
“2 Yıl Sonra Aynı Yerde”
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“2 Yıl Sonra Aynı 
Yerde” mottosu ile 
Cumhuriyet Halk 
Partisi, İstanbul İl 
Başkanlığı’nın dü-
zenlediği program 
doğrultusunda 23 
Haziran 2019 İs-
tanbul seçimlerinin 
ikinci yıl dönümün-
de İstanbul’un 39 
ilçesinde eş zamanlı 
olarak Kartal’da 
esnaf ziyareti ger-

çekleştirildi.

23 Haziran’ın ikinci 
yıl dönümünde 
“2 Yıl Sonra Aynı 
Yerde” mottosu ile 
Cumhuriyet Halk 
Partisi’nin Kartal İlçe 
Örgütü, Karaman 
Milletvekili İsmail 
Atakan Ünver, Tokat 
İl Başkanı Çağdaş 
Kurtgöz ve Kartal 
Belediye Başkanı 
Gökhan Yüksel’in 
katıldığı esnaf ziya-

retleri yapıldı.
Kartal Belediye 

Başkanı Gökhan 
Yüksel “23Hazi-
ran2019 halkın 
iradesinin, demok-
rasinin gücünün 
önünde hiçbir 
engelin duramaya-
cağını bir kere daha 
gösterdi. Başkanımız 
Ekrem İmamoğlu 
öncülüğünde 16 
milyon İstanbullu 
için adil, eşit ve 
sosyal belediyecilik 

anlayışı ile her şey 
çok güzel olmaya 
devam ediyor” dedi.

Kartal Belediye 
Başkanı Gökhan 
Yüksel ziyaretler es-
nasında hem misa-
firlerini tanıttı hem 
de esnaf ve vatan-
daşların sorunlarını 
dinledi.

2 Yıl Sonra Aynı 
Yerde”  mottosu ile 
etkinliğine Karaman 

Milletvekili İsmail 
Atakan Ünver, Tokat 
İl Başkanı Çağdaş 
Kurtgöz, CHP Kartal 
İlçe Başkanı Efendi 
Argunşah, Kartal 
Belediye Başkanı 
Gökhan Yüksel, 
yönetim kurulu üye-
leri, mahalle birim 
başkanları, meclis 
üyeleri, kadın ve 
gençlik kolu başkan-
ları katıldı.

İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin sahipsiz 
hayvanlara yönelik 
önemli hizmetlerin-
den biri olan Gezici 
Veteriner Otobü-
sü “Vetbüs” 3 gün 
boyunca Kartal’ın 3 
farklı noktasında hem 
sokaktaki dostlarımıza 
hem de hayvan sever-
lere hizmet verecek. 

Sahipsiz hayvan-
ların rehabilitesinin 
yanı sıra bulaşıcı ve 
salgın hastalıkları 
önleme, hayvanları 
bulundukları mahal-
lelerde aşılayarak 
tedavi etme amacıyla 
hizmet veren Vetbüs, 
28 Haziran’da Uğur 
Mumcu Mahallesi’n-
de, 29 Haziran’da Yalı 
Mahallesi’nde ve 30 
Haziran’da da Neyzen 
Teyfik Meydanı’nda 
saat 12.00 ila 15.00 
saatleri arasında hiz-
met verecek. 

İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Veteriner 

İşleri Müdürlüğü 
tarafından haya-
ta geçirilen Gezici 
Veteriner Otobüsü 
“Vetbüs”,  Kartal 
Belediyesi Veteriner 
İşleri Müdürlüğü’nün 
de işbirliği ile 3 gün 
boyunca Kartal’da 
hizmet verecek. 

Muayene, aşı, 
mikroçip takılması ve 
basit tıbbi müdahale-
lerin yapıldığı Vetbüs, 
28 Haziran’da Uğur 
Mumcu Mahallesi 
Şeyh Şamil Caddesi 
No: 9 önünde 12.00 
15.00 saatleri arasın-
da bulunacak. 29 Ha-
ziran’da Yalı Mahallesi 
Bağlar Caddesi Şehit 
Üsteğmen Gökhan 
Yavuz Sokak Sağlık 
Ocağı yanında; 30 
Haziran’da ise Kartal 
Merkez Marmaray İs-
tasyonu Neyzen Teyfik 
Meydanı’nda hizmet 
verecek olan Vet-
büs’e; hayvan severler 
sahipsiz hayvanları 

tedavi, aşılama ve 
mikroçip takılması için 
getirebilir. 

Kısırlaştırma işlemi 
için de kontrol yapan 
Vetbüs veterinerleri, 
kısırlaştırılması gere-
ken hayvanların ilgili 
merkeze sevkini sağlı-
yor. İstanbul’da şehir 
meydanları, yeşil alan-
lar ve korular,  parklar, 
sahiller ve diğer sosyal 
alanlarda park ederek 
sokak hayvanlarına 
ve hayvan severlere 
hizmet veren Vet-
büs’ün en önemli 
amaçlarından biri de 
sokak hayvanlarının 
sahiplendirilmelerini 
özendirmek. Sokak 
hayvanlarını aşıla-
yarak bulaşıcı hasta-
lıkları da önlemeye 
çalışan Vetbüs’ün 
içinde tıbbi cihazlar 
ve tetkik aletlerin 
yanı sıra denetimli bir 
veteriner hekim ekibi 
de bulunuyor. 

Vetbüs 3 Gün Boyunca Kartal’da

Kartal’da Uçkun ve Sivrisinekle 
Mücadelede İlaçlama 
Çalışmaları Başladı

Kartal Belediyesi, 
ilçede uçkun ve larva ile 
mücadele kapsamında 
ilaçlama çalışmalarına 
başladı.

Kartal Belediyesi 
Veteriner İşleri Müdür-
lüğü, yaz mevsiminin 
gelmesi ve gece ısısının 
yükselmesiyle birlikte 
sinek, sivrisineklere karşı 
uçkun ve larva ile müca-
dele çalışması başlattı. 
Veteriner İşleri Müdürlü-
ğü tarafından yürütülen 
çalışmalar kapsamında 
ilçenin her mahallesinde 
haftada bir gün düzenli 
bir şekilde ilaçlama yapı-
lıyor. Kamusal alanlarda 
uygulanan ilaçlama ile 
yaz mevsimi boyunca 
vatandaşların sivrisinek-
lerden asgari düzeyde 
etkilenmesi sağlanıyor. 
Çalışmalar özellikle dur-
gun sular, birikinti sular, 
sık sulanan bahçeler gibi 
sivrisineklerin üreme 
kaynaklarında larva mü-
cadelesi şeklinde devam 
ediyor. 

“Halk Sağlığı Önceli-
ğimiz”

Yaz mevsiminin 
gelmesi ve gece ısısının 

yükselmesiyle birlikte 
sinek, sivrisineklere 
karşı uçkun ve larva ile 
mücadele Kartal’ın 20 
mahallesinde ilaçlama 
programı uzman ekipler 
tarafından sürdürülü-
yor. Yapılan çalışmalar 
kapsamında teçhizatlı 
araçlar ile yürütülen 
uygulama ile havaların 
ısınmasıyla beraber 
ortaya çıkan sivrisi-
neklerin taşıyabileceği 
olası hastalıkların önüne 
geçerek, halk sağlığının 
korunması amaçlanıyor. 
Yaz boyunca yoğun ve 
titiz bir çalışma sürdüre-
cek olan Kartal Bele-
diyesi Veteriner İşleri 
Müdürlüğü, Kartal’ın her 
noktasında hummalı bir 
çalışma yürütecek.

İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi ilaçlama 
ekipleri ile koordineli 
yürütülecek ‘Entegre 
Vektör Mücadelesi’ ha-
vanın ısı durumuna göre 
Eylül ayı sonuna kadar 
sürecek olup; genel larva 
mücadelesi yıl boyu 
devam edecek.

Basın örgütleri: Mesleği kirli çıkarı için 
kullananların hesap vermesini sağlayalım
12 basın meslek örgütü, ortak bir açıkla-
ma yayımlayarak “gazeteci kisvesindeki” 
kişilerinin bulaştığı kirli ilişkilere tepki 
gösterdi.
Basın meslek örgütleri, ortak bir açıkla-
ma yayımlayarak “gazeteci kisvesindeki” 
kişilerinin bulaştığı kirli ilişkilere tepki 
gösterdi. Suç örgütü lideri Sedat Peker’in 
ifşalarının peşi sıra birbiri ardına çok 
sayıda “gazeteci” görünümlü kişinin kirli 
ilişkileri ortaya çıkmış, bu kişiler kimi za-
man kendi yolsuzluklarını da ifşa etmişti.

Basın meslek örgütlerinin ortak açıkla-
masında, bu kirli ilişkileri ortaya çıkan 
şahısların basın onurunu ayaklar altına 
aldığı vurgulandı, “Mesleği kirli çıkarı 
için kullananların hesap vermesini sağla-
yalım” denildi.

12 basın meslek örgütünün imzası bulu-
nan açıklama şu şekilde:

“Gazetecilik için tarihi önemde ve çok 
karanlık bir dönemden geçmekteyiz. 
Mafya, siyaset ve iş insanı kirlenmesine 
gazeteci kisvesindeki kişilerin de katıldığı 
ortaya döküldü. Siyasetle, iş insanlarıyla 
ve kanundışı kişilerle içli dışlı ilişkiler, 
pahalı hediyeler-tatiller, gazeteci maa-
şıyla edinilemeyecek yaşam tarzları, mal 
varlıkları ortaya çıktı. Bunlardan daha da 
kötü olarak, gazetecilik mesleğini maske 
olarak kullananların rüşvete aracılığa 
karıştığı, nüfuz ticareti yaptığı, yargıyı 
etkilemeye çalıştığı, yasa dışı ilişkileri iş 
edindiği ortaya saçıldı. Basın tarihimizin 
hiçbir döneminde bu düzeyde çürümüş-
lük ve pespayelik görülmemiştir.

Bizler maaşından başka geliri, tazmina-
tından başka sermayesi olmayan gazete-
cilerin örgütleriyiz. ‘Artık kınama değil, 
harekete geçme zamanı’ diyerek bir araya 
geldik ve mesleğimizi çıkarları için kulla-
nanlar hakkındaki tüm iddiaları, şaibeleri 
incelemek için görev üstlendik.

Kimse zannetmesin ki gazetecilik sa-
hipsizdir. Mesleğimizin tarih boyunca 
toplumdan aldığı güvene ve meşruiyete 
sığınarak kirli çıkar ağları kuranlara ve 
gazeteciliği kimliksizleştirmeye çalışanla-
ra izin vermeyeceğiz!

Son günlerde adı sıkça skandal açıkla-
malarla ve savunmalarla gündeme gelen 
bazı gazeteciler mesleğimizin onurunu 
ayaklar altına almıştır. Onlar mesleği-
mizi bir paravan olarak kullananlardır. 
Oysa gazetecilik kamu yararına ve halk 
adına yapılan bir iştir. Kamu yararını 
çıkardığımızda geriye kalan sadece bir 
maskedir. Basın meslek örgütleri olarak 
bu maskelerin indirilmesini sağlamak 
da kurumlara vazifelerini hatırlatmak da 
görevimizdir.

Basın örgütleri: 
Mesleği kirli çıkarı 
için 
kullananların hesap 
vermesini sağlayalım
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