün Avcılar Firuzköy Karakolunda hakkımda Cumhur-
başkanına Hakaret suçlaması ile açılan soruşturması kap-
samında ifadem alındı...”

Esenyurt DEVA iyi yolda

DEVA Partisi hepinizin malumu. Ali Babacan'ın başkan-
lığında kurulan parti şu ana gösterdiği siyasi istikrarla Tür-
kiye'de iyi bir çizgiye sahip oldu. İstanbul'da özellikle de
yaşadığımız bölgede bir değerlendirmeye tabii tutacak olur-
sak da; Esenyurt'ta Halis Kahriman'ın başkanlığında ol-
dukça iyi gittiklerini söyleyebilirim. Avcılar, Beylikdüzü ve
Büyükçekmece ile mukayese ettiğimizde hem basınla ileti-
şim noktasında hem yolladıkları haber bültenleri bakımın-
dan hem de vatandaşla etkileşimi bakımından DEVA
Partisi Esenyurt İlçe Teşkilatı'nı ve Halis Kahriman'ı kutla-
mak gerek. Avcılar, Beylikdüzü ve Büyükçekmece'ye ve
tabii diğer ilçelerdeki DEVA teşkilatlarına da örnek olsun
diyelim...

Cumartesi sabahına...

Koronavirüs ile mücadele kapsamında
aşılama yaşı 18'e düştü. Randevu alanlar

hastanelere giderek aşılarını yaptırdı

18 YASINDAKILER DE
ASI OLMAYA BASLADI

Bilgisayar Kontrollü Ultrasonik Sprey Kaplama Cihazı Alımı Açık İhalesine ilişkin bilgiler aşağıda yer 
almaktadır:
İhale kayıt numarası : 2021 / 740803
1- Üniversitenin
a. Adresi : Sabancı Üniversitesi, Orta Mahalle Üniversite

Caddesi No: 27 Tuzla- İstanbul 
b. Telefon : 0 216 483 99 10
c. e-posta adresi : tarkan.kutlu@sabanciuniv.edu
2- İhale konusu malın
a. Niteliği, türü ve miktarı : Bilgisayar Kontrollü Ultrasonik Sprey Kaplama Cihazı Alımı
b. Teslim yeri : Sabancı Üniversitesi Tuzla Kampüsü
3- İhalenin 
a. Yapılacağı yer : Sabancı Üniversitesi Satınalma Toplantı Odası
b. Tarih ve saati : 06.07.2021 Saat:13:00
c. Son teklif verme tarihi : 06.07.2021 Saat:13:00
4. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler 
l İdari Şartname 
l Teknik Şartname ve ekleri, 
l Sözleşme Taslağı 
l Teklif Mektubu ve fiyatlandırma ekleri / İç zarfta yer almalıdır 
l Tebligat Taahhüt formu 
l Vergi levhası fotokopisi
l Faaliyet Belgesi 
l Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi 
l İmza Sirküleri
l İhale Doküman Bedeli Banka Dekontu
l SGK prim borcu olmadığını gösterir belge
l Vergi borcu olmadığını gösterir belge
l Ticaret odasından ihalelere katılmaya yasaklı olmadığını gösteren belge 
l Teklif ve birlikte verilecek olan tüm evrakların, şirket imza sirkülerinde tam yetkili kişi/kişiler tarafından imza
edilmesi
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre değil, fiyat ile birlikte işletme ve bakım mali-
yeti, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. 
6- İhale dokümanı, Satınalma Biriminden veya web sitesinden tedarik edilebilir. İhaleye katılım için,
“2021/740803 İhale Doküman Bedeli” açıklaması ile Sabancı Üniversitesi TR86 0004 6007 1388 8000
1208 58 nolu hesabına 200 TL ( İki Yüz Türk Lirası ) yatırılmalı ve yatırılıdığına dair dekont ihale zarfının
içinde bulunmalıdır. Makbuz karşılığı elden ödeme alınmamaktadır.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de     Basın: (1401982)

BİLGİSAYAR KONTROLLÜ ULTRASONİK SPREY KAPLAMA 
CİHAZI ALIMI AÇIK İHALE İLANI 

SABANCI ÜNİVERSİTESİ

YKS öncesi
dua ettiler!

2 milyon 
600 bin
öğrencinin
gireceği 
YKS sınavı
öncesi
öğrenciler ve
veliler,
Bakırköy'deki 
Zuhuratbaba
Türbesi'ne 
gelerek 
dua etti

yükseköğretİmKurumları Sınavı'nın
(YKS) ilk oturumu olan "Temel Yeterlilik
Testi" sınavında yaklaşık 2 milyon 600 bin

aday ter dökecek. Sınava bir gün kala Bakırköy'deki
Zuhuratbaba Türbesi'ne gelen öğrenci ve veliler, pan-
demi nedeniyle ziyarete kapalı olan türbe çevresinde
dua etti. Zuhuratbaba Türbesi'ne erken saatlerde gelen
öğrenci ve veliler, duaların ardından yanlarında getir-
dikleri şeker ve tespihleri çevredekilere dağıttı. Türbe-
nin ziyarete kapalı olması nedeniyle geçtiğimiz yıllara
göre yoğunluğun daha az olduğu görüldü. Bazı veliler
de türbeye yalnız gelerek dua okudular.

Kızım için geldim

Kızıyla birlikte türbeye gelen Arzu İbrikçi, "Kızım için
geldim, her cuma geliyoruz. Allah, herkesin hakkında
hayırlısını versin. Rabbim, yarın sınava girecek genç-
lere zihin açıklığı versin. O, elinden geleni yaptı. Artık
takdir Allah'ın. Pandemi nedeniyle kapalı ama yine de
gelip dua ediyoruz" dedi.Yarın gireceği YKS sınavı ön-
cesinde türbeyi ziyarete gelen Ilgın Albayrak, "Bütün
yıl çalıştık. İnşallah, emeklerimizin karşılığını görürüz.
Onun için buraya geldik. Sınava hazırım. Bol bol dua
ettim, şeker dağıttık" diye konuştu. 
MÜGE YÜCETÜRK

Tekirdağ
eğitim verdi
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
tarafından personele yönelik İş
Sağlığı ve Güvenliği Temel
Eğitimleri verildi. Eğitim
programları salgın nedeniyle 
online olarak gerçekleştirildi

büyükşehİr Belediyesi İnsan Kay-
nakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
tarafından gerçekleştirilen eğitim-

lerde; çalışma mevzuatından doğan konular,
çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, iş ka-
zası ve meslek hastalığından doğan hukuki so-
nuçlar, mesleki hastalıkların sebepleri,
ilkyardım, iş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
kişisel koruyucu donanım kullanımı, iş kazaları-
nın sebepleri ve korunma prensipleri ile teknik-
lerinin uygulanması, tahliye ve kurtarma gibi
konular ele alındı.  
Konu hakkında açıklama yapan Tekirdağ Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak,
“Büyükşehir Belediyesi olarak İş Sağlığı ve Gü-
venliği eğitimlerine 2015 yılından bu yana
devam ediyoruz. Bu anlamda, iş sağlığı ve gü-
venliği eğitimlerini memur- sözleşmeli ve şirket
personeli ayrımı gözetmeden tüm personele yö-
nelik uygulayan sayılı büyükşehir belediyesin-
den biriyiz.  Bir kurum personelinin hizmet
verirken her konuda bilgili ve eğitimli olması ge-
rekiyor. İş Sağlığı ve Güvenliği de bu konuların
en önemlileri arasında yer alıyor. Bu kapsamda
eğitimlerimiz belirli zaman aralıklarından
devam edecek.” dedi.  İRFAN DEMİR

Dereye kimyasal karıştı
Arnavutköy Şamlar Gölü'ne akan dere bırakılan kimyasal atıklar ile renk değiştirdi.
Dereye farklı renkte atıklar karıştığını belirten çevre sakinlerini, "Koyunların yanı sıra bir
de köpeğimiz öldü. Biz dereden akan sudan içtiklerinden şüpheleniyoruz" dedi

İstanbul'da birçok dere,
fabrikalardan bırakılan atık-
larla ölüyor. Derelere bıra-

kılan kimyasal içeren atık sular,
derelerin hem rengini değiştiriyor hem
de İstanbul'un içme suyunu karşılayan
bazı göllere dökülerek daha büyük teh-
likelere davetiye çıkarıyor. Arnavutköy
Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nden

geçen dere de bunlardan biri. Şamlar
Gölü'ne dökülen dere kimyasal atıklar
nedeniyle renk değiştirdi. Çevre sakin-
lerinden Yunus Gürdamur, derenin 15
gündür bu şekilde olduğunu söyledi.
Dereye bağlanan kanaldan15 gündür
hem lağım hem de farklı renklerde bo-
yanın aktığını söyleyen Gürdamur,
“Acilen önlem alınmalı” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılama yaşının
18'e düştüğünü açıklamıştı. 18 yaşındakiler
bugün itibarıyla randevu alarak hastanelere gitti. 



EnErjisa Enerji’nin yükselişin-
deki en önemli etkenin ‘Gücünü
arttırmak için gerekli yatırımları

gerçekleştirerek, paydaşlar nezdinde olumlu
algı oluşturması’ olduğu belirtildi. Enerjisa
Enerji, marka değerlendirme danışmanlık şir-
keti Brand Finance’in her yıl yayınladığı ‘En
Değerli Markalar Turkey 100’ listesinde dört
sıra birden yükselerek otuzuncu oldu. Geçti-
ğimiz yıla oranla yüzde 3,2 yükseliş göster-
diği kaydedilen Enerjisa Enerji’nin, marka
değerini de 175 milyon dolardan, 181 milyon
dolara çıkardığı açıklandı. Brand Finance lis-

tesinde yükselmenin kendileri için büyük bir
memnuniyet olduğunu belirten Enerjisa
Enerjisa CEO’su Murat Pınar ise “Brand Fi-
nance listesinde ilk 30 içinde yer aldığımız
için mutluyuz. Bu sonuç bizim için diğer yıl-
lara göre çok daha büyük önem taşıyor keza
geçtiğimiz yıl yaşadığımız pandemi orta-
mında müşterilerimizin bize duyduğu güve-
nin sağlamlaşması bunun da marka
değerimizin yükselmesine vesile olması mut-
luluk verici.  Bu anlamda ülkemizin büyüme
potansiyeli yüksek olan elektrik dağıtım ve
satış sektöründe teknoloji ve sürdürülebilirlik

merkezli bir strateji ile ilerliyoruz. Yaptığımız
yatırımlarla hem hizmet anlamındaki süreçle-
rimizi mükemmelleştiriyor hem de paydaşla-
rımıza faydalı olacak yeni iş modelleri
geliştiriyoruz ‘’ dedi. Her yıl en büyük 5000
marka sıralaması yaparak ülke ve sektör ba-
zında yaklaşık 100 rapor yayınlayan Brand
Finance, en başarılı markalar listesini oluştu-
rurken markaların güçlerini arttırması için ge-
rekli yatırımları yapması, paydaşlar nezdinde
olumlu ve talebi tetikleyici algı oluşturması ve
oluşan algıyı finansal sonuçlara yansıtma ba-
şarısı göstermesi kıstaslarını gözetiyor. DHA
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200 milyar dolar
Bizi BEkliyor!
H azine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gazian-
tep'te 'İş Dünyası ile Buluşma' programına

katıldı. Güneydoğu İhracatçılar Birliği’ndeki toplan-
tıda Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı
Fatma Şahin, milletvekilleri, kaymakamlar ve çok sa-
yıda sanayici yer aldı. Toplantıda konuşan Bakan
Elvan, salgınla mücadelede uygulanan politika-
larla hem geçen yıl hem de bu yılın ilk çeyreğinin bü-
yümeyle kapatıldığı söyledi. Enflasyon ve dövizdeki
hareketliliğe de değinen Bakan Elvan, temel ihtiyacın
ülkedeki düşük enflasyon ve kurdaki istikrar oldu-
ğunu kaydetti. Elvan, fiyat istikrarının önemine dik-
kat çekerek, ''Büyüme, ödemeler dengesi ve kamu
maliyesi tarafı olumlu sinyaller veriyor. Peki sorun
nerede? Sorun, enflasyonda ve döviz kurunun oy-
naklığında. Bu ülkenin ihtiyacı düşük enflasyon ve
kur istikrarı. Fiyat istikrarı olmaksızın, sürdürülebilir
bir büyüme ve refah artışından bahsedemeyiz. Refah
için büyüme, büyüme için yatırım, yatırım için de
daha az belirsizlik, dolayısıyla da fiyat istikrarı şart.
Bu noktada Merkez Bankası’nın fiyat istikrarına
odaklı kararlı bir duruş sergilemesi çok önemli'' dedi.

Tedbir almaktan çekinmeyiz

Bakan Elvan, disiplinli ve öngörülebilir politikaların
enflasyonla mücadelede başarı getireceğine inandık-
larını ifade ederek, ''Enflasyonla mücadeleyi elbette
sadece para politikası perspektifinden de görmüyo-
ruz. Maliye politikalarımız ve yapısal önlemler de
fiyat istikrarını destekler niteliktedir. Hatta gerekmesi
durumunda, makro-ihtiyati tedbirleri almaktan da
çekinmeyeceğiz. Bizim amacımız, toplumdaki her
ferdin refahını artırmak. Bu amaç için kaliteli bir bü-
yüme patikasına ve daha adaletli gelir dağılımına ih-
tiyacımız var. İşte tüm bu hedeflere ulaşabilmek için,
yüksek enflasyondan kurtulmamız şart. Biz üzeri-
mize düşen tüm görevleri sizlerin de desteği ile yerine
getirmekte kararlıyız” diye konuştu.

İhracat hedefi çok büyük

Salgınla mücadelede uygulanan politikalar ile geçen
yıl ve bu yılın ilk çeyreğinin büyümeyle kapatıldığını
anlatan Bakan Elvan, "Yılın ikinci çeyreğinde de
güçlü baz etkisinin etkisiyle çift haneli bir büyüme
oranı bekliyoruz. Ki yüzde 20’ler civarında bir bü-
yüme oranı bekliyoruz ikinci çeyrek için. Yılın tama-
mında ise yatırımlar, sanayi üretimi ve dış talebin de
etkisiyle orta vadeli programda öngördüğümüz sevi-
yenin üzerinde bir büyüme oranıyla karşılaşmamız
muhtemel. İhracat tarafı da oldukça güçlü gidiyor,
bu sene ihracatta 200 milyar doların üzerinde bir
performansa imza atabileceğimizi öngörüyoruz"
dedi.

Vergi kanunu değişecek

Bakan Elvan, kaliteli bir büyüme patikasına ve daha
adaletli bir gelir dağılımı ihtiyacının olduğunu akta-
rarak, tüm bunlar için yüksek enflasyondan kurtul-
manın önemli olduğunu söyledi. Üretim, istihdam,
yatırım ve ihracatın olmazsa olmaz dört unsur oldu-
ğunu bu alanları desteklemek için de veri istisnaları
ve teşvikler getirdiklerini ifade eden Bakan Elvan,
şöyle konuştu: ''Üretim, istihdam, yatırım ve ihracat
bizim için olmazsa olmaz dörtlü sacayağımız. Bu
alanları desteklemek üzere, bugüne kadar çok farklı
vergi istisnaları ve teşvikler getirdik. İzlediğimiz poli-
tikalarda temel amaç, sanayicimizin yüklerini hafif-
letmek oldu. Ekonomi reformları kapsamında da
önemli adımlarımız olacak. Örneğin, Vergi Usul Ka-
nunumuzda önemli değişiklikler yapacağız. Bunların
başında iktisadi kıymetlerin değerlemesine ilişkin dü-
zenlemeler yer alıyor. Değerleme hükümlerini, eko-
nomide ve uluslararası alanda yaşanan gelişmeleri
de dikkate alarak güncelleyeceğiz. Şirketlerin ser-
maye yapısını güçlendirici ve öz kaynakla finans-
manı teşvik edici düzenlemeler yapacağız. Örneğin
nakit sermaye artırımında yüzde 50 olarak uyguladı-
ğımız kurumlar vergisi indirimini, artırılan sermaye-
nin yurt dışından getirilmesi durumunda yüzde 75
olarak uygulanmasına imkân veren bir düzenleme
yapacağız. Yeni yatırımlara yönelik teşvik program-
larında, hak edilen yatırıma katkı tutarının, kurumlar
vergisi haricindeki diğer vergi ödemelerinden de belli
oranda indirilebilmesine imkân sağlayacağız. Yapı-

landırma Kanunu; ihtilafların sonlandırılması ama-
cıyla dava safhasında olan alacakların da yapılandı-
rılmasına imkân sağlıyor. Yine matrah ve vergi
artırımı düzenlemesi konusundaki talepleri dikkate
alarak matrah artırımı düzenlemesi yaptık. Buna
göre, 2016 ile 2020 yıllarına ait, gelir vergisi, kurum-
lar vergisi, gelir/kurumlar stopaj vergileri, katma
değer vergileri için matrah artırımı yapılabilecek. Ar-
tırımda bulunulan yıllar ve vergi türleri için vergi in-
celemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak. Böylece
işletmelerin geçmiş yerine, artık geleceğe odaklan-
malarını istiyoruz.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, yılın ikinci çeyreğinde yüzde
20 civarında büyüme oranı beklediklerini, yılın tamamında ise 200
milyar doların üzerinde ihracat hedeflediklerini söyledi

Dijital eserlere akıllı 
pazaryeri kuruldu
Dijital sanat eserlerini ve koleksiyon ürünlerini tescil edilebilir ve satılabilir varlıklar haline getiren dijital
sertifika olarak tanımlanan NFT’ler için yapay zeka destekli pazaryeri kurulduğu duyuruldu. Smaugs NFT
adı verilen platform, düşük işlem ücretleriyle, dijital eser üretiminin yaygınlaşmasına katkıda bulunuyor

Dijital sanat eserlerini ve
koleksiyon ürünlerini tescil
edilebilir ve satılabilir var-

lıklar haline getiren dijital sertifika ola-
rak tanımlanan NFT’ler (non-fungible
token - takas edilemez jeton) için
yapay zeka destekli pazaryeri olarak
konumlanan platform, eserlerin kolay-
lıkla dijitalleştirilip satışa sunulmasına
imkan vereceğini duyurdu. Sma-
ugsNFT Kurucusu bilgisayar mühen-
disi Emre Ulgaç, “Ekip olarak yapay
zeka kullanarak yeni NFT ürünlerinin
oluşturulabilmesi için bir sistem geliş-
tirdik. Ayrıca çok sayıda farklı tokenla
işbirliği yaparak kullanıcılara çok daha
zengin ödeme seçenekleri sunmayı
amaçlıyoruz” dedi.

Birçok token var

Smaugs NFT projesinin çıkış
noktasını, blok zinciri ve kripto
para birimi odaklı merkezi ol-
mayan finans kavramının
dünyanın her yerinden insan-
lara sunduğu yeni finansal fır-
satlara erişme imkanıyla
açıklayan Emre Ulgaç şu ifa-
deleri kullandı; “Decentralized
ve Finance kelimelerinin kısalt-

ması olan DeFi, yani merkezi olmayan
finans, geleneksel finansal sisteme
hızla büyüyen bir alternatif olarak or-
taya çıktı. Şeffaflık ilkesi üzerine inşa
edilen bir ekosistemde NFT tokenları
da son zamanlarda popüler hale geldi.
Ancak iki önemli şeyden yoksun ol-
duklarını gördük ki bunlar likidite ve
kripto alanında gerekli olan bazı teş-
vikler. İşte burada devreye giren DeFi
protokolleri ve ‘Yield Farming ve
Stake’ adını verdiğimiz teşvik mekaniz-
malarıyla NFT'lere yardımcı oluyor.
Biz de yapay zeka destekli NFT mar-
keti Smaugs NFT’yi hayata geçirerek
NFT’nin yanı sıra Governance ve De-
Fi’dan da oluşan bir ekosistem oluş-

turduk. Bu pazaryerini diğerlerinden
ayıran en büyük fark ise birçok farklı
tokenın alıp satılabilmesi ve kullanıcı-
larına rastgele NFT Token hediyeleri
göndermesi. Merkeziyetsiz işleviyle ta-
mamen kullanıcılarının idaresine bıra-
kılan bu sistemde, eserleri kolaylıkla
dijitalleştirip satışa sunmak mümkün.”

Pazarlama anlayışı değişecek

Emre Ulgaç, beta yani test aşamasın-
daki pazaryerinin işleyişine yönelik ay-
rıntıları ise şöyle aktardı:
“Smaugs NFT’deki ürünler, diğer kul-
lanıcıların görüntüleme sayısına göre
öne çıkacak. Bunu sağlayamayan kul-
lanıcılar için bir reklam sistemi oluştu-

rulacak. Kullanıcılar
istedikleri ürünleri günlük
veya aylık olarak öne çıkar-
manın yanında, doğrudan
kendi profillerini de öne çı-
kararak daha fazla kişiye
ulaşabilecek. Yalnız platfor-
mun içinde değil, dışında
da çeşitli reklam çalışmaları
yapılacak, her gün 10 yeni
kullanıcıya ücretsiz reklam
hakkı verilecek. Çözüm 
sağlanacak.”

Paris Hilton'a
ortak olacak
Ünlü moda tasarımcısı, oyuncu ve manken
Paris Hilton, Londra’da kuaför salonu sahibi
olan Samet Zili ile ortak olarak ABD’de 
güzellik merkezi açmaya hazırlanıyor

Teklifin Paris Hilton’un kendisinden geldiğini
söyleyen Türk işletmeci Zili, Instagram hesa-
bından konuyu duyurmasının ardından telefo-

nunun hiç susmadığını ifade etti. Gerek bu konuda tebrik
etmek isteyenler gerekse ortak olmak isteyenlerin çokluğun-
dan dolayı gayet memnun olduğunu ifade eden Samet Zili,
“Paris Hilton’un teklifini Instagram hesabımda paylaştı-
ğımdan beri tabiri caizse hesabım ve telefonum yıkılıyor.
Mesajlardan dolayı telefonum kilitlendi desem yeridir.
Özellikle Türkiye’deki camiadan gelen telefonlar ve tebrikler
o kadar fazla ki hepsine yetişmekte zorlanıyorum. Bu proje-
nin heyecanını benimle paylaşan bütün dostlarıma ve mes-
lektaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Mesleğim yaşam amacım

Türkiye’den İngiltere’ye gitmesi ile birçok fırsatın önüne
geldiğini vurgulayan Zili, “İnsan, mesleğini aşk derecesinde
yapınca başarı da kaçınılmaz olarak peşinden geliyor. Genç
yaşıma rağmen buralara kadar gelmem işime aşk derece-
sinde bağlı olmamdan kaynaklanıyor. Saç stili ve tasarımı
artık benim işim olduğu kadar yaşama amacım haline
geldi. O nedenle işimi aşkla ve tutkuyla yapıyorum. Her
gün işe değil hayatıma geri geliyorum. Çalışırken hayat bu-
luyorum, yaşadığımı hissediyorum. Sanırım Paris Hilton
da benim bu yönümü gördü ve çok sevdi. O nedenle be-
nimle ortak olmak istediğini söyledi” diye konuştu.

Enerjisa için müjde verdiElektrik dağıtım ve perakende satış
sektöründe faaliyet gösteren Enerjisa

Enerji, marka değerleme danışmanlık
şirketi olan Brand Finance listesinde
4 sıra yükselerek 30’uncu olduğunu

duyurdu. Geçen yıla oranla yüzde 
3,2 yükseliş yakaladığı kaydedilen

Enerjisa Enerji’nin marka notu A+
olarak belirlendiği ve marka

değerinin 181 milyon dolar olarak
güncellendiği belirtildi

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise Meclisin
gündemi olan yargı paketinin öneminden
bahsederek, yargı kararlarının hepsini ka-
muoyunun erişimine açacaklarını söyledi.
Bu reformla birlikte vatandaşın mağduriyet-
lerinin azalacağını söyleyen Bakan Gül, dar-
benin ruhuna sindiği anayasanın Türkiye'yi
2023 hedefinden alıkoyacağını belirtti. Sivil
anayasadaki bazı yeniliklerden de bahseden
Gül, şunları söyledi: "Bir ülkenin gelişmişliği,
demokrasiye, insan hak ve özgürlüğüne ver-
miş olduğu önem ve değerle ölçülür. Dolayı-
sıyla burada da ölçü anayasadır. Bu yüzden
yeni ve sivil bir anayasa hedefimiz var. Kap-
samlı ve siviller tarafından hazırlanmış bir
anayasaya Türkiye'nin ihtiyacı vardır. Darbe-
nin ruhunun sindiği bu anayasa Türkiye'yi
2023'e yeni yüzyıllara taşımaktan uzaktır. Bu
anlamda anayasa ruhunu sivilleştiren hak
ve hukukları gözeten sivil bir anayasa, siya-
setin önündeki ev ödevidir. Türkiye'de hukuki

güvenlik, ekonomik güvenlik, iç içe geçen
konular. Hukuki öngörülebilirlikle ekonomik
öngörülebilirlik birbirinden ayırt edilemeyen
kavramlardır. 4'üncü yargı paketi Meclisimi-
zin gündeminde. Bunu yaparken toplumun
her kesimi ile oturduk. Hukuk ve ekonomik
reformları tüm paydaşlarla beraber dinleye-
rek olgunlaştırdık. Meclis gündeminde olan
pakette özellikle adli kontrole ilişkin iş
adamı ya da vatandaşımız yurt dışına çıka-
cak adli kontrol var, yurt dışı çıkış yasağı
var. Peki ne zaman gündeme alınacak.
Bunun bir sınırı yoktur. Bu reform paketi-
mizle yurt dışına çıkış yasağını belirli süre-
lerle mahkeme tarafından kontrol etme
zorunluluğu getiriyoruz. Bu çok önemli bir
aşama. Yine ifade etmek amacıyla mahke-
meden yazı gelmiş. Otelde kapıyı polis çalı-
yor, diyor ki; ‘senin mahkemeden
yakalaman var. İfade almak için mahke-
meye çıkman gerek’ diyorlar. Yeri geliyor

hafta sonu karakolda iki gün kalıyor bu va-
tandaş. Bizim sistemde buna da çözüm bu-
lacak şekilde ben şu tarihte gelirim
diyebilecek. Yurt dışına gidecek havaala-
nında yakalandı, belki fuarı var ya da aile-
siyle tatile gidecek. Havaalanında orada
alıkonulmasını engelleyecek şekilde ben ör-
neğin bir hafta sonra geliyorum, geldiğim şu
gün mahkemeye gelip ifademi vereceğim
diyebilecek vatandaş. Vatandaşını otelde,
havalimanında mağdur eden hangi uygu-
lama varsa bunları çözüm tüm alandaki re-
formları gerçekleştireceğiz. ''

Sivil anayasa ev ödevidir



C HP Genel Başkanı Kemal Kılıçda-
roğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile
Ödemiş Belediyesi ortalığında yatırı-

lan Avrupa’nın en büyük entegre katı atık yö-
netim tesislerinden Ödemiş Entegre Katı Atık
Yönetim Tesisi'nin açılışına katıldı. Açılışta
CHP İzmir milletvekilleri ile İzmir Büyükşehir
Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl
Başkanı Deniz Yücel de yer aldı. Küçük Men-
deres Havzası'ndaki Ödemiş, Tire, Kiraz,
Beydağ, Bayındır ilçelerine hizmet verecek te-
siste günlük bin 600 ton katı atık işlenip, 116
bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak mik-
tarda, hem saatte 20 MW elektrik, hem de
günde 100 ton gübre üretilecek. Açılışta ko-
nuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçda-
roğlu, bereketli toprakların cennete
dönüştürülmesi gerektiğini ifade ederek, atık-
ların ekonomiye büyük yarar sağlayacağını
söyledi. Çöplerin altın değerinde olduğunu
belirten Kılıçdaroğlu, "Çöplerden sanayi için
ham madde de üretiyor, gübre elde ediyoruz.
Dolayısıyla topraklarımızı koruyoruz. Elektrik
çok pahalı. Düşünün ki çöplerden elektrik
elde ediyoruz. Aynı zamanda istihdam alanı
yaratıyoruz. Dışarıya attığımız bir çöpün eko-
nomiye getirdiği yararları düşünebiliyor mu-
sunuz? Ödemiş ve Büyükşehir Belediye
Başkanlarımız el ele vererek bu tesisi yurdu-
muza kazandırdılar. İki başkanı da yürekten
kutluyorum" dedi.

Hepsinin hesabını soracağız

İzmir'in mutlu insanların kenti olduğunu be-
lirten Kılıçdaroğlu, kentte insanları mutlu
eden belediye başkanlarının var olduğunu
söyledi. Belediye başkanlarına da seslenen Kı-
lıçdaroğlu, "Harcadığınız her kuruşun hesa-
bını millete vereceksiniz. İhaleleri sosyal

medyadan yayınlayacaksınız. Bizim düzen
hakça bir düzen. Oy versin vermesin, her va-
tandaşa hizmet götürmek sizin görevinizdir.
O insanların gönlünü kazanacaksınız. Bu ül-
keye güneş doğacak. Her şey aydınlık olacak
bu ülkede. Bütün bunların alt yapısını oluştu-
ruyoruz. Her şeyin yeri zamanı geldiğinde
hukuk içinde hesabını soracağız. Fakir fuka-
ranın alın teri birilerine peşkeş çekiliyorsa,
bunu sormamız lazım. Kul hakkı yiyenin bur-
nundan fitil fitil getireceğim. Kimse endişe et-
mesin" dedi.

Saygın bir devlet inşa edeceğiz

Vatandaşın desteğinin önemine dikkat çeken
Kılıçdaroğlu, "Bütün bu çabaları Millet İtti-
fakı ile birlikte yapacağız. Beraber olacağız ve
bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. Çiftçi üre-
tecek, sanayici üretecek, Türkiye üretecek iş-
sizlik son bulacak. Bu sözlerin tamamını
yerine getireceğim. Yeter ki destek verin. Böl-
gesinde ve dünyasında saygın olan bir devleti
inşa edeceğiz. Ahlaklı siyaset, düzgün siyaset,

herkesin çalıştığı bir Türkiye'yi yeniden inşa
edeceğiz" diye konuştu. İzmir Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Tunç Soyer ise "Tüm atığın
ham maddeye, enerjiye dönüştüğü bir tesis
burada modern bir laboratuvarda yer alıyor.
Bugün açtığımız tesis İzmir'de oluşturduğu-
muz geri dönüşümün en temeli. Belediyemi-
zin geri dönüşüm programıyla, Sasalı'daki
devasa yükü 4'e ayırdık. 3 yeni tesis ile kentin
yükünü 4'e böldük. Bu İzmir'in geri dönüşüm
planının ilk adımıydı. Bugün açılışını gerçek-
leştirdiğimiz Ödemiş tesisini yeni anlayışla
hayata geçiriyoruz. Çöp artık İzmir'de bir atık
olmaktan çıkmış, peşinde koşulan bir ham
maddeye dönüşmüştür" ifadelerini kullandı.

Çiftçi milletin efendisi olacak

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş ise,
“Tarıma da çiftçiye de en büyük desteği veri-
yoruz ancak kimyasal gübrelerle zehirlemeye
'dur' diyoruz. Biz, Tunç Başkanımızla çok çay
içtik, ama her şeyden önce ülkemizdeki çiftçiyi
milletin efendisi yapmaya ant içtik" dedi. Ko-

nuşmaların ardından Kılıçdaroğlu, berabe-
rinde protokol üyeleri Avrupa'nın en büyük
Entegre Katı Atık Yönetim Tesisleri'nden biri
olan, Ödemiş Entegre Katı Atık Yönetim Te-
sisi'ni kurdelesini keserek hizmete açtı.

İzmirliler için hizmet verecek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç
Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak su
sporlarını teşvik etmek ve profesyonel takım-
ları desteklemek için yaklaşık 16 milyon liralık
yatırımla İzmir'e kazandırdıkları tesisin açılı-
şını 2020 yılında planladıklarını, pandemi ne-
deniyle ancak hizmete açılabildiğini kaydetti.
Aşık Veysel Parkı'nın, deprem sırasında şehrin
en önemli toplanma alanı olarak işlev gördü-
ğünü anlatan Başkan Soyer, şehrin yeşil alan-
larını korumanın ve ranta kurban etmemenin
önemini hatırlatarak, "5 bin kişilik amfi tiyat-
royla birlikte Türkiye'nin en modern buz
sporları salonunun yer aldığı Bornova Aşık
Veysel Rekreasyon Alanı'nda bulunan havuz
İzmir; yüzme, su altı ragbisi, su topu ve triat-
lon müsabakalarına ev sahipliği yapacak ve
her yaştan İzmirliye hizmet verecek. Yarı
olimpik yüzme havuzumuz, 3 bin 200 metre-
kare kapalı alanda engelli ve doğa dostu bir
yapı olarak inşa edildi. Aşık Veysel Yüzme
Havuzu'na ek olarak bu yaz, Gaziemir-
Emrez, Bornova-Meriç ve Konak-Pazaryeri
mahallelerine üç portatif havuz kuruyoruz.
Böylece, sosyal ve ekonomik açıdan dezavan-
tajlı mahallelerdeki çocuk ve gençlerimiz yaz
boyunca yüzme imkanına kavuşmuş olacak.
Önümüzdeki yıl Kemer'de, Türkiye'nin en
modern ve özel tasarımlı olimpik havuzunun
da temelini atarak kısa bir süre sonra İzmir'i
su sporlarının önde gelen merkezlerinden biri
haline getireceğiz" diye konuştu. DHA
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CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu, 
Millet İttifakı olarak 
ülkeye demokrasiyi
getireceklerini belirterek,
“Çiftçi üretecek, sanayici
üretecek, Türkiye ürete-
cek, işsizlik son bulacak.
Bu sözlerin tamamını 
yerine getireceğim.
Yeter ki destek verin. 
Bölgesinde ve dünyasında
saygın olan bir devleti
inşa edeceğiz. Ahlaklı
siyaset, düzgün siyaset,
herkesin çalıştığı bir
Türkiye'yi yeniden inşa
edeceğiz" dedi

TURKIYE’YI AYAGA
KALDIRACAGIZ

Pandemi kısıtlamalarının sona ermesiyle hiz-
mete alınan havuzdan hem sporcular hem de
yüzme öğrenmek isteyen çocuk, genç ve her
yaş grubunun aktif olarak yararlanacağı öğre-
nildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi sualtı ragbisi,
triatlon ve sutopu takımlarının antrenmanlarına
ve maçlarına ev sahipliği yapacak yüzme havu-
zunda yüzme bilmeyen 6 yaş ve üzeri çocuklar
ile 18 yaş üstü ve yetişkinler için kurs verilecek.
Stil geliştirmek isteyenler için ise ayrı bir prog-
ram uygulanacak. 

HER YAŞTAN iZMiRLiYE AÇIK

CHP’den istifa edip TİP’e geçti
CHP İstanbul Milletvekili 
Sera Kadıgil, partisinden istifa
ederek, Türkiye İşçi Partisi'ne
(TİP) katıldığını açıkladı

istAnbul Milletvekili Kadıgil,
TBMM’de basın toplantısı düzen-
ledi. Kadıgil, "Hayatımın hem en

zor hem en heyecanlı açıklamasını yapıyorum.
Zor, çünkü bugün itibarıyla çok sevdiğim evim-
den, beni eğitip bugünlere getiren partimden is-
tifa etmiş bulunuyorum. Ne yaptıklarınızı ne
bana öğrettiklerinizi unutmam mümkün. Beni
siyasete bizzat sokan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu
ve her bıkma noktasına geldiğimde sabırla din-
leyip öğreterek siyasette tutan, ailemden ayrı
görmediğim Bülent Tezcan'a ve partinin tüm
kademelerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Artık
aynı çatı altında olmasak da ülkemizi AKP ka-
ranlığından kurtarmak için her daim yan yana
ve omuz omuza olacağımızdan zerre şüpheniz
olmasın. Çünkü ben bu adımı bu mücadeleye
köstek olmak için değil bilakis biraz daha solu-
nuzdan destek olabilmek için atıyorum. Hem
önümüzdeki tarihi seçim sürecinde, hem de el
birliğiyle yaralarımızı sarma aşamasına geçtiği-
mizde, hepimizin iyiliğine olduğunu düşündü-
ğüm bir yola çıkıyorum. Bilin ki ülkem için
doğru olduğuna inandığım şeyi yapıyorum"
dedi.

Solda güce ihtiyaç var

Kadıgil, içinde bulunulan süreçte Türkiye siya-
setindeki dengelerde milliyetçi-muhafazakar ek-
sene doğru büyük bir evrilme olduğunu
belirterek, solda bir güce ihtiyaç olduğunu söy-
ledi. Kadıgil, "Bu eksende hak ettiği ağırlıkta

temsil edilmediğini hisseden milyonlarca
insan da yaşıyor bu ülkede. Ben bugün itiba-
rıyla, inandığım değerleri açıkça ve yüksek sesle
savunmak için, bu düzeni biraz düzeltmeye
değil, tümden değiştirmeye çalışmak için, dünya
görüşüme daha yakın gördüğüm bir partiye,
Türkiye İşçi Partisi’ne katılıyorum" dedi.

İdeolojik bir ayrılık

CHP'den ayrılma sebebinin ne bir kavga ne bir
tartışma olduğunu, ideolojik bir karar verdiğini
dile getiren Kadıgil, "Evet, bu ayrılığın sebebi ne
bir kavga ne de bir tartışma. Tertemiz bir ideolo-
jik ayrılıkla karşınızdayım. Ben, tüm gücümle si-
yaset yapmaya Gezi direnişinden sonra, orada
gördüklerimden, öğrendiklerimden, orada bo-
zulan ezberlerimden sonra başladım ve ken-
dime bir söz verdim; asla profesyonel bir
siyasetçiye dönüşmeyecektim. Aktivisttim ve
böyle kalmakta inat edecektim. Örgütlü kadın
hareketinin hepimize öğrettikleri sayesinde yüz-
leştiğim toplumsal cinsiyet eşitsizliği üzerine
yaptığım okumalar, gururla söylemeliyim ki
beni azılı bir feminist haline getirdi. Ve yine geç
kalarak da olsa nitelikli bir sosyal demokrat
olmak üzere çıktığım yol ise beni bir kez daha
ne mutlu ki Denizlerin yoluna çıkarttı. İşte o yol,
o ruh bugün bu Meclis'te temsil ediliyor. Ve artık
Türkiye’nin ilk kadın genel başkanının, Behice
Boran’ın partisinin Meclis grubunu, ikisi bıyıklı
üç erkeğe terk etmeye gönlüm razı gelmiyor" ifa-
delerini kullandı. NERGİS DEMİRKAYA

KADıgil, "Siyasette olacaksam, olduğum gibi
olmak istiyorum. İsteyen varsın 'imkansız'
desin, ben sınıfsız ve sömürüsüz bir dünyada
inat ediyorum. Ali İsmail’in düşlerindeki

özgür dünyada inat ediyorum" ifadelerini kul-
landı. Sera Kadıgil'in istifası sonrası CHP'nin
meclisteki milletvekili sayısı 135' e
düşerken Türkiye İşçi Partisi'nin 4'e yükseldi.

İsteyen imkansız desin!

Mehmetçik ateş 
altında olamaz

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih 
Erbakan, "Mehmetçiğimizi ateş altında bırakıp
orada Taliban'la karşı karşıya getirmek hangi akıl
ve mantıkla bağdaşabilir. Mehmetçiğimizin ateş
hattında bırakılmasına kesin olarak karşıyız" dedi

YEniDEn Refah
Partisi lideri Fatih
Erbakan, partisinin

1’inci Olağan Şırnak kongresine
katıldı. Bir otelin konferans sa-
lonunda gerçekleştirilen kon-
greye, Başkan Fatih Erbakan’ın
yanı sıra Genel Başkan Yardım-
cısı Zafer Emanetoğlu, partinin
MKYK üyeleri, il temsilcileri,
sivil toplum kuruluşları temsil-
cileri ve siyasi parti yöneticileri ile vatandaşlar ka-
tıldı. Tek listeyle gidilen kongrede ise, mevcut İl
Başkanı Sabri Tatar, tekrar il başkanlığına seçildi.
Fatih Erbakan, burada yaptığı konuşmada, Türki-
ye'nin en önemli sorunlarından birinin genç işsizler
olduğunu ve Türkiye’de üniversite mezunu genç
işsiz sayısının 1,5 milyonu aştığını kaydederek,
"Türkiye'deki toplam işsizlerin sayısının ise, 10 mil-
yonu aştı. Avrupa'da birçok ülkenin nüfusundan
fazla işsizlerimiz var. Sadece 2020 yılında 40 bin
700 şirket kapandı. Bu 1 milyon insanın işsiz, aşsız
ve ekmeksiz kalması demek. Boşta gezen gençlerin
oranı yüzde 29’dur" diye konuştu.

Kesin olarak karşıyız

Taliban'ın 'Amerikan askerleri çekildikten sonra
Türk askerleri Afganistan’da kalırsa saldırı da bulu-
nuruz' şeklindeki sözlerini hatırlatan Erbakan,
"Amerika'nın vereceği lojistik mali ve siyasi destek
sözleri bizlere George Soros'un sözünü hatırlatıyor.
Ne demişti; dünya Siyonizmin önde gelen speküla-
törü, 'Türkiye'nin en iyi ihraç ürünü askeridir' de-
mişti. Bir damla Mehmetçiğin kanını bütün
Amerikan bütçesine değişmeyiz. Mehmetçiğimizi
ateş altında bırakıp orada Taliban'la karşı karşıya
getirmek kabul edilemez” dedi.

Kötülükler 
ortaya çıkmalı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Baba-
can, Balıkesir’de partisinin 1. Olağan
Bandırma İlçe Kongresi’nde konuştu.

Babacan şu ifadeleri kullandı: “İnsanlarımızı zehir-
leyen maddelerin ticareti mutlaka mercek altına
alınmalıdır. Uyuşturucu ticaretiyle ilgili tüm iç ve dış
bağlantılar derhal ortaya çıkarılmalıdır. İddialarda

ismi geçen kişilerle ilgili soruştur-
malar başlatılmalıdır. Türkiye, aşırı
doz uyuşturucu sebebiyle 30 yaş
altı ölümlerde Avrupa’da birinci sı-
rada. Yine berbat bir göstergede
ülkemiz zirvelerde dolaşıyor. Ço-
cuklarımız, gençlerimiz ölüyor.
Anne babalar kaygılı. Üç beş kişi
milyarlarca doları götürecek diye
bu ülkenin milyonlarca gencini bu
zehre maruz bırakamayız. “Bir li-

manda tonlarca uyuşturucunun yakalandığını öğre-
niyoruz. Bu zehirleri bir Güney Amerika ülkesinden,
Ekvator’dan muz gemilerinin içine yerleştirip, Tür-
kiye’ye göndermişler. Geçen hafta yakalanan uyuş-
turucu; cumhuriyet tarihinde ele geçirilen en yüksek
miktardaki uyuşturucu. Ülkemiz, uluslararası uyuş-
turucu trafiğinin neredeyse yol geçen hanına dön-
müş. Bir Güney Amerika’dan geliyor, bir
Afganistan’dan. Panama’dan, Kolombiya’dan Tür-
kiye’ye gönderilmek üzere sevkiyat planlanırken o
ülkelerde yakalananlar da var. Uluslararası basında,
yabancı taşeronların Türkiye’de saklandığına ilişkin
iddialar da var. Türkiye’de, yurt dışında yakalanan,
Türkiye’ye sevk edilirken el konulan uyuşturucuyla
alakalı soruşturma var mı? O ülkelerden dosya is-
tenmiş mi? Kime gönderiyorlarmış, nereye geliyor-
muş, adres teslimi neresiymiş, alıcı kimmiş?
Bilmiyoruz.”

İzmir’de konuşan CHP Lideri
Kemal Kılıçdaroğlu, iktidar için

iddialı olduklarını belirtti.



İ stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 22
Aralık 2008’de hizmetinden çekilen
1952 üretimi “Fenerbahçe Vapuru”nu,

imzalanan iş birliği protokolü ile Hasköy’deki
Rahmi M. Koç Müzesi’ne devretmişti. Bu
süreçte vapurun tüm bakım ve onarımlarını
İBB üstlenmişti. “Müze vapur” olarak hiz-
met veren tarihi vapurun son bakım-onarım
işlemi, 2011 yılında, Haliç Tersanesi’nde ya-
pılmıştı. Rahmi Koç Müzesi ile arasındaki iş
birliği protokolünü uzatma kararı alan İBB,
Fenerbahçe Vapuru’nu, Haliç Tersanesi’nde,
10 yıl sonra yeniden bakıma alacak. Vapur,
bu kapsamda, 28 Haziran 2021’de Haliç Ter-
sanesi’ne getirilecek. Havuza alınacak vapu-
run ihtiyaçları belirlendikten sonra; su altı sac
değişimi, boyama, pervane sökümü, güverte
ve taraça zemin ağaçlarının bakımı, küpeşte
değişimi ile genel bakım-onarım işlemleri
gerçekleştirilecek.

Müzeye değer kattı

Tüm bu işlemlerin yapılması öncesinde, İBB
ve Rahmi M. Koç Müzesi arasındaki iş bir-
liği protokolü uzatıldı. Fenerbahçe Vapuru
önünde düzenlenen “Yenileme ve Bakım
Protokolü İmza Töreni”, İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu ve ünlü iş insanı Rahmi Koç’un
katılımlarıyla gerçekleştirildi. Tören önce-
sinde ilk konuşmayı, Koç Holding Şeref Baş-
kanı Rahmi Koç yaptı. Koç, Fenerbahçe
Vapuru’nun toplu taşımadan müzelerine ula-

şan yolculuğunun hikayesini şu sözlerle dile
getirdi: “Bundan yıllar evvel, o zamanki mü-
dürümüz Ertuğrul Bey, bana gelip, ‘Efendim,
bir vapur var; Fenerbahçe. Onu bize vermek
istiyorlar’ dedi. ‘Ne yapacağız’ dedim. ‘Mü-
zemizin önüne bağlarız. Misafirlerimize, zi-
yaretçilerimize açarız. Bize ilave metrekare
kazandırır. Bu vapuru da kurtarmış oluruz’
dedi. Ben de ‘Peki’ dedim. Pek içime sinmedi
önce. O zaman, eski rahmetli İBB Başka-
nı’mızla beraber Boğaz’da bir tur yaptık.

Onlar indiler,
gemi buraya bağlandı. Hakikaten Ertuğrul
Bey, uzun vadeli görmüş. Bu gemi, klasik bir
gemi. Zamanının en hızlı giden gemilerinden
biriydi. Bakımı gayet iyiydi. Ona rağmen be-
lediye, tekrar bir elden geçirdi. Gemi, hakika-
ten müzemize bir değer kattı.”

İBB'ye teşekkür ederim

İBB ile yaptıkları mukavelenin 3 yıl önce bit-
tiğini aktaran Koç, “3 senedir, bunu tekrarla-

maya çalışıyoruz. Kimse bize, ‘Mukaveleniz
bitti, gemiyi geri alacağız’ demedi ama içimiz
rahat değil. Çünkü, ne yapacağımızı bilemi-
yoruz. Eksik olmasın Sayın Başkan’ım, mu-
kavelenin yenilenmesi için karar aldı. Bugün
bence çok tarihi bir gün. Hem mukavelemi-
zin uzaması hem de geminin tekrar bir ba-
kıma alınmasına karar vermiş bulunuyoruz.
Belediyemiz, bize bu gemiyi kazandıracak en
kısa zamanda. Ve bu gemi, müzemiz burada
kaldığı sürece, burada bağlı olarak ziyaretçi-
lerimize ve bilhassa çocuklarımıza, öğrencile-
rimize hizmet verecek. Candan teşekkür
ediyorum” ifadelerini kullandı.

Haliç Tershanesi aktif

Koç’un ardından konuşan İmamoğlu, müze-
cilik alanında yaptıkları katkılardan dolayı
Koç’a teşekkürlerini iletti. Göreve gelmeleri-
nin ardından Haliç Tersanesi’ni daha aktif
hale getirdiklerini vurgulayan İmamoğlu, bu
yaz içerisinde hizmete alınacak İstanbul
deniz taksileri imalatının da yine Haliç’te ya-
pıldığının bilgisini paylaşarak, Haliç tersanesi
tarihi hüviyetini koruduğu gibi burada yapı-
lacağını da belirtti. “Başta Sahil Güvenlik
olmak üzere, farklı kurum ve kuruluşlara
bakım, onarım, imalat ile ilgili hizmet ver-
meye devam ediyoruz” diyen İmamoğlu,
“Şehir Hatları Genel Müdürü’müz Sinem
Dedetaş, kadın emeğini de işin içine katarak
kuvvetli bir gelişim gösterdi iştirakimize.
Bundan da çok memnuniyet duyuyorum”
dedi.

ERKAN SARIKAYA
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FENERBAHCE VAPURU
ICIN IBB DEVREDE

Süleymanpaşa’nın en
büyük halk pazarı olan
Perşembe Pazarını ziyaret

eden Başkan Yüksel, burada hem es-
nafın belediyeden beklenti ve taleple-
rini dinledi hem de alışverişe gelen
vatandaşlarla selamlaşarak ayaküstü
sohbet etti. Esnafa bol kazançlar te-
menni eden Yüksel, kapalı pazaryeri
çalışmaları ile ilgili de hem vatandaşa
hem esnafa bilgilendirmede bulundu.
Yüksel, daha sonra alanında Tür-
kiye’nin iki enstitüsünden biri olan Te-
kirdağ Bağcılık Araştırma
Enstitüsü’nde Trakya’nın coğrafi işa-
ret alan Yapıncak üzümünün yaprak
hasadının başlaması dolayısıyla dü-
zenlenen Yapıncak Yaprak Hasadı
Şenliği’ne katıldı. Tarım ve Orman
Bakanlığına bağlı Tarımsal Araş-
tırmalar ve Politikalar Genel
Müdürlüğünün 30’uncu ku-
ruluş yıldönümü etkinlikleri
kapsamında gerçekleşti-
rilen şenlikte enstitü
yetkililerinden bilgi
alan Yüksel, şen-
lik kapsamında
düzenlenen
halk oyun-
ları ve
diğer
et-

kinlikleri takip etti ve yaprak hasadının
üreticilere hayırlı olması temennisinde
bulundu.

Kaşıkçı'ya ziyaret

Günün ilerleyen saatlerinde kırsal ma-
halle ziyaretleri de gerçekleştiren Sü-
leymanpaşa Belediye Başkanı Yüksel,
Kaşıkçı ve Ferhadanlı Mahallesi’nde
devam eden çalışmaları yerinde ince-
lemesinin yanı sıra mahalle sakinleri
ile sohbet ederek talep beklentileri din-
ledi. Kırsal mahallelerde gerçekleşen
ziyaretlerde Başkan Yüksel’e Süley-
manpaşa Belediye Başkan Yardımcı-
ları Gökhan Saygı ve Sabri Çınar da
eşlik ettiler.  İRFAN DEMİR

Havalimanında
bir ilk oluyor
Havacılık ve uçak fotoğrafçılığına ilgi duyanlar
için Türkiye'de ilk resmi spotter alanı İstanbul
Havalimanı'nda hizmete sunuldu

Uçak fotoğrafçılığı olarak tabir edilen
spotterlerin sayısı her geçen gün artıyor.
Uçakların iniş ve kalkışlarında en doğru ka-

reyi yakalamak isteyen havacılık tutkunları artık İstan-
bul Havalimanı'nda kurulan alanda pist 1 ve hava
trafik kontrol kulesini gören noktadan fotoğraflarını çe-
kebilecek. Uçakların iniş veya kalkışını yakından gör-
mek ve Hava Trafik Kontrol Kulesi'ni fotoğraflamak
isteyenler www.istairport.com/tr/yolcu/havalimani-reh-
beri/spotter adresi üzerinden başvuru yapabilecek.
Başvuruların haftalık olarak değerlendirileceği sis-
temde, spotterlerin alana girişleri geçici apron kartıyla
yapılacak. Havacılık tutkunları, TC kimlik ya da pasa-
port ön yüzü, vesikalık fotoğraflarını ve HES koduyla
birlikte spotter formuna doldurarak başvurularını 
gerçekleştirebilecek. 

Amatör balıkçılık
yasaklanmalı

Deniz canlılarının yok olma tehdidiyle yüz
yüze olduğunu belirten Su Ürünleri Yük-
sek Mühendisi Gökhan Taşpınar, "Av ya-

sakları döneminde amatör balıkçıların avcılık yapması
da engellenmeli. Onların gözüne küçük gelen bir kilo-
gram havyarlı balık aslında sezonda karşımıza çıkacak
binlerce balık demektir” dedi. Türkiye İstatistik Ku-
rumu (TÜİK) verilerine göre su ürünleri üretiminin
2020 yılında yüzde 21,3 azaldığına dikkat çeken Su
Ürünleri Yüksek Mühendisi Altınbaş Üniversitesi Öğr.
Görevlisi Gökhan Taşpınar, "Bu duruma yol açan
temel etkenler deniz ve çevre kirliliği, küresel ısınma ve
avcılık politikalarıdır" diye konuştu. Çevre kirliliğinin
sadece insan kaynaklı olduğunu belirten Taşpınar,
"Evsel ve endüstriyel atıkların tamamen arıtılmadan
denizlere verilmesi, tarım ilaçlarının akarsular ile de-
nize karışması, denizde yaşanan kazalar ve suya petrol
karışması kirliliğinin başlıca nedenleridir. Kirliliğin do-
ğanın dengesini bozduğunu ve Marmara Denizi’nde
bir çevre felaketine yol açan müsilaj temizlense dahi bir
süre sonra yeni sorunların ortaya çıkar. Hepimize
düşen görevler var.” ifadelerini kullandı.

Yüksek Enerjili Eksenel Bilyalı Değirmen Alımı Açık İhalesine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası : 2021 / 740793
1- Üniversitenin
a. Adresi : Sabancı Üniversitesi, Orta Mahalle Üniversite

Caddesi No: 27 Tuzla- İstanbul 
b. Telefon : 0 216 483 99 10
c. e-posta adresi : tarkan.kutlu@sabanciuniv.edu
2- İhale konusu malın
a. Niteliği, türü ve miktarı : Yüksek Enerjili Eksenel Bilyalı Değirmen Alımı
b. Teslim yeri : Sabancı Üniversitesi Tuzla Kampüsü
3- İhalenin 
a. Yapılacağı yer : Sabancı Üniversitesi Satınalma Toplantı Odası
b. Tarih ve saati : 06.07.2021 Saat:15:00
c. Son teklif verme tarihi : 06.07.2021 Saat:15:00
4. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler 
l İdari Şartname 
l Teknik Şartname ve ekleri, 
l Sözleşme Taslağı 
l Teklif Mektubu ve fiyatlandırma ekleri / İç zarfta yer almalıdır 
l Tebligat Taahhüt formu 
l Vergi levhası fotokopisi
l Faaliyet Belgesi 
l Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi 
l İmza Sirküleri
l İhale Doküman Bedeli Banka Dekontu
l SGK prim borcu olmadığını gösterir belge
l Vergi borcu olmadığını gösterir belge
l Ticaret odasından ihalelere katılmaya yasaklı olmadığını gösteren belge 
l Teklif ve birlikte verilecek olan tüm evrakların, şirket imza sirkülerinde tam yetkili kişi/kişiler tarafından imza
edilmesi
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre değil, fiyat ile birlikte işletme ve bakım mali-
yeti, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. 
6- İhale dokümanı, Satınalma Biriminden veya web sitesinden tedarik edilebilir. İhaleye katılım için,
“2021/740793 İhale Doküman Bedeli” açıklaması ile Sabancı Üniversitesi TR86 0004 6007 1388 8000
1208 58 nolu hesabına ile 50 TL ( Elli Türk Lirası ) yatırılmalı ve yatırılıdığına dair dekont ihale zarfının içinde
bulunmalıdır. Makbuz karşılığı elden ödeme alınmamaktadır.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de     Basın: (1402040)

YÜKSEK ENERJİLİ EKSENEL BİLYALI DEĞİRMEN ALIMI AÇIK İHALE İLANI
SABANCI ÜNİVERSİTESİ

İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu ve Koç Holding
Şeref Başkanı Rahmi Koç,

2011 yılında yapılan bir
mukaveleyle Rahmi M. Koç
Müzesi’ne devredilen tarihi

Fenerbahçe Vapuru için yeni
protokol imzaladı. Uzatılan

protokol uyarınca 1952
yılında, İskoçya’nın Glasgow
şehrinde üretilen ve 2011’e

kadar toplu ulaşım 
hizmetlerinde kullanılan

vapur, Haliç 
Tersanesi’nde bakıma 

alınacak
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K
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KBAKIMA
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ALINACA
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K
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Vapur üzerinde yapılacak teknik işlemleri akta-
ran İmamoğlu, Haliç’in kent ve turizm açısından
önemine dikkat çekti. “Biz bu alanı, Haliç’in her
iki yakasını, Eminönü’nden Alibeyköy’e, Kara-
köy’den Alibeyköy’e bu iki hattı da sıkı bir tu-
rizm, tarihi bir rota olarak değerlendireceğiz”
diyen İmamoğlu, “Bu yönde çalışmalarımız
devam ediyor. Açık bir masada bu süreci yöne-
tiyoruz. Bütün parçalarını, bütün partnerlerini,
paydaşlarını da süreçte işin içine katarak ortak

akılla, belki de İstanbul’a gelen bir turistin en az
bir gün daha ilave akşamını, gününü arttıracak
bir rota haline getirmeyi planlıyoruz” diye ko-
nuştu. Konuşmaların ardından, İmamoğlu ve
Koç arasında, Fenerbahçe Vapuru’nun yenilen-
mesi ve süre uzatımına ilişkin protokol imza-
landı. İmzaların ardından kaptan şapkalarını
takan İmamoğlu ve Koç, kameralara poz verdi.
Fenerbahçe Vapuru, 1952 yılında, İskoçya’nın
Glasgow şehrinde üretildi. 14 Mayıs 1953’te

hizmete alınan
2.100 yolcu
kapasiteli vapur,
uzun yıllar
Sirkeci-Adalar-
Yalova-Çınarcık
arasında 
seferler 
gerçekleştirdi. 

Süreç açık bir halde ilerliyor

Rahmi Koç
ile bir araya
gelen Ekrem
İmamoğlu, 
Fenerbahçe 
Vapuru için

İBB’nin 
gerekeni

yapacağını
söyledi.

İmamoğlu,
“Biz hizmet
için varız”

dedi.

Süleymanpaşa
için hep sahada

Süleymanpaşa 
Belediye Başkanı 
Cüneyt Yüksel,

belediyenin 
çeşitli birimleri 

tarafından 
yürütülen tüm

çalışmaları düzenli
olarak yerinde 

takip etmesinin yanı
sıra sık sık her 

kesimden
vatandaşlarla bir

araya gelerek
Süleymanpaşalıların 

beklentilerini
değerlendirerek
halkın nabzını 

tutuyor
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ZAYİ İLANLARI
MST YAPIM MEDYA TİC.LTD.ŞTİ 6231155006 Vergi

Numaralı iş yerine ait, Mesut Aşut adına kayıtlı
j120100962 Seri Nolu, 6295523 Hesap Nolu Pos 
Makinesi - Ruhsatı Kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 

İsa Birlik adına kayıtlı BEKO 300 TR Marka model 
AT 0000186903 Seri numaralı pos cihazının ruhsatı

kaybolmuştur. Hükümsüzdür. V.D.Küçükköy
No:12163554894

T.C. Şişli Kaymakamlığı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık
Kayıt TR-34-K-012216 ve TR-34-K-018465 numaralı

belgelerimiz kaybolmuştur.Hükümsüzdür Yeni
Mağazacılık Anonim Şirketi

Avukat Feyza Altun, 7 yaşından 12 yaşına kadar n.Ç. isimli bir akrabası
tarafından istismara uğradığını Twitter’dan paylaştı. Elinde şahsın itiraflarına dair
ses kayıtları olduğunu ifade eden Altun, “Ses kaydını burada yayınlayacağım.
Aman sanılmasın unuttum, adli tıp raporunu bekliyorum” dedi

KARABURUN KÖYÜ CAMİİ YAPTIRMA
VE YAŞATMA DERNEĞİ'NDEN

GENEL KURUL İLANI
KARABURUN Köyü Camii Yaptırma ve Yaşatma Derne-
ği'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 16 Temmuz 2021
Cuma Günü Saat 14.00'te köy dernek merkezinde yapıla-
caktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 
23 Temmuz 20212 Cuma Günü aynı yer ve saatte 
yapılacaktır.
Gündem:
1- Açılış ve Yoklama
2- Saygı Duruşu
3- Divan Teşkili 
4- Faaliyet Raporunun Okunması
5- Denetleme Kurulunun Raporunun Okunması
6- Faaliyet Raporu ve Denetleme Raporunun İbrası
7- Yeni Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Seçimleri
8- Dilekve Temenniler
9- Kapanış

DÜZELTME
Gazetemizin 25 Haziran 2021 Cuma tarihli 
baskısında, 16'ıncı sayfamızda tarih 25 Mayıs 2021
olarak sehven yazılmıştır. Söz konusu yanlışlık için
tüm okurlarımızdan özür dileriz.

A vukat ve aktivist Feyza Altun, sosyal
medya hesabından yayınladığı bir dizi
tweetle çocuk yaşta uğradığı istismarı

ifşa etti. N.Ç. isimli akrabası tarafından 7 yaşın-
dan 12 yaşına kadar istismara uğradığını anlatan
Altun, elinde istismarın itiraf edildiği ses kayıtları-
nın da olduğunu ifade etti.Ses kaydını ve istis-
marcı akrabasının ismini açıklayacağını kaydeden
Altun, “Aman sanılmasın unuttum, adli tıp rapo-
runu bekliyorum” dedi. İşte Altun’un o paylaşım-
ları: “Beni çocukken istismar eden akrabam N.Ç.
(Ne zaman adımı açıkça yazacak diye uykuların
kaçsın çünkü yazacağım).Ses kaydında itiraf edip
“Ben çocuktum (19) cahildim ama sen (7) de
beni severdin” dediğinde deliye dönmüştüm.
Sonra onun kız kardeşleri ablam dediğim insan-
lar benim o yaşta ona sarıldığım fotoları bulup
dava hazırlığı yapmışlar. Bir tanesi de bilinçli
anne takılıyor kızıyla bloglar falan ama bilinçten
zerre eser yok. Söylediğimde beni her yerden en-
gellemişti. Onu da konuşacağız.”

Kimse bir şey yapmadı

Olup bitenlere karşı kimsenin bir şey yapmadığını
da anlatan Altun, “Hani bak sarılıyor, olduysa
gönlü vardır gibisinden. Tekrar ediyorum başladı-
ğında yediyim, ki sanırım daha öncesi de var
hayal meyal bende… 12 yaşımda artık tepki verip

ondan kaçıp evimize girmesini anneme yasaklat-
tım ve akrabalarıma anlattım. Kimse bir şey yap-
madı. Bu sene olayı ortaya çıkardığımda
(konuşmak hiç de kolay değildi) şey dediler o
sene evlendi NÇ; kıskançlığından yaptı. Ben o
sıra 11/12 yaşındayım.Tabi güldüm ve o savun-
mayı yapacakları günü bekliyorum. Ses kaydını
burada yayınlayacağım. Sadece ne kadar ileri
gidip ne kadar saçmalayacaklar onu bekliyorum.
Aman sanılmasın unuttum, adli tıp raporunu
bekliyorum” dedi.

Ses kaydından söz etti

Ses kaydına ilişkin bilgi veren Altun, “Ses kay-
dında şöyle bi kısım var , konuşma başlıyor asla
fiil dile getirilmiyor ben soruyorum: Senin kızına
yapsalar ne yapardın? “Çeker vururdum Feyza
hala geceleri uyuyamıyorum, çek vur beni
Feyza…. Gençtim, cahildim. Sen sanıyor musun
ben huzurluyum, yüz yüze görüşelim.” O ablaları
o akrabaları bunları dinleyince ne olacaaaaak gö-
receğim, bekliyorum. Hepiniz bu yaptıklarınızla
rezil olacaksınız. Unutmayın, rehavete kapılma-
yın. O zaman akrabalarımı da tek tek yazacam
kim ne dedi. Sizler de birer çocuk istismarcısısı-
nız. Öyle ya bu güzel günde aklıma geldi de keyfi-
nizi kaçırayım dedim” ifadelerini kullandı.
HABER MERKEZİ

7 YAşındAn 12 YAşınA KAdAr
ISTISMAR EDILDI!

Herkesin benzer durumda kalabileceğini ifade eden
Altun, “O yüzden arkadaşlar hangi kadın ve erkek çocuk-
luğuna dair böyle bir şey anlatsa inanırım. Kimi unut-

maya çalışır kimi anlatmaya korkar. Ben senelerce te-
rapi gördüm. Hala yazarken elim ayağım titriyor. Ben
ona aynı acıyı yaşatacağım çünkü tek isteğim pişmanlık

görmekti, özürdü.Sen de beni severdin dedi. Benim sev-
gimi sen çok yanlış anlamışsın. Sen benim abimdin”
şeklinde konuştu.

SEN BENiM ABiMDiN

Ataşehir'e sosyal
market geldi
Ataşehir Belediyesi’nin ilçedeki ihtiyaç sahiplerine daha iyi hizmet vermek
amacıyla hazırladığı ve Lions Kulübü’nün katkılarıyla Örnek Mahallesi’nde
hizmete sunulan Sosyal Market’in resmi açılışı gerçekleştirildi

ataşehir’de şu an iki tane olan ve önümüz-
deki günlerde sayılarının artırılacağı belirtilen
Sosyal Marketler aracılığıyla, Ataşehir’de ika-

met eden, ihtiyaç sahiplerine modern şartlarda hizmet
sunuluyor. İçerisinde gıdadan giyime, kırtasiyeden temiz-
lik ve kişisel bakım ürünlerine kadar yüzlerce çeşit malze-
menin yer aldığı Sosyal Marketlerde, vatandaşlar
ihtiyaçları olan ürünleri kendileri seçip beğenerek alma
imkânına sahip oluyor. Vatandaşlar, sahip oldukları sos-
yal kartlar ile marketlerden alışveriş yapabiliyor. Bele-
diye’ye başvuran ihtiyaç sahiplerinin sosyal incelemesi
tamamlandıktan sonra, kendilerine teslim edilen Sosyal
Kartlarına ihtiyaçları kadar puan yükleniyor. Vatandaşlar,
Sosyal Kart ile Sosyal Market’e gelerek kendilerinin veya
ailelerinin ister giyecek ihtiyaçlarını, ister sofra ihtiyaçla-
rını isterse de çocuklarının kırtasiye ihtiyaçlarını karşıla-
yabiliyorlar. Açılışa; Ataşehir Belediye Başkan
Yardımcıları Abdullah Der, Hüseyin Hışman ile 118-Y
Lions Genel Yönetmeni Belma Bozyiğit, Lions Uluslar-
arası Rektörü Prof. Dr. Hayri Ülgen, Sosyal ve Yardım
İşler Müdürü Burcu Der Hasanoğlu, Ataşehir İlçe Milli
Eğitim Şube Müdürü Ercan Metin, Belediye Meclis Üye-
leri ve CHP Ataşehir İlçe Başkanı Celal Yalçın katıldı.

Sosyal Market Projesi hakkında açıklamada bulunan
Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, “Yalnızca ihti-
yaç sahibi vatandaşlarımızın yararlanabileceği Sosyal
Market uygulamamızla, acil ihtiyaç malzemelerinin karşı-
lanmasını sağlayacağız. Yoksullukla mücadele konu-
sunda diğer çalışmalarımız da aralıksız sürüyor” dedi.

Hizmetler devam edecek

118-Y Lions Genel Yönetmeni Belma Bozyiğit yaptığı
konuşmada, “Böylesine güzel bir hizmeti birlikte hayata
geçirdiğimiz için Ataşehir Belediyesi’ne çok teşekkür edi-
yorum. Burada birlikte çok güzel bir hizmet yaptık. Bu
hizmetin devamlılığının geleceğine inanıyorum” dedi. 
Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Der ise;
“Lions kulübü ile birlikte açmış olduğumuz sosyal mar-
ketimizin, Ataşehirimize ve tüm halkımıza hayırlı olma-
sını diliyorum. Bu başlangıç ve inşallah devamı gelecek.
Yenişehir mahallemizde de bir Sosyal Marketimiz daha
bulunuyor. Küçükbakkalköy mahallemizde projesi devam
eden Sosyal Marketimiz var. Daha farklı mahalleleri-
mizde de bu projeler devam edecek. Ataşehir Belediyesi
ve Lions Kulübü’nün işbirliğiyle bu hizmetler devam ede-
cek” şeklinde konuştu. ERKAN SARIKAYA

Başakşehir park
için temel attı

Başakşehir Belediyesi, Kayaşehir ve 
Fenertepe’nin ardından ilçeye üçüncü kültür
ve yaşam parkını hizmete sunacağını
duyurdu. Yarı olimpik yüzme havuzu,
kütüphane, spor salonları ve sanat atölyeleri
ile tüm ilçe sakinlerine hizmet verecek olan
Başakşehir Kültür ve Yaşam Parkı’nın temeli,
Başakşehir Belediye Başkanı Yasin
Kartoğlu’nun katıldığı törenle atıldı

başakşehir Kültür ve Yaşam Parkı’nın
temeli törenle atıldı. Vatandaşların birçok
aktiviteyi tek merkezde yapabilme imkâ-

nına sahip olacağını belirten Kartoğlu, “Kısa süre
içerisinde bu güzel eseri komşularımızın hizmetine
sunacağız” dedi. Başakşehir’de 7’den 70’e herkesin
kullanabileceği bir kültür merkezinin temelini attıkla-
rını belirten Kartoğlu, “Başakşehir Kültür ve Yaşam
Parkı toplam 10 bin 500 metrekare inşaat alanı üze-
rine kurulacak ve 6 bin metrekare alanda peyzajla
bütünleşik tasarım olacak. İçerisinde Başakşehir
Kadın Aktivite Merkezi (BAKMER), bilgievi, gençlik
merkezi, kapalı spor salonu, fitness salonu ve çocuk-
larımız için jimnastik salonu olacak. Ayrıca, komşu-
larımızın isteği üzerine kültür ve yaşam parkımıza bir
de yarı olimpik yüzme havuzu yapıyoruz” diye ko-
nuştu.  Semt kütüphanesinin de merkez içerisinde
yer alacağını dile getiren Kartoğlu, “Müzik, ebru,
resim, yabancı dil dallarında sanat atölyeleri ve sınıf-
larımız olacak. 500 kişilik çok amaçlı salon ve sergi
alanı, etüt alanı, çocuk parkı ile kafeterya bulunacak.
Kitap kurtlarımız için ise çok güzel bir semt kütüpha-
nesi yapacağız” ifadelerini kullandı.

Yürüyüş yapmayı planlıyoruz

Başakşehir Belediyesi’nin Türkiye’de en fazla yatırım
yapan ilçe belediyeleri arasında olduğunu ifade eden
Kartoğlu, Başak Mahallesi’ne yapılacak yürüyüş ve
bisiklet köprüsünün de açılacağını duyurdu. Başak-
şehir’de mutluluğa yatırım yapmaya devam edecek-
lerini belirten Kartoğlu şu ifadeleri kullandı:
“Vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz.
Buradan bir müjdeyi daha paylaşmak istiyorum.
Başak Mahallesi iki kısımdan oluşuyor; 5. etap ve 4.
etap. ortasında da Türkiye’nin en güzel parklarından
Sular Vadisi bulunuyor. 4. etapta bulunan vatandaş-
larımız Metrokent tarafına ulaşımda zorluk çekiyor.
Yetiştirebilirsek bu sene 4. etap kısmından karşıya,
İmam-ı Azam Camii’nin olduğu meydana yürüyüş
ve bisiklet köprüsü yapmayı planlıyoruz.”
Düzenlenen temel atma törenine, AK Parti İstanbul
Milletvekili Nevzat Şatıroğlu, Başakşehir Kayma-
kamı Uğur Turan ve siyasi parti temsilcileri katıldı.
YAKUP TEZCAN

Beyoğlu'nda
koku neşesi

beyoğlu Belediyesi’nin ev sahipliğinde,
Koku Kültürü Derneği iş birliği ile
‘Dünya Güzel Koku Günü’ etkinliği dü-

zenlendi. Etkinlikte parfüm yapım kursunda eğitim
alan öğrenciler güzel koku tasarlama yarışması
yaptı. İstiklal Caddesi’nde bulunanlara güzel koku-
lar dağıtıldı. Dünya Koku Günü Beyoğlu’nda dü-
zenlenen etkinlikle kutlandı. Beyoğlu Belediyesi’nde
parfüm yapım kursu alan öğrenciler yarıştı. En
güzel kokuyu yaratan üç kişi ise ödüllendirildi. Be-
yoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın da bu-
lunduğu etkinlikte vatandaşa gül lokumu ve gül
suyu dağıtıldı. Düzenlenen yarışmanın jürileri ara-
sında ise Koku Uzmanı Bihter Türkan Ergül ile
Güzellik Uzmanı Suna Dumankaya bulundu.

Sultangazi'de
isyan var!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan'ın 'kalesi' ya da 'oy deposu' diye
adlandırılan Sultangazi ilçesinde esnaf

ekonomik sıkıntılar nedeniyle isyan etti. AK Par-
ti’ye oy verdiğini söyleyen bir esnaf, “Tayyip Bey’in
herhalde gözleri görmüyor artık. Seçimlere girdiği
günden beri ona oy veriyorum. İlk başlarda iyiydi
ama hepsinden kötü oldu. Esnaf kan ağlıyor” 
diyerek tepkisini dile getirdi.  CHP İstanbul 
Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, 2018'de Cum-
hurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'a yüzde 61,51
oranında oy veren, 2019 seçimlerinde de AK Par-
ti'nin yüzde 58 oranında desteklendiği Sultangazi
ilçesinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Esnafın
çoğunluğu ekonomik sıkıntı içinde olduğunu dile
getirirken AK Parti seçmeni olan bir esnaf, 
"Esnaf kan ağlıyor” dedi.
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TUZLA’da İstanbul’da olası İstanbul 
depremine karşı kentsel dönüşüm 
çalışmaları hız kesmeden devam 

ediyor. Tuzla’da risk oluşturan binaların ve 
sitelerin kentsel dönüşüme kazandırılması 
için yapılan çalışmaları bizzat yürüten 
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 
bir süredir görüşmeler gerçekleştirdiği 
İstasyon Mahallesi’nde bulunan Tıp Kent 
Sitesi’nde, mutlu sona ulaştı. 2 bloktan 
oluşan Tıp Kent Sitesi’nin yıkımı bugün 
gerçekleştirildi. Tuzla Belediye Başkanı 
Dr. Şadi Yazıcı yıkım için gelen ekskavatör 
aracına binerek ilk kepçeyi kendisi vurdu. 
Bu zamana kadar yapılan kentsel dönüşüm 
çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan 
Yazıcı,” Tuzlamızdaki kentsel dönüşüm 
çalışmaları kapsamında bir sitenin daha 
yıkımını gerçekleştiriyoruz. Daha önce 
ekskavatör kullanmış biri olarak yıkımda 
da katkıda bulunmaya çalıştım. On sekize 
yakın siteyle görüşmelerimiz devam ediyor. 
Gerek bireysel gerekse siteler halinde 
olan binalar öncelikli olmakla beraber 
Tuzla’da yaklaşık 2000 üzerinde dairenin 
yenilenmesini sadece bu sene itibariyle 
başlamış olduk. Daha önceki binalarla 

birlikte 6000’in üzerinde bağımsız bölümde 
kentsel dönüşüm çalışmaları yapmış bir ilçe 
olarak gururluyuz” diye konuştu.

Depreme dayanıklı 
binalar mühim

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” 
Yeni konut üretimi ile beraber taşınması 
gereken kentsel dönüşüm ile bölgelerinden 
boşaltılması gereken ve yine dün Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığımız ile yaptığımız 
görüşmelerimizde 1999 depreminde zarar 
görmüş, 37 binanın yıkılarak taşınmasıyla, 
yaklaşık bin 200 konuta başladık. 2 bin 
küsür konuta da İnşallah önümüzdeki 
günlerde başlamayı düşünüyoruz. 
Yeni konut üretimiyle 3 binden fazla 
konut üretimini gerçekleştirmek hem de 
sitelerimizin yenilenmesiyle yaklaşık bu 
dönem sonuna kadar toplamda 6-7 bin 
yeni konut hedefine ulaşacağız. Tuzla’da 
kentin yenilenmesi hem de kentsel dönüşüm 
manasında kent hayatının farklılaşmasıyla 
çok farklı bir Tuzla’yı, çocuklarımızın 
ve torunlarımızın gelecekte yaşayacağı 
ekolojik dengeye dikkat eden depreme 
dayanıklı Tuzla’yı tasarlamayı hedefliyoruz” 
ifadelerini kullandı. - DHA

Tuzla’da olası İstanbul depremine karşı kentsel dönüşüm çalışmaları hız kesmeden 
devam ediyor. Tuzla’da oturulmaya elverişli olmayan binaların ve sitelerin kentsel 
dönüşüm çalışmalarını bizzat yürüten Tuzla Belediye Başkan Dr. Şadi Yazıcı, bir 
süredir görüşmeler yapılan Tıp Kent Sitesi’ne ilk kepçeyi kendisi vurdu

RiSKLi 
BiNALAR 
YIKILIYOR

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı, “Kentsel dönüşüm ile 
bölgelerinden boşaltılması gereken ve yine dün Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığımız ile yaptığımız görüşmelerimizde 1999 
depreminde zarar görmüş, 37 binanın yıkılarak taşınmasıyla, 

yaklaşık bin 200 konuta başladık” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Karşımızda bir türlü 

yerli ve milli olmayı 
başaramayan anlayış var. 

Milletin gönlüne girmek 
yerine gözünü dışarıya 

diken bu zihniyete 
rağmen ülkemizi 

büyüteceğiz.” dedi

TÜRKIYE Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Er-
doğan, Hatay’da “MOBSAN 
Sanayi Sitesi ve Yapımı 
Tamamlanan Diğer Projel-
erin Açılış Töreni”ne katıldı. 
Erdoğan, burada yaptığı 
konuşmada, “Biz demokratlık 
görüntüsü altında faşistlik 
yapmıyor, herkesin hakkını, 
hukukunu, özgürlüğünü 
teminat altına alıyoruz. 
Çünkü biz bu millete aşkla 
bağlıyız.” ifadelerini kullandı. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şöyle devam etti:  “Tescilli 
Türkiye düşmanlarının peşine 
düşerek ülkenin geleceğine 
talip olmaya kalkanların 
sonu hüsrandır.”  Erdoğan, 
“Geçtiğimiz günlerde Şuşa’ya 
giderek oradaki kardeşlerim-
izin kurtuluş sevincine ortak 

olduk. Şimdi aynı yaklaşımla 
başka yerlerde, yeni adımların 
hazırlıkları içindeyiz. Eğer 
Türkiye, dışarda böylesine 
güçlü bir güvenlik kuşağı 
oluşturamazsa vatan to-
prakları içinde bize ne huzur 
verirler ne refah yaşatırlar.” 
diye konuştu. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Karşımızda bir 
türlü yerli ve milli olmayı 
başaramayan anlayış var. 
Milletin gönlüne girmek yer-
ine gözünü dışarıya diken bu 
zihniyete rağmen ülkemizi 
büyüteceğiz.” 

Su sıkıntısı çözülecek
“Bir olacağız, iri olacağız, 

kardeş olacağız, hep birlikte 
Türkiye olacağız” sözünü 
hatırlatan Erdoğan, bu birlik-
telik, beraberlik ve kardeşlikle 
bugüne geldiklerini söyledi. 
Hatay Stadı’nın bulunduğu 
alana gelirken çakılı bir çivi 
görmediğini anlatan Erdoğan, 
şunları kaydetti: “Maalesef ana 
arterler bıraktığımız yerde kal-
mış ama biz yola devam ediy-
oruz. İşte arkamda 26 bin 600 
kapasiteli Hatay Şehir Stadı. 
Biz eserlerimizle konuşuruz, 
onlar ise sadece laf ederler. 
Unutmayın eşek ölür kalır se-

meri, insan ölür kalır eseri. Biz 
eserlerimizle konuşuyoruz. İşte 
bakın şurada da Hatay Kapalı 
Spor Salonu, o da bitiyor. 
Kısa zamanda inşallah onu da 
bitireceğiz. Hatay’ın gençliğine 
ne gerekiyorsa ne layıksa 
bunları yapacağız.” Erdoğan, 
alandakilere kendisini büyük 
bir ilgiyle karşıladığı için teşek-
kür ederek, “Bir şey sorayım 
ya. Şu havalimanını kim yaptı? 
Kardeşlerim havalimanından 
buraya, İskenderun’dan bütün 
şu yolları 3 gidiş-3 geliş, 2 
gidiş-2 geliş, bu yolları kim 
yaptı? Diğerlerinin burada 
yaptığı bir yolları var mı? 
Amik Ovası sürekli taşkınlar 
altındaydı. Amik Ovası’nı da 
bu taşkınlardan kurtardık mı? 
Şimdi yeni barajlarla, kapalı 
su dağıtım sistemleriyle be-
raber inşallah su sıkıntılarını 
tamamıyla çözme noktasına 
geliyoruz, onun da adımlarını 
atıyoruz. Ama unutmayın bu 
ülkede Hatay nasıl ki işgalin 
özellikle acısını, özgürlüğün 
tadını, vatan hasretinin ne 
demek olduğunu çok iyi bilir, 
işte biz de bunu çok iyi bilen 
Hatay’a hizmetin ne demek 
olduğunu çok iyi biliriz. Onun 
için yapacağımız çok şey var.” 

- DHA

Milli 
olamayanlar var!

SALGININ ortaya 
çıktığı ilk andan bugüne 
kadar ön cephede yer 
alarak fedakarca çalışan 
sağlık ekipleri, yaylalarda 
bal üretimi için yoğun 
mesaide olan arıcıların 
aşılanması için de çalışma 
başlattı. Doktor, hemşire, 
ebe ve 112 Acil Sağlık 
görevlilerinden oluşan 
mobil sağlık ekipleri, dağ 
ve vadileri aşıp ulaştıkları 
yaylalarda aşı hakkında 
arıcıları bilgilendirip 
randevularını oluşturdu. 
Kovanlar arasında arıcılara 
Sinovac aşısı yapan ekipler, 
çekinceleri olanları da 
ikna ederek aşı olmalarını 
sağladı. Sıcak havaya 
rağmen kırsalda yoğun 
mesai yapan sağlık ekipleri, 
aşı yaptıkları arıcılardan 
da bal üretimiyle ilgili bilgi 
aldı. Mobil aşı ekibindeki 
Hamur Toplum Sağlığı 
Merkezi çalışanlarından 
ebe Başak Salar, kentte 
vaka sayısının düşmesi 
için yoğun şekilde aşılama 
çalışmasına devam 
ettiklerini söyledi. Bölgede 
kışın soğuk yazın ise sıcak 
geçtiğini ifade eden Salar, 
şöyle konuştu: “Gittiğimiz 
yerler uzak olduğu için 
engebeli bölgelerde 
bazen zorlanıyoruz ama 
yapacağımız aşılarla salgını 

yeneceğimiz için mutlu 
oluyoruz. Bugün arıcılar 
ve gittiğimiz bölgelerde aşı 
olmak isteyenleri aşıladık. 
Hayatımda ilk defa arıların 
içine girdim. Bizim için 
de değişik bir deneyim 
oldu. Aşı yaptığımız 
arıcıların çoğu Karadeniz 
Bölgesi’nden Orduluydu. 
Onlar da sağ olsunlar 
bize fındık ikram ettiler. 
Vatandaşların bize karşı 
güler yüzlü olması ve ‘Allah 
razı olsun’’ demesi bizi 
mutlu etmeye yetiyor.”

Her zaman 
hizmetteyiz

Sağlık çalışanı Ayşenur 
Yaralı ise kışın sıfırın 
altında 30 derecelerde 
aşı çalışması yaptıklarını 
yazın da sıcak havada 
zorlu mesailerine devam 
ettiklerini anlattı. Arı 
sesleri arasında aşı 
yapmanın farklı bir duygu 
olduğunu dile getiren 
Yaralı, “Filyasyon ve aşı 
çalışmalarını aynı anda 
yürütmeye çalışıyoruz. 
Biraz zorlu bir süreç ama 
birlikte olunca aşılıyor. 
Havalar aşırı sıcak ama 
yapacak bir şey yok, 
hizmetteyiz. Aşı yaparken 
vatandaşlarımızın bize 
teşekkür etmeleri bizim 
motivasyonumuz oluyor.” 
diye konuştu.

En çok Kovid-19 vakası görülen illerden Ağrı’da 
sağlık ekipleri, Hamur ilçesine bağlı yüksek rakımlı 

bölgelerdeki yaylalarda bal üretimiyle uğraşan 
arıcıların aşılanması için sıcak havada mesai yapıyor

ARICILAR 
AŞILANIYOR

◊ İRFAN DEMİR

ÇORLU’da trafik akışının 
yoğun olduğu güzergâhlarından 
biri olan Sait Güngör Sokak ve 
Karaca Ahmet Tekke Sokak’ta Çorlu 
Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 
ekipleri tarafından başlatılan yol 
ve kaldırım çalışmaları devam 
ediyor. Çorlu Belediye Başkanvekili 
Mert Yılmaz ve Belediye Başkan 
Yardımcısı Özcan Veysel Tunçcan’ın 
incelemelerde bulunduğu sokaklarda 
ekiplerin birinci kısım çalışmaları 
tamamlamasının ardından ikinci 
kısım çalışmalarına başladı. Birinci 
kısımda zemin dolgu ve asfalt binder 
tabakası serimi gerçekleştiren ekipler 
çalışmalar kapsamında yollarda 
5.100 ton yol dolgu malzemesi, 
1.250 ton asfalt serimi gerçekleştirdi. 
Yol ve asfalt serim çalışmalarının 
devam ettiği Hıdırağa Mahallesi 
Sait Güngör Sokak ve Karaca 
Ahmet Tekke Sokak’ta üçüncü kısım 
çalışmaları kapsamında kaldırım 
ile asfalt aşınma tabakası serimi 
gerçekleştirilecek ve sokaklar yeni bir 
görünüme kavuşturulacak.

İSTANBUL  Trafik Denetleme 
Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 
öğle saatlerinde, Bakırköy Sahil Yolu, 
Atatürk Havalimanı istikametinde 
drone destekli denetim gerçekleştirildi. 
Ekipler kontrollerde, sürücülerin 
yaptığı trafik ihlallerini havadan kayıt 
altına aldı. Denetimde, emniyet kemeri 
takmayan ve direksiyon başında cep 
telefonu kullanılan sürücüler drone ile 
tespit edilerek ceza kesildi. Denetim 
kapsamında, cep telefonu kullanan 
sürücülere 314 lira, emniyet kemeri 
takmayan sürücülere ise 144 lira 
para cezası kesildi. Emniyet kemeri 
takmadığı tespit edilerek ceza kesilen 
Ali Kasap, “Ne diyebilirim. Takmadık 
kemeri, yedik cezayı. Bundan sonra 
takmak lazım. Drone ile çektiğini 
gördüm. O saatten sonra taksam da 
fark etmezdi” dedi.

Bakırköy’de 
sıkı denetim

Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yol 
ve kaldırım ekipleri, bölgede yürütülen 

altyapı çalışmalarının ardından Hıdırağa 
Mahallesi Sait Güngör Sokak ve Karaca 

Ahmet Tekke Sokak’ta birinci kısım 
çalışmalarını tamamladı. Ekipler ikinci 

kısım çalışmalarına devam ediyor

ÇORLU’da 
çalışma var

ESENYURT Belediye 
Başkanı Kemal Deniz 
Bozkurt, Abdi İbrahim 
İlaç Sanayi Başkanı 
Nezih Barut’u ziyaret etti. 
Barut, Başkan Bozkurt’a 
tesisin üretim, kontrol ve 
depolama kısımlarıyla 
ilgili bilgilendirdi. Barut, 
Başkan Bozkurt’a tesisin 
üretim, kontrol ve depolama 
kısımlarını gezdirdi. Başkan 
Bozkurt, Barut’a, “İlçemizin 
ve Türkiye’nin ekonomik 

anlamda kalkınması için 
hep beraber elimizden 
geleni yapacağız” diyerek 
misafirperverliklerinden 
dolayı teşekkür etti.

Bozkurt’tan fabrika ziyareti



S uriye'deki Beşşar Esed rejimi ve des-
tekçilerinin saldırılarından kaçarak
nispeten güvenli gördükleri, İdlib'in

Türkiye sınır hattındaki kamplara sığınan
siviller, yardıma muhtaç durumda yaşam
mücadelesi veriyor. Rusya'nın, Birleşmiş
Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı
doğrultusunda iç savaşın sürdüğü ülkeye
sadece Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapı-
sı'nın karşısındaki Babülhava'dan giren
yardımları engellemek istemesi sonrasında
milyonlarca sivil açlık tehlikesiyle karşı kar-
şıya kaldı. Drone ile görüntülenen çadır-
larda yaşayan, çoğunluğu kadın ve
çocuklardan oluşan siviller, hayati önem
taşıyan Birleşmiş Milletler (BM) yardımla-
rının sürmesini istiyor. Başkent Şam'daki

Doğu Guta bölgesindeki zorunlu tahliye-
lerle 4 yıl önce İdlib'in Türkiye sınırı yakın-
larındaki Atme Kampı'na sığınan Ali Şami,
yaptığı açıklamada, Rusya'nın sivil halkı
saldırılardan sonra şimdi de açlıktan öldür-
mek istediğini söyledi. Az da olsa insani
yardım gelen sınır kapısını Rusya'nın ka-
patmak istediğini hatırlatan Şami, "Beşşar
Esed rejiminin olmadığı bölgedeki halkın
nefes aldığı Babülhava Sınır Kapısı'nın ka-
panması halinde, milyonlarca sivil açlıkla
karşı karşıya kalacak." dedi. BM'nin sivil ve
mazlumlara adil davranması gerektiğini
ifade eden Şami, "Rusya Müslüman toplu-
luğunu açlıktan öldürmek istiyor." diye ko-
nuştu. Altı yıl kuşatmada kaldıktan sonra
Doğu Guta'da zorla yerinden edilerek

Atme Kampı'na sığınan Ahmet Ebu Ratib
de sivillerin nefes aldığı son insani yardım
kapısının kapatılmaması gerektiğini söy-
ledi. Babülhava Sınır Kapısı'ndan, çadırda
yaşayan sivillere gıda ve ilaç yardımı geldi-
ğini anımsatan Ebu Ratib, "Siviller çadırda
yaşamaya mahkum edildi. Dağın başında
tozda, toprakta, yılanların ve akreplerin
arasında yaşamayı kim ister." ifadelerini
kullandı. Çadırlarda zorlu yaşam koşulla-
rında hayat mücadelesi verdiklerini vurgu-
layan Ebu Ratib, "Rusya uçak saldırılarıyla
öldürdüğü yetmiyormuş gibi insani yardım
kapılarını kapatarak çocuklarımızı açlıktan
öldürmek istiyor." değerlendirmesini yaptı.
Ebu Ratib, BM'ye mazlum halkı yalnız bı-
rakmama çağrısında bulundu. Zorla yerin-

den edilerek Atme Kampı'na yerleşen
Halid Ebu Muhammed ise "Rusya saldırı-
larla çocukları yetim bıraktı. Sivilleri zorla
evinden etti. Şimdi de Babülhava Sınır Ka-
pısı'ndan gelecek bir lokma ekmeğimize
göz dikti." dedi.

Çocuklara sahip çıkılmalı

Ebu Muhammed, BM'ye çadırlarda yaşa-
yan sivilleri yalnız bırakmaması ve geride
kalan son insani yardım kapısının kapatıl-
maması çağrısı yaptı. Rusya'nın tüm veto
haklarını Suriye halkına karşı kullandığını
belirten Ebu Muhammed, "Rusya, halkı
perişan etti. Evlerimizi yıktı. Çocuklarımızı
yetim bıraktı. Çocuklara süt, gıda ve ilaç
gelen insani yardım kapısını kapatmak isti-
yor." ifadelerini kullandı. Çadırlarda yaşa-
yan sivillerin iş bulmakta zorlandığını
aktaran Ebu Muhammed, "Yaşam müca-
delesi veren halkın, bir lokma ekmeğini bul-
mak için BM'nin harekete geçmesi
gerekiyor." diye konuştu.

BM'nin Suriye'ye insani yardımları

BM'nin Suriye'ye uluslararası yardımların
yapılmasına imkan tanıyan BM Güvenlik
Konseyi (BMGK) kararlarının yetkilendir-
diği mekanizmayla 2014'ten bu yana mil-
yonlarca kişiye ulaşıyor. Özellikle zorla
yerinden edilerek Suriye'nin kuzeybatısın-
daki İdlib'e sığınan halk, bu insani yardım-
lara bel bağlıyor. 2020'ye kadar gıda, ilaç,
tıbbi ve hijyen malzemesi gibi uluslararası
insani yardımlar, 2'si Türkiye'den olmak
üzere 4 sınır kapısından gönderilirken;
Rusya'nın vetosu ve itirazları üzerine sınır
kapılarının sayısı önce 2'ye indirildi. Daha
sonra Rusya, sadece Cilvegözü karşısın-
daki Babülhava'nın 1 yıl daha açık tutul-
masına onay verdi. Babülhava Sınır
Kapısı'ndan her ay 1000'den fazla insani
yardım tırı Suriye'ye geçiyor ancak bu sınır
kapısını açık tutan mekanizmanın süresi
temmuzda doluyor. BMGK'nin, sınır kapı-
sının açık kalması ve yardımların devam
edebilmesi için söz konusu mekanizmayı
yenilemesi gerekiyor. BM, uluslararası yar-
dım kuruluşları, Türkiye, ABD ve Batılı ül-
keler, yardımların gönderileceği sınır
kapılarının sayılarının artırılmasını istiyor.
Ancak Rusya ve Suriye ile ilgili kararlarda
BMGK'de Rusya'nın yanında yer alan Çin,
Cilvegözü Sınır Kapısı'nın açık tutulmasına
sıcak bakmıyor. Rusya, daha önce de ol-
duğu gibi sınır ötesi yardım mekanizması-
nın süresinin dolmasına kısa süre kala
insani yardımların Suriye içinde rejim kont-
rolündeki bölgelerden yapılması argüma-
nını savunmaya başladı. Her ay 1000'den
fazla uluslararası insani yardım konvoyu-
nun Suriye'ye gönderildiği tek sınır kapısı
Cilvegözü, Rusya'nın itiraz etmesi duru-
munda yardım geçişlerine kapatılacak.
ABD ve BMGK'deki Batılı ülkeler, Öncüpı-
nar Sınır Kapısı karşısındaki Babüsselame
ile Aralık 2019'da kapatılan Irak ve Suriye
arasındaki El-Yarubiyye Sınır Kapısı'nın da
yeniden açılmasını istiyor.
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Trump’ın avukatı Giuliani için kötü bir haber geldi!

Suriye için 
3 milyar avro
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı
Ursula von der Leyen, AB'nin Türkiye'nin
ev sahipliği yaptığı Suriyelilerin 
desteklenmesi amacıyla 2024'e kadar
3 milyar avroluk bütçe ayıracağını bildirdi

aB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen,
Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nin ar-
dından AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve

AB dönem başkanı Portekiz'in Başbakanı Antonio Costa ile
ortak basın toplantısı düzenledi. AB Zirvesi'nde Türkiye ile
ilişkilerin ve bu kapsamda Suriyelilerin durumunun görüşül-
düğünü aktaran von der Leyen, "Milyonlarca Suriyeli mülte-
ciye ev sahipliği yapan Türkiye'yi ve Ürdün ile Lübnan gibi
bölgedeki diğer ortakları desteklemeye devam edeceğimizi
açıkça söylemiştik." dedi. Von der Leyen, yükün büyük ço-
ğunluğunun bölgenin üzerinde olduğunu, sığınmacıları ko-
rumak ve ev sahiplerini desteklemenin Avrupa'nın ortak
çıkarına olduğunu söyledi. Geçmişte destek verdiklerini, gele-
cekte bunun devam edeceğini vurgulayan von der Leyen,
şunları söyledi: "Türkiye'deki mültecileri desteklemek için
2024'e kadar ilave olarak 3 milyar avro ayırmayı planlıyoruz.
Bu para tamamen AB bütçesinden gelecek ve mültecilerin
sosyo ekonomik desteklenmesinde kullanılacak. Artık sadece
acil yardım kalemleri olmayacak. Çünkü Suriyeliler yıllardır
bu bölgede yaşıyor ve gelecek yıllar için bir perspektife ihti-
yaçları var. Ek olarak Türkiye'yi doğu sınırında göç yönetimi
konusunda destekleyeceğiz. Aynı zamanda AB Komisyonu,
Ürdün ve Lübnan'daki Suriyeliler için 2024'e kadar 2,2 mil-
yar avro sağlayacak. AB üyelerini daha fazla finansman sağ-
lamaya davet ettik." AB liderlerinin bu paketi desteklediği
bilgisini veren von der Leyen, AB Komisyonu'nun şimdi
resmi yasal teklifi hazırlayacağını aktardı.

Macarlar
tepkili!
Macaristan Adalet Bakanı Judit Varga,
ülkede 18 yaşından küçükleri eşcinselliğe ve
cinsiyet değişikliğine "teşvik etmeyi" yasak-
layan yasal düzenlemeyi eleştiren Hollanda
Başbakanı Mark Rutte'ye tepki gösterdi

MacaristaN Adalet Bakanı Judit Varga, Face-
book hesabından yaptığı paylaşımda, Hollanda
Başbakanı Mark Rutte'nin, "eski sömürgeci kib-

riyle" konuştuğunu dile getirdi. Varga, "Yaşadığım sürece tüm
gücümle Macarların ne Rutte ne de bir başka sömürgeci
önünde diz çökmemesi için mücadele edeceğim." ifadesini
kullandı. Rutte, bugün yaptığı açıklamada, söz konusu yasa-
nın, eşcinselliği pedofili ile karıştırdığını belirtip, Macaris-
tan'ın, yasayı geri çekmesi, aksi takdirde Avrupa Birliğinden
(AB) ayrılması gerektiğini söylemişti.13 AB ülkesi yasayı kı-
nadıBelçika, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Al-
manya, İrlanda, Litvanya, Lüksemburg, Hollanda, İspanya,
İsveç ve Letonya tarafından 22 Haziran'da imzalanan ortak
bildiride, Macaristan Parlamentosu tarafından geçen hafta
kabul edilen ve eşcinsellik karşıtı olduğu belirtilen yasaya
tepki gösterilmişti. Macaristan'da çocukları korumak adına
kabul edilen yasanın, eşcinsellere karşı ayrımcılık içerdiği ve
fikir özgürlüğünü ihlal ettiği savunulan bildiride, farklılıkları
kabul etmenin ve eşit tutmanın, AB'nin temel değerleri ol-
duğu ve bundan taviz verilemeyeceği kaydedilmişti.AB Ko-
misyonu Başkanı Ursula von der Leyen de dün yaptığı
açıklamada, "Bu Macar yasası utanç verici” dedi.
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İsrail'in, Gazze'nin
güneydoğusundaki Kerm Ebu
Salim Sınır Kapısından işgal
altındaki Batı Şeria'ya gönderilen
domateslerin saplarının
çıkarılması kararı alması, Gazzeli
çiftçiler ve tüccarlar tarafından 
tepkiyle karşılandı

İsrail'in, Gazze'nin güneydoğu-
sundaki Kerm Ebu Salim Sınır
Kapısından işgal altındaki Batı

Şeria'ya gönderilen domateslerin saplarının
çıkarılması kararı alması, Gazzeli çiftçiler
ve tüccarlar tarafından tepkiyle karşılandı.
Gazze'deki çiftçiler, domateslerin saplarının
koparılması durumunda, mahsulün toplan-
masından Batı Şeria'ya gidişine kadar
geçen 3 günlük süre zarfında çürüyeceğini,
alıcıların da bunu kabul etmediğini ifade
etti. Çiftçi ve tüccarlar, İsrail'in, ihracatı im-
kansız hale getiren bu şartla, kendilerine
baskı uygulamayı ve Gazze'deki mahsulün
telef olmasını amaçladığını savundu. Tüc-
car Muhammed el-Astal (57), 45 günlük bir
aranın ardından sınır kapısından yeniden ti-
cari geçişlere izin verilmesiyle Gazze'den
yükledikleri domates kamyonlarını Batı Şe-
ria'ya gönderdiklerini ancak İsrail makam-
larının kamyonların geçişine izin
vermediğini söyledi. İsrail'in son saldırıları
öncesinde Batı Şeria'ya yaklaşık 6 bin kutu
domates sattığını belirten Astal, sınır kapı-

sının açılmasından sonra getirilen bu şartla
şok olduklarını ifade etti.

Domatesin sapı 
tehdit ediyormuş!

Domateslerin Batı Şeria'da sapsız olarak
satılamayacağını ve hemen bozulacağını
kaydeden Astal, "İsrail, domatesleri topladı-
ğımız gün Batı Şeria'ya göndermemize izin
verirse bu şartı kabul ederiz. Domateslerin
sapları, güvenlik için tehdit mi oluşturuyor.
İsrail domatesleri saplarıyla ihraç edebili-
yor da biz neden edemiyoruz? Dedi. İsrail'in
Batı Şeria ve Gazze'ye yüksek kaliteli sebze
ve meyve satması gibi Filistinlilerin de
kendi ürünlerini aynı kalitede satabilmesi
gerektiğini vurgulayan Astal, ihracatın en-
gellenmesi ve domateslerin iç piyasada
çok düşük fiyata satılmasının kendilerini
büyük maddi zarara sokacağını dile getirdi.
Astal, çiftçilerin, İsrail saldırıları sırasında
ve sonrasında uğradığı maddi zararı kapat-
maları için ihracat yapmalarına izin veril-
mesini istedi ve ilgili kurumlara bu konuda

harekete geçme çağrısında bulundu.

Domatesler dalında çürüdü

Gazzeli çiftçi Muhammed el-Astal'ın (53)
30 dönümlük arazisinde yetiştirdiği doma-
tesler ise düşük fiyat ve ihraç yasağı nede-
niyle dalında çürüdü. Son saldırıların
başlamasından bu yana domates ihraç
edemediğini söyleyen Astal, sınır kapısının
açılmasıyla hazırlıklara başladıklarını ama
bu sefer de domateslerin sapsız olması
şartı getirildiğini belirtti. Çiftçilerin bu ne-
denle domateslerini toplamadığını ve mah-
sulün dalında çürüdüğünü kaydeden Astal,
"Biz yabancı bir ülkeye değil Filistin toprak-
ları içinde ihracat yapıyoruz. Bu da tabii
hakkımız." diye konuştu. Gazze'de domates
fiyatlarının çok düştüğünü ve çiftçilerin
gübre, sulama ve ilaçlama masrafları bir
yana mahsulü toplamak için işçilerin yev-
miyesini bile karşılayamadığını aktaran
Astal, yanında çalışan 70 işçinin, İsrail'in
aldığı karar nedeniyle işsiz kaldığını sözle-
rine ekledi.

New York Eyaleti Yüksek Mahkemesi, Trump’ın avukatı Rudy Giuliani’nin 2020 ABD başkanlık seçimlerinin
ardından mahkemelerde ve kamuoyunda yaptığı açıklamaların yanıltıcı olduğuna karar vererek, avukatlık
lisansını askıya aldı. Bu karara göre Giuliani (77), New York eyaletinde avukatlık yapamayacak

New York Eyaleti Yüksek Mahkemesi
dün yayımladığı karar metninde, önceki
ABD Başkanı Donald Trump’ın avukatı

olan Rudy Giuliani’nin 2020 seçimleriyle ilgili mah-
kemelere, kongre üyelerine ve genel olarak kamuo-

yuna açıkça yanlış ve yanıltıcı açıklamalar yaptığına
dair "tartışmasız kanıt" bulduğunu açıkladı. Mah-
keme, 33 sayfalık karar metninde, “Bu yanlış be-
yanlar, davalının yaygın seçmen sahtekârlığı
nedeniyle 2020 Amerika Birleşik Devletleri başkan-

lık seçimlerinde kazandığı zaferin müşterisinden ça-
lındığına dair anlatımını uygunsuz bir şekilde des-
teklemek için yapılmıştır.” ifadelerine yer verdi. Bu
karara göre olarak Giuliani’nin avukatlık lisansı,
New Yüksek Mahkemesi tarafından askıya alındı.

İdlib'in Türkiye sınırı
yakınlarındaki Atme Kampı'na
sığınan Ali Şami, "Beşşar Esed 
rejiminin olmadığı bölgedeki
halkın nefes aldığı Babülhava
Sınır Kapısı'nın kapanması
halinde milyonlarca sivil
açlıkla karşı karşıya 
kalacak" dedi
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G ünümüz sanat ekosiste-
mine ve değişen dünya
anlayışına uygun sanatçı-

lar yetiştirmek amacıyla harekete
geçen Nişantaşı Üniversitesi Kon-
servatuvarı, ileri seviye teknolojik
altyapısı ile de sahne sanatları ve
müzik alanında sektöre yeni bir
soluk getirmeye hazırlandığını du-
yurdu. Neotech Campus’te yer
alacak, gelişmiş imkanlarla dona-
tılan konservatuvar binası, ulusal
ve uluslararası alanda tam dona-
nımlı, performans sanatçısı,
oyuncu ve besteci yetiştirmek
amacıyla yeni eğitim döneminde
derslerine başlayacak.

Müzik ve sahne sanatları

İki farklı lisans programına ev sa-
hipliği yapacak konservatuvarın
ilerleyen yıllarda genişlemesi de
planlarlar arasında. Konservatu-
var bölümlerinden “Müzik Bö-
lümü” ile yorum ve beste alanında
eserler üretme imkanı bulacak
olan öğrenciler müzik teknolojisi
alanında; tonmaisterlik ,aranjör-
lük, akademisyenlik gibi günü-
müzde önemi artan ve gelecekte
daha da etkisinin artacağı bekle-
nen alanlarda kendilerini geliştire-
bilme fırsatı bulacak. 
Donanımlı akademik ve sanatçı
kadrosunun önderliğinde geliştiril-
miş bu eğitim programında, öğ-
renciler ilgi alanları ve
yeteneklerine göre geniş bir yelpa-
zede deneyim kazanma fırsatı
bulacaklar. “Sahne Sanatları

Bölümü” programında ise eğitim
modelini; oyunculuk, tiyatro,
kamer oyunculuğu, eğitimde
drama gibi uygulama alanlarını
kapsarken, müfredat kuram düze-
yinde de kapsayıcı bir modelleme
ile hayata geçirecek. Disiplinler-
arası bir formatta yapılandırılan
programda, çok yönlü olarak ye-
tiştirilecek öğrenciler, şarkı söyle-
yip dans edebilen oyuncular ve bu
alanda üretim yapabilen, kuramcı
ve eğitmenler yetiştirebilmenin
yolu açılmış olacak.

Gençler sanatla iç içe

Konservatuvarı gençlerle buluş-
turmak için gün sayan ve bunun
heyecanını yaşadığını söyleyen
Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucusu
Dr. Levent Uysal şunları söyledi:
"Global düzeyde sanatçılar yetiş-
tiren, tüm dünyada tanınan ve
nitelikli bir konservatuvar olma
yoluna koyuluyoruz. 
Amacımız, Türkiye'nin ve dün-
yanın sanat yaşamında etkin rol
oynayacak ve bu başarıyı yaya-
cak, bizleri gururla temsil edecek
sanatçılar yetiştirmek. Bizler,
Mustafa Kemal Atatürk’ün "Sa-
natsız kalan bir milletin, hayat
damarlarından biri kopmuş de-
mektir" sözünden yola çıkarak
sanatın iyileştirici ve birleştirici
gücüne inanıyoruz. Konservatu-
varımız için de geleceğin sanatçı-
ları için de en iyilerinin hayalini
kuruyor, planlamalarımızı buna

göre yapıyoruz.” DHA
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SoliStliğini kendine has güçlü vokaliyle dikkat
çeken JJ Julius'un üstlediği Kaleo, son albümleri
Surface Sounds'un 2022 dünya turnesi 'Fight or

Flight Tour' kapsamında ilk kez ülkemizde olacak. Grammy
adayı olan 'No Good', ''All the Pretty Girls'  Grey's Anatomy, Ri-
verdale gibi onlarca popüler dizide kullanılan 'Way Down We
Go' gibi şarkıların parlaması ile kısa sürede küresel olarak 1
milyarın üzerinde dinlenmeye ulaşan Kaleo'nun İstanbul'da ve-
receği konserin biletlerinin satışı da  Biletix'te satışı sunuldu Kla-
sik rock ve blues rock esintileriyle süsledikleri müzikleri, heyecan

verici canlı performanslarıyla tanınan Kaleo, Coachella, Lolla-
palooza ve Bonnaroo gibi önemli festivallerde sahne aldı, Rol-
ling Stones stadyum konserlerinin açılış grubu olarak özel
olarak seçildi. Kaleo, kesintisiz 3 yıllık bir tur programını ta-
mamladığından beri, Julius Son stüdyoda grubun merakla bek-
lenen devam albümü üzerinde çalışıyordu. Kaleo'nun ikinci
albümü - Surface Sounds - 23 Nisan 2021'de yayınlandı. "I
Want More" ve "Break My Baby"nin şimdiden hit olduğu albü-
mün dünya turnesinde İstanbul'un da eklenmesi büyük heye-
can yarattı.  DHA

İzlandalı rock grubu İstanbul yolcusu
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Dans yarışmasına

juri olun
Hip hop, popping, house gibi sokak
dansı türlerini bünyesinde barındıran
dans yarışması Red Bull Dance Your
Style için kazananları izleyicinin
belirleyeceği belirtildi

red Bull Dance Your Style’ın Türkiye
Finalinin İzmir, İstanbul ve Ankara’daki
elemeler sonrasında 4 Temmuz’da ger-

çekleşeceği belirtildi. İzleyicinin jüri olarak kazananı
belirlediği yarışma olduğu belirtilen Red Bull Dance
Your Style 2021’in dansın en iyilerini belirleyeceği
kaydedildi. Dans pistlerini yeniden yeteneklerle bu-
luşturmaya hazırladığı ifade edilen Red Bull Dance
Your Style yarışması, bu yıl Instagram üzerinden top-
lanan başvuruların ardından elemelerle devam edi-
yor. İzmir’de 19 Haziran tarihinde, Ankara’da 21
Haziran tarihinde ve İstanbul’da 23 Haziran tari-
hinde elemelerin gerçekleştiği belirtildi. En iyi olan
ismin Güney Afrika’da düzenlenecek Red Bull Dance
Your Style 2021 Dünya Finali’nde Türkiye’yi temsil
edeceği kaydedildi. Yapılan açıklamaya göre eleme-
lerde deneyimli jürinin oyları yarışmacıların en iyile-
rini finale taşıyacak. Finalde ise seyircinin oyları
kazananı belirleyecek. Jüri üyesi olmak isteyen yarış-
macılar dansçıların eşlik ettiği şarkıları tahmin edecek
ve devamında gelen videoda hangi yarışmacıyı neden
seçtiği hakkında yorumlarını yazacak. 23 Haziran’da
başlayan yarışma kapsamında katılımcılar arasında
en yaratıcı yorumu yazan yarışmacının özel ödüllere
sahip olacağı belirtildi.

Cover kraliçesi

Çağla

Cover kraliçesi Çağla'dan "Z  Kuşa-
ğına" uygun yepyeni bir cover daha
geldi. Müzik piyasasında yaptığı klipler

ve şarkılar ve güzelliği ile bir anda  dikkatleri üze-
rine çeken Çağla yaptığı cover şarkılar "Saz Mı Caz
Mı" ,"Ara Beni" gibi şarkılar ile müzik camiasının
en fazla konuşulan isimlerinden oldu.Sevenleri ta-
rafından Cover kraliçesi olarak görülmeye baş-
landı."Saz Mı Caz Mı" ,"Ara Beni" adlı şarkıları ile
müzik listelerinde zirveyi salladı ve 500 milyon iz-
lenmeyi geçip bu dalda rekorlar kıran Çağla 25 yıl
önce yapılan Of Aman Nalan'ın " Hadi Yarim" adlı
sarkısını coverladı yep yeni bir sound ile müzik vit-
rinine sundu ve mekanlarda en çok dinlenme reko-
runu elde etti. Şarkının sözü ve bestesi Zeynep
Talu/Garo Mafyan'a ait olup şarkının aranjesini
ünlü aranjörlerden Emirhan Cengiz yaparken kli-
bini de bizzat Çağla yönetti.Başarılı Sanatçılardan
Çağla  "Müzik piyasasında Hadise ve sadece ben
şarkıda kendimiz dans ediyoruz gerisi dansçılara sı-
ğınıyor" dedi. Çağla 'nın "Hadi Yarim" adlı şarkısı
tüm müzik platformlarında yayınlandı. 
SEDAT SARIKAYA

İzlandalı rock grubu Kaleo, ilk İstanbul konserininin tarihini açıkladı. 2016 tarihli satış rekorları
kıran ve müzik dünyasında çığır açan ilk albümleri A/B'nin yayınlanışından bu yana ülkemizde de
hatırı sayılı bir hayran kitlesine sahip olan İzlandalı rock grubu Kaleo, EPİFONİ organizasyonuyla
3 Temmuz 2022 tarihinde Küçükçiftlik Park'ta sahne alacak

Nişantaşı Üniversitesi Konservatuvarı, akademik ve 
sanatsal üretimin gücünü birleştirdiğini açıkladı. Yapılan
açıklamada, “Öncü akademisyenlerle müzik ve sahne

sanatları alanında önemli bir yere sahip olan
sanatçılardan oluşan eğitmen kadrosu ile konservatuvar

2021-2022 akademik döneminde eğitim hayatına
başlıyor” ifadelerine yer verildi

Nişantaşı'nda
eğitim zamanı

Nişantaşı Üniversitesi Konser-
vatuvarı ile ülkemize; entelek-
tüel sanat insanlarını
kazandırmayı hedeflediklerini ve
gençleri sanat ışığında
bir hayat sürmeye
davet etiğini söy-
leyen Nişantaşı
Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr.
Şenay Yalçın ise,
“Nişantaşı Üni-
versitesi Neotech

Campus ile global eğitim ağımızı
sanat ile birleştirerek dünyaya
Türk yeteneklerini açmak istiyo-
ruz. Alanında uzmanlaşan, sek-

törde yıllardır var olan
sanatçı kadrosu ile

başarılı akademis-
yen kadromuzu
gençlere mentör-
lük etmesi açısın-
dan desteklerimizi

sunacağız” şek-
linde konuştu.

Yetenekler ortaya çıkacak

Pop müziğin başarılı ismi Simge, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’yi de etkisi
altına alan korona virüs salgını nedeniyle ara verdiği konserlerine start veriyor

Simge, pande-
miden önce
akustik konser-

ler serisine başlamış ve
büyük ilgi görmüştü. Güzel
sanatçı akustik konserle-
rinde sonra şimdi ilk olarak
3 Temmuz Cumartesi günü
sevenleri ile Antalya Açık-
hava Tiyatrosu’nda müzik-
severlerle buluşmaya
hazırlanıyor.  Akustik kon-
serler serisinin ardından
şimdi de Antalya Açıkhava
Tiyatrosunda sahne alacak
Simge‘ye, sahnede Musa
Göçmen Senfoni Orkestrası
eşlik edecek. Günlerdir pro-

valarını yapan Simge, 'Tür-
kiye'nin en iyi müzisyenleri-
nin bir araya geldiği Musa
Göçmen Senfoni Orkestrası
eşliğinde çok başarılı reper-
tuvar hazırladık. Müzikse-
verler bu defa başka bir
Simge dinleyecekler' dedi.
Babil Sanat Organizasyonu
imzalı Simge & Musa Göç-
men Senfoni Orkestrası  3
Temmuz Cumartesi An-
talya Açıkhava Tiyatrosu
biletleri satışa çıktığı an iti-
bariyle yoğun ilgiyle karşıla-
şan Simge gördüğü ilgiden
çok mutlu olduğunu dile
getirdi.  

Senfonik Simge!

Sabancı Holding iştiraklerinden, tekno-
loji perakende şirketi Teknosa, bir haf-
tada iki yeni mağazanın açılışını

yaptığını duyurdu. Teknosa, Sakarya ve Kahraman-
maraş’ta açtığı mağazalarla birlikte, 68 ilde 189 ma-
ğaza ve Carrefoursa içinde oluşturduğu 18 teknoloji
köşesiyle toplam 207 lokasyona ulaştığını bildirdi.
Teknosa, Sakarya Cadde 54 AVM ile Kahramanma-
raş Piazza AVM’de açtığı yeni mağazalarını teknoloji
severlerin beğenisine sunduğunu açıkladı. Teknosa,
açılışını yaptığı mağazalarla birlikte her iki ilde de
mağaza sayısını ikiye çıkardı. Şirketten yapılan yazılı

açıklamada, “Sakarya Cadde 54 AVM’de Extra for-
matıyla açılan ve 1000 metrekarenin üzerinde satış
alanına sahip olan Teknosa mağazasında, beyaz eş-
yadan küçük ev aletlerine, bilgisayardan akıllı tele-
fonlara çok geniş yelpazedeki ürünler tüketicilerin
hizmetine sunuluyor.  500 metrekare satış alanına
sahip, standart formatlı Kahramanmaraş Piazza
AVM’deki mağazada ise beyaz eşya hariç tüm ürün-
ler tüketicilerle buluşuyor” ifadelerine yer verildi.
Teknosa’dan yapılan açıklamada, önümüzdeki dö-
nemde de mağaza yatırımlarının süreceği ve dijital
atılımların yaygınlaştırılacağı kaydedildi.

207 TeknoSA birden
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UEFA’dan borçsuzluk kağıdı 
almak için çalışmalara devam 
ettiklerini belirten Burak 

Elmas, “Yönetime geldiğimizde 
karşılaştığımız önemli sorunlar 
vardı. Onları çözmeye çalışıyoruz. 
Hem transfer yapabilmek hem 
de UEFA’dan borçsuzluk yazısı 
alabilmek için çok ciddi bir 
rakam var. Bunu da önümüzdeki 
günlerde halledeceğiz” dedi. 
Teknik direktör Fatih Terim ile 
bu hafta 3 görüşme yaptıklarının 
vurgulayan Başkan Burak Elmas, 
“Birçok konu konuştuk. Bizim bir 
futbol stratejimiz var. Gelecekteki 
Galatasaray’ın futbol sistemini 
kurmak üzere zaten hocamızla 
bu konuda fikren mutabıktık 
ve detaylarını konuştuk. Şimdi 
hocamızla beraber bu sistemi 
uygulamaya geçirip Galatasaray’ın 
20-25 sene hiç bozmadan 
uygulayacağı, kişilere bağlı değil 
Galatasaray’ın sistemini kurmak 
için yola çıkıyoruz. Bu sistemi 
uygulamak adına da uygulama 
planının bir parçası olarak bu 
sene ve önümüzdeki senelerin 
transfer planlarını da hocamızla 
görüşmeye başladık. Bu süreç hızlı 
bir süreçtir. Bu süreci hocamızla 
birlikte görüşerek birçok opsiyonu 
değerlendireceğiz. Yönetime 
geldiğimizde karşılaştığımız önemli 
sorunlar vardı. Onları çözmeye 
çalışıyoruz. Hem transfer yapabilmek 
hem de UEFA’dan borçsuzluk 
yazısı alabilmek için çok ciddi bir 
rakam var. Bunu da önümüzdeki 
günlerde halledeceğiz. Ondan 
sonra da hem PSV maçına, hem de 
önümüzdeki sezona hızlı bir şekilde 
hazırlanacağız” diye konuştu.

Mali tabloyla ilgili yorum 
yapamam

Sarı kırmızılı kulübün mali 
durumunun sorulması üzerine de 
Elmas, “Mali tabloyla ilgili yorum 
yapmak istemiyorum. Buraya şikayet 
etmeye değil çözüm üretmeye geldik. 
Şikayet edip insanları kırmak yerine 
sorunları çözmenin Galatasaray için 
daha uygun olduğunu düşünüyoruz. 
Biz buraya şikayet etmeye değil, 
çözüm üretmeye geldik. Biz 
Galatasaray’ı birleştirmek istiyoruz” 
şeklinde yanıt verdi.

Elmas: UEFA’dan 
yazı bekliyoruz

Galatasaray’ın yeni başkanı Burak Elmas, 
yönetimiyle birlikte Anıtkabir’e giderek 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün huzuruna 
çıktı. Burak Elmas, ziyaret sonrası basın 

mensuplarının sorularını cevapladı

YAT YARISLARI 
START ALDI

Bu yıl 2’ncisi düzen-
lenen Cumhur-
başkanlığı Uluslar-
arası Yat Yarışları, 
Muğla’nın dünyaca 
ünlü turistik ilçesi 
Marmaris’te başladı

MUĞLA Valisi Orhan 
Tavlı’nın verdiği startla 
7 ülkeden 300 yarışmacı, 
37 yelkenli ile 27 

Haziran’da Bodrum’da bitecek kıyasıya 
bir mücadeleye girişti. Marmaris 
Körfezi’nde yelkencilerin görsel şovu 
izleyicilerin beğenisini kazandı. Dev 
organizasyonun startı için Kordon 
Caddesi’nde özel platform kurulurken, 
yarışın açılış törenine Muğla Valisi 
Orhan Tavlı, İstanbul Açık Deniz 
Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem 
Yemlihaoğlu, Marmaris Kaymakamı 
Ertuğ Şevket Aksoy, Marmaris Belediye 
Başkanı Mehmet Oktay, Muğla ve 
Marmaris kamu kurum kuruluşlarının 
daire müdürleri, vatandaşlar ve 
turistler katıldı. Tören, Aksaz Deniz 
Üs Komutanlığı’na bağlı askeri bando 
eşliğinde Büyük Önder Mustafa 
Kemal Atatürk ve şehitler adına 1 
dakikalık saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı okunmasıyla başlarken, yarışlar 
hakkında bilgilendirmede bulunuldu. 

Avrupa’da sayılı bir yarış
İstanbul Açık Deniz Yat Yarış 

Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu 
törende yaptığı konuşmada, “Muğla, 
tarihi, doğal güzellikleri ve tesisleriyle 
dünya standartlarında bir marka. 
Bu organizasyonla ülkemizin pozitif 
imajına katkı sağlamak, hem de 
ilimizin tanıtımına katkı sağlamayı 
çok önemsiyoruz. İlerleyen yıllarda bu 
yarışın başta Akdeniz olmak üzere tüm 
dünyada büyük ilgi uyandırması ve en 
prestijli yarışlar arasında yer alması 
en büyük hedefimiz. Ayrıca sporcu 
anlamında, ekipler anlamında bu yarış 
çok zorlu bir yarış. 125 deniz millik bir 
rotayı akıntı ve denizin dalgalarına, 
akıntılarına rüzgara karşı sporcular 
katedecek. Bence yarış Avrupa’nın sayılı 
yarışlarından biri” ifadelerini kullandı.

MARMARİS’te başlayıp 
Datça ve ardından 40 
saatlik yelken basmayla 
Bodrum’a kadar sürecek 
Cumhurbaşkanlığı 2’nci 
Uluslararası  Yat Yarışları, 
ilçede startı izleyen turistleri 
de hayran bıraktı. Marmaris’e 
arkadaşı ile bir hafta tatile 
gelen Ukraynalı Elena Dina 
(26), “Yarışmayı duydum. 
Buraya kız arkadaşımla geldim. 

Yelken sporunu çok seviyorum. 
Cep telefonumla görüntü ve 
fotoğraf çekerek Marmaris’in 
güzelliklerini sosyal medya 
hesabımdan paylaştım. Bugün 
benim doğum günüm ve böyle 
güzel bir organizasyonda yer 
alıp günümü kutlamak benim 
için ayrı bir mutluluk oldu. 
Emeğe geçen herkese teşekkür 
ederim” şeklinde konuştu. 

- DHA

Turistler 
hayran kaldı

A MİLLİ Kadın Futbol 
Takımı’nın 28 Haziran-16 
Temmuz 2021 tarihleri 
arasında İstanbul’da yap-
acağı hazırlık kampının 
aday kadrosu belli oldu. 
Aday kadroya davet 
edilen oyuncular 28 Ha-
ziran Pazartesi günü saat 
14:00’te İstanbul’da topla-
nacak.

Teknik direktör Necla 
Güngör Kırağası’nın be-
lirlediği aday kadroya şu 
oyuncular davet edildi:
KALECİLER: Kevser Gündoğdu (Tür-
kiyemspor Berlin), Selda Akgöz (ALG 
Spor), İrem Pehlivan (Kayseri G. Birliği)

DEFANS: Gülbin Hız (ALG Spor), İpek 
Kaya (Stade Brestois 29), Yaşam Göksu 
(Konak Belediye Spor), Medine Erkan 
(ALG Spor), Fatoş Yıldırım (Ataşehir 
Belediye Spor), Beyza Kocatürk (Fatih 
Vatan Spor),  Dilan Yeşim Taşkın (Sv 
Horn), Kezban Tağ (ALG Spor), Büşra 
Kuru (FFC Niederkirchen), Ece Tekmen 
(ALG Spor)
ORTA SAHA: Ebru Topçu (ALG Spor), 
Ece Türkoğlu (Old Dominion Univer-
sity), Derya Arhan (ALG Spor), Lalia 
Storti (AS Saint Etienne), Emine Ecem 
Esen (ALG Spor), Ecem Cümert (MSV 
Duisburg), İlayda Civelek (ALG Spor), 
Meryem Mas (DFCO Dijon), Elanur 
Polat (Sparta Rotterdam)
FORVET: Benan Altıntaş (Fomget 
Gençlik ve Spor), İrem Üstün (FC 
ST.Pauli)    - DHA

Zafer için hazırlandı

49’UNCU Uluslararası Yaşar Doğu 
Güneş Turnuvası, İstanbul’da başladı. 
Koronavirüs pandemisine karşı alınan 
önlemler çerçevesinde seyircisiz olarak 
düzenlenen turnuva 27 Haziran Pazar 
günü sona erecek. Organizasyonda 14 
ülkeden 300’e yakın güreşçi mindere 
çıkacak. Turnuvayla ilgili bilgi veren 
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı 
Musa Aydın, “Geçen hafta Vehbi Emre-
Hamit Kaplan Turnuvası’nda olduğu 
gibi Yaşar Doğu Güreş Turnuvası’na 
da katılım bizleri fazlasıyla memnun 
etti. Türk güreşinin efsanelerinden 
Yaşar Doğu adına yaptığımız bu 
turnuva, yarım asra dayandı. Ayrıca 
olimpiyatlar öncesi olması nedeniyle 
büyük önem taşıyor. Bugün itibariyle 14 
ülkeden yaklaşık 300’e yakın güreşçiyi 
ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz” 
diye konuştu. Milli takım olarak 
hedeflerinin birinci olmak olduğunu 
ifade eden Aydın, “Türkiye serbest ve 
kadın milli takımlarımız bu turnuvaya 
çok iyi hazırlandılar. Hedefimiz takım 
halinde birinci olmak” dedi.

TURNUVA
BAŞLADI

FENERBAHÇE Kulübü eski başkanı 
Aziz Yıldırım’ın basın toplantısındaki söylem-
lerine sarı-lacivertli caminanın önde gelen 
isimlerinden olan Sadettin Saran eleştiride 
bulundu. Aziz Yıldırım’ın açıklamalarını değer-
lendirmesini isteyen DHA’ya konuşan Sadettin 
Saran; “Ali Koç’un üç yılını eleştirmek başka 
şeydir; seçilmiş Fenerbahçe başkanına hakaret, 
aşağılama başka...” diyerek şu ifadeleri kul-
landı: “Başkanın tabii ki yanlışları olmuştur. 
Bize düşen, başkanın hatalarından ders çıkar-
tarak başarılı olması yönünde, onun etrafında 
kenetlenmektir. Dolayısıyla, eski başkan Aziz 
Yıldırım’ın her şeyden önce üslubunu kabul 
edilemez buluyorum.”

Kabul edilemez
Önceki yıllarda kulübe hizmet etmiş Saran 

her fırsatta camiaya destek olmaya devam 
ederken hiç kimsenin kendisini kulübün üze-

rinde göremeyeceğine vurgu yaparak sözler-
ini şöyle tamamladı: “Ben Fenerbahçe’nin 
kendisiyim” demesi ne demektir? Bu söylem 
Fenerbahçe değerlerine, kültürüne tamamen 
aykırıdır. Hiç kimse kendini 1907’de kurulmuş 
Fenerbahçe’nin üzerinde göremez. Fenerbahçe 
halkındır, “ben Fenerbahçeliyim!” diyen her-
kesindir. Aziz Bey’i bu konuda sonuna kadar 
kınıyorum. Bu tip söylemler Fenerbahçe’ye bir 
şey katmaz; sadece zarar verir.”

Aziz Yıldırım eleştirisi
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FORMULA 1 YENIDEN 
ISTANBUL’DA

İSTANBUL’da 11-13 Haziran’da 
yapılması planlanan ancak koronavirüs 
salgını sürecindeki seyahat kısıtlamaları 
nedeniyle iptal edilen Formula 1 

Türkiye Grand Prix’si geri döndü. Singapur 
GP organizatörleri, 2021 yarışının Kovid-19 
salgını sonrası yaşanan seyahat kısıtlamaları 
dolayısıyla iptal edildiğini duyurdu. Bu 
gelişmenin ardından takvimde yer açılınca, 
Türkiye Grand Prix’si yeniden takvime alındı. 
Formula 1’den yapılan açıklamada; Intercity 
İstanbul Park’ın ev sahipliği yapacağı 
2021 takviminin 16’ncı yarışının 1-3 Ekim 
tarihlerinde koşulacağı kaydedildi. Formula 
1TM biletlerinin gelecek haftadan itibaren 
satışa sunulması planlanıyor.

Harika bir yarış umuyoruz
İstanbul’a döndükleri için çok mutlu 

olduklarını belirten Formula 1 Başkanı ve 
CEO’su Stefano Domenicali, “Intercity İstanbul 
Park’a döndüğümüz için çok mutluyuz. 
Dünyanın en güzel pistlerinden bir tanesinde 
geçen yıl olduğu gibi harika bir yarış görmeyi 
umuyoruz. Formula 1’in tekrar İstanbul’da 
gerçekleşmesi için Intercity İstanbul Park 
Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak’a ve tüm 
Intercity İstanbul Park yönetimine, gösterdikleri 
gayret için çok teşekkür ediyoruz” dedi.

İstanbul’u tanıtacağız
Formula 1TM yarışlarının Türkiye’ye 

geri getirilmesi görevinin Cumhurbaşkanlığı 
tarafından Intercity İstanbul Park’a 
verildiğini belirten Intercity Yönetim Kurulu 
Başkanı Vural Ak, “Dünyanın en büyük spor 
organizasyonlarından biri olan Formula 
1TM’i 9 yıllık aradan sonra geçtiğimiz 
yıl ülkemize kazandırma mutluluğunu 
yaşamıştık. Başarıyla tamamladığımız yarışın 
ardından; Formula 1 yönetimi, takımlar ve 
pilotlar tarafından yoğun övgüyle bahsedilen 
pistimize yarışları tekrar getirebilmek 
için o günden bu yana çalışmalarımızı 
sürdürdük. Sizlerin de bildiği üzere yarışı 
Haziran ayı içerisinde gerçekleştirmek 
üzere anlaşmış, fakat sonrasında seyahat 
kısıtlamaları nedeniyle organizasyon 
gerçekleştirilememişti. 2021 yılı takvimi 
içerisindeki tüm fırsatları yakından takip 
ettik ve tekrar takvime girmeyi başardık. 
Formula 1 yönetimi de yarışları İstanbul’da 
gerçekleştirmek için çok istekli davrandı. 
1-2-3 Ekim’de Intercity İstanbul Park’taki 
bu büyük heyecan için çok iyi hazırlanıp, 
tüm dünyaya İstanbul’u hak ettiği şekilde 
tanıtmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Bilet satışları başlayacak
Yarışların tekrar Türkiye’ye 

kazandırılmasında Türkiye’nin pandemiyle 
mücadeledeki başarısına dikkat çeken Ak, 
“Bu anlaşmayı da geçen sene olduğu gibi 
Intercity olarak, devletimize yük olmadan, 
tüm sorumlulukları kendimiz üstlenerek 
tamamladık. Devletimiz, tüm dünyaya 
gösterdiği pandemiyle başarılı mücadelesi ile 
yarışların tekrar ülkemize kazandırılmasında 
çok önemli bir rol oynadı” dedi. Vural Ak, 
‘bilet satışları’ ile ilgili olarak ise “Dünyanın 
en heyecan verici pistlerinden birine sahibiz. 
Halkımızın ve yabancı misafirlerimizin bu 
heyecana ortak olmasını biz de çok istiyoruz. 
Devletimizin aldığı pandemi önlemleri ve 
çalışmaları sayesinde yarışımızı seyircili olarak 
gerçekleştireceğiz. Yarışı gerçekleştireceğimiz 
tarih Türkiye’de ve İstanbul’da turizm 
sezonunun da sürdüğü zamanlara denk geliyor. 
Sadece yarış ekiplerinin bile ekonomimize 
milyonlarca dolarlık katkı sağladığı Formula 
1TM organizasyonu, yabancı izleyicilerin 
de gelişi ile önemli bir döviz girdisine imkan 
sağlayacaktır. Bilet satışlarına ilişkin gerekli 
bilgilendirmeyi en kısa sürede yapacağız” 
ifadelerini kullandı. - DHA

Motor sporlarının zirvesi sayılan 
Formula 1’de Türkiye Grand 

Prix’si yeniden takvime alındı. 
İstanbul Park’taki yarış 1-3 

Ekim tarihlerinde koşulacak

GEÇTİĞİMİZ sezon 
Süper Lig ’i 3. sırada 
tamamlayan ve gelecek 
sezon için kadro takviye 
çalışmalarını sürdüren 
Fenerbahçe ’de Cengiz 
Ünder’in kiralanması 
gündeme geldi.  Ajansspor’un 
haberine göre, milli 
futbolcunun adı bazı 
takımlarla anılsa bile şu ana 
kadar hiçbir Avrupa ekibinden 
resmi teklif gelmediği, 
Fenerbahçe’nin 23 yaşındaki 
futbolcuyu kiralamaya sıcak 
baktığı öğrenildi.  Fenerbahçe 
Başkanı Ali Koç ve Cengiz 
Ünder’in menajeri Mirsad 
Türkcan’ın yakın ilişkilerinden 
dolayı Roma’nın sarı - 
lacivertli kulübe kolaylık 
sağlaması da söz konusu. 

Bonservis bedeli 
15 milyon Euro

Roma, Cengiz Ünder’in 
bonservis bedelini de belirledi. 
İtalyan ekibi, Başakşehir’den 
14 milyon Euro’ya satın aldığı 
Cengiz Ünder için 15 milyon 
Euro istiyor. Öte yandan 
milli futbolcunun ilk tercihi 
ise Roma’da devam etmek. 
Geçtiğimiz sezonu Leicester 
City’de kiralık olarak geçiren 
Cengiz Ünder, Roma ile 
kampa katılıp, kendini teknik 
direktör Jose Mourinho’ya 
kanıtlamak istiyor.  23 
yaşındaki Cengiz Ünder, 
2017’de katıldığı Roma’da 
88 maça çıkarken 17 gol atıp 
12 asist yaptı. Ünder, geçen 
sezon kiralık olarak forma 
giydiği Leicester City’de ise 19 
maça çıkarken 2 gol 3 asistlik 
katkı sağladı.

Cengiz 
Ünder
Fener’e

Geçtiğimiz sezon Süper 
Lig’i 3. sırada tama-
mlayan ve gelecek 
sezon için kadro takviye 
çalışmalarını sürdüren 
Fenerbahçe’de Cengiz 
Ünder’in kiralanması 
gündeme geldi

SİYAH-BEYAZLILAR, İtalya Serie A 
ekiplerinden Napoli’nin formasını giyen 
yıldız sağ kanat oyuncusu Adam Ounas 
ile bir süredir görüşmelerini sürdürüyor-
du. Cezayirli oyuncu ile diğer yandan 
Galatasaray da temaslarını sürdürürken, 
Beşiktaş cephesini sevindiren gelişme- 

ler yaşandı. Taraflar arasında yapılan 
görüşmelerde 24 yaşındaki oyun-

cunun, şu anda Siyah-Beyazlı 
ekibe bir adım daha yakın 

ol- duğu bilgisine ulaşıldı. 
Transferin birkaç gün 
içerisinde bitme ihtimalinin 
bir hayli yüksek olduğu 
öğrenildi.

Çok yönlü
Beşiktaş, Ounas’ı özel-

likle çok yönlü olması 
sebebiyle tercih ettiği 
bildirildi. Cezayirli 
futbolcu, sağ kanadın 
yanı sıra; sol kanatta 
ve hücuma yönelik 
bir orta saha oyu-
ncusu gibi görev 
yapabiliyor. 

Napoli forması giyen sağ kanat Adam Ounas ile görüşmelerini sürdüren 
Beşiktaş, yıldız oyuncudan olumlu yanıt aldı. Taraflar arasındaki 

pazarlıkların kısa bir süre içerisinde sonuçlanabileceği bilgisine ulaşıldı

Beşiktaş için 
YEŞiL iŞIK

GEÇEN sezon Leicester City’den 
kiralanan ve çıktığı 31 lig maçında 
8 kez rakip fileleri havalandırıp, 17 
gol pası veren Rachid Ghezzal’ın 
bonservisi henüz alınmadı. Aradan 
geçen süre zarfında Cezayirli 
oyuncunun temsilcisinin, Beşiktaş 
Yönetimi ile görüştüğü öğrenilirken, 
şu sözleri sarf ettiği ortaya çıktı: 
“Farklı ülkelerden teklifler var. 
Ancak size asıl söylemek istediğimiz 
Türkiye’den de kulüpler oyuncunun 
durumunu sordu. Bizlere direkt kulüp 
aracılığı ile resmi teklif gelmedi. 
Ancak Fenerbahçe , Galatasaray ve 
Trabzonspor oyuncuyu kadrosuna 
katmak istiyor. Biz herkesi bonservis 
konusu için İngiliz kulübüne 
yönlendiriyoruz. Ghezzal, Beşiktaş ile 
devam etmek istiyor.”

Çözüm arıyorlar
29 yaşındaki yıldız futbolcunun 

temsilcisinin bu sözleri sonrasında 
Beşiktaş Yönetimi’nin yeniden 
devreye girdiği ve elini çabuk tutmaya 
çalıştığı öğrenildi. Ancak Ghezzal’ın 
takımı Leicester City, yeniden 
kiralama önerisini reddetti. İngiliz 
ekibinin, satış teklifi dışındaki hiçbir 
teklifi kabul etmeyeceği bildirildi. 
Kara Kartal ise şimdi Cezayirli yıldızı 
kadrosuna katabilmek için çözüm 
arayışını sürdürüyor.

Hâlâ beklemede
Cezayirli futbolcu, daha önce 

de yaptığı açıklamada kariyerini 
Beşiktaş’ta sürdürmeyi çok istediğini 
söylemişti. ulaşılan bilgiye göre 
Rachid Ghezzal’ın, uzun bir süredir 
Siyah-Beyazlı ekibin yönetiminden 
haber beklediği belirtildi. Şimdi ise 
gözler Leicester City ve Beşiktaş’ın 
önümüzdeki günlerde yapmayı 
planladığı görüşmeye çevrildi.

Cezayirli süper star Rachid Ghezzal’in 
temsilcisi Beşiktaş Yönetimi’ne, “Farklı 
ülkelerden ve Türkiye’den Leicester 
City’ye teklif var. Ancak Ghezzal, 
Beşiktaş’ta kalmak istiyor” dedi. 
Siyah-Beyazlılar da bu gelişmenin 
üzerine hemen harekete geçti

GHEZZAL 
gelişmesi



A nkara, Eskişehir, Malatya ve İstanbul'daki
bazı alışveriş merkezlerinde yer alan AVM
kütüphanelerine bir yenisi daha eklendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye'nin 7'nci, İs-
tanbul'un 3'üncü kütüphanesini Kağıthane'de
bulunan Axis AVM'de açtı. Kültür ve Turizm
Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın
katılımıyla gerçekleşen kütüphanenin açılışında
İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun
Yılmaz, Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç,
Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve
Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas
da yer aldı. Ders çalışma ve kitap okuma için
özel alanların yaratıldığı AVM kütüphanesi, söy-
leşilere, imza günlerine ve atölye çalışmalarına
da ev sahipliği yapıyor. Gençlerin ders çalışacak
alan aradığına dikkat çeken Kültür ve Turizm
Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan,
"10-15 sene önce liseli bir grup, ders çalışacak
yer istediğini söyledi, tereddüt ettim. Bu fikrin
peşine düştüm. Kütüphaneye ihtiyaç var mı so-
rusunun cevabını aradım. Kafelere ders çalış-
maya giden ciddi ekip var. Sanılanın aksine
dijital dünya işi çoğaltmış. Dijitalleşme ile herkes
bir şeyler okumaya başladı ve aslını görmek için
merak ediyor. Türkiye'de bin 300 kütüphane var.
Beyoğlu'ndan Adıyaman'a hepsi dolu. Gençleri-
miz ders çalışacak alan arıyor" dedi.

Dijital kütüphane müjdesi

Dijital kütüphane yapacaklarını da söyleyen De-
mircan, "Bir dijital kütüphane kurduk. Binbir

eserle başlayacağız. Bilgisayardan cep telefonun-
dan binlerce kitabın taşınacağı dijital zeminler
oluşturduk. Bu mekanlardan uzaklaştığımız an-
lamına gelmez” ifadelerini kullandı. AVM’lerde
yapılan kütüphaneler için ücret ödemediklerini,
sadece kitap ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirten
Demircan, “Bunun elzem bir ihtiyaç olduğunu
görüyorum. İlerde yapılan büyük yerlere kütüp-
hane de düşünülebilir. Bu gençlerin sessizce ders
çalışması için gidecekleri yerlere ihtiyaç var. Ben
hangi yaşta olursa olsun insanların kitapla fiziki
yakınlıklarının kıymetli olduğu taraftarıyım.
AVM yönetimlerinde ricam, kültürel faaliyetlere
önem vermeleri. Kültürümüzü yayma ve gençle-
rimizi buraya koymak bizim sosyal sorumlulu-
ğumuz. Bu sene sonunda 15-20 kütüphane
yapalım, sonrasında geometrik büyüsün istiyo-
ruz” dedi.

Her yere kitap ulaştıralım

İl Kültür ve Turizm Müdürü ise Coşkun Yılmaz
ise insana ulaşmayan hiçbir gayretin manası ol-
madığını vurguladı. Yılmaz, “Kitap, kütüphane
ve mekan bunların hepsinin hedefi insan. İnsana
ulaşmayan hiçbir gayretin manası yok. AVM kü-
tüphanelerinden dolayı teşekkür ediyorum. Çok
anlamlı olduğuna inanıyorum. Her yere kitap,
her yere kütüphaneyi ulaştırmak lazım. AVM kü-
tüphanelerinin Türkiye kültür tarihinde yeni ve
gelişmeleri dikkate alan bir sayfa olacağına ina-
nıyorum. Sermayenin rengi kültür paranın aktığı
yer sanat olsun” diye konuştu. DHA
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İstanbul 
Kağıthane'de

Türkiye'nin 7'nci
alışveriş merkezi

kütüphanesi açıldı.
Açılışta konuşan
Kültür ve Turizm

Bakan Yardımcısı
Ahmet Misbah

Demircan, binlerce
kitabın bulunacağı 

dijital bir kütüphane
müjdesi de verdi

Mİne Tugay 
tacizcileri

şikayet 
edecek

InstagraM sayfasından
yaptığı paylaşımlarla sık sık

gündeme gelen Mine
Tugay, isyan etti. Kendisine
gelen taciz ve hakaret me-

sajlarına tepki gösteren
Tugay, sosyal medya hesa-

bından açıklama yaptı.
Ünlü oyuncu, “Sosyal

medyadan hakaret, taciz
mesajlarının bir cezası var,

biliyorsunuz değil mi?
Hakkımızı aramayacağı-

mızı düşünüyorsunuz değil
mi?” sözlerini paylaşarak

kendisini rahatsız eden kul-
lanıcılardan şikayetçi olaca-

ğının mesajını verdi. Öte
yandan Mine Tugay'ın, 25

Ekim - 30 Ekim tarihleri
arasında Frankfurt'ta ger-

çekleştirilecek 21'inci Frank-
furt Türk Filmleri Festivali
jürisinde yer alacağı duyu-

ruldu. Kariyeri boyunca
pek çok dizi, film ve tiyatro
projesinde yer alan Tugay,

'Uzun Metraj Film' katego-
risinde 'Altın Elma' için ya-

rışacak filmleri izleyip
sektörün önemli isimleri ile

beraber karar verecek. 

Kaymakam Mustafa Koç, dijitalleşmenin okumadaki olumsuz et-
kilerini azaltmak adına bu projenin çok anlamlı olduğuna dikkat

çekti. Gençlerin kütüphane talebinin çok fazla olduğunu belirten
Mevlüt Öztekin de, “Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum çok

güzel bir çalışma oldu. Gençlerimizin kütüphane talebi çok fazla. Genç-
lerimiz yoğun şekilde kullanıyorlar" ifadelerini kullandı. Sur Yapı Yönetim

Kurulu Başkanı Altan Elmas da yaptığı konuşmada, "Kütüphanemizle AVM
yaşam ve kültür merkezi de olacak. Biz her zaman kazancımızı milletimizle
paylaşmaktan mutluluk duyduk. Kültür sanat faaliyetlerine elimizden geldi-
ğince destek olmaya gayret ettik. Bizim irfan geleneğimizin sonucu budur.
Kütüphane izin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.AVM’nIn ICInde
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Tuzla’da deniz temizliği var
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “Marmara Denizi Eylem Planı” kapsamında başlayan müsilaj temizleme seferberliğinde Tuzla’da da 
temizleme çalışmaları devam ediyor. Tuzla Sahili’nde yapılan çalışmaları Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da takip etti. Başkan
Yazıcı,” Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın koordinasyonunda kısa zamanda mükemmel bir şekilde eski denizimize kavuşacağız” dedi
MarMara Denizi’nde ortaya çıkan müsilaj te-
mizleme çalışmaları devam ediyor. Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı’nın "Marmara Denizi
Eylem Planı" kapsamında başlayan müsilaj te-
mizleme çalışmaları Tuzla’da da sürüyor. İstan-
bul’un en uzun sahil ilçelerinin başında yer alan
Tuzla’nın sahil şeridinde dalgaların etkisi ile kı-
yaya vuran müsilaj, katı sıvı emici aracıyla top-
lanıyor. Tuzla Sahili’nde yapılan çalışmalara
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da biz-

zat takip ediyor. Çalışmalar hakkında bilgi
veren Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,”
Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın İl Müdürlü-
ğü’nün koordinasyonunda Çevre Şehircilik 
Bakanlığı’nın kıyı kenar çizgisine komşu olan
illerden gelen araçlar ile birlikte burada müsilaj
temizleme çalışmaları devam ediyor. Bir taraf-
tan da denizin oksijenlenmesi, aerobik mikro-
organizmalara yönelik oksijen vererek
denizdeki oksijen miktarı artırılmaya çalışılır-

ken, bölgemiz gibi bazı yerlerden müsilaj alına-
rak denizdeki oluşmuş olan mevsim normalle-
rinin üstündeki denizdeki flora ve faunaların
etkilenmesini sağlayan, azot ve fosfor oranları-
nın düşürülmesi, oksijenlerinin artırılması ve
eskiden olduğu gibi balıkçılığın gerekse denize
kıyı olan ilçelerin yaşam standartlarının yüksel-
tilme çalışmaları şu anda son hızla devam edi-
yor” dedi.

Eski denizimize kavuşacağız

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Bölge-
mizde de bu çalışmalar sürdürülüyor. İnşallah
kısa zamanda bakanlığımız koordinasyonunda
mükemmel bir şekilde eski denizimize kavuşa-
cağız. Ama geleceği düşünmek için gerek küre-
sel ısınmada gerek karbondioksit emisyonunda
gerek denizin altının ve üstünün tamamını ko-
ruyacak olan ekolojik dengeyi sağlayacak olan
çevre hassasiyetini duyarlı yeni nesiller yetiştir-
meliyiz. Bütün sanayi sektörlerimiz dâhil denizi
besleyen bütün atıkların ileri biyolojik atık tesis-
lerinin olduğu ve 25 milyonun yaşadığı bu hav-
zadaki yaşamın denize ve çevreye ve ekolojiye
saygılı bir hale getirilmesinin şart olduğunu 
düşünüyoruz” dedi. DHA

tarihi belediyeler İstanbul’da buluştu
Beşinci kez düzenlenen Heritage İstanbul Konferansı'nda Türkiye’de kültürel miras bilincinin artması ve korunması gibi konular ele
alındı. Konferansta yer alan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da İstanbul’un tarihi zenginliğine kattıkları değerleri anlattı
İstanbul Lütfü Kırdar Kongre Merke-
zi’nde tarihi belediyeler Heritage İstanbul
Konferansı’nda buluştu. Moderatör Nezih
Bagelen’in sunumu ile kültürel miras bilin-
cinin artması ve koruması gibi konular ele
alındı. ‘Tarihi Belediyeler’ başlıklı panele,
Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arı-
soy, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceri-
toğlu Şengel, Bodrum Belediye Başkanı
Ahmet Aras konuk oldu. Konferansa Zey-
tinburnu Kazlıçeşme sanatını
anlatmak için katıldıklarını belir-
ten Zeytinburnu Belediye Baş-
kanı Ömer Arısoy,
“Zeytinburnu’nda uzun yıllar
belediye başkanlığı olarak kulla-
nılan binamızı restore ettik.
Daha sonra bu binayı Kültür
Bakanlığımıza verdik. Restoras-
yon sırasında ise mozaik bu-
lundu. Binanın giriş katında

mozaikleri sergiledik. Son katını ise sanat
kütüphanesi yaptık. Bu sayede İstanbul’a
yeni kültür ve sanat mekânı kazandırdık.
Ayrıca yeni mozaiğin keşfinin de İstanbul
tarihine katkı sağladığını düşünüyoruz. Bu
etkinliğe katılıp kültürel zenginliğimizi pay-
laştığımız için mutluyum” diye konuştu.

Surdışında müze ilk olacak

Kültürel mirasın korunmasında belediyeci-

liğin çok önemli olduğunu vurgulayan
Başkan Arısoy şunları söyledi: “Kültürel
mirası korumada belediyeler bakanlık ve il-
gili kurumlarla iş birliği içinde olmalıdır.
Benim daha önce de Zeytinburnu Beledi-
yesi’nde görev yaptığım dönemde sur bo-
yunca 25’e yakın irili ufaklı kültür varlığını
restore ettik. Bir kısmına yeni fonksiyonlar
kazandırdık. Daha önce 2018’de keşfedilen
mozaiğin dışarda da devam ettiğini gördü-

ğümüz için dışardaki kazıyı ge-
nişlettik böylece mozaik
bulundu. Bununla ilgili de tüm
kararlar alındı. Önümüzdeki
günlerde dışarıda keşfettiğimiz
mozaiği korumak için çalışma-
lara başlayacağız. En kısa za-
manda da İstanbul’a ilk defa sur
dışında bir mozaik müzesi ka-
zandıracağız. Bunun için de çok
mutluyum.” DHA

AVM’nIn ICInde
kütüphAne ACIldI


