
Zafer Partisi Genel Başkanı
Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanı

Süleyman Soylu'yu hedef almasının
kabul edilemez olduğunu söyleyen
MHP Lideri Devlet Bahçeli sert açık-
lamalar yaptı. Bahçeli, “İçişleri Baka-
nımızın ismi Süleyman Soylu'dur.
Bakanlık önünde pespaye görüntüler
eşliğinde magandalık yapanlar, anar-
şist yöntemlere müracaat edenler
ateşle oynayan provokatörlerdir.
Türk milleti Soylu duruşu da bil-
mekte, lekeli ve gölgeli müfterileri de
görmektedir. Biz herkesin ederini de,
giderini de, ciğerini de iyi biliriz.

Sudan sebep-
lerle, fuzuli pole-
miklerle, sipariş
gayelerle Türk
devletine cephe
açıp terör örgüt-
lerinin ümidi
olanlara bu aziz
vatanı heba ve
heder ettirmeyiz”
dedi.

ç

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu, Karadeniz gezisinde

gazetecilerle verdiği fotoğrafa iliş-
kin gelen eleştirilere yanıt verdi.
İmamoğlu, “Ben de diyorum ki, bu
insanlar gelsin bizi tanısınlar ve biz
bunu bundan sonra daha da fazla
yapacağız. Bugün Nagehan
Hanım gelmiştir, tartışılır. Yarın

başka bir ismi davet edeceğim.
‘Evet ben muhalifleri istiyorum’ ta-
limatını verdim. Arkadaşlarım da
onları sırasıyla yerine getirecekler.
Hakkımda kötü yazanla da sohbet
edeceğim. Bunun daha da farklı
örneklerini görebilirler. Tek farkla
tabi, benimle konuşmaya cesaretli
olanlarla yapacağım tabi” dedi.
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Maganda
provokatör

ÖZDAĞ’A SESLENDİ

Ramazan Bayramı'nı Çatalca'da geçiren Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan dün de Çatalca 

Belediyesi'ni ziyaret etti. Erdoğan'a Ulaştırma ve Altyapı
Bakanı Adil Karaismailoğlu eşlik etti. Erdoğan, ziyaret 
sonrası belediye önünde toplananlara hitap etti. Erdoğan,
“Çatalca'da da altyapı, üstyapıda birçok adımlar attık.
İnşallah birçok adımlardan sonra altyapıyla beraber şu
anda bu yaz inşallah karayollarıyla birlikte burada çok
ciddi bir asfaltlama çalışmasına da başlayacağız. Bele-
diye Başkanı Mesut kardeşimiz ve Ulaştırma Bakanımız
Adil Bey birlikte çalışacak. Beraber yapacakları çalışma-
larla Çatalca'da çamur, çukur hiçbir yer kalmayacak.
Çatalca'yı daha güzel bir hale getireceğiz” dedi.
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ÇATALCA DAHA DA 
GÜZEL OLACAK

Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner ise Cumhur-
başkanı Erdoğan'a teşekkür ederek kendisinin her

zaman Çatalca'nın yanında olduğunu söyledi. Üner,
“Sayın Cumhurbaşkanımızı da Çatalcalı yaptık. Çatalca
olarak, Çatalca halkı olarak kendisini ağırlamaktan onur ve

gurur duyuyoruz. Allah desteğinden, hizmetlerinden
razı olsun. İlçemiz adına kendisinden ne talep etsek,
asla bizi geri çevirmiyor. Bugün Çatalca'mıza 
kazandırdığımız ve kazandıracağımız tüm hizmet-
lerde kendisinin çok büyük desteklerini aldık ve 
alıyoruz. İyi ki varsınız Sayın Cumhurbaşkanım. 
Çatalca halkı adına size bir defa daha teşekkür 
ediyorum” ifadelerini kullandı. I SAYFA 9
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ERDOĞAN BİZİ 
GERİ ÇEVİRMİYOR

YIL: 18    SAYI: 5332  FİYAT: 75 Krş 7 MAYIS 2022 CUMARTESİ

Çatalca'da konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belediye Başkanı Mesut
Üner yönetiminde Çatalca'nın şanına yakışır işler yapacaklarını söyledi. Erdoğan,
“Mesut kardeşimiz ve Ulaştırma Bakanımız Adil Karaismailoğlu birlikte çalışacak. 
Beraber yapacakları çalışmalarla Çatalca'da çamur, çukur hiçbir yer kalmayacak” dedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisi hak-
kında; “Hayvandan aşağı biridir. Soros çocuğu-

dur” sözleri üzerine bakanlık binası önüne yürüyen
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sert açıkla-
malar yaptı. Soylu'nun niyetinin iyi olmadığını belirten
Özdağ, “Benim aileme küfretmek senin haddine mi?
Korkak herif, korkak Süleyman, çık karşıma, sen don
lastiği satarken ben akademide polis kardeşlerime ders
veriyordum. Türkiye tarihinin en büyük kriminalisin.
Geliyorum Süleyman bekle” dedi. Soylu'nun özür dile-
mesi gerektiğini de vurgulayan Özdağ, “Bundan sonra
seninle Süleyman bu iş, ikimizden birisi ölene kadar
devam edecek. Ya sen özür dilersin ya da bu kavga 
sonuna kadar devam eder” diye konuştu. I SAYFA 7
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Kendisine “Hayvandan aşağı
biridir. Soros çocuğudur” 
diyen İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu'ya meydan okuyan Zafer
Partisi Genel Başkanı Ümit
Özdağ, İçişleri Bakanlığı önüne
yürüdü. Engellenen Özdağ,
“Senden korkan senin gibi 
olsun. Sen kriminal bir adamsın.
Bu görevin bittiği zaman
tutuklanacaksın kardeşim” dedi

SOYLU’YA ‘KORKAK’
DİYE SESLENDİ

TANSiYON
YUKSELDi

ÇATALCA’DA KONUŞAN CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, 
ÇATALCA’NIN ŞANINA YAKIŞIR İŞLER YAPACAKLARINI SÖYLEDİ VE TALİMAT VERDİ;

BAHADIR
SÜGÜR

HABER

Çatalca Belediye Başkanı Mesut 
Üner'le birlikte Çatalca'da yeni 

dönemin başladığını da anlatan 
Erdoğan, “Mesut kardeşimizi 

Çatalca'ya belediye başkanı yapmak
suretiyle siz Çatalcalılar burada yeni bir

dönemi başlattınız. Biz de bu yeni 
dönemde Çatalca'dan hiçbir zaman
desteğimizi esirgemeyeceğiz” dedi.

MESUT KARDEŞiMiZLE
YENi DÖNEM BAŞLADITArIH oLACAK

CAmUr 
CUKUr 

MUHALiFLERi
iSTiYORUM!

TALİmATI

BEN 
VErDİm

ÜÇ FiDAN
UNUTULMADI

CHP İstanbul İl Gençlik 
Kolları, Dolmabahçe’de, 

50 yıl önce idam edilen Deniz Gez-
miş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı
andı. Anmada konuşan CHP İl
Gençlik Sekreteri Ozan Işık “Kentin,
kentlinin, canlının hakkını savunan 
Mücella Yapıcı, öğrencilerine onurlu
bir yaşam öğretisi bırakan Tayfun
Kahraman, Soma’da, Aladağ’da,
Hendek’te garibanın yanında duran
Can Atalay, bizim Denizimiz, Yusu-
fumuz, Hüseyinimizdir. Bizim
68’imiz Gezi’dir” dedi. I SAYFA 9
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Son şarkısı “Take It Or
Leave It” ile yayınlandığı

gün 39 ülkedeki 87 çalma
listesine girerek
daha önce bir
Türk sanat-
çının çıkış
gününde
erişmediği bir başarıya ulaşan

Aleyna Tilki, kariyerinde
dünya çapında yeni bir ba-

şarıya imza attı. I SAYFA 13
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Aleyna
yıldızlAşıyor

Devlet Bahçeli

Bolluk ve bereketin simgesi
olan Hıdırellez, Beylikdü-

zü’nde şenlik havasında kutlandı.
Beylikdüzü Belediyesi’nin Gürpınar
Trakyalılar ve Rumeliler Eğitim, 
Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma
Derneği iş birliğiyle bu yıl 5’incisini
düzenlediği Geleneksel Hıdırellez
Şenliği, Gürpınar Atatürk Parkı’nda
çelenk koyma töreni ve damat tıraşı
geleneğinin canlandırılması ile baş-
ladı. Kortej yürüyüşünün ardından
Gürpınar Çınarlı Kahve’de devam
eden kutlamalarda, sergilenen halk
oyunları gösterisi büyük alkış 
topladı. I SAYFA 9
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Hıdırellez
coşkusu

BEYLİKDÜZÜ RENKLENDİ

Firuzköy Vakfı tarafından 
Firuzköy Mahallesi'nde 

geleneksel olarak kutlanan ancak, 
koronavirüs nedeniyle iki yıl ara veri-
len Hıdrellez kutlamaları dün saat
19.30'da yapıldı. Üzerlerinde birbirin-
den renkli kıyafetleri bulunan kadınlar
başta çeşitli oyunlar oynadıktan sonra
kutlamaların yapılacağı kapalı semt
pazarına kadar yürüdü. Büyük bir
Türk bayrağı açan kadınların önünde
Avcılar Belediye Başkanı Turan Han-
çerli ile Firuzköy Vakfı Başkanı Halil
Baykal yürüdü. I SAYFA 8
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Avcılarlılar
bayram etti

FİRUZKÖY’DE KUTLAMA

Aslan için
zor mAç
Aslan için
zor mAç
Aslan için
zor mAç
Aslan için
zor mAç
Aslan için
zor mAç
Aslan için
zor mAç
Aslan için
zor mAç
Aslan için
zor mAç

HABERİN DEVAMI SAYFA 15’TE

Aslan için
zor mAç

Bayramı erken bitti
LALE 

Ramazan Bayramı 
boyunca kapasitesinin

10 katı kadar ziyaretçi ağırla-
yan Gülhane Parkı'nda yer
alan 1 buçuk milyonu aşkın
lalenin büyük çoğunluğuna,

fotoğraf çekilmek isteyenler
tarafından zarar verildi. Park-
taki görüntü tepkilere neden
oldu. İstanbul Büyükşehir
Belediyesi ekipleri, parkta 
çalışma başlattı. I SAYFA 4
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Sanat teknoloji ile taçlandı
8 farklı şehirden, 9 okulun
ve 63 öğrencinin katılı-

mıyla gerçekleşen Bilimin Sanat
Hali-ScienceArt eTwinning Pro-
jesi, Büyükçekmece Şehit Şirin

Diril İmam Hatip Lisesi'ndeki
sergiyle final yaptı. Öğretmen
Esma Cerenci Seyhan, “Sergiyle
birlikte güzel bir final yaptık” 
diye konuştu. I SAYFA 8
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Sebze meyve
cep yakıyor
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) 
Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 
“Nisan ayında elma ve salatalıkta 
üretici ile market arasındaki fiyat farkı
yüzde 400'ün üzerinde, 11 üründe 
yüzde 200'ün, 10 üründe ise yüzde 100'ün
üzerinde gerçekleşti.” dedi. I SAYFA 6

Ekrem İmamoğlu

Süleyman Soylu Ümit Özdağ
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ünlü şarkıcı Levent Yüksel, uzun sü-
redir birlikte olduğu Özlem Öztürk ile
2 yıl önce sade bir törenle İzmir'de

nikah masasına oturmuştu. Birlikteliklerini sür-
düren çiftten Yüksel, aşka geldi.Levent Yüksel,
eşiyle birlikte yer aldığı fotoğrafı Instagram he-
sabından yayınlayarak, mutluluklarını gözler
önüne serdi. Beyazlar içerisinde objektif karşı-
sına geçen ikiliden ünlü şarkıcı, o anları, "3 yıl
önce bugün girdin hayatıma... Hediye gibi gel-
din; hoş geldin..." ifadeleriyle sosyal medyadan
yayınladı. Öztürk de eşinin gönderisine, "Her
gün daha fazla, sonsuza kadar..." yorumunu
yaptı. Çiftin paylaşımları takipçilerinden oldukça
ilgi gördü.

Her günü aşkla kutlayalım

Öte yandan Levent Yüksel, daha önce eşinin
doğum gününü, "Bana her gün yeniden doğdu-
ğumu hissettiren güzel karım; bugün senin
doğum günün. Hayatımızın son gününe kadar
her günü aşkla kutlamak dileğiyle..." sözleriyle
kutlamıştı. Ayrıca Özlem Öztürk Yüksel, çıkan
haberlerde yaşının yanlış yazılmasına sitem et-
mişti. Konuyla ilgili Instagram hesabından açık-
lamalarda bulunan Öztürk, "Birtakım magazin
sayfaları yaşımı '33' olarak değerlendirmişler.
Onlara çok teşekkür ediyorum ancak gerçek
yaşım; 40... Kadına yaşı sorulmaz ama bunu da
zorla söylettiniz!" demişti.

Hediye gibi geldi
D ünyada kadın kanserleri ara-

sında 7. sırada yer alan yumur-
talık kanseri, özellikle

gelişmekte olan ülkelerde, 40 yaş üstü
kadınlarda meme kanserinden sonra 2.
sırada görülüyor. Ülkemizde de her yıl
yaklaşık 4 bin kadında teşhis edilen yu-
murtalık kanseri, jinekolojik kanserler
arasında rahim kanserinden sonra 2. sı-
rada geliyor. Herhangi bir belirti verme-
den sinsice ilerlediği için genellikle geç
dönemde tespit ediliyor. Hastaların
büyük çoğunluğunda tanının ileri evrede
konulması nedeniyle en ölümcül kanser-
ler arasında yer alıyor. Oysa erken teşhis
edildiğinde tedavisinde yüzde 80-90’lara
varan başarılı sonuçlar elde edilebiliyor.
Acıbadem Dr. Şinasi Can (Kadıköy)
Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum,
Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı
Prof. Dr. Fuat Demirci, yumurtalık kan-
serine ne kadar erken teşhis konulursa
tedavisinde de o oranda başarı sağlana-
bildiğini belirterek, “Bu kanserin erken
teşhis edilmesinde ise her yıl düzenli ola-
rak yapılan jinekolojik kontroller büyük
önem taşıyor. Erken teşhis için dikkat
edilmesi gereken bir başka önemli nokta
ise yumurtalık kanserinin belirtilerinde
zaman kaybetmeden hekime başvur-
maktır.” diyor. 

7 belirtisine dikkat!

Yumurtalık kanserinin belirtileri sinsi
oluyor, zira genellikle gastrit, ülser, ha-
zımsızlık, kronik kabızlık ve kolit gibi
mide-bağırsak hastalıklarının yakınma-
larıyla karışıyor. Hastalar önce dahiliye
polikliniklerine başvurdukları için tanı ve
tedavide gecikme yaşanıyor. Kadın Has-
talıkları ve Doğum, Jinekolojik Onkoloji

Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Fuat De-
mirci, bu nedenle her 3 yumurtalık kan-
serinden 2’sine ileri dönemde tanı
konulabildiğine dikkat çekerek, “Dolayı-
sıyla yumurtalık kanserinde erken tanı
için özellikle adet düzensizliği, karın ağ-
rısı, karında şişlik, kasıkta dolgunluk
veya ağrı, gaz ve kabızlık gibi yakınma-
larda kadın hastalıkları ve doğum uzma-
nına da başvurmak gerekiyor. Yapılan
jinekolojik muayene, ultrason takibi,
hastadan alınan detaylı öykü ve kan tah-
lilleri sayesinde bu kanser türüne erken
tanı konulabiliyor.” diyor.

Tanı ameliyat sırasında konuyor!

Yumurtalık karın içinde yer alan bir
organ olduğu için bu kanserin kesin ta-
nısı; ameliyat sırasında dokunun alınıp,
aynı anda patoloji uzmanının bu örneği
ameliyathanede değerlendirmesiyle ko-
nuyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum, Ji-
nekolojik Onkoloji Uzmanı Prof. Dr.
Fuat Demirci, ameliyat sürecinin patolo-
jik değerlendirmeye göre devam ettiğini
belirterek, “Eğer hastalık sadece yumur-
talıkla sınırlıysa, iyi huylu tümör ya da
kist ise ameliyat sonlandırılıyor. Kötü
huylu olması halinde ise ileri cerrahiye 

geçiliyor. Rahim, yumurtalıklar, tüpler ve
varsa karın zarı ile bağırsak yüzeylerin-
den kitleler alınıp lenfadenektomi (kan-
serli olan lenf düğümlerini ortadan
kaldırmak için uygulanan bir cerrahi
yöntem) yapılıyor. Bu işlemlerle, var
olan tümör yükünü sıfıra indirmek
amaçlanıyor. Erken evre yumurtalık kan-
serinde sadece cerrahi tedavi yeterli gelir-
ken, ileri evrede ise kemoterapi
yöntemine de ihtiyaç duyuluyor. Günü-
müzde yeni ilaçların da kullanılması ile
kemoterapi etkili bir tedavi yöntemi ha-
line gelmiştir” diyor. 

Kadın Hastalıkları ve Doğum, Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı
Prof. Dr. Fuat Demirci, yumurtalık kanserinin önlenebileceğini söyledi

TürKiye Futbol Fede-
rasyonu Tıp Komitesi
Başkanlığı, Fenerbahçe

Spor Kulübü Tıp Komitesi Baş-
kanlığı da yapan, Fulya Acıbadem
Hastanesi Ortopedi ve Travmato-
loji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ömer
Faruk Taşer tarafından yaklaşık üç
saat süren başarılı bir operasyon
sonrası önce Fulya Acıbadem Has-
tanesi'nde, daha sonra dinlendiği

evinde ve gazete merkezinde geç-
miş olsun ziyaretçilerini ağırlayan
Mehmet Mert kısa süre sonra ye-
niden sağlıklı bir bacağa kavuşaca-
ğını açıkladı.

Çok sayıda kişi ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi Büyük-
çekmece İlçe Başkanı Hüseyin
Remzi Gökbulak, İyi Parti Büyük-
çekmece İlçe Başkanı Burhan Ka-

ratosun, DEVA Partisi Esenyurt
İlçe Başkanı Halis Kahriman,
Cumhuriyet Halk Partisi Çatalca
İlçe Başkanı Mehmet Çoban, Bey-
likdüzü Belediyesi Basın Yayın ve
Halkla İlişkiler Müdürü Funda
Ertan ve Evimiz Büyükçekmece
Derneği Başkanı Derya Çebi ve
çok sayıda isim Mert'i ziyaret ede-
rek geçmiş olsun temennilerinde
bulundu.

TÜRKAN ERVAN

YuMurtalık kanserı

Onlenebılır
Kimler risk altında? 
Yumurtalık kanserinin neden oluş-
tuğu henüz net olarak tespit edile-
mese de aşağıda yer alan faktörlerin
riski artırdığı belirtiliyor. 
Menopozda ya da 50 yaşın 
üzerinde olmak.
Erken adet görmek.
Menopoza geç girmek.
Doğum yapmamış olmak.
Ailede yumurtalık ya da meme
kanseri öyküsünün olması.
BRCA1 ya da BRCA2 gen mutas-
yonları taşımak.
Çikolata kisti varlığı. 

Mert’e geçmiş
olsun ziyaretleri
Kayak kazası geçirmesi sonucu dizinden ciddi bir operasyon 
geçiren İstanbul Gazeteciler Dernek Başkanı ve DAMGA Gazetesi
İmtiyaz Sahibi ve Mehmet Mert'e ziyaretler devam ediyor

Levent Yüksel, eşi Özlem Öztürk Yüksel
ile tanışmalarının 3. yıl dönümünü
kutladı. Birlikte kamera karşısına
geçen çiftten ünlü şarkıcı, o anları,
"Hediye gibi geldin; hoş geldin..." 
ifadeleriyle Instagram'dan paylaştı

Ece Seçkin ateş püskürdü
Düzce Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, sosyal medyadan "Düzcespor'un şampi-
yon olmasından çok mutlu olduk, tebrik ettik, sevindik. Ancak, cumartesi günü kutlama
için bir bayan şarkıcıyı getirmeleri Düzcespor'a ve Düzce'liye yakışmaz. Düzce muhafa-
zakar bir yerdir" şeklinde paylaştığı mesaja şarkıcı Ece Seçkin'den tepki geldi

Kaynaşlı Belediye Baş-
kanı Birol Şahin, “Düzces-
por’un şampiyon

olmasından çok mutlu olduk, tebrik
ettik, sevindik. Ancak, cumartesi
günü kutlama için bir bayan şarkıcıyı
getirmeleri Düzcespor’a ve Düzce-
li’ye yakışmaz.! Düzce muhafazakar
bir yerdir. Dini değerlerine bağlıdır.
Sevinelim, kutlayalım ama, sınırları
aşmadan” mesajını paylaştı. Şa-
hin’in paylaşımına şarkıcı Ece Seç-
kin'den tepki geldi. Seçkin "Sayın
Şahin, bayan değil kadın! Bu ülkenin
81 ilini şarkılar söyleyerek gezdim,
gezmeye de devam edeceğim. Bu

aşağılayıcı ve ayrımcı açıklamanızı
şaşkınlıkla okudum. İnsanların kon-
serime gelip müzik dinlemesinin mu-
hafazakarlıkla ne alakası var konuyu
nereye çekmek istiyorsunuz? Siz
‘kadın, müzik ve konser’ üçlemesine
‘sınırları aşmak’ diyorsanız size kötü
bir haberim var Sayın Şahin… Ben
ve kadın meslektaşlarım sizin gibile-
rin zihniyet ‘sınırlarını aşmak’ için
şarkılar söylemeye devam edeceğiz!
kadınları susturamazsınız! Bu mes-
leği yapan tüm kadın arkadaşlarım-
dan #KadınlarıSusturamazsınız
tag’ine destek bekliyorum.Müzik
susmasın, biz susmayalım." dedi.

Aşksız yapamam!
Oyuncu ve yönetmen Hamdi
Alkan'dan geçtiğimiz mart
ayında boşanan Selen Görgü-

zel Alkan, aşk hayatıyla ilgili açıklama-
larda bulundu. "Kendimi aşka
kapamadım" diyen Görgüzel, "Ben aşksız
yapamam. Doğru zamanda doğru bir şe-
kilde karşıma birisi çıkar da inşallah aşık
olurum" ifadelerini kullandı. Haber-
türk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre;
Şarkıcı Selen Görgüzel,
önceki akşam Kuruçeş-
me'de sahne alacağı me-
kana girerken objektiflere
yansıdı. 1 milyon TL de-
ğerinde yeni otomobil al-
dığı görülen ünlü isim,
aracından bornozuyla
çıktı. Koşar adımlarla me-
kana giriş yapan Selen
Görgüzel, sahneye çıkma-
dan önce gazetecilerin so-
rularını yanıtladı.
Görgüzel, "Burada bay-

ram gününde bizimle beraber olmayı ter-
cih eden misafirlerimize çok teşekkür
ederim. Bugün bayram olduğu için daha
çok eğleneceğiz. Ben sahnede çok eğleni-
yorum. Eğlendiğim içinde gelen misafir-
lerimi de eğlendiriyorum. Keyifli bir
akşam olacak." dedi. Payetli transparan
bir elbise giymeyi tercih eden Selen Gör-
güzel Alkan, "Kıyafetim benim için nor-
mal ama size iddialı gelebilir. Ben
sahnede her şeyime emek veriyorum. Kı-
yafetime de çok emek veriyorum. Giyebi-
len ve taşıyabilen olduğum sürece neden

iddialı olmayayım. Gülşen
bu konuda çok doğru yapı-
yor. Çok tanımasam da
tarz bulduğum bir isim.
Ama ben birilerine cesur
demeden önce de cesur-
dum. Beni Gülşen ile kı-
yaslamayın. Birileri yapıyor
diye ben de yapmıyorum.
Bu benim tarzım. Aynaya
baktığım zaman 'Ne güzel
oldun Selen' demeliyim.
Çünkü yenilenmek güzel
bir şey." şeklinde konuştu.
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OLAY önceki gün saat 14.30 sıra-
larında Bağcılar'da yaşandı.
Olaydan Baran Aslan (20) ile 3

kişi arasında çarşamba günü alacak verecek
meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Olayın
üzerinden bir gün geçtikten sonra Aslan 3
kardeşiyle birlikte evinin önündeki otomo-
bile bindi. Yaklaşık 15 dakika sonra 3 kişi,
Aslan'ın yolunu kesti. Aslan ile aralarında
tekrar tartışma çıktı. 3 kişiden biri silahıyla
Baran Aslan'ı vurdu. Aslan, olay yerinde

hayatını kaybetti. Aslan'ın 3 gün sonra De-
nizli'de vatani görevini yapmak üzere birli-
ğine teslim olacağı öğrenildi. Aslan'ın
cenaze namazı Üstad Bediüzzaman Said-
nursi Camii'nde kılındı. Annesi Baran
Aslan için ağıt yakarken yakınları gözyaşla-
rını tutamadı. Kılınan cenaze namazının
ardından, Baran Aslan'ın cenazesi defnedil-
mek üzere Çorlu'ya götürüldü. Baba Nu-
rettin Aslan, "Denizli'de askerlik yapacaktı.
Olay gününde ben memleketteydim. Kızım

aradı, 'Baba çabuk gel, abimi vurdular'
dedi. Sabah 08.00 sıralarında İstanbul'a
geldik. Kim olduğunu bilmiyoruz. Olayın
araştırılmasını talep etsek doğru olur mu
bilmiyorum.  Tuzak kurup arkadan vur-
muşlar. Direksiyon başında insan vurul-
maz" dedi. Öte yandan Baran Aslan'ın
öldürülmeden önceki gün otomobil için-
deki tartışması güvenlik kamerasına yan-
sıdı. Görüntülerdeki 3 kişinin Aslan ile
tartışmasının ardından olaya sonradan

dahil olan bir kişi tartışmayı sonlandırıyor.
Aslan, otomobiline binerek uzaklaşıyor. Po-
lisin, saldırganları yakalamak için çalışma-
sının sürdüğü öğrenildi. DHA

Teslimat kodunu
paylaştı soyuldu!

AVCILAR Mustafa Kemal Paşa Mahallesi
Yıldırım Beyazıt Caddesi'ndeki bir kargo fir-
masında 23 Nisan'da yaşanan olayda, ikinci

el ürünlerin satıldığı internet sitesi üzerinden 100 bin
lira değerindeki oyun bilgisayarı, sahibine ulaşama-
dan çalındı. Edinilen bilgiye göre, şüpheli S.Ç., inter-
net sitesinde bu bilgisayarı takip etti.  Bilgisayarın
satıldığını farkeder etmez harekete geçen S.Ç., kendi-
sini kargo görevlisi gibi tanıtarak, alışveriş sitesini
aradı. Ürünü satın alan kişiye ulaşılamadığını söyleye-
rek satıcıya ait kimlik bilgileri ve iletişim numarasını
öğrendi. Satıcıyı arayarak ihtiyaç duyduğu bilgileri
alan şüpheli S.Ç., daha sonra ürünü satın alan E.Y.'yi
aradı. Yine kargo görevlisi gibi konuşan S.Ç., E.Y.'den
de paketin teslimat kodunu istedi. Şüpheli S.Ç., öğ-
rendiği teslimat koduyla kargo firmasına gitti. Burada
da kendisini kargonun sahibi gibi tanıtan S.Ç., bilgisa-
yarı alıp kayıplara karıştı. 

Şüpheli serbest bırakıldı

E.Y., paketinin neden gelmediğini öğrenmek için
kargo firmasına gittiğinde, hırsızlık olayı ortaya çıktı.
Bilgisayarının bir başkası tarafından teslim alındığını
öğrenen E.Y., polis ihbarda bulundu. Kargo firmasın-
daki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri,
S.Ç.'nin eşgaline ve kimliğine ulaştı. Polis tarafından
yapılan çalışmalarla Esenyurt'ta yakalanan şüpheli
gözaltına alındı.  S.Ç.'nin daha önce de kasten yara-
lama ve farklı suçlardan kaydı olduğu öğrenildi. Po-
liste sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli,
çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla
serbest bırakıldı. Kargo şirketinin güvenlik kamera gö-
rüntülerinde şüphelinin bilgisayarı almaya gittiğinde
oldukça soğukkanlı davrandığı dikkat çekti.  DHA

E senler, Dereboyu caddesi üzerinde
dün saat 00.35 sıralarında mey-
dana gelen olayda Asiye Nur Ata-

lay, Ümit Karakoyun tarafından
tabancayla vurularak öldürüldü. Olaydan
sonra harekete geçen polis şüpheliyi Ar-
navutköy'de gözaltına aldı Asayiş Şube
Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği  tara-
fından yürütülen soruşturmada olayla il-
gili yeni detaylar ortaya çıktı. Daha önce
14 kez suç kaydı bulunan Ümit Karako-
yun'un "Uyuşturucu ticareti yapmak",
"Yaralama" gibi suçlardan gözaltına alın-
dığı ortaya çıktı. Organize şekilde uyuştu-
rucu ticareti yapmak suçundan yaklaşık
1,5 ay cezaevinde kalan saldırganın yakla-
şık 6 ay önce tahliye olduğu ancak yargı-
lamasının sürdüğü belirlendi. Ümit
Karakoyun'un bir süre amcasının ya-
nında tekstil atölyesinde çalıştığı ancak
uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle am-
cası tarafından işten kovulduğu
öğrenildi.

Aile daha önce şikayetçi oldu

Cinayet büro amirliğinde zaman zaman
çelişkili ifadeler verdiği öğrenilen Ümit
Karakoyun'un Atalay'ı 7 yıldır tanıdığını
söylediği öğrenildi. Cezaevine girmeden
önce aralarında gönül ilişkisi olduğunu
iddia eden Karakoyun'un  2020 yılında
genç kızın evinin önünde bağırıp olay çı-
kardığı için Atalay ailesi tarafından polise
tehdit edildikleri iddiasıyla şikayet edildiği
belirlendi. Polis soruşturması sonucu
Ümit Karakoyun'un cezaevine girdikten
sonra Asiye Nur Atalay'la ilişkisinin kop-
tuğu hatta son zamanlarda genç kızın,
Ümit Karakoyun'un telefonunu engelle-
diği tespit edildi. Cinayet büro amirliği
ekipleri şüphelinin olay günü Atalay'ın
sosyal medya hesaplarından yaptığı canlı
yayının ardından takibe aldığını belirdi.
Canlı yayını izledikten sonra sokağa çıkan
saldırganın bir süre sonra genç kızı evine
giderken görerek yanına yaklaştığı
belirlendi.

Yanlışlıkla vurduğunu söyledi

Kendisini sorgulayan polislere amacının
konuşmak olduğunu söyleyen Ümit Ka-
rakoyun'un bir anda çevresinde polis ol-
duğundan şüphelenerek belindeki silahı
çıkarıp genç kızın çantasını koymaya ça-
lıştığını iddia etti. Saldırgan, genç kızın si-
lahı istememesi yüzünden aralarında
yaşanan kargaşa sırasında silahın patladı-
ğını ve Atalay'ın vurulduğunu iddia etti.

Yalan söylediği ortaya çıktı

Ancak polis olayla ilgili elde ettiği görün-
tülerde şüphelinin genç kızı, bir otomobi-
lin çevresinde kovaladığını bu sırada
göğsünden vurduğunu belirledi. Yere
düşen genç kızın kısa süre sonra yerden
kalkmaya çalışmaya başlaması üzerine
şüphelinin geri dönerek bu kez Asiye Nur
Atalay'ı bu kez başına ateş ederek öldür-
düğü belirlendi. Poliste işlemleri tamam-
lanan saldırgan Bakırköy Adalet
Sarayı'na sevk edildi. DHA

Bağcılar'da 20 yaşındaki Baran Aslan daha önce tartıştığı 
kişiler tarafından otomobil içinde vurularak öldürüldü

İstanbul'da bir internet sitesinden 100 bin liraya
oyun bilgisayarı satın alan E.Y., kendisini kargo
görevlisi olarak tanıtan S.Ç. isimli şüpheliyle, 
'teslimat kodunu' paylaşınca mağdur oldu. 
Kargoya gidip kendisini E.Y. olarak tanıtan
şüpheli, dizüstü bilgisayarı alıp kayıplara karıştı

Esenyurt’ta 
kedi tartışması

OLAY, 24 Nisan Pazar günü akşam saatle-
rinde  Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde
bulunan bir sitede yaşandı. İddiaya göre, si-

tede yaşayan bir kadının 9 yıldır baktığı Minnoş isimli
kedisi site bahçesine çıktıktan bir süre sonra gözden kay-
boldu. Kedisinin eve dönmemesi üzerine kadın komşusu
ile beraber siteye ait güvenlik kamerası kayıtlarını ince-
ledi. Kayıtlarda, yan bloğunda oturan İsmail Taşde-
len'in, 'Minnoş'u evine soktuğunu ve daha sonra da bir
kafes ile dışarı çıktığını gördü. Bunun üzerine kadın şüp-
helenerek, komşusunun kapısına gitti. Taşdelen, kediyi
almadığını inkar ederek kadını kapısından kovdu. Bunun
üzerine kadın polis merkezine giderek komşusundan şi-
kayetçi oldu. İsmail Taşdelen'in eşi Sümeyye Taşdelen'in
karakoldaki ifadesinde ise "Sokak kedileri sürekli duvarı-
mıza tuvaletini yapıyor. Onlardan biri olduğunu düşün-
dük. Bir kafesin içine koyduktan sonra Büyükçekmece
Güzelce'de bulunan boş bir arsaya bıraktık. Sahipli olup
olmadığı hakkında bilgimiz yoktu. Kedinin sahibi kadın
gelip kapımızı tekmeledi. Ondan da şikayetçiyiz" dediği
öğrenildi. Kediyi alıp, boş bir arsaya bıraktığı iddia edi-
len Taşdelen'in, Minnoş'u eve aldığı ve elinde örtülü bir
kafesle apartmandan çıktığı anlar ise güvenlik kamera-
sına yansıdı.

Araziye bırakmış

Kedinin sahibi kadının arkadaşı olan Seda Gökmen,
"Gönüllümüz, arkamdaki bloğun en altında yaşıyor. 14
tane kedisi var. Hepsinin aşıları tam ve kimlikleri mevcut.
Burada herkes, hayvanlara karşı çok hassasiyetli davra-
nıyor. Arkadaşımızın kedisi, dışarıya çıkıp, biraz gezdik-
ten sonra eve geri giriyor. Matematik öğretmeni
olduğunu öğrendiğimiz bir kişi, ton balığı ile balkona çı-
kıyor. Daha sonra da kediyi eve çağırıyor. Kediyi biraz
evde tutuyor. Petshop'a gidiyor. Oradan kafes alıyor. Ke-
diyi, aldığı kafese koyup, üzerini örtüyor. Kamera görün-
tülerinde de bu mevcut. Kediyi Güzelce'de bir araziye
bırakıyor. Arkadaşımız zaten olayı da kamera kayıtla-
rında fark ediyor. Bu kişi önce almadığını söylüyor. Biz
karakola gidip, şikayetlerde bulunduk" dedi. DHA

Esenyurt'ta, bir kişi, komşusuna ait kediyi
önce evine alıp daha sonra da bir kutuya 
koyarak Büyükçekmece'deki boş bir arsaya
bıraktı. O anlar güvenlik kamerasına
yansırken kedinin sahibi şikayetçi oldu. 
Seda Gökmen günlerdir kayıp kedisini arıyor

Bağcılar’da otomobil içinde cinayet

BILINMEYENLERI
CINAYETIN 

Esenler'de 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ı
öldüren Ümit Karakoyun adliyeye sevk edildi.

Asiye Nur Atalay ve ailesinin 2020 yılında Ümit
Karakoyun'dan şikayetçi olduğu öğrenildi

İşçiler ölümden döndü
Tuzla'da bir gemide çalışma sırasında karbondioksit sızıntısı
nedeniyle Ürdün uyruklu olduğu öğrenilen 4 işçi zehirlendi

AYDINTEPE Mahallesi'ndeki bir
tersanede bakım için bulunan
Liberya bandıralı Gulf Petrol-

yum4 adlı gemide saat 11.00 sıralarında
tüplerden birinde karbondioksit sızıntısı
oldu. Sızıntı nedeniyle Ürdün uyruklu ol-

duğu öğrenilen 4 işçi zehirlendi. Olay ye-
rine ihbar üzerine çok sayıda sağlık, it-
faiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık
ekipleri gelen gazdan zehirlenen 4 işçiyi
ambulanslara koyarak çevredeki hastane-
lere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan işçiler-

den birinin durumunun ağır olduğu öğre-
nildi. Ekipler sızıntı nedeniyle gemi ve
çevresinde önlem aldı. Tedbir amaçlı olay
yerine UMKE ekipleri de sevk edildi.
UMKE ekipleri özel kıyafetlerini giyerek
sızıntının olduğu yerde inceleme yaptı.
Polis de olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Valilikten açıklama

İstanbul Valiliği'nden konuyla ilgili yapı-
lan açıklamada yaptı. Açıklamada, "Saat
10.54'te alınan ihbarda,  Aydıntepe Ma-
hallesindeki tersanede bakım için bulunan
Liberya bandıralı Gulf Petrolyum 4 adlı
gemide çalışan işçilerin gaz zehirlenme-
sine maruz kaldıkları ihbarı alınmıştır.
Olay yerine acil sağlık, güvenlik ve itfaiye
ekipleri sevk edilerek gerekli müdahale ça-
lışmaları başlatılmıştır. Alınan ilk bilgilere
göre; bakım yapılacak tüplerden birinde
meydana gelen karbondioksit sızıntısı ne-
deniyle gaz zehirlenmesine maruz kalan 4
işçi, 112 Acil Sağlık ekiplerimizce çevre-
deki hastanelere sevki sağlanmıştır.  Ko-
nuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır"
denildi. DHA

AVCILAR'DA otomobile dönüş yaptığı
sırada, hızla arkasından gelen kamyo-
net çarptı. Kamyonet sürücüsü, dur-

mayarak olay yerinden uzaklaşırken, o anlar
kameralara yansıdı. Kaza, 2 Mayıs Pazartesi
günü Avcılar'da meydana geldi. Yeşilkent Mahal-
lesi'nden Firuzköy'e gitmekte olan 34 JP 0595 pla-
kalı otomobil sürücüsü Yunus Çamur, dönüş için

yavaşladı. Bu sırada arkadan hızla gelen bir kam-
yonet, otomobile çarptı. Kamyonet, çarpmanın
etkisiyle savrulduktan sonra durmadan yoluna
devam etti. Otomobil sürücüsü Çamur ise çevre-
dekilerin yardımı ile araçtan çıkarıldı. Çamur'un
aracından hasar oluştu. Olay yerinden kaçan
kamyonet sürücüsünün tespit edilerek yakalan-
ması için çalışma başlatıldı. 

ÇARPTI KAÇTI!
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T arih hangi dönemin bulunursa bulun-
sun çocukların yaptıkları maskaralık,
sırnaşıklık, şımarıklık hatta arsızlık

sevimlidir büyükleri güldürür.
Bu nedenle “çocukların” yaptıklarına

güler geçeriz.
Gel gör ki kazık kadar olmuşların yetişkin-

lerin hatta devletin yüksek yönetici ve “yük-
sek” bürokratlarının konuşmaları ve
yaptıkları sorumluluklarına sığmayan düzey-
sizlik haddini aştı.

Oysa yöneticiler değil sanatçı, meslek çalı-
şanı sıradan sade bir vatandaş da olabilir hal,
tavır ve konuşmaları bazen seviyesiz ve çirkin
olduğunda tepkimizi anında gösteriyoruz.

Bazen bu kişisel tepkiler acımasız ve hatta

şiddete kadar varmakta, bunu sağlık çalışanı
ve öğretmene yapılan saldırılarda 
görmekteyiz.

Yöneticilerimiz toplumun egemenleri in-
sanları derisinin rengi ile, konuştuğu dille,
gelenek ve görenekleriyle bu da yetmedi 
inancıyla böldü;

Egemen hâkim güçler toplumu ümmet,
millet ve ulus diye böldü;

Egemen güçler toprakları ve denizleri
böldü, pasaport ve izin belgeleri çıkarttı;

Sisteminin devamı için bir dönem yasakla-
dığı eğitim ve zincirli kölelik dönemini kal-
dırdı ama ondan daha da ağırı ekonomik
köleliği hâkim kıldı;

Hâkim güçlerin verdiği özgürlük ölmemek
için köle gibi çalışma özgürlüğü;

Yaşadığımız toprakların yöneticileri sırça
köşklerde oturup büyük laflar etmeyi bilir;

Çarklarının dönmesi için toplumdan alınan
vergiler yetmediğinde tefecilerden borç aldı;

Borç yiğidin kamçısı ama kamçıyı yiyen
ise vatandaş oldu;

Dünyanın baş jandarmasına ülkede askeri
üs verdiren;

Onun kurduğu askeri ve ekonomik birlik-
lere girmek için yine onun yanında savaş-
maya asker gönderen;

Ülkeyi vatan cephesi adı altında bölen;
“Milliyetçiler” (tosuncukları) adam öldür-

mez diyen, din ve mezhep ayrımcılığı yapan;

Çalışanları işçi ve memur diye ayran;
Çalışanların “emek, ekmek ve özgürlük”

temelinde örgütlenmesine karşı çıkıp yasak-
lamalar getiren;

Toplantı ve basın açıklamalarında şiddet
ve baskısı uygulayan;

Sokağa çıkma yasakları koymak, muhalif-
leri tutuklamak, sorgu odalarında baskı ve
şiddet uygulamak, işkence yapmak, sorgusuz
sualsiz günlerce ve yıllarca cezaevlerinde
tutmak;

“Nitekim asmayıp da besleyecek miydik”
demek;

Vatandaşın vergileriyle kurulan kamu 
kuruluşlarını özelleştirip satan;

Eğitim ve sağlığı paralı hale getiren;
Asgari ücretin yoksulluk değil açlık 

ücretinin de altında tutan;
Hele ki bugünlerde geçmişi aratır hale 

getiren yöneticiler ümmetçiliğe dönüşü;
Kadın erkek, din ve mezhep, kendisinden

ve partisinden olmayanı ötekileştiren, top-
lumu birbirine düşman haline getirip ihbarcı
yapan adı konmamış “cihat” saldırıları 
başlatan;

Vatandaşı hakir görüp, azarlayan, kendini
bulunmaz “Hint kumaşı” sanan bu seçilmiş
ve atanan egemen güçler ve ondan nemala-
nanların yaptıkları yenilir yutulur değil; bıçak
kemiğe dayandı, vatandaş çıldıracak ve cin-
net geçirecek durumda.….

Her şeye rağmen yaşadığımız toplumda
doğruları anlatmak, öğretmek, açıklamak ve
bildiklerini paylaşma derdinde olana yasak-
lama, sürgün, itibarsızlaştırma, gözaltı ve ce-
zaevi gösterilirken, bardağı taşıran son
damla ya da söylenecek son söz “artık
yeter”.

Yeter!

G ünlük ziyaretçi kapasitesi 15 bin 600
olan Gülhane Parkı, Ramazan Bay-
ramı boyunca kapasitesinin 10 katı

kadar ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Bu
yoğun ilgi, Gülhane Parkı'na ekilen 1 mil-
yon 575 bin lalenin büyük bir kısmının
zarar görmesine neden oldu. Lalelerle bir-
likte fotoğraf çektirmek isteyenler, onları
ezerek poz verdi. Lalelerin ezilmiş, koparıl-
mış görüntüleri de vatandaşın tepkisine
neden oldu. 4 yıldır Gülhane Parkı'nda çalı-
şan Peyzaj Mimarı Ayşe Hocaoğlu da,
"Bayramda büyük bir yoğunluk vardı. Ön-

ceki senelerden daha fazla bir yoğunluk
vardı. Bu yoğunluk biraz kontrolden çıktı.
Fotoğraf çekmek ya da alıp götürmek için
bir şekilde zarar verdiler. Şu an bu ezilen la-
leleri kaldırıyoruz, başka yapabileceğimiz
bir şey yok" dedi.  

Yoğunluk kontrolden çıktı

Peyzaj Mimarı Ayşe Hocaoğlu , "Gülhane
Parkı içerisine yaklaşık 1 milyon 575 bin so-
ğanlı bitki dikildi. Laleler çıktıktan sonra in-
sanları engellememek için rahatça
görebilsinler ve fotoğraf çekilebilsinler diye

biz koyduğumuz koru-
yucu önlemleri kaldırı-
yoruz. Bayramda büyük
bir yoğunluk vardı. Ön-
ceki senelerden daha
fazla bir yoğunluk vardı.
Bu yoğunluk biraz kont-
rolden çıktı. Fotoğraf
çekmek ya da alıp gö-
türmek için bir şekilde

zarar verdiler. Şu an bu ezilen laleleri kaldı-
rıyoruz, başka yapabileceğimiz bir şey yok.
Tamamen bittiği noktada da kaldırıp, top-
rağı havalandırıp başka çiçeklerle şekillendi-
receğiz burayı. Biz alanları tasarlarken
insanların fotoğraf çekebileceği şekilde de-
senlerin boylarını ağırladık" diye konuştu. 

Tablo içler acısı

Gülhane Parkı'nı ziyarete gelen Varol Tekin,
"Bu laleler çok güzeldi ama şimdi gördüm
ve içim acıdı. Bunları yapana insan demeye

bin şahit lazım. Bu tablo utanç verici" dedi.
Tülay Sülün de, "Gerçekten içler acısı, bu
nasıl bir vicdan. Nereden bakarsanız bakın
burada fotoğraf çekebiliyorsunuz. Geldiği-
miz yolda hepsinin içine girmişler. Önceden
böyle değildi. Gerçekten içim doldu" diye
konuştu.  Aydın Palasoğlu, "Her sene Gül-
hane Parkı'na gezmeye geldiğini belirten,
"Biz buraları daha temiz, daha güzel, daha
nezih diye geldik ama maalesef çok kötü bir
durumda. Biz buraya geldik, üzüldük, şimdi
de üzülerek çıkıp gideceğiz" ifadelerini kul-
landı.   Nihal Palasoğlu, "Biz de paylaşıyo-
ruz, gelemeyenler de gelip görsün istiyoruz.
Üstüne oturmadan da resim çekilebilir. Ya-
nına çömelerek de resim çekilebilir. Resmen
katledilmiş, sanki bile bile yapılmış. O kadar
çok üzüldük ki. Bunlar hem Türkiye için bir
masraf hem de yazık, onlar da canlı" dedi.
İBB tarafından düzenlenen "İstanbul Lale
Bayramı" kapsamında kentin bir çok nokta-
sına milyonlarca lale dikilmişti.  DHA

Ramazan Bayramı boyunca 
kapasitesinin 10 katı kadar 
ziyaretçi ağırlayan Gülhane
Parkı'nda yer alan 1 buçuk 
milyonu aşkın lalenin büyük
çoğunluğuna, fotoğraf çekilmek
isteyenler tarafından zarar verildi.
Parktaki görüntü tepkilere 
neden oldu. İstanbul Büyükşehir
Belediyesi ekipleri, parkta 
çalışma başlattı

Kadıköy’de

taKSİ
denetimi

kadıköy'de taksilere yönelik de-
netim gerçekleştirildi. Denetimlerde
emniyet kemeri takılı olmayan şo-

förlere cezai işlem uygulandı. Trafik Denet-
leme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri,
Kadıköy'de taksilere yönelik denetim gerçek-
leştirdi. Rıhtım Caddesi'nde yapılan denetim-
lerde, taksi şoförleri tek tek durdurularak
ehliyet, ruhsat ve belediye belgeleri kontrol
edildi. Ayrıca şoförlerin 'Kısa mesafe', 'Yolcu
seçme' ve 'Taksimetre açmaması' ile ilgili de
denetim yapıldı. Emniyet kemeri takmadığı
belirlenen 2 şoföre 196'şar liradan 392 lira
para cezası kesildi. Ceza kesilen taksi şoförü
"Emniyet kemerim takılı olmadığı için işlem
yapıldı. Memur arkadaşlarda işini yapıyor.
Benim hatam. Normalde takıyorum ama boş-
luğuma geldi" dedi.

GOP 
kupaya

doymuyor

Tüm dünyayı saran ve geniş
oyuncu kitlelerine ulaşan espor,
Türkiye’de de ilgi görmeye devam

ediyor. Başakşehir Belediyesi'nin İstanbul
Gençlik Oyunları kapsamında düzenlediği
espor valorant turnuvasında 25 ilçeden 504
takım kozlarını paylaştı. Başakşehir Living
Lab'te yapılan organizasyonun final müsaba-
kaları, büyük çekişmeye sahne oldu. Turnuva
boyunca muhteşem bir performans sergileyen
Gaziosmanpaşa Belediyesi Espor Takımı, fi-
nalde Bahçeşehir Espor Takımı'nı 13-7 ve 13-
9'luk skorlarla 2-0 yenerek, kupayı
Gaziosmanpaşa’ya getirdi. Gaziosmanpaşa
Belediyesi Espor Takımı, geçtiğimiz hafta Sul-
tangazi'de düzenlenen espor valorant turnuva-
sından da şampiyonlukla dönmüştü. Espor
takımını şampiyonluktan dolayı tebrik eden
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tah-
sin Usta, “Espor ile ilgili olarak çalışmaları-
mıza son dönemde hız verdik. Önce
ülkemizde sonra da tüm dünyada başarılı işler
yapmak istiyoruz. Turnuvalarda üst üste şam-
piyonluklar kazanan espor takımımızı tebrik
ediyorum, emeği geçenleri kutluyorum, başarı-
larının devamını diliyorum” dedi.

ali_ibrahimonsoy@mynet.com 
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Bağcılar’da annesinin eğitim gördüğü Bağcılar Belediyesi Kadın ve
Aile Kültür Sanat Merkezi’nin kreşinde büyüyen Fatma Başçı, 
16 yaşına girer girmez aynı kurumda kursiyer oldu. Bir zamanlar
annesinin elini tutarak geldiği tesiste şimdi kurslara katılan Başçı,
“Burası benim evim gibi oldu. Kendimi buranın bir parçası 
olarak hissediyorum. Çok güzel bir duygu” dedi

Bağcılar’da yaşayan kadınla-
rın istek ve ihtiyaçlarına göre eği-
tim hizmeti sunan Bağcılar

Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Mer-
kezi’nin kendisi ve kızı için özel bir anlam
taşıdığını söyleyen Zeynep Başçı (45) da
sanat merkeziyle 2011 yılında tanıştığını be-
lirtti. Başçı, “O yıl Anaokulu eğitmenliği
kursuna başlamıştım. Fatma o zaman 5 ya-
şındaydı. Çok küçüktü onu kreşe bırakıp
derse giriyordum. Dersteyken aklım onda
kalmıyordu bu çok güzel bir hizmet” ifade-
lerini kullandı.Kültür Merkezi’nde emeği
geçen herkese teşekkür eden Zeynep Başçı,
“Anaokulu eğitmenliğinden sonra nikah şe-
keri, ardından filografi olmak üzere birçok
kursa katıldım. Birçok sertifika aldım. Yap-
tığım el işi ürünleri satarak para da kazan-
dım. Bu süreçte de kızım kreşte büyüdü ve
şimdi benimle birlikte atölyelerde eğitimlere
katılıyor. Kendisiyle gurur duyuyorum. Sa-
natla uğraşması, bir şeyler üretmesi beni

çok mutlu ediyor” şeklinde konuştu.

Burası evim gibi

Çocukluk döneminin Kadın ve Aile Kültür
Sanat Merkezi’nde geçtiğini söyleyen
Fatma Başçı ise “Annemin elinden tutup
buraya geliyordum. O derse gidince ben ar-
kadaşlarla zaman geçiriyordum. Ondan ay-
rılmak zor geliyordu ama hocalarımız
bizimle çok ilgileniyorlardı. Hayalim hep
büyüyüp burada kurs almaktı. 16 yaşına
girer girmez kayıt yaptırdım ve kursiyer
oldum. Yaşım tutmadığı için uzaktan izle-
diği ablalarla birlikte şimdi sınıf arkadaşı
oldum. Buranın en küçüğü benim ama bü-
yüklerim beni dışlamıyorlar. Burası benim
evim gibi oldu. Kendimi buranın bir par-
çası olarak hissediyorum. Çok güzel bir
duygu” dedi. Yağlı boya, pastel ve sulu
boya resimler yapan Fatma ileride animas-
yon oyun tasarımı, çizgi film tasarımı ala-
nında çalışmak istiyor.

Sanat 
merkezinde büyüdü!

Çevre için ortaklık
Büyükçekmece’nin Almanya’daki kardeş şehri
Gelsenkirchen’de bir araya gelen Büyükçek-
mece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ve
Gelsenkirchen Belediye Başkanı Karin Welge,
çevre konusunda ortak projelere imza atacak

Büyükçekmece Belediye
Başkanı Dr. Hasan Akgün,
Gelsenkirchen’de 2 gün sü-

recek olan “Kardeş Şehir Belediye
Başkanları” buluşmasına katıldı. Bü-
yükçekmece - Gelsenkirchen Kardeş
Şehir Dostluğunu Geliştirme Derneği
üyelerinin de katılımıyla gerçekleşen
toplantılarda her iki ülkenin genç je-
nerasyonlarının karşılıklı olarak bu-
luşmaları, çevre ve iklim değişikliği
alanında yapılacak ortak çalışmaların
yanı sıra çevre konusunda ortak pro-
jelere imza atılması kararlaştırıldı.
Toplantıda söz alan Büyükçekmece
Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün,

tüm dünyanın öncelikli konusunun
çevre olması gerektiğine dikkat çeke-
rek Büyükçekmece Belediyesi’nin
2022 yılını Ekoloji Yılı ilan ettiğini
açıkladı. Büyükçekmece Belediye-
si’nin 2022 yılını Ekoloji Yılı ilan et-
mesinin çok değerli olduğunu belirten
katılımcılar bu konuda Büyükçek-
mece Belediyesi’nin desteklenmesi ge-
rektiği yönünde karar aldı.
Toplantılara Büyükçekmece - Gelsen-
kirchen Kardeş Şehir Dostluğunu
Geliştirme Derneği Başkanı Rüdiger
Von Schoenfeldt, Schalke 04 Kulubü
Onursal Başkanı Gerhard Rehberg de
katıldı.



M erkez Bankası yıl sonu enflasyon tah-
minini %23,2’den %42,8’e yükseltti.
Sene başında (yani 5 ay önceki) hedef

% 5'di.. Yanılma payı: % 756. Ve Yılın ilk dört ayı
bitmemişken enflasyon tahmininde %100 yanıl-
mış bir Merkez Bankası olabilir mi? Ekonomide
ciddiyet yok, saldım çayıra mevlam kayıra düzeni
var.Öylesine geç kalındı ki hiperenflasyon Türk
Lirasını sıfırlara boğabilir. Faiz sebep enflasyon
sonuçtur. Ve elbette AKP sebep yoksulluk sonuç-
tur. Burnunun ucunu bile göremeyen beceriksiz
bu ekonomi yönetimi vatandaşı bir ekmek ala-
mayacak hale getirdi.

Bunun ceremesini kim çekecek?

Vah ülkem vah. Soruyoruz kim ödeyecek.
Cevap Verin Hadi. Evin kirasını kim ödeyecek?
Elektrik parasını kim ödeyecek? Su parasını kim
ödeyecek?Çoluk çocuğun okul masrafını kim
karşılayacak, soruyorum sizlere.Aklımızla alay
edenlerde bugün. Merkez bankası başkanı ''zam-
lar nedeniyle #enflasyon  yüksek diyor'' Sizin
göreviniz değil mi enflasyonla mücadele ?Sanki
zamları CHP yapıyor. Senenin sonunda enflas-
yonu tek hanelere indireceğiz derken tam tersi
oldu +20 puan daha eklediler sene sonu tahmi-
nine. Üretim olmadan ne enflasyonu düşürebilir-
sin ne doları. Merkez Bankası her ay enflasyon
tahminini güncellerken, bu tahmine göre me-
mura verilen zamlar da güncellenmesi gerekmi-
yor mu? AKP'li yönetici sallamayı dahi
beceremiyor, Neden mi? Gezi Direnişi başladı-
ğında USD kuru 28 Mayıs 2013 1.8520 - 20
Ağustos 2013 1.9515 TL.Şimdi gel ben sana iha-
neti yazayım; USD 22/08/2021 8.3903 -
20/12/2021 17.5046 TL., sonra Enflasyon %61,
mazot 20 TL. Neden? Enflasyonu sebebi faizdir
deneyi...128 milyar doların akibeti yok 40 milyar
dolarda mültecilere harcandı bu paralar olsaydı
bugün ekonomide gerçekten uçardık ve Avrupa
birincisi olur Almanya bizi kıskanırdı .Cumhur-
başkanı Erdoğan "Vatanı satmak yüksek faizle,
yüksek enflasyonla kötü yönetimle ülkenin ve
milletin kaynaklarını heba etmekle olur"demişti
bir anımsatalım.; Merkez Bankası %23,2 olarak
açıkladığı 2022 enflasyon tahminini %42,8'e çı-
kardı.Yanılma payı %85. Bunların seçim tahmin-
leri de aynı oranda şaşacak. Yalancının mumu
yatsıya kadar dayanmayacak.

Görün de utanın

Bakın; Bu ülkede siyasi iktidar neler yapıyor.
Vatandaşına göründe bir kez daha utanın!. Her-
kese 300 Avro destek. Benzine litre başı 30 cent
destek. Çocuk yardımı dışında her çocuk için 100
avro Yardım alan yoksullara 200 avro. 90 gün
boyunca şehirlerarası ulaşım 9 avro. Almanya
enflasyon nedeniyle herkese destek açıkladı.
Bizde ise vatandaşın işi Allah'a kaldı.  Bakın
doğru tespit, Bizde AKP iktidarı Başkan Erdoğan
var. Daha da, "Yüksek faiz:Var. Yüksek enflas-
yon: Var. Kötü yönetim:Var. Milletin kaynaklarını
heba etmek Var" Karşılığı da ENFLASYON....

Kurtuluş savaşının bedeli mi?

Evet, hiç kıvırtmadan acı, çıplak gerçeği bir kez
daha söyleyelim, değerli DOSTLAR , Sevr’i da-
yatanlara yenildik! Gerçi kurtarılan vatan toprak-
ları haritası değişmedi, ama üzerindeki ulusal
kaynaklarımız, fabrikalarımız, bankalarımız,
tarım, hayvancılık, madenler, sular, ormanlar. Ne
varsa tümüyle elden çıktı, yabancılaştı; Ülkenin
içi boşaltıldı. Ülkemizden yüz milyarlarca Dolara
varan sermaye oligarklar elinde dışarıya kaçırıldı;
Merkez Bankası tamtakır-kuru bakır görünü-
münde. Arap bahşişiyle günü kotarmaya çalışı-
yor mevcut “AKP iktidarı. Merkez Bankası yıl
sonu enflasyon beklentisini % 23,2’den % 42,8’e
çıkardı. Böylece "Enflasyon un köpüğünü alaca-
ğız" diyen Erdoğan ve "yıl sonunda makul düzeye
indireceğiz" diyen Bakan Nebati Kocaman yalan
oldu. Ancak, kimse demiyor ki efendim bu savaş
( Rusya/Ukrayna) çıkmadan önce enflasyon
umuz zaten % 54 idi savaştan sonra artan enerji
fiyatlarıyla %61.14 oldu! Yani biz sizin güzel hat-
rınız için %7 artışı görmezden geliriz ama sen
bize %54 e niçin ve nasıl çıktık onu anlatsana!

Duyun-u umumiye dönemine döndük

Abd-ul-hamid Han(!) zamanındaki “Düyun-
u umumiye” koşullarından pek de farklı değil son
durum. Mustafa Kemal zamanında 1,26 Lira
olan 1 Amerikan Doları şimdi ~15 milyon Lira
oldu… Doların 84 yılda ~20’de bir değerine
düştüğünü hesaba katarsak, “2022’deki 1 Lira,
1938’deki 1 Liranın 250 milyonda biri değerinde-
dir” diyebiliriz... Kabaca hesapla görüyoruz ki,
Türk parası yılda ortalama %20 değer yitirmiştir;
bir başka anlatımla, Türkiye özellikle son 50 yıl
boyunca, emeğinin, kazancının 1/5’ini Küresel fi-
nans sistemine kaptıran “yarı sömürge bir ülke”
olarak yaşamış, iflasın eşiğine gelmiştir... Kısa-
cası, Türkiye’yi “bu kez içeriden” kuşatan emper-
yalizmin soygun planı başarılı olmuştur. Son 20
yıl, Türkiye soygununun en yoğun olduğu dö-
nemdir. 2003-2013 arası 10 yıl boyunca (özelleş-
tirmek rüzgarında) enflasyonun frenlendiği,
paranın değerinin pek düşmediği hovardalık dö-
nemi olmuştu; 2013’te GMH rekor düzeye çık-
mış, 950 milyar Dolar olmuş ve kişi başın

ortalama ulusal gelir 12 bin Doları geçmişti.
Ancak satılacak bir şey kalmayınca, hızlı çöküş
başladı ve 2020’de GSMH 650 milyar Dolara
dek geriledi. Yırtık yama tutmuyor, her geçen gün
dış borç büyüyor, enflasyon yükseliyor, paranın
değeri düşüyor…

İlk 20 hayal oldu

IMF’nin 2022 kestirimine göre, Türkiye 692
milyar $ GSMH ile Ülkeler sıralamasında artık
ilk 20 de değil, 23. durumdadır. Kişi başına gelir,
Dünya ortalaması 8800 Doların altında, ~8 bin
Dolarla 106. sıradadır. (bkz. GDP 2022 tablo)
Oysa görevdeki İktidarın başı, yıllarca “Türkiye
2023’te Dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi
içinde olacaktır” diyerek, umut satarak, Oy topla-
mıştı. Öte dünya hayal aleminin tatlı uykusunda,
“Allah beni zorlukla, yoksullukla sınava alıyor”
diye avunan milyonlarca seçmeni var hala Mer-
kez Bankası %23,2 olarak açıkladığı 2022 enflas-
yon tahminini %42,8'e çıkardı. Yanılma payı %85.
Bunların seçim tahminleri de aynı oranda şaşa-
cak. Bence millet sandıkta okkalı bir Osmanlı To-
kadı atacak. Yalancının mumu yatsıya kadar
dayanmayacak. AKP’ye ayrılan sürenin sonuna
geldik! Enflasyon zaten %200  TÜİK işçinin me-
murun emeklinin hakkını gasp ediyor düşük en-
flasyon açıklamakla. Benzin 7 den 21 e. Mazot 7
den 22 ye gitmiş Dolar, avro %120 artmış Bunlar
%60 enflasyon var diyor. Emekçinin hakkı hiç bu
kadar kolay gasp edilmemişti. Enflasyon ezdi
yedi bitirdi bizi adamlar hâlâ milletimizi ezdirme-
yeceğiz diyor. Ya ben anlamıyorum biz farklı
dünyalarda mı yaşıyoruz. Merkez Bankası’nın
%5 hedefi vardı dalga geçiyorlardı ne oldu o he-
defe? Yüzleride kızarmıyor.

380 çeşit vergi veriyoruz

Halk olarak devlete 380 çeşit vergi ve-
riyoruz. 20 yaşında evlatlarımızı gerek-
tiğinde ölmek üzere askere
gönderiyoruz. Bunun karşılığında
ne istiyoruz? 1. Güvenlik/Adalet
Garantisi. 2. Barınma Güvencesi.
3. Beslenme Güvencesi. DOST-
LAR geçende Türk-İş açıkladı: 4
kişilik ailenin açlık sınırı 5 bin 323
lira.Türk-İş'in araştırmasında,
nisan ayında 4 kişilik ailenin açlık
sınırı 5 bin 323 lira, yoksulluk sınırı
17 bin 340 lira olarak hesaplandı.
Sizce Türkiye'de kaç aile bu kadar
kazanıyor. Yanlış politikaların sonucu
olarak ne yapsalar olmuyor. Şimdide
yabancıya 'dolar getiri garantili' tahvil.
Anlamı; 'Kasa boş, ne yapsak
olmuyor.Yazık, ülke ekonomisi her gün
daha büyük bir felakete sürükleniyor...

Fiyatlar uçuyor geziyor

Piyasada dün aldığımızı bugün, bugün
aldığımızı yarın aynı fiyattan alamıyoruz. Fi-
yatlar sabah akşam güncelleniyor(?) Ama
memurun aldığı maaş 6 ay yerinde sayıyor.
Sonra diyorlar ki "memuru enflasyona ezdir-
dirmedik" Yersen. Maaşlara da güncelleme
şart... Bu ucube sistem işte tam olarak budur!
Şöyle bir rezilliği başka hiçbir yerde bulamazsı-
nız. Araplastirma son hız devam ederken, halkı-
mız güzellik uykusundan uyanamadı! Ansızın
kendimizi savaşın içinde bulunca uyanırlar
artık.enflasyon almış başını gitmiş, mülteciler
gırla dolu. Söylenecek fazla bir şey yok.Evet,
onlar kazandı, biz kaybettik. Petrolün varili 100
dolara düşünce kuruş indirim yapmadılar.Ama
105 dolara çıktı diye hızla, hem de bayramda
hemen zam yapıyorlar.Tebrik ediyorum. Artık ce-
bimden 100 lira 10 lira gibi çıkıyor, markete avm
ye bayrama tatile çıkartmıyor nefes alırken dü-
şündükçe boğaz düğümleniyor. TÜİK in açıkla-
maları inandırıcı asla değil. Milletin canı
burnunda! Avrupa bizi kıskanıyor.TÜİK'in işi
zor, AKP ve hükümetin gönlünü görmek için en-
flasyonu %62 yaptı (ENAG enflasyonu %142).
Şimdi de Merkez Bankası'nın gönlünü görmek
için enflasyonu %42.8 yapacak. Huzur hakkına
%190 zam yaptılar ya aslında gerçek enflasyonun
%190 olduğu belli oldu.

Ekmeğe bir zam daha

Buğday başta olmak üzere pek çok gıda mad-
desine gelen zamlar nedeniyle İstanbul'un bazı il-
çelerinde 4 liradan satılan ekmeğin ay başında
4,5 liradan satılacağı öğrenildi. Ekmek İşverenleri
Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, "Ürünlere her
hafta zam geliyor." diyerek önlem alınması için
çağrıda bulundu. Artan maliyetler vatandaşa
zam olarak yansımaya devam ediyor. İstanbul'da
bazı ilçelerde 4 liradan satılan ekmek 1 Mayıs'tan
itibaren 4.5 liradan satılacak. Zammı duyuran
Ekmek İşverenleri Sendikası Başkanı Cihan Koli-
var, "Ürünlere her hafta zam geliyor" diyerek
önlem alınması çağrısında bulundu. Bir yıl içinde
gübre fiyatları beş kat, mazot ise dört kat arttı. Bu
durum da başta buğday olmak üzere pek çok
gıda maddesinde artışlara neden oluyor. Bunun
son örneği ekmek fiyatlarına gelen zam oldu. İs-
tanbul'da 4 liradan satılan ekmek 1 Mayıs'tan iti-
baren 4.5 liradan satılacak.

Her hafta zam geliyor

İstanbul’da 5-6 ilçede ekmeğin satış fiyatı 4
TL’den 4.5 TL’ye yükseltilecek. Nisan ayı başında
yapılan elektrik ve doğalgaz zamları sonrası mali-
yetlerin arttığını söyleyen Ekmek Üreticileri İşve-
renleri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar
“Dondurma dolaplarını kaldırdık, kola dolapları-
nın fişini çektik” dedi. Maya fiyatlarının 260 TL
olduğunu, ay başından itibaren de 350 TL’ye çıka-
cağını ifade eden Kolivar, ürünlere her hafta zam
geldiğini kaydetti.
“Pande-

minin Kahramanları”ndan “Giderlerse Gitsinler”e
Türkiye'de ekonomik kriz ve pandemi aynı anda
yaşanırken yoksulları koruyacak mekanizmalar
oluşturmak yerine, özel sermayenin çıkarlarının
toplum sağlığının önünde tutulması sonucunda;
var olan gelir eşitsizliği son 11 yılın en kötü seviye-
sine geldi (TÜİK). İşsiz sayısı pandemi öncesine
göre 1,4 milyon artış gösterirken (DİSK-AR), gü-
vencesiz ve ağır koşullarda çalışma fazlalaştır.
Pandemide işsizliğin ve kötü çalışma koşullarının
fazlalaştığı mesleklerde intiharlar vakaları da artış
gösterdi. Geldiğimiz noktada; Türkiye’de yaşanan
çoklu kriz giderek derinleşmekte; emekçiler pande-
miden daha çok etkilenmekte ve bunun yanında
ağır ve güvencesiz çalışma koşulları devam 
etmektedir.

Sağlıkçılar perişan oldu

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sağlık
çalışanları; pandemide en ağır yükü taşıyan grup-
ların başında gelmektedir. Uluslararası çapta yapı-
lan birçok çalışmada, sağlık çalışanlarının
COVID-19 nedeniyle toplumun diğer kesimlerine
göre daha çok hastalanıp öldüğü kaydedilmiştir.
Pandemiye karşı en önde mücadele eden sağlık
çalışanlarının güvenli çalışma şartları oluşturula-
rak korunmalarının sağlanması büyük önem arz
etmektedir. Türkiye’de resmî ilk vakanın rapor
edildiği gün olan 11 Mart 2020 tarihinde sağlık
kurumlarında herhangi bir hazırlık yapılmamıştı.
Ne sağlık sistemimiz ne de çalışmaortamlarımız
COVID-19 salgınına uygun şekilde düzenlen-
mişti. SARS-CoV-2 virüsünün özellikleri ve oluş-
turduğu salgınla başa çıkma yolları konusunda
sağlık çalışanlarının büyük çoğunluğuna eğitim

verilmemişti. Kronik hastalıkları olan ve korun-
ması gereken sağlık çalışanlarının korunma-

ları için özel tedbirler alınmamıştı. Sağlık
sistemimizin pandemiye hazırlıklı ol-

duğu tek nokta; sağlık kurumlarına
yıllık 600 milyon başvuruyla her
gün yeniden var olan kargaşa or-
tamına alışkın olunmasıydı.

Pandemide büyük 
sıkıntılar çekildi

Türkiye salgınla karşılaştı-
ğında, sağlık çalışanlarının koru-
yucu malzemelere ulaşımında;
hatta beslenme, barınma, ulaşım

gibi temel ihtiyaçlarında bile so-
runlar yaşandı. Sağlık sisteminin

bir bedeli olarak, koruyucu sağlık
pandemide de öncelenmedi. Virüs, te-

davi edici sağlık hizmetlerinin uygulan-
dığı sağlık kurumlarına girerek oradaki
sağlık çalışanlarını kolaylıkla enfekte etti.
Sağlık sisteminin pandemiye hazırlıksız
yakalanması ve sonrasında da gerekli
düzenlemelerin yapılmaması; sağlık çalı-
şanlarının en azından dörtte birinin
COVID19 hastalığına yakalanmasına,
500’den fazla aktif çalışan sağlık çalışanı
ve 200’den fazla hekimin ölümüne yol 
açmıştır.

Meslek hastalığı bile yapmadılar

Türkiye'de sağlık çalışanlarının bunca
yıpranma ve ölümlerine rağmen COVID-19
meslek hastalığı kabul edilmedi ve sağlık ça-
lışanlarının yıpranma payları artırılmadı.Bazı
ülkelerde sağlık çalışanı ölümleri hiç olmamış
veya salgın sürecinde sağlık çalışanlarını ko-
ruyacak mekanizmaların işletilmesi sonu-
cunda çok az olmuştur. Türkiye’de de sağlık
çalışanlarının korunmaları için gerekli düzen-
lemeler yapılarak yüzlerce ölümün engellen-
mesi gayet mümkündü. Ancak yapılanlar;
ölüme gönderilen sağlık çalışanlarını balkonlar-
dan alkışlatılması; izin, istifa, emeklilik hakları-
nın önüne engeller konulması; kötü çalışma
koşullarına sesini çıkaran hekim ve sağlık çalı-
şanlarına ise “terörist” denilerek karalanmasıydı.

Ölenlerin üçte biri hekimdi

Türkiye’deki sağlık çalışanı ölümleri incelendi-
ğinde; sağlıkta dönüşüm programının yarattığı

tahribatı daha somut bir şekilde görmekteyiz.
COVID-19 nedeniyle ölen sağlık çalışanlarının
üçte biri hekimdir ve ölen hekimlerin de üçte biri
65 yaşın üzerindedir. Emekli aylıkları ile geçineme-
dikleri için çalışmak zorunda kalan hekimler, pan-
demi döneminde de canları pahasına çalıştı.
Hekimlerde, diş hekimlerinde ve eczacılardaki
ölümlerde özel sağlık kurumlarında çalışanların
oranı belirgin derecede yüksekti. 50 yaşın altında
ölen sağlık çalışanlarının ise önemli bölümü işçi
statüsünde çalışmaktaydı. Sadece 2020’deki
dokuz aylık süreçte ölen sağlık çalışanı sayısının,
pandemideki toplam sağlıkçı ölümlerinin nere-
deyse %60’ı olması; aşının yüzlerce sağlık çalışanı-
nın hayatını kurtardığını göstermektedir. Sağlık
çalışanlarının aşılanmaya başlanmasından son-
raki dönemde meydana gelen sağlık çalışanı
ölümlerinin çoğunluğunun aşısız veya eksik aşılı
olduğu göze çarpmaktadır.

TTB anketi gözler önüne serdi

Pandemi devam ederken; TTB’nin 2021
Eylül’de 6178 hekimle yaptığı ankete göre,hekim-
lerin %71’i çalışma ortamlarının pandemi koşulla-
rına uygun olmadığını, %68’i çalışma koşullarının
ağırlığı nedeniyle hastalarına yeterince vakit ayıra-
madığını, %45’i aylık gelirinin geçinmesine yetme-
diğini, %75’i salgın sürecinde herhangi bir ek
ödeme almadığını, %84’ü ise çalışma hayatları
boyunca en az bir defa sözel veya fiziksel şiddete
uğradıklarını belirtmiştir. İnsanca yaşanabilir ça-
lışma koşulları, emekliliğe de yansıyan temel ücret
ve sağlıkta şiddetin son bulması için TTB tarafın-
dan 2021 Ekim’de başlatılıp, 14 Mart’ta yakın ta-
rihin en yoğun katılımlı G(ö)REV etkinliğiyle
yükselen “Emek Bizim Söz Bizim” eylem süreci
de göstermektedir ki pandemi boyunca korunmak
yerine daha çok baskı ve sömürüye uğrayan
hekim ve sağlık çalışanları; hakları olanı almak
için hiç olmadığı kadar kararlıdır. Kurduğu sö-
mürü ve tahakküm ilişkileri ile canlıları sağlığın-
dan eden kapitalizm, özellikle son 40 yılda girdiği
neoliberal süreçte, hüküm sürdüğü ülkelerdeki
sağlık sistemlerini dönüştürerek sağlık hizmetleri-
nin içine özel sermayeyi doğrudan ve dolaylı ola-
rak yerleştirmiş; dolayısıyla sağlığı temel hak
olmaktan çıkarıp, alınıp satılan bir nesne haline
getirmiştir. Türkiye’de de sağlıkta dönüşüm prog-
ramı ile sağlıkta piyasalaşma gittikçe hızlanmış;
sağlık alanına yatırım yapmış özel sermaye güçle-
nirken, yurttaşlardan doğrudan veya dolaylı yol-
dan çıkan para artmıştır.

Koruyucu sistem unutuldu

Koruyucu sağlık hizmetleri yerine daha çok kâr
getiren tedavi edici sağlık hizmetleri tercih edilmiş;
bu bağlamda birinci basamak sağlık örgütlenmesi
parçalanıp zayıflatılırken, her metrekaresinde özel
sermayenin imzası olan şehir hastanelerinin rek-
lamı yapılarak daha çok hasta çekilmesi için uğra-
şılmıştır. Sonuç olarak kapitalizmin temel
ilişkilerinin etkisi olarak toplumun sağlığı bozul-
muş, kurgulanan sağlık sisteminde verilen sağlık
hizmeti ise niteliksizleşmiş ve kâra dayalı duruma
gelmiştir. Dünyanın önemli bölümünde de Türki-
ye’de de bahsedilen tarzda bulunan sağlık sistem-
leri, COVID-19 pandemisi ile yerle bir oldu.
Virüsü bulunduğu yerde baskılayabilecek olan fil-
yasyon uygulamaları, aşılama kampanyaları; sağ-
lık sisteminin yetersizliği, birinci basamak sağlık
örgütlenmesinin zayıflığı nedeniyle nitelikli ve ye-
terli bir şekilde uygulanamamıştır. Bu nedenle
virüs mahallelerde, işyerlerinde ve sağlık kurumla-
rında rahatça dolaşıp insanlar hasta edebilmiştir.
Bunun yanında, pandemi yönetiminin bile bilim-
sel değil de kâr odaklı olması, felaketi büyütmüş-
tür. Salgının karşılandığı birçok hastanede,
salgının yaptığı her pikte yataklı servis ve yoğun
bakımlarda doluluk problemi yaşanmıştır. Oluşan
doluluk problemi ve doluluk problemini aşmak
için atılan yanlış adımlar, COVID-19 dışı sağlık
hizmetlerinin aksamasına neden olmuştur. Olu-
şan bu problem ise olmuştur.

Son Sözüm; Tam bağımsızlık ancak ekonomik
bağımsızlık ile mümkündür. 

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK 
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Enflasyon verileri açıklandı. Pahalılık almış başını gidiyor, 
ekonomik kriz her geçen gün biraz daha derinleşiyor. Bu noktadan
sonra ne yapılabilir, ne tür önlemler alınabilir konuşmak gerek
ama bizi yönetenler sadece kendi bildiklerini okuduğu için; bu 
enflasyon köpüğünün aşağı inmesini beklemek hayalcilik olur...

Oluşan bu problem ise özel sağlık kuruluşları tarafından fır-
sata çevrilmiştir. Olan yine toplumun sağlık hakkına olmuştur.
Pandemiyi sahada baskılayabilecek en önemli mekanizma-
lardan biri olan filyasyon uygulamalarının nitelikli yapılma-
masının birçok nedeni vardır. En önemlilerinden
biri;güvencesiz çalışma, emek sömürüsü ve işsizliğin
yoğun olduğu ülkemizde; işlerinden ve ücretlerinden
olmak istemeyen, ekonomik ve sosyal destekten yoksun
olan toplumun test yaptırma ve temaslı kaydından ka-
çınmalarıdır. Bunun yanında; yurttaşı müşteri olarak
gören,onun sağlığını değil de kendi çıkarını öne koyan,
buna bağlı olarak çeşitli şekillerde rıza üreten zihni-
yetin olduğu yerde etkili bir filyasyonun yapılamaya-
cağı açıktır. Ayrıca birinci basamak sağlık
hizmetlerinin bölünmüşlüğü sonucunda, mahalle-
leri en iyi tanıyan ASM çalışanları sürecin dışında
kalmıştır. Onların yerinde ise bölgeyi iyi tanıma-
yan, yeterli eğitim almamış, hatta bir bölümü
daha önce sağlık alanında görev almamış çalı-
şanlar vardı. Filyasyon hizmetleri, nitelikli yapı-
lamadığı gibi sağlık çalışanlarını boş yere
yıpratmış; diş poliklinikleri gibi birçok yerde
verilen sağlık hizmetlerinin ertelenmesine
neden olmuş; COVID-19 hastalığına olumlu
etkisinin olmadığı kanıtlanmış milyonlarca
ilacın topluma dağıtımına vesile olmuştur.
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YAYIN TÜRÜ:  Ye rel Süre li Yayın

kovid-19 salgınıyla Türkiye’de bir gele-
nek olan Ramazan yardımları da dijital
platformlara taşındı. Limak Şirketler

Grubu bünyesinde 2020 yılında hayata geçirilen Ol-
dubil de bu yıl ilk kez hizmetleri arasına Ramazan
yardımlarını da aldı. Bugüne kadar çok sayıda şirke-
tin 6 bini aşkın çalışanına verdiği Ramazan kolileri-
nin dijital ortamda ulaştırılmasını sağlayan Limak
Müşteri Çözümleri Yönetim Kurulu Üyesi Birol Er-
güven, “Oldubil, bireysel kullanıcılara yönelik finan-
sal teknolojileri içeren dijital bir hizmet platformu.
Bir banka hesabına gerek duymadan birçok finansal
işlemi yapma imkanı tanıyoruz. Bugüne kadar kul-
lanıcılarımıza çok sayıda ayrıcalıktan yararlanma
fırsatı verdik. Bu yıl da hizmet ağımıza Ramazan
kolilerini de ekleyerek hem bireysel hem de kurum-
sal müşterilerimizi buluşturduk” dedi. Dijital Ra-
mazan yardımı uygulaması sayesinde kurum ve
kişilerin birçok ek maliyet ve zamandan tasarruf et-
tiğini belirten Ergüven, “Koliler içinde yer alacak
malzemelerin satın alınması, hazırlanması, taşın-
ması gibi maliyetleri ortadan kaldırmış olduk. Ay-
rıca kullanıcıların da neye ihtiyacı varsa onu satın
almalarını sağlamış olduk” diye konuştu.

Karşılıklı fayda artacak

Ergüven, bu yöntemin Kovid-19 salgınıyla fiziksel
temasın da minimuma indiğine dikkat çekerek
açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Fiziksel teması or-
tadan kaldıran bu uygulamayla şirketler, çalışanla-
rına Oldubil üzerinden market, giyim, çocuk ve
diğer ev ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir plat-
form sunuyor. Kişiler, Oldubil’in anlaşma yaptığı
alışveriş noktalarından hesaplarına yüklenen yar-
dım tutarı kapsamında ister fiziki mağazadan is-
terse online olarak alışverişlerini yapabiliyor.
Hedefimiz gelecek yıllarda çok daha fazla şirket ve
çalışanı bu Oldubil platformunda buluşturarak
karşılıklı faydayı artırmak.” DHA

Tekirdağ Bölge Temsilcisi
İrfan DEMİR

Reklam Koordinatörü
Yasemin GÖREN

0532 231 68 40

Yardımlar 5
milyonu aştı
Ramazan ayı geleneklerinden 
biri olan Ramazan kolileri de artık
dijital dünyaya taşındı. Kullanıcıla-
rına banka hesabına gerek duy-
madan birçok finansal işlemi
yapma fırsatı veren Oldubil, 
Ramazan ayı boyunca çok sayıda
şirketin 6 bini aşkın çalışanına 5
milyon lirayı aşan yardımlarını
online ortamda ulaştırdı

T ZOB Başkanı Şemsi Bayraktar,
yaptığı açıklamada, nisan ayı
üretici ve market arasındaki

fiyat değişimlerini değerlendirdi. Bay-
raktar, nisan ayında üretici ile market
arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde
448,8 ile elmada görüldüğünü belirtti.
Elmadaki fiyat farkını yüzde 404,1 ile
salatalık, yüzde 278,4 ile kabak, yüzde
272,9 ile karnabahar, yüzde 265,3 ile pı-
rasa, yüzde 251,6 ile yeşil mercimek,
yüzde 241 ile patlıcan ve yüzde 240,3 ile
nohutun takip ettiğini ifade eden Bay-
raktar, "Nisan ayında elma ve salata-
lıkta üretici ile market arasındaki fiyat
farkı yüzde 400'ün üzerindeyken, 11
üründe yüzde 200'ün, 10 üründe ise
yüzde 100'ün üzerinde gerçekleşti.
Elma 5,5 kat, salatalık 5 kat, kabak 3,8
kat, karnabahar ve pırasa 3,7 kat, yeşil
mercimek 3,5 kat, patlıcan ve nohut 3,4
kat, kırmızı mercimek, kuru fasulye ve
kuru incir ise, 3,3 kat fazlaya tüketiciye
satıldı. Üreticide 2 lira olan elma 11 li-
raya, 3 lira 20 kuruş olan salatalık 16
lira 10 kuruşa, 3 lira 80 kuruş olan
kabak 14 lira 20 kuruşa, 3 lira 10 kuruş
olan karnabahar 11 lira 60 kuruşa, 2
lira 40 kuruş olan pırasa 8 lira 60 ku-
ruşa, 8 lira 20 kuruş olan yeşil merci-
mek 28 lira 80 kuruşa, 6 lira olan
patlıcan 20 lira 50 kuruşa, 8 lira 40
kuruş olan nohut 28 lira 60 kuruşa
markette satıldı" diye konuştu.

Beyaz lahana fiyatı uçuyor

Nisan ayında markette 40 ürünün
22'sinde fiyat artışı, 16'sında fiyat aza-
lışı görüldüğünü, sadece 2 üründe fiyat
değişimi olmadığını kaydeden Bayrak-
tar, "Nisan ayında markette fiyatı en
fazla artan ürün yüzde 59,3 ile beyaz

lahana oldu. Beyaz lahanadaki fiyat ar-
tışını yüzde 34,9 ile pırasa, yüzde 23,6
ile toz şeker, yüzde 19,1 ile marul,
yüzde 18,5 ile patates ve havuç, yüzde
17,1 ile nohut ve yüzde 16,3 ile beyaz
peynir takip etti. Markette fiyatı en çok
azalan ürün ise yüzde 38,3 ile karnaba-
har oldu. Karnabahardaki fiyat düşü-
şünü yüzde 30,4 ile patlıcan, yüzde 30,1
ile yeşil soğan, yüzde 23,7 ile kabak,
yüzde 20,9 ile sivri biber, yüzde 20,3 ile
domates izledi. Markette yumurta ve
yeşil mercimekte fiyat değişimi olmadı.

Nisan ayında üreticide 32 ürününün
13’ünde fiyat artışı olurken, 9’unda fiyat
düşüşü görüldü, 10 üründe ise fiyat de-
ğişimi olmadı" dedi.

Karnabaharın fiyatı düşür

Bayraktar, nisan ayında üreticide fiyatı
en çok düşen ürün yüzde 48,3 ile kar-
nabahar olduğunu belirterek, "Karna-
bahardaki fiyat düşüşünü yüzde 47,4
ile kabak, yüzde 41,5 ile patlıcan, yüzde
41,1 ile yeşil soğan, yüzde 34,7 ile sivri
biber, yüzde 32,9 ile salatalık, yüzde

11,3 ile domates izledi. Üreticide en
fazla fiyat artışı yüzde 194,1 ile li-
monda görüldü. Limondaki fiyat artı-
şını yüzde 82,1 ile marul, yüzde 80 ile
kuru kayısı, yüzde 75,8 ile maydanoz,
yüzde 36,4 ile beyaz lahana, yüzde 26
ile kuru soğan, yüzde 18,9 ile süt,
yüzde 17,1 ile Antep fıstığı takip etti.
Üretici fiyatlarında havuç, elma, kuru
fasulye, nohut, kırmızı mercimek, yeşil
mercimek, pirinç, kuru üzüm, kuru
incir ve fındıkta fiyat değişimi olmadı"
açıklamasında bulundu. DHA

İhracat rakamı yüksek
BakanMuş, bakanlık bina-
sında düzenlenen basın toplan-
tısında, nisan ayı dış ticaret

rakamlarını açıkladı. Muş, küresel ekono-
mide son dönemde yaşanan bütün bu
olumsuz gelişmelere rağmen Türkiye'nin,
ihracatta 2021 yılındaki büyük başarısının
ardından, 2022 yılının ilk dört ayında da
güçlü performansını devam ettirdiğini
söyledi. Bakan Muş, "Geride bıraktığımız
nisan ayında ihracatımız geçtiğimiz yılın
aynı ayına göre yüzde 24,6 artışla 23,4
milyar dolar olmuştur. Bu rakam, tüm
zamanların en yüksek aylık ihracat raka-
mıdır. 2022 yılının ilk üç ayında da en
yüksek aylık rakamları açıklamıştık. Böy-
lelikle serimizi devam ettirerek bu yıl 4'te
4 yapmış olduk. Öte yandan, 29 Nisan
tarihinde gerçekleştirdiğimiz 1 milyar 956
milyon dolarlık ihracatımız, Cumhuriyet
tarihinde yalnızca bir günde yapılan en
yüksek ihracat olması bakımından ol-
dukça değerlidir. Nisan ayında dış ticaret
hacmimiz, geçtiğimiz yıla göre yüzde
30,1 oranında artışla 52,8 milyar dolara
yükselmiştir" dedi.

Türkiye ekonomisi güçlenecek

Bakan Muş, nisan ayında ithalatın ise
yüzde 35 oranında artışla 29,5 milyar
dolar olarak gerçekleştiğini söyleyerek,
"Enerji kalemi, 7,7 milyar dolarlık pay ile
ithalatımızda önemli bir yer tutmayı sür-
dürmektedir. Nitekim enerji hariç bakıldı-
ğında, ihracatımızın ithalatı karşılama
oranının yüzde 100'ün üzerine çıktığını
görmekteyiz. Bu noktada, ocak-nisan dö-
nemi ithalat artışında petrol ve doğal gaz
başta olmak üzere, emtia fiyatlarında kü-
resel düzeyde yaşanan artışların etkinliği-
nin sürdürdüğünü görmekteyiz" diye
konuştu. 240,1 milyar dolara ulaşan son
12 aylık ihracatla,  Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ın 2022 yılı sonu
için işaret ettiği 250 milyar dolar ihracat
hedefine kararlı adımlarla yaklaştıklarını
ifade eden Muş, "Sizlerle el ele vererek ih-
racatımızı, istihdamımızı ve ekonomik
büyümemizi daha da yukarılara çıkaraca-
ğız. Daha çok çalışacağız, daha çok üre-
teceğiz ve Türk ürünlerini ihraç ederek
ülkeye döviz girişini, yatırımları ve istih-
damı arttırıp Türkiye ekonomisini daha
da güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

68 milyar doları satacağız

Muş, hükümetlerinin tüm dünyanın
içinden geçmekte olduğu bu zor za-
manlarda ihracatçılara ihtiyaç duyduk-
ları tüm alanlarda destek olmak için var
gücüyle çalıştığını vurguladı.

Türkiye Ziraat Odaları 
Birliği (TZOB) Genel Baş-

kanı Şemsi Bayraktar,
"Nisan ayında elma ve 

salatalıkta üretici ile mar-
ket arasındaki fiyat farkı

yüzde 400'ün üzerinde, 11
üründe yüzde 200'ün, 10
üründe ise yüzde 100'ün

üzerinde gerçekleşti" dedi

SEBZE MEYVE
CEP YAKIYOR

Fiyatların aşağı
çekilmesi lazım
TZOB Başkanı Bayraktar, üretici
ile market arasındaki fiyat farklılık-
ları ile ilgili, şunları söyledi:"Nisan
ayında fiyatı en fazla artan ürün,
markette beyaz lahana olurken,
üreticide limon oldu. Markette ve
üreticide en fazla fiyat düşüşü ise,
karnabaharda yaşandı. Limonun
dalında satışının bitmesi, piyasada
depolardan yatak limon arzının
başlaması ve depo masraflarının
artması fiyatların yükselmesine
neden oldu. Marul ve maydanoz-
daki fiyat artışı arzın azlığından
kaynaklandı. Karnabaharda talebin
azalması fiyatların düşmesine
neden oldu. Kabak, patlıcan, yeşil
soğan, sivri biber, salatalık, domates
fiyatlarındaki düşüş havaların ısın-
ması sebebiyle artan arzdan kay-
naklandı. Öte yandan havaların
ısınmasıyla birlikte tarla ürünleri-
nin piyasaya arzının artması önü-
müzdeki dönem tüketici fiyatlarına
olumlu yönde yansıyacaktır." 

T.C.
İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İLANEN TEBLİĞ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de       Basın: (1615483)

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisinde, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 116.
Maddesine istinaden araçların Tescil Plakalarına düzenlenerek tebligata çıkarılan ve çeşitli nedenlerle muhatapla-
rına tebliğ edilemeyen Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanakları;

1) Çevreyolları Trafik Ekipler Amirliği tarafından 04/02/2019 ile 27/03/2022 tarihler arası olan Trafik İdari
Para Cezası Karar Tutanakları, 07/04/2022 ile 07/05/2022 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süreyle İstanbul Emniyet
Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü (Çevreyolları) adresinde;

2) A Bölgesi Trafik Ekipler Amirliği tarafından 09/01/2022 ile 28/03/2022 tarihler arası olan Trafik İdari
Para Cezası Karar Tutanakları, 11/04/2022 ile 11/05/2022 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süreyle İstanbul Emniyet
Müdürlüğü A Bölgesi Trafik Ekipler Amirliği (Demirciler Sitesi 4. Yol Zeytinburnu/İSTANBUL) adresinde;

3) B Bölgesi Trafik Ekipler Amirliği tarafından 21/06/2021 ile 01/04/2022 tarihler arası olan Trafik İdari
Para Cezası Karar Tutanakları, 11/04/2022 ile 11/05/2022 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süreyle İstanbul Emniyet
Müdürlüğü B Bölgesi Trafik Ekipler Amirliği (Gayrettepe) adresinde;

4) C Bölgesi Trafik Ekipler Amirliği tarafından 01/12/2021 ile 28/03/2022 tarihler arası olan Trafik İdari
Para Cezası Karar Tutanakları, 15/04/2022 ile 15/05/2022 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süreyle İstanbul Emniyet
Müdürlüğü C Bölgesi Trafik Denetleme Ekipler Amirliği (Özgürlük Parkı Yanı Selamiçeşme-Kadıköy/İSTANBUL)
adresinde;

5) B Bölgesi Trafik Ekipler Amirliği tarafından 02/02/2022 ile 10/04/2022 tarihler arası olan Trafik İdari
Para Cezası Karar Tutanakları, 18/04/2022 ile 18/05/2022 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süreyle İstanbul Emniyet
Müdürlüğü B Bölgesi Trafik Ekipler Amirliği (Gayrettepe) adresinde;

6) C Bölgesi Trafik Ekipler Amirliği tarafından 23/12/2021 ile 28/03/2022 tarihler arası olan Trafik İdari
Para Cezası Karar Tutanakları, 21/04/2022 ile 21/05/2022 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süreyle İstanbul Emniyet
Müdürlüğü C Bölgesi Trafik Denetleme Ekipler Amirliği (Özgürlük Parkı Yanı Selamiçeşme-Kadıköy/İSTANBUL)
adresinde;

7) B Bölgesi Trafik Ekipler Amirliği tarafından 04/03/2022 ile 17/04/2022 tarihler arası olan Trafik İdari
Para Cezası Karar Tutanakları, 25/04/2022 ile 25/05/2022 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süreyle İstanbul Emniyet
Müdürlüğü B Bölgesi Trafik Ekipler Amirliği (Gayrettepe) adresinde;

8) Fahri Trafik Müfettişliği Büro Amirliği tarafından 12/07/2021 ile 02/04/2022 tarihler arası olan Trafik
İdari Para Cezası Karar Tutanakları, 23/04/2022 ile 23/05/2022 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süreyle İstanbul
Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Şehit Kemal Tosun Yerleşkesi (D-100 Karayolu Beylerbeyi-
Üsküdar) adresinde;

9) A Bölgesi Trafik Ekipler Amirliği tarafından 09/07/2021 ile 09/04/2022 tarihler arası olan Trafik İdari
Para Cezası Karar Tutanakları, 25/04/2022 ile 25/05/2022 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süreyle İstanbul Emniyet
Müdürlüğü A Bölgesi Trafik Ekipler Amirliği (Demirciler Sitesi 4. Yol Zeytinburnu/İSTANBUL) adresinde;

Liste olarak askıya asılmıştır. Tüm vatandaşlarımıza önemle duyurulur.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Nisan
ayında ihracatımız geçtiğimiz yılın
aynı ayına göre yüzde 24,6 artışla

23,4 milyar dolar olmuştur. Bu
rakam, tüm zamanların en yüksek

aylık ihracat rakamıdır" dedi
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İ çişleri Bakanı Süleyman Soylu, önceki
akşam bir TV programında Zafer
Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın

finanse ettiğini söylediği ve yapımcısının
gözaltına alındığı “Sessiz İstila” filmiyle il-
gili konuştu. “Sokaktaki vatandaşı ürküt-
meye çalışan bir süreci tetiklemeye
çalışıyorlar. Bunların insanlıkla alakası
yok. İslam’da bunlar için hayvandan aşağı
deniyor. Bunlar böyle tipler” ifadelerini
kullandı. İlerleyen dakikalarda daha da
sertleşen Soylu, Ümit Özdağ’ın sosyal
medya üzerinden verdiği yanıtı okumak is-
teyen sunucuya “Asla kabul etmem, adam
yerine, insan yerine koymam. Hayvandan
aşağı biridir. Soros çocuğudur. Operasyon

çocuğudur. Haysiyetsiz adam” dedi. Bu
sözler üzerine bir açıklama yapan Zafer
Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal
medya hesabı üzerinden İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu’ya meydan okudu.

Geliyorum bekle

Yaşananlar üzerine İçişleri Bakanlığı'nın
önüne yürüyen Özdağ burada sert açıkla-
malar yaptı. Özdağ, Beni aileme küfretmek
senin haddine mi? Korkak herif, korkak
Süleyman, çık karşıma, sen don lastiği sa-
tarken ben akademide polis kardeşlerime
ders veriyordum. Türkiye tarihinin en
büyük kriminalisin. Geliyorum Süleyman
bekle!” dedi. Yürüyüşü engellenen Özdağ,
bir basın açıklaması yaptı ve Soylu’ya hita-
ben şunları söyledi: “İçişleri Bakanı Süley-
man Soylu liderliğinde, Zafer Partisi’ne
komplo kuruluyor. Bu komployla ilgili bir
kaç gün önce genel merkezimize gelen bir
polis memuru bilgi verdi. Kimlerle kimin
telefon konuşması yaptığını,  bu komploda
kimlerin görev alacağını öğrendim. Başka
kaynaklardan da bunu teyit ettim.” Özdağ
ve beraberindekiler yürümek isteyince,
polis ve partililer arasında arbede yaşandı,
bir kişi gözaltına alındı. 

Atamanlar'ın arkasında kim var?

Zafer Partisi'ne yönelik algı operasyonu
yapıldığını da anlatan Özdağ, “Zafer Par-
tili gibi görülen hesaplar üzerinden beş-altı
ilde karışıklık çıkarıp bizi psikolojik baskı
altına almak istiyorlar. Biz tuzağa düşme-
yiz. Atamanlar diye bur grup var. Sağda
solda Suriyeli, Afgan dövüyorlar, bunu
sosyal medyada yayınlıyorlar.  Bir ay önce
bunlarla ilgili suç duyurusunda bulunduk.
İki-üç hafta önce “Biz kapattık, dağıldık”
dediler. Anladık ki arkasında karanlık
odaklar var, kimle bağlantılı olduklarını
tahmin edebilirsiniz. Dün Soylu’nun 
bana ve aileme yaptığı hakaret bu operas-
yonun işaret fişeğidir. Yemek yediğimi res-
toranlardan kredi kartı bilgilerimi
toplatmadın mı? Senden korkan senin gibi
olsun. Sen kriminal bir adamsın. Bu gör-
evin bittiği zaman tutuklanacaksın karde-
şim. Hadi el mi yaman bey mi yaman?”
diye sordu. DHA

Kendisine "Hayvandan aşağı biridir. Soros çocuğudur" diyen İçişleri
Bakanı Süleyman Soylu'ya meydan okuyan Zafer Partisi Genel
Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanlığı önüne yürüdü. Engellenen
Özdağ, "Senden korkan senin gibi olsun. Sen kriminal bir adamsın.
Bu görevin bittiği zaman tutuklanacaksın kardeşim" dedi

Her girişimini ağzına tıkarım!Soylu'ya sert sözlerle yüklenmeye devam eden
özdağ, “Bundan sonra seninle Süleyman bu iş, ikimizden birisi ölene kadar
devam edecek. Ya sen özür dilersin ya da bu kavga sonuna kadar devam eder.
Ama provokasyonları deneme. Her girişimini ağzına tıkarım” dedi.
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Göçmenler 
eşit dağıtılmalı

Çeşitli programlara katılmak
üzere kente gelen TDP Genel
Başkanı Mustafa Sarıgül,

Ordu E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz
Kurumu önünde basın açıklaması yaptı,
mahkumlara yönelik ‘genel af’ çıkarılması
çağrısını yineledi. Cezaevlerinin kapasite-
sinin üstünde bir dolulukta olduğunu
ifade eden Sarıgül, şunları söyledi: “9
Nisan tarihinde bir af çağrısında bulun-
dum. Af çağrımız siyasi değil, kesinlikle ve
kesinlikle vicdanidir. Pandemi koşulları
münasebetiyle yargılamaların biraz hızlı
yapıldığını, acele yapıldığını, bazı konula-
rın gözden kaçtığı konusunda gerçekten
önemli duyumlarımız var. Cezaevlerinin
kapasitesi 275 bin. Şu anda 325 binin üze-
rinde tutuklumuz ve mahkumumuz ceza-
evlerinde. Pandemi koşulları
münasebetiyle dışarı bırakılan yarı açık ce-
zaevlerindeki mahkumlarımızın ve tutuk-
lularımızın süresi doluyor. Devletimiz
şefkatlidir. Devletimizin sevgi elini binlerce
mahkumumuza, binlerce tutuklumuza bir
kez daha uzatmasını arzu ediyorum. Af-
fetmek büyüklüktür. Bizim devletimize de
her zaman büyüklük yakışır. Atalarımızın,
dedelerimizin, ecdadımızın kanlarıyla yoğ-

rulan bu güzel cennet vatanımızda kar-
deşlik hukuku için barış istiyoruz. Çağrı-
mız bireysel değil, çağrımız kardeşlik
hukuku içindir. Çağrımız bütün siyasi par-
tileredir. Bütün siyasi partiler el birliği ya-
palım ve 'affet Türkiye’m diyelim.”

Ev sahipliği yapamayız

Son günlerde yaşanan göçmen tartışma-
larına da değinen Sarıgül, “Bu vatandaş-

larımız kendi topraklarından isteyerek gel-
memiştir. Büyük bir caninin baskısı içeri-
sinde canlarını kurtarmak için gelmiştir.
Türkiye Cumhuriyetimiz de bunlara
kucak açmıştır. Ancak doğrusu; bütün Av-
rupa Birliği ülkelerine buradaki göçmenle-
rin eşit olarak dağıtılmasıdır. Yani biz 6
milyon göçmenimize ev sahipliği yapama-
yız. Almanya, Fransa, İngiltere, İsviçre,
Danimarka, lafa geldiği zaman özgürlük
diyen, demokrasi diyen, insan hakları
diyen Avrupa ülkeleri, yapmamız gereken
olay şu; buradaki mültecileri eşit oranda o
ülkelere mutlaka dağıtmamız gerekiyor”
diye konuştu.

Eleştirilerin ölçüsü olmalı

Sarıgül, siyasi tansiyonun düşürülmesi ge-
rektiğine de dikkati çekerek, “Partimiz ola-
rak siyasete nezaketi, zarafeti getirmek
isteyen bir siyasi partiyiz. Eleştirilerin say-
gısı olması lazım, sevgisi olması lazım.
Eleştirilerin ölçüsü olması lazım. Türkiye
Değişim Partisi, bütün siyasileri sakin ol-
maya, normalleşmeye ve konuşmalarında
sinkaflı ve hakarete varan konuşmalardan
kesinlikle uzaklaşmaya davet ediyoruz”
dedi.  DHA

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, göçmen tartışmalarıyla
ilgili olarak, "Bu vatandaşlarımız kendi topraklarından isteyerek gelmemiştir. 
Doğrusu bütün Avrupa Birliği ülkelerine buradaki göçmenlerin eşit olarak
dağıtılmasıdır. Yani biz, 6 milyon göçmenimize ev sahipliği yapamayız” dedi

Cahil yönetici
felakettir!
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç,
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, 
mülteci tartışmaları ile ilgili “Hepimiz 
buralara geldik bir yerlerden. Taa Moğol
steplerinden geldik. İstila olacakmış; 
kim neyi istila yapacak?” açıklamasına
tepki gösterdi. Özkoç, “Anlattığı göç
sonrası Roma imparatorluğu ikiye ayrıldı.
Cahil yönetici felakettir” dedi

CHP Grup Başkanvekili Engin
Özkoç, İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu’nun bugün TGRT Haber’de

mülteci tartışmaları ile ilgili “Hepimiz bura-
lara geldik bir yerlerden. Nereden geldik?
Kim nereden geldi bu coğrafyaya? Taa
Moğol steplerinden geldik. İstila olacakmış;
kim neyi istila yapacak ya” sözlerine tepki
gösterdi. Özkoç, sosyal medya hesabında şu
paylaşımı yaptı: “Süleyman Soylu: ‘Hepimiz
buralara geldik bir yerlerden. Nereden geldik?
Kim nereden geldi bu coğrafyaya? Taa
Moğol steplerinden geldik. İstila olacakmış;
kim neyi istila yapacak ya. Bugün bir kere
daha anladık ki, Türkiye'de fitne, fesat ve ifti-
ranın bir numaralı ismi Süleyman Soylu'dur.
Soylu'nun o koltukta oturması ülke için milli
güvenlik tehlikesidir! Kışkırtmalarına 
gelmeyeceğiz!” 

Enflasyonla
savaşacağız

AK PArti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, partisine yakın
Memur-Sen'in Erzincan İl Temsilciliği Teşkilat Buluşma-
sı’nda katıldı. Yıldırım, enflasyonun doğurduğu mahrumiyet-

leri ve hayat pahalılığı kaynaklı sıkıntıları hafifletecek tedbirler üzerinde
çalışıldığını belirtti.  İl Müftülük Konferans Salonu’ndaki buluşmada
konuşan AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, enflasyonla mücade-
leye dair mesajlar verdi. Yıldırım, “Elbette uzun süreden beri gündemi-
mizde olan 3600 ek gösterge olarak tanımlanan mesele Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın yoğun gündemi olarak devam ediyor
ve artık bir sonuçlandırma aşamasına yaklaşıyoruz. Bunun birçok
etapları var. Zor bir düzenleme ve inşallah beklentileri karşılaya-
cak şekilde bir sonuca bağlıyoruz. Şunu unutmayalım ister dev-
let tarafında olalım ister devlete hizmet eden memur, işçi veya
özel sektörde işveren, işçi, çalışan tarafında olalım bu ülke
bizim. Bu ülkenin geleceği hepimizin. İmkanlarımız kısıtlı ihti-
yaçlarımız sınırsız. Önemli olan kısıtlı imkanlarla sınırsız ihti-
yaçları öncelikleri iyi belirleyerek beklentileri karşılayabilmek.
Zaten bu sağlandığında hem ülkede huzur hem de çalışanın ça-
lıştığı işten haz duyması, tatmin olması sağlanmış olur" dedi.
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GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de       Basın: (1601482)

Aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45 inci maddesi uyarınca AÇIK
TEKLİF Usulü ile kiralanacaktır.
İşin Adı                                       :  İlkokul – Kreş Kiralama İşi  
Mahallesi/Köyü/Mevki               :   Mevlana Mah. 
Sokağı :   832 Sokak  
Kapı No                   :   1/1
Ada :   3267
Parsel :   1-2
Cinsi :   B.A.K.  
Kat Adedi :   Bodrum, zemin,1 kat
Niteliği :  İlkokul – Kreş   
Alanı (m2)                                  :  1506 m² 
Tahmin Edilen Yıllık Bedel         :  780.000,00 TL + KDV
Tahmin Edilen Aylık Bedel         :    65.000,00  TL + KDV 
Geçici Teminat %10 :    78.000,00  TL 
Şartname Bedeli :     1.000,00  TL
Kiralama Süresi :    3 (Üç) YIL

İhale Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlık Binası  Merkez Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No :20  
Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.

Tarih Saat Gün
İhalenin yapılacağı tarih               : 18.05.2022      14.00 ÇARŞAMBA
İhale için son müracaat tarihi       : 17.05.2022      16:30 SALI

(a)- İhaleye katılabilmek için; 08.09.1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74. madde-
sine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak yine anılan Kanun ve Yönetmelikte
açıklanan biçimde teklifte bulunmak,  
(b)- İhaleye katılabilmek için isteklilerden aşağıdaki belgeler istenir.

TÜZEL KİŞİLİKLERDEN ŞAHISLARDAN
1-İmza sirküleri ( Noterden ) 1-Nüfus cüzdanı sureti örneği  
2-Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi                         (Muhtardan veya Nüfus Md. lüğünden Onaylı)
3 Tasdikli vergi levhası örneği                               2- İkametgâh senedi örneği veya Yerleşim Yeri
4-Geçici teminat                                                     ve diğer adres belgesi(Nüfus Md. lüğünden onaylı)
(Banka Teminat mektubu veya makbuzu) 3- Geçici teminat (Banka Teminat mektubu veya makbuzu)
5- Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz   4- Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuzu
(c)- İhaleye katılan isteklilerden; İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınmış İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ile 
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden alınmış Özel Kreş ve Gündüz Bakımevi veya Çocuk Kulübü 
Açılış İzin Belgesi
(ç)- İhaleye katılan isteklilerden; Eğitim Sektöründe en az 5 yıl faaliyet gösterdiğine dair belge 
(d)- Şartnamenin her sayfasının istekli tarafından imzalanması ve son sayfasının okunup, her şartı kabul 
ettiğini belirtip imzalanması.
(e)- Kamu Tüzel kişilik adına ihaleye katılanlardan Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuzu ve 
Geçici Teminat yatırıldığına dair mektup veya makbuz vermeleri yeterlidir. Diğer belgeler istenmez.
(f)- İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameye haiz bir vekil göndermeyen 
istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler. 

İhale Şartnamesi ve ekleri  Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlık Binasında ( Merkez Mahallesi 
Cumhuriyet Meydanı No: 20)  Emlak ve İstimlak Müdürlüğün'den ( 5.kat ) ücretsiz olarak görülebilir veya 
bedeli karşılığında alınabilir. İstekliler tekliflerini yukarıda belirtilen saate kadar, Gaziosmanpaşa Belediye 
Başkanlık Binası ( Merkez Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı No:20) 7 Kat Yazı İşleri Müdürlüğüne sıra numa-
ralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İş bu ilan  05.05.20222 tarihi ile 15.05.2022 tarihleri arasında Belediyemiz mevcut genel ilan 
panolarında asılı kalıp süre bitiminde askıdan indirilecektir.

İLAN OLUNUR

B üyükçekmece Şehit Şirin Diril
İmam Hatip Lisesi'nde Fen Bilim-
leri Öğretmeni olan Esma Cerenci

Seyhan'ın kurucusu olduğu Bilimin Sanat
Hali-ScienceArt eTwinning Projesi, ilgi
çekici bir sergiyle final yaptı. Şimdiye
değin 8 farklı şehirden 9 okul ve 63 öğ-
renci yer aldığı projenin finalindeki sergi
de Büyükçekmece'deki okulda yapıldı.
Konuya ilişkin konuşan Öğretmen Sey-
han, “Okulumuzda bu yıl çok güzel ve ilgi
çekici bir eTwinning projesi yaptık. Proje-
miz Bilimin Sanat Hali-Scienceart adın-
dan da anlaşılacağı gibi bilimi ve sanatı
buluşturan,öğrencilerdeki yetenekleri or-
taya çıkaran,eğlenerek öğreten bir  proje”
diye konuştu.

Önemli çalışamalar yapıldı

Proje kapsamında önemli çalışmalar ya-
pıldığını da anlatan Seyhan, “Adana, Bat-
man, Erzurum, Eskişehir, Hatay, İzmir,
İstanbul ve Muğla'dan birçok öğrenci ve
öğretmeni buluşturan bu projede, öğren-
ciler fotoğrafçılıktan ders materyali tasar-
lamaya, bilim kurgudan sanata, bilimden
tiyatroya,şarkıdan şiire   pek çok alanda
çalışmalar yaptı. Bilim geliştirir sanat iyi-
leştirir teması ile yola çıkan öğretmenler
öğrencilerinin, teknolojiyi verimli kullan-
ması ve Web 2.0 araçlarını öğrenmeleri21.

yy becerileri kazanmaları için eğitimler
düzenledi” açıklamasında bulundu.

Eğlendiler öğrendiler

Projeyle birlikte öğrencilerin eğlenirken
yeni şeyler öğrenme fırsatı buluduğunu da
ka ydeden Seyhan, “Bu projede kültürel
mirasımız olan Hacivat Karagöz oyunu
da Fen Bilimleri dersi konularına uyar-
landı. 10 deney 10 kıta etkinliğinde ise öğ-
renciler İstiklal Marşını Isı Aktarımı
deneyi ve asit baz deneyi yaparak okudu.
Şanlı bayrağımızı oluşturdular.B öylece
her etkinlikte farklı ders kazanımlarını bir-
leştirmiş, müfredatlar arası çalışmış oldu-
lar. Sürdürülebilirlik çalışmaları
kapsamında, Hayallerindeki Sürdürülebi-
lir Okulu resimleyen öğrenciler eTwinning
2022 temasının yayılmasına  katkıda bu-
lunmuş oldular” şeklinde konuştu.

Her yerde uygulanabilir

Projeye dair detayları da paylaşan Sey-
han, “Projemizde Türkiye’nin hemen
hemen her bölgesinden farklı koşullarda
eğitim veren okullar var.Amacımız pro-
jede yaptığımız etkinliklerin ülkenin her
yerinde, her koşulda  uygulanabileceğini
göstermek. Öğrencilerimizin farklı okul-
lardaki öğrenciler ile iletişim kurmalarını
ve üretmelerini sağlamak bunları yapar-
ken de öğrencilerin akademik başarılarını
arttırmak” ifadelerini kullandı.

Sanat teknoloji
ile taclandi
Sanat teknoloji
ile taclandi
Sanat teknoloji
ile taclandi
Sanat teknoloji
ile taclandi
Sanat teknoloji
ile taclandi
Sanat teknoloji
ile taclandi
8 farklı şehirden, 9 okulun ve 63 öğrencinin katılımıyla
gerçekleşen Bilimin Sanat Hali-ScienceArt eTwinning
Projesi, Büyükçekmece Şehit Şirin Diril İmam Hatip Lise-
si'ndeki sergiyle final yaptı. Projenin kurucusu olan Fen
Bilimleri Öğretmeni Esma Cerenci Seyhan, “Okulumuzda
güzel bir sergi gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz” dedi 

BURAK ZİHNİ

Projeye katılan okul ve öğretmenler
Fen Bilimleri Öğretmeni Esma Cerenci 

Seyhan (Şehit Şirin KAİHL-İstanbul) 
Fen Bilimleri Öğretmeni Elif İsen (Şule

Yüksel Şenler KAİHL-Batman)
Tuba Dumlu Güler (Ömer Nasuhi Bilmen 

Ortaokulu - Erzurum) - Fen Bilimleri

Burcu Çimen (Hacışakir Eczacıbaşı 
Ortaokulu - İzmir) - Fen Bilimleri

Gamze Başakçı (ÇEAŞ Sofulu Ortaokulu -
Adana) - Fen Bilimleri

Özlem Halime Uysal (Çifteler Atatürk 
Ortaokulu - Eskişehir) - Bilişim Teknolojileri

Necibe Turgut (Şehit İbrahim Karaoğlanoğlu
Ortaokulu - Muğla) - Teknoloji Tasarım

Figen Aksaç(Sümerler Ortaokulu-Hatay)
- Görsel Sanatlar

Arzu Tekin Öz (Şehit İbrahim Karaoğlanoğlu
Ortaokulu - Muğla) - Müzik

Ataşehir festivale bekliyor

Baharın müjdecisi kabul edilen Hıdrellez Şenlikleri Avcılar'da 
yüzlerce kişinin katılımı kutlandı. Firuzköy Mahallesi'ndeki kadınların
oluşturduğu müzik grubu türküler söyledi, maniler okudu, dans etti

Fİruzköy Vakfı tarafın-
dan Firuzköy Mahalle-
si'nde geleneksel olarak

kutlanan ancak, koronavirüs ne-
deniyle iki yıl ara verilen Hıdrellez
kutlamaları dün saat 19.30'da ya-
pıldı. Üzerlerinde birbirinden ren-
kli kıyafetleri bulunan kadınlar
başta çeşitli oyunlar oynadıktan
sonra kutlamaların yapılacağı ka-
palı semt pazarına kadar yürüdü.
Büyük bir Türk bayrağı açan ka-
dınların önünde Avcılar Belediye
Başkanı Turan Hançerli ile Firuz-
köy Vakfı Başkanı Halil Baykal yü-
rüdü. Yüzlerce kişinin katıldığı
yürüyüş ilgi ile izlenirken yolda
bulunanlar ve evlerinin balkonuna
çıkanlar cep telefonları ile renkli
yürüyüşü görüntüledi. Yolda 3
ayrı ateşin üzerinden dilek tutarak
atlayanlar kapalı semt pazarını
doldurdu. Buradaki bir ağaç
'Dilek ağacı'na dönüştürülürken,
dilekte bulunmak isteyenler kur-
dele ve bez bağladı. Vakıf Başkanı
Halil Baykal, 1928'de Bulgaris-
tan'ın Ortaköy'üne bağlı Balcıbük
köyünden bin bir zorlukla Firuz-
köy'e göç eden atalarının gelenek-
lerini günümüze kadar
sürdürmeye çalıştıklarını söyledi.

Sefa getirdiniz

Firuzköy Mahallesi'ndeki çoğu

yaşlı 25 kadar kadından oluşan
kadınlar korosu 'Sefa getirdiniz
dostlar' ile başladıkları konserle-
rinde sevilen bazı türkü ve şarkı-
ları birlikte söylerken sahnede
oyunlar oynandı, şiirler ile maniler
okudu. Bulgaristan'dan gelen halk

oyunları ekibinin de gösteriler
sunduğu etkinlikte ayrıca Sirtaki
oynandı. Ekipler, ilerleyen saat-
lerde hep birlikte uzun süre dans
etti. Saat 05.30'da Küçükçekmece
Gölü'ne kadar yürünerek dilekler
suya atıldı. YAKUP TEZCAN

İBB, Cibali – Alibeyköy
arasındaki tramvay hat-
tını Eminönü’ne uzata-

cak çalışma kapsamında
Unkapanı’nda tünel yapımına
başladı. Proje nedeniyle Emi-
nönü-Cibali istikametinin bir bö-
lümünde yol daraltılması
uygulanacak. Eminönü Otobüs
Peronları da yeni yerlerine taşına-
cak. İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi (İBB), ilk etabı Cibali -
Alibeyköy Cep Otogarı arasında 1
Ocak 2021'de açılan tramvay hat-

tını Eminönü’ne bağlayacak çalış-
masında, ikinci etap için imalatla-
rını tamamlıyor. T5 Eminönü-
Alibeyköy hattını, Haliç kıyısı bo-
yunca Tarihi Yarımada’ya uzata-
cak proje için Unkapanı’nda
tramvay tüneli inşa ediliyor. Tram-
vay hattı imalatları kapsamında
ray montajları, kazık ve beto-
narme imalatları ile istasyon inşa-
atları gerçekleştirilecek. Öte
yandan Eminönü- Cibali istika-
metinde 1,5 yıl süresince yol dar-
altılması uygulanacak. Trafik akışı

her iki istikametteki iki şeritten
sağlanacak.  Haliç kıyısı boyunca
seyahat imkanı sunulacak hattın
geçtiği Eminönü Otobüs Peronları
da yeni yerlerine taşınacak. 

13. Ataşehir Belediyesi Çevre Festivali 28 Mayıs’ta başlıyor.
İki gün sürecek festivalde atölyeden söyleşiye, konserden
yarışmaya kadar pek çok etkinlik düzenlenecek

Bundan 50 yıl önce, İsveç’in
başkenti Stockholm’de düzen-
lenen ve çevreyle ilgili ilk ulus-
lararası toplantı olma
özelliğine sahip Birleşmiş Mil-
letler Çevre Konferansı’nda
alınan kararla 5 Haziran,
“Dünya Çevre Günü” olarak
kabul edildi. O tarihten bu
yana her yıl pek çok ülkede ve
farklı şehirlerde Dünya Çevre
Günü etkinlikleri düzenlen-
meye başlandı.  Çevre sorun-
larına farkındalık oluşturmak
amacıyla kurulduğu tarihten
bu yana her yıl “Çevre Festi-
vali” düzenleyen Ataşehir Be-

lediyesi, bu yıl Çevre Festivali-
nin 13.’sünü gerçekleştirecek.
Bu yıl “Tek Bir Dünya” motto-
suyla yola çıkarak hazırlanan
festival, “Dünya Çevre Günü”
kapsamında 28-29 Mayıs ta-
rihlerinde Ataşehir Amfili
Park’ta yapılacak. Festivalde
doğaya emek veren sivil top-
lum kuruluşları, dernek, toplu-
luklar ve çevre aktivistleri
stantları ile yer alacak. Katı-
lımcıların çalışmalarını ve de-
neyimlerini paylaşacağı
festivalde; atölyeler, söyleşiler,
doğa çalışmaları ve konser gibi
birçok etkinlik düzenlenecek.Hıdırellez coşkusu

Metro hattı tamamlanıyor
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C umhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, Ra-
mazan Bayramı'nı

Çatalca'da geçirdi. Erdoğan
bugün Çatalca Ulu Camii'nde
Cuma namazı kıldı. Erdoğan
daha sonra Çatalca Belediye-
si'ni ziyaret etti. Erdoğan'a

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karais-
mailoğlu da eşlik etti. Erdoğan, ziyaret son-
rası belediye önünde toplananlara hitap etti.
Erdoğan, "Yola çıkarken bizim eğitim, sağ-
lık, adalet, emniyet, enerji, ulaşım, tarım,
bütün bu alanlarda çok büyük sözümüz
vardı ve hamdolsun bu sözlerimizi büyük
ölçüde yerine getirdik. Sağlıkta, hastaneleri-
mizde attığımız adımlarla, eğitimde attığı-

mız adımlarla Türkiye'de 76 üniversitemiz
varken şu anda 207 üniversitemiz var. Üni-
versitemizin olmadığı ilimiz yok. 81 vilayetin
tamamında artık üniversitemiz var. Yani
benim Iğdır'daki kardeşim, Hakkari'deki
kardeşim, Muş'taki kardeşim, çocuğunu
üniversiteye göndermek için İstanbul'a, An-
kara'ya değil. Artık Muş'ta üniversite var. Iğ-
dır'da üniversite var. Artık oradaki
üniversitelerde çocuklarını okutma şansı
var" diye konuştu.

Çatalca'nın şanına yakışsın

Erdoğan," Çatalca'yı değerlendireceğimiz
zaman Çatalca'da da yine altyapı, üstyapıda
birçok adımlar attık. Sizler de bunu karşılık-
sız bırakmadınız. Mesut kardeşimizi Çatal-

ca'ya Belediye başkanı yapmak suretiyle
yeni bir dönemi başlattınız. İnşallah birçok
adımlardan sonra altyapıyla beraber şu
anda bu yaz inşallah karayollarıyla birlikte
burada çok ciddi bir asfaltlama çalışma-
sına Mesut kardeşimiz gelecek ve ulaş-
tırma bakanım Adil Bey de bugün
yanımda. Birlikte yapacakları çalışmalarla
artık böyle çukur, çamur vesaire olan bir
Çatalca olmayacak. Bu Çatalca'yı da daha
güzel bir hale yollarıyla getirmiş olacağız.
Şu anda Ulaştırma Bakanım gerekli bu
noktada teminatı verdi ve belediye başka-
nım da araç gereci temin ederek müşterek
bir çalışmayla inşallah Çatalcamızın altya-
pısını da üst yapısını da bu nokta da ger-
çekleştirmiş olacaklar. Ve istiyoruz ki

Çatalca şanına yakışır bir hale gelsin" açık-
lamasında bulundu.

Çatalca çok mahirmiş

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:  "Biliyor-
sunuz Tokat'ta bir mandadan bahsettik.
Şimdi manda kalmadı neredeyse. Meğerse
Çatalca bu işte de çok mahirmiş.  Manda
kaymağı, manda sütü. Bunlar Çatalca'da ba-
yağı ileriymiş, adeta marka. Temennimiz
odur ki yani lider bir şeyi söylediği zaman ar-
kadan bu işin takibi başlar. Takibi başladığı
anda da millet artık bu noktada gücü, kuvveti
toplar. İnşallah Çatalcamız bundan sonra
altyapısıyla, üst yapısıyla çok daha farklı bir
gücü yakalayacak. Biz her zaman Çatal-
ca'nın yanında olmaya devam edeceğiz"

HABER
BAHADIR SÜGÜR

BOLLUK ve bereketin sim-
gesi olan Hıdırellez, Beylik-
düzü’nde şenlik havasında

kutlandı. Beylikdüzü Belediyesi’nin
Gürpınar Trakyalılar ve Rumeliler
Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Da-
yanışma Derneği iş birliğiyle bu yıl
5’incisini düzenlediği Geleneksel Hı-
dırellez Şenliği, Gürpınar Atatürk
Parkı’nda çelenk koyma töreni ve
damat tıraşı geleneğinin canlandırıl-
ması ile başladı. Kortej yürüyüşünün
ardından Gürpınar Çınarlı Kahve’de
devam eden kutlamalarda, sergilenen
halk oyunları gösterisi büyük alkış
topladı. Eğlenceli anların yaşandığı
şenlikte dilek ağacına dileklerini asan
ve müzikler eşliğinde doyasıya eğle-
nen vatandaşlar, yakılan Hıdırellez

ateşlerinden atlayarak baharın geli-
şini kutladı.

Hıdırellez demek umut etmek

Etkinlikte emeği geçen herkese teşek-
kür eden Beylikdüzü Belediyesi 1’inci
Başkan Vekili Serdal Mumcu yaptığı
konuşmada, “Hıdırellez, tabiatın ye-
niden doğuşu, sevgi ve umut demek.
Hıdırellez’in memleketimize sevgi,
barış, sağlık ve huzur getirmesini te-
menni ediyorum” ifadelerini kullandı.
Gürpınar Trakyalılar ve Rumeliler
Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Da-
yanışma Derneği Başkanı Gülşah
Adar ise “Hıdırellez bizler için neşe,
birlik ve beraberlik demek. Bugün bu-
rada sizlerle olduğumuz için çok
mutluyuz” dedi. DHA

Çatalca'da konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Çatalca'mız bundan sonra altyapısıyla, üst yapısıyla
çok daha farklı bir gücü yakalayacak. Biz her zaman Çatalca'nın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi

CatalCa’nın
yanında olaCaGız

Beylikdüzü’nde baharın gelişi 5’inci Geleneksel Hıdırellez Şenliği ile karşılandı. Beylikdüzü Belediyesi ile Gürpınar Trakyalılar ve Rumeliler
Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin iş birliği ile düzenlenen etkinlik birbirinden renkli görüntülere sahne oldu

Tuzla’nın tarihi ve önemli noktalarının tanıtımı için
başlatılan ‘Adım adım Tuzla’ projesi hayata geçirildi

TUZLA Belediyesi Youtube hesa-
bından paylaşılan ‘Adım adım
Tuzla’ programının ilk konuğu

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın
eşi ve Gönül Elleri Çarşısı kurucu gönül-
lülerinden Dr. Fatma Yazıcı oldu. Yazıcı,
açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın yaptığı,
Gönül Elleri Çarşısı’nı ve ihtiyaç sahibi
kadınların el emeği ürünlerinin satıldığı
Organik Çarşı’yı anlattı. İyiliği ve yardım-
laşmayı kolaylaştırıp yaygınlaştırmak için
dijital e- sadaka taşı modelini hayata ge-
çirdiklerini ifade eden Dr. Fatma Yazıcı,
“Gönül Elleri Çarşımızın açılışına Emine
Erdoğan hanımefendi gelmişti. Burada in-
şallah bir kez daha ağırlamak istiyoruz.
Nereden nereye geldiğimizi görmesini çok
istiyoruz” ifadelerini kullandı. Gönül Elleri
Çarşısı’nın 13 sene önce kurulduğunu
ifade eden Dr. Yazıcı, “Gönül Elleri Çarşı-
mız, gönüllü ağı ile Tuzla’nın her tarafına

hakim. Belediye başkanımızın projesi ve
hayaliydi. Bizim de kadınlar olarak bir ha-
yalimizdi. Hatta bir dernek kurup çalışsak
mı diye düşünürken Şadi Bey belediye
başkanı oldu. Bize de bu yönde bir olanak
sağladı. En değerli projesini biz kadınlara
teslim etti. Bütün gönüllü kadınlarımız
olarak kendisine teşekkür ediyoruz” dedi.

Sıkıntılar unutulacak

Dr. Yazıcı, “13 yıldır bu işi yaptığımız için
araziye çok hakimiz. Bu yüzden kim ne-
rede yaşar biliyoruz. Onlar buraya baş-
vuru yapabilmek için belediyemizin Beyaz
Masasına başvuru yapıyor. Oradaki dilek-
çeleri bizlere ulaşıyor. Biz bu dilekçeleri
kadınlarımız ile değerlendiriyoruz. Bazen
bize ihbarlar geliyor ama gelen ihbarların
hepsi doğru olmuyor, araştırma yapıyo-
ruz. Ramazan ayı paylaşmak için en güzel
aylardan bir tanesidir. Burası da çok güve-
nilir ve araziye hakim bir müessesedir.

Bunun için de birçok organizasyonumuz
var. Yardım yapmak insanı mutlu eder, sı-
kıntılarını unutturur” diye konuştu. ‘Evden
eve iyilik, komşudan komşuya dayanışma’
projesini de anlatan Dr. Yazıcı, “Evden
eve iyilik projesini Ramazan ayı itibariyle
uygulamaya aldık. İyilik yapmak için
evden çıkmaya hiç gerek yok. Dijital bir
sadaka taşı modelidir. İnternet sitesinde,
iyilik yapmak isteyen kişiler ilgili yeri tıklı-
yor yapacağı yardımı seçiyor. Yardım
almak isteyen de ilgili yeri tıklayıp talebini
yazıyor. Biz yardım almak isteyenle yar-

dım etmek isteyeni arka planda eşleştiriyo-
ruz” ifadelerini kullandı.

İlk program heyecanı

Aslı Hünel ise ilk programın yayımlan-
masının heyecanını yaşadığını belirterek,
“İstanbul’un Anadolu’ya açılan kapısı
olan Tuzla’nın tanıtımı için böyle bir
programda yer aldığım için çok mutlu-
yum. Ülkemizde çok güzel işler yapılıyor.
Bir sanatçı olarak işleri duyurmaya çalışı-
yorum ve bunu bir görev olarak addedi-
yorum” ifadelerini kullandı. DHA 

Adım adım Tuzla!

OLAY saat  13.00 sıralarında Örnek
Mahallesi Şehit Cahar Dudayev Cad-
desi İsmet İnönü Parkı'nda meydana

geldi. İddialara  göre aralarında bir süredir ge-
çimsizlik olan Sema Kılıç ile eşi Tuncay Kılıç
ayrı yaşıyordu. Bugün parkta karşılaşan ikili
arasında tartışma çıktı. Tuncay Kılıç bıçakla
eşini defalarca bıçakladı. Ağır yaralan kadın
kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan ise kaç-
maya çalıştı. Bu sırada çevredeki bir kişinin cep
telefonuyla görüntülediği saldırganın rahat ta-
vırları dikkat çekti. İhbar üzerine olay yerine po-
lise ve sağlık ekipleri sevk edildi . Çevredekiler
tarafından yakalanan saldırgan polise teslim
edildi.  Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kal-
dırılan Sema Kılıç yapılan tüm müdahalelere
rağmen kurtarılamadı.

Ellerini çimene sildi

Görgü tanığı Hakkı Çırçır, "Parkta kadını bıçak-
lıyordu. Koştuk engellemeye çalıştık ama engel-
leyemedik. Kadın yere düştü bir de sırtından
vurdu. Ellerini ve bıçağı çimene sildi. Gençler
peşinden koştu, yakalandı" dedi. Başka bir
görgü tanığı Recebiye Ürküt ise, " 'Yapma,
yapma' sesleri geliyordu. Adam bıçaklamaya
devam ediyordu. Ayıran olmadı. Adam kaçtı
ama sonra yakaladılar" diye konuştu. Polisin
olayla ilgili soruşturması devam ediyor. DHA

MALTEPE Belediyesi Temizlik İşleri
Müdürlüğü'nün ‘Kadın Süpürgeciler
Ekibi’ hızla büyüyor. Temizlik İşleri

Müdürlüğü’nde pilot olarak 5 kadın personel ile
2021 yılında başlatılan proje başarılı bir şekilde
devam ediyor. Ekipte artık tam 10 kadın süpür-
geci görev alıyor.  Projenin ilk ekibi Havva Gü-
loğlu, Suzan Yılmaz, Türkan Yıldırım, Arife
Yaşar Küçük ve Serap Çimen’e 2022 yılında
Güneş Beyaz Şekeroğlu, Esin Gündüz, Rabia Ak
ve Sevda Demirtaş da katıldı. Kadın süpürgeciler
yeni ekip arkadaşları ile Maltepe’nin sokaklarını
titizlikle temizlemeye devam edeceklerini belirtti,
vatandaşlar tarafından takdir edilmenin haklı
gururunu yaşadıklarını vurguladı.

50 YIL önce idam edilen Deniz Gez-
miş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan
Dolmabahçe'de anıldı. Deniz Gezmiş,

Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın 6 Mayıs 1972 ta-
rihinde idam edilişlerinin yıl dönümü nedeniyle
CHP İstanbul Gençlik Kolları tarafından 6. Filo
protestosunun yapıldığı Dolmabahçe'de, anma
töreni düzenlendi. Yüzlerce kişi, Dolmabahçe'de
pankartlarıyla yer aldı ve sloganlar attı. Törene,
CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, CHP
Meclis Üyesi Pınar Uzun, CHP Gençlik Kolları
Sekreteri Ozan Işık, CHP Gençlik Kolları Parti
Örgütü ve Örgüt Yönetimlerinde Sorumlu Genel
Başkan Yardımcısı Utku Caner Çaykara da ka-
tıldı. Törende basın açıklamasını CHP İstanbul
Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın yaptı. Açık-
lama öncesinde, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve
Hüseyin İnan'ın mektupları okundu. Açıklama-
nın ardından da denize karanfiller bırakıldı. 

Yine kadın
cinayeti!

Maltepe’ye kadın
eli değiyor

Denizler unutulmadı

Ataşehir'de Tuncay Kılıç parkta herke-
sin gözü önünde eşi Selma Kılıç'ı  
defalarca bıçakladı. Ağır yaralanan
kadın kaldırıldığı hastanede hayatını
kaybederken, olaydan sonra vatan-
daşlar tarafından cep telefonuyla
kaydedilen saldırgan gözaltına alındı
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B aşbakan Orban, Macaristan devlet
radyosu Kossuth Radio'daki hafta-
lık konuşmasında, AB Komisyonu

Başkanı Ursula von der Leyen'in açıkla-
dığı, Rusya'dan petrol alınmasını da yasak-
lamayı planlayan yeni yaptırım paketinin
"kabul edilemez" olduğunu söyledi.  Maca-
ristan'da liman olmamasından dolayı hali-
hazırda ülkeye petrolün sadece borularla
ve Rusya'dan geldiğini belirten Orban,
"Petrol ambargosu eğer kabul edilirse, Ma-
caristan ekonomisine atılan bir atom bom-
bası anlamına gelecek." diye konuştu.
Rusya'nın yerine başka bir ülkeden petrol
almanın Macaristan için hem çok masraflı

hem de 5 yıllık geçiş süresi gerektirdiğini
aktaran Orban, bu problem çözülünceye
kadar hükümetin veto hakkını kullanaca-
ğını ifade etti.

Kabul etmeyeceğiz

Macaristan'ın, yaptırım uygulanmasına
sıcak bakmamasına rağmen Rusya-Uk-
rayna Savaşı nedeniyle AB tarafından
Rusya'ya karşı getirilen daha önceki yaptı-
rım paketlerine onay verdiğine işaret eden
Orban, enerji yaptırımının ülkesi için kır-
mızı çizgi olduğunu ve bunu kabul etme-
yeceklerini belirtti. Orban, AB'nin,
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını destekle-

diği gerekçesiyle Rus Ortodoks Kilisesi li-
deri Patrik Kirill'in yaptırım listesine alın-
masını da desteklemeyeceklerini sözlerine
ekledi. AB Komisyonu Başkanı Ursula
von der Leyen, Rusya'ya karşı uygulan-
ması planlanan yeni yaptırım paketinin iç-
eriğiyle ilgili 3 Mayıs'ta yaptığı
açıklamada, "Rus petrolüne bağımlılığı-
mızı ele alıyoruz. Açık olmak gerekirse bu
kolay olmayacak. Bazı üye ülkeler Rus pet-
rolüne bağımlı. Şimdi, Rus petrolünün ya-
saklanmasını teklif ediyoruz. Bu, bütün
deniz ve boru hattıyla taşınan ham ve ra-
fine Rus petrol ürünleri için tam bir ithalat
yasağı olacak." ifadelerini kullanmıştı.

Günlük ulusa sesleniş konuşmasında Ze-
lenski, Mariupol’dan tahliye operasyonunun
ikinci aşamasının tamamlandığını ve şehirden

ve banliyölerinden 344 kişinin kurtarıldığını bildirdi.
Tahliye edilenlere gerekli yardımın sağlandığını söyle-
yen Zelenski, “Müzakere sürüyor ve Azovstal’dan, Ma-
riupol’dan insanları kurtarmaya devam etmeyi
umuyoruz. Orada hala siviller, kadınlar, çocuklar var”
dedi. Ayrıca Zelenski, 36 yaşındaki gazeteci Oleksandr

Makhov’un Harkiv bölgesinde, İzyum yakınlarındaki
çatışmalarda hayatını kaybettiğini açıkladı. Zelenski,
Luhansk bölgesinde doğan Makhov’un 2017 yılında
Antarktika'daki Ukrayna istasyonunu ziyaret eden ilk
Ukraynalı gazeteci olduğunu, Covid döneminde
Çin’den getirilen Ukraynalıların bulunduğu Sanz-
hary’de 2 hafta yaşadığını ve savaşın ilk gününden iti-
baren gönüllü olarak cephede yer aldığını belirtti.
Zelenski gazeteci hakkında “Vatansever, samimi, daima

kibirden uzak” ifadelerini kullanırken, Makhov’un ya-
kınları ve dostlarına taziyelerini sundu. Öte yandan Ze-
lenski, İsrail Başbakanı Naftali Bennet ile görüştüğünü,
Ukrayna’nın doğusundaki ve özellikle Mariupol’daki
durumu konuştuklarını ifade etti. Hollanda Başbakanı
Mark Rutte ile de görüştüğünü söyleyen Zelenski,
“Barış için atılması gereken sonraki diplomatik adımlar
üzerinde anlaştık. Tüm savaş suçlularının nasıl adalete
teslim edileceğini tartıştık” diye konuştu. DHA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Mariupol’dan tahliye operasyonunun
ikinci aşamasının tamamlandığını ve şehirden 344 kişinin kurtarıldığını bildirdi

Tahliye operasyonu tamamlandı

Macaristan Macaristan Macaristan Macaristan Macaristan Macaristan Macaristan Macaristan 

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği Komisyonunun, Rusya'dan
petrol ithalatının yasaklanmasına yönelik teklifini desteklemeyeceklerini bildirdi

AB’yi tAkmiyor!

Uzakdoğu’da
önemli imza
Güneydoğu Asya resmi ziyaretinin son ve üçüncü durağında
Tayland’a gelen Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Tayland
Başbakanı Prayut Chan-ocha ile görüştü. İki lider, savunma
donanımı ve teknoloji transfer anlaşması imzaladı

Avrupa Birliği’nde Enerjiden Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Kadri 
Simson, Rusya’nın bu hamlesinin aynı zamanda Avrupa Birliği’ni bölmeye
yönelik olduğunu belirterek Mayıs ayının ortasında yapılacak herhangi bir
‘ruble’ ile gaz ödemesinin ‘yaptırım ihlali’ sayılacağı konusunda uyardı

Anlaşmanın savunma donanımı ve
teknolojisini, Japonya'dan Tayland'a
transferini kolaylaştıracağı belirtildi.

Üç günlük gezisinde Kishida, Japon firmala-
rının büyük bir varlığını sürdürdüğü Vietnam
ve Endonezya'yı da ziyaret etti. Güneydoğu
Asya bölgesi, Japonya'nın yakın müttefiki
ABD ile Güneydoğu Asya'nın en büyük tica-

ret ortağı olan rakip Çin arasında önem arz
ederken, Tayland ise jeopolitik açıdan
ABD’nin Çin’e karşı en büyük müttefiki konu-
munda yer alıyor. Japonya Başbakanı Kishida
Tayland seyahatiyle ilgili yaptığı açıklamada
“Ukrayna'daki durumu, Özgür ve Açık Hint-
Pasifik'i ve Japonya-Tayland ilişkilerinin gele-
ceğini Başbakan Prayut ile görüştüm” dedi.

aB ve BM, işgal altındaki Batı Şeria'da
yer alan Mesafir Yatta bölgesinin statü-
süyle ilgili Filistinlilerin itirazını reddede-

rek bölge sakinlerinin zorla tahliyesinin yolunu
açan İsrail yargı kararına tepki gösterdi. İsrail'e
bağlı Kudüs Yüksek Mahkemesi dün, Batı Şe-
ria'nın güneyindeki El-Halil kentine bağlı Mesafir
Yatta bölgesinin, "İsrail ordusuna ait eğitim alan-

ları" sayılmasına karşı Filistinlilerin yaptığı itiraz
başvurusunu reddetmişti. İsrail mahkemesinden
'Mesafir Yatta' bölgesindeki Filistinlilerin tehciri
anlamına gelen kara Bölge sakinlerinin tehciri an-
lamına gelen karar nedeniyle buradaki Filistinli-
lere ait meskenlerin yıkılması ve 4 binden fazla
kişinin yerinden edilmesinin an meselesi olduğu
belirtiliyor. AB’nin Kudüs Ofisinden yapılan yazılı
açıklamada, "Uluslararası hukuka göre, koruma
altındaki kişilerin işgal altındaki topraklardan bi-
reysel ve toplu tahliyesi, gerekçe ne olursa olsun
yasaktır." ifadesine yer verildi.

Ruble’ye ambargo
kadri Simson dün yaptığı
basın açıklamasında “Gazp-
rom'un Polonya ve Bulgaris-

tan'a gaz arzını askıya alma kararı,
mevcut krizde bir başka dönüm noktasını
işaret ediyor. Bu, mevcut sözleşmelerin
haksız bir ihlalidir ve sıradakinin her-
hangi bir Üye Devletin olabileceğine dair
bir uyarıdır. Aynı zamanda birlik ve bera-
berliğimizi pekiştirerek yanıt vermemiz
gereken bir AB'yi bölme girişimidir” dedi.
Simson, Avrupalı enerji şirketlerinin
Gazprom’a yapacakları ödemelerin
‘ruble’ para birimiyle olmasının yaptırım-
ların ihlali anlamına geldiğini ifade etti.
Birçok Avrupalı enerji şirketinin Gazp-
rom'a yapılacak bir sonraki ödemelerinin
Mayıs ortasında olacağını vurgulayan
Simson, “Rus kamu yetkilileri tarafından
yönetilen dönüştürme mekanizması ve
Gazprombank'ta ikinci bir özel hesap
aracılığıyla ruble olarak ödemenin yaptı-
rımların ihlali olduğunu onlara net bir şe-
kilde ifade etmeliyiz” dedi.

Almanya devreye girecek

Avrupa'nın doğal gaz arz güvenliği için
acil bir risk bulunmadığını belirten Kadri

Simson, şimdilik Polonya ve Bulgaris-
tan'a yapılan doğal gaz teslimatlarının
Yunanistan ve Almanya'dan alternatif gü-
zergahlarla yapıldığına dikkat çekti. Sim-
son, Litvanya ile Polonya arasındaki gaz
enterkonnektörü olan TEN-E (Trans-Av-
rupa Enerji Ağları) projesinin faaliyete

geçtiğini, Ekim ayında Baltık boru 
hattının ve Yunanistan ile Bulgaristan
arasındaki enterkonnektörünün tamam-
lanacağını ifade etti. Simson, alternatif
yollardan gelen gazla şu anda Avrupa'da
depolama seviyesi yüzde 32'nin üzerinde
olduğunu vurguladı.

Ukrayna’nın Enerhodar kenti Belediye Baş-
kanı Dmytro Orlov, bugün açıklama yaparak
kente elektrik, sıcak su ve ısınma sağlayan Za-

porijya Termik Santrali’nin kömür tedarikinin yetersizli-
ğinden dolayı kapanacağını duyurdu. Enerhodar
Belediye Başkanı, Rusya’nın işgali sebebiyle bombala-
nan yollar, tren yolları ve köprülerdeki hasar sebebiyle
termik santrale düzenli kömür tedarik edilmediğini be-
lirterek santralin kapatılacağını açıkladı. Kentin altyapı-
sında Rus işgalinden sonra meydana gelen hasar
sebebiyle lojistik olarak santralinin çalışmasının imkan-
sız hale geldiği ifade edilerek elektrik, sıcak su ve ısınma
yükünün Zarporijya Nükleer Santrali’ne devredileceğini
belirtildi. Belediye Başkanı Orlov, sıcak suyun birkaç
derece soğuk olacağını ve termik santral çalışanlarının
geçici olarak işsiz kalacağını vurguladı.   

Termik santral kapanıyor!

İsrail’e tepki
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AleynA Tİlkİ 
yıldızlaşıyor

son şarkısı “Take It Or Leave It” ile yayınlandığı gün 39 ülkedeki 87 çalma listesine gire-
rek daha önce bir Türk sanatçının çıkış gününde erişmediği bir başarıya ulaşan Aleyna
Tilki, kariyerinde dünya çapında yeni bir başarıya imza attı. Aleyna, müzik dinleme plat-
formu Spotify’ın kadın sanatçılara fırsat eşitliği ve görünürlük sağlayan, dünya çapın-
daki EQUAL listesinin kapağında yer alan ilk Türk sanatçı oldu. Dünyanın en büyük
çalma listelerinden biri olan EQUAL, Mayıs ayı boyunca hem 36bin takipçili EQUAL
Türkiye, hem de 832bin takipçili EQUAL Global çalma listelerinin kapağında Aleyna
Tilki’yi konuk edecek. Aleyna Tilki, Take It Or Leave It’le yakaladığı başarıyı sene bo-
yunca yayınlayacağı yepyeni İngilizce şarkılar ile perçinleyecek.  

Okumak hayattaki en 

büyük zevklerden biridir

ama bazen istemeden

çocuklarımızı okumaktan

vazgeçirebiliriz. Bu 

yüzden çocuklar gitgide

daha az okuyor. Zevk 

için kitap okuyan 

çocukların sayısında 

önemli bir düşüş var

O kumayı sevmeyen çocukların, bir hi-
kayenin büyüsünde kaybolmanın ya
da bir konu hakkında yeni bir şeyler

öğrenmenin sevincini yaşayamadığını belirten
Yazar Turgut Tunç, çocukların okuma tutku-
sunu kaybetmesine neden olan en yaygın hata-
lar ve çözüm yolları hakkında şu bilgileri
verdi:Yeni yürümeye başlayan çocuğunuza
veya okul öncesi çocuğunuza okumayı öğrete-
bileceğinizi vaat eden çok sayıda kaynak var,
ancak bilimsel gerçek şu ki, çocuklar nadiren
altı yaşından önce okumaya hazırdır. Erken
okumayı öğrenecek çocuklar var ama bu sizin
çocuğunuz olmayabilir. Bir çocuğu hazır olma-
dan okumaya zorlamak, okumaktan nefret et-
mesine neden olabilir. Çocuğunuz altı
yaşından küçükse ve ağlıyorsa, sinirleniyorsa,
okumaktan kaçınmak için her şeyi yapıyorsa,
artık geri adım atma zamanıdır. Lütfen oku-
maya hazır olması için daha fazla zamana ihti-
yacı olan bir çocuğu zorlamayın.

Ceza olmamalı

Disiplin ve ceza arasındaki temel fark, disipli-
nin çocuklara yeni bir davranış öğretmesi, ceza
ise çocuklara korku kullanarak yeni bir davranış
öğretmesidir. Çocuklarınız yaramazlık yaptı-
ğında onlara kitap okuma cezası verirseniz

kitap okumaktan nefret ederler. Okumaya teş-
vik için abartılı ödüller vermek, çocuğun uzun
vadeli okuma motivasyonunda azalmaya yol
açar. Çocuk, ödül tükendiğinde kitabı bir ke-
nara bırakır. Okumak nasıl bir ceza olmama-
lıysa, abartılı bir şekilde ödüllendirilmemeli. "20
dakika okursan tabletle / telefonla oynayabilir-
sin" diyerek okumayı eğlencenin ön koşulu ha-
line getirirseniz, çocuğunuza okumanın
“oynamadan” önce yapılması gereken “iş” ol-
duğu mesajını verirsiniz. 

İstediği kitabı okumalı

Çocuklar kendi seçtikleri kitapları okumak ister.
Çocuklarınızı, istediği kitapları okumak yerine,
onları aydınlatacağına ve eğiteceğine inandığı-
nız kitapları okumaya zorlamak kitaplardan
nefret etmesine yol açabilir. Ömür boyu okuma
sevgisini teşvik etmek için çocuğunuzun oku-
mak istediği kitabı seçmesine izin verin. Bazı
çocuklar kurgusal olmayan kitapları tercih eder.
Bazıları sadece fantezi romanları sever. Çocu-
ğunuza bir kitabın onun okuma seviyesinde
uygun olmadığını da söylemeyin. Kitaplar, raf-
lardan çocuklara bakmalı ve adeta onlara ses-
lenmeli. Kitaplar bir çocuğun erişemeyeceği bir
yükseklikte tutulduğunda, çocuk kitabı indir-
mek için yardım istemez. Çocuklar, çevrelerin-
deki kitapları ne kadar çok görürlerse o kadar
çok okuyacaklar ve okumaya aşık olacaklardır.

Okumanın çocuklara mahsus
bir zevk olmadığı mesajını ile-
tin. Çocuklarınız her hareketi-
nizi izliyor. Ayrıca sizi
kopyalarlar. Bu yüzden sizi dü-
zenli olarak okurken görmeleri
gerekiyor. Kitapları günlük ruti-
ninize entegre edin. Böylece
kitap okuma eylemi, sadece
çocukların yaptığı bir şey
değil, aynı zamanda yetişkin-
lerin de bir uğraşı ve ailenizin
sevilen bir parçası olur. 

TAYLAN DAŞDÖĞEN

Okuma sevgisi
neden düser?

Okuma sevgisi
neden düser?

Okuma sevgisi
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Okuma sevgisi
neden düser?

Okuma sevgisi
neden düser?

Okuma sevgisi
neden düser?

Okuma sevgisi
neden düser?

NedeN
baskı
yapıyorsunuz?

Kültür ateşi yanacak
11-13 Mayıs tarihleri arasında Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda
“Kültür Mirası Sevdalılarını” ağırlamaya hazırlanan dünyanın önde gelen,
Avrupa’nın en büyük kültürel miras fuarlarından 6. HERITAGE İSTANBUL, 11
Mayıs’ta T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımı ile açılacak 

Kültürel miras bilincinin
artması ve bu mirasın ko-
runması gibi konuları kendi-

sine sosyal misyon edinen ve bu misyon
doğrultusunda ürün, hizmet ve teknolo-
jilerin geliştirilmesini hedefleyen ko-
ruma, restorasyon, arkeoloji, müze,
teknoloji fuar ve konferansı HERI-
TAGE İSTANBUL, üç gün boyunca
konferans, söyleşi ve atölye gibi renkli
etkinliklerle konularında uzman birbi-
rinden değerli isimleri kültürel miras
meraklılarıyla buluşturacak. 6. kez dü-
zenlenecek HERITAGE İSTANBUL,
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı başta
olmak üzere, Kültür Varlıkları ve Müze-
ler Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel
Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi, Marmara Belediyeler Birliği
gibi sektörün en önemli kamu paydaş-
ları tarafından desteklenmektedir.  Lütfi
Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi

Sarayı’nda 11-13 Mayıs tarihleri ara-
sında yapılacak 6. HERITAGE İSTAN-
BUL, 32’ si yurt dışından olmak üzere
120’ nin üzerinde katılımcıyı ağırlaya-
cak. İtalya’nın ülke pavilyonuyla katıla-
cağı HERITAGE ISTANBUL ek olarak
Belçika, İsveç, Nijerya, Hollanda, Al-
manya, İspanya olmak üzere farklı ül-
kelerden katılımcılara da ev sahipliği
yapacak. Fuara katılan firmalar B2B or-
ganizasyonu kapsamında 60’dan fazla
özel ikili görüşmeler yapma fırsatı bula-
cak. 

Program açıklandı

HERITAGE ISTANBUL Konferansı
ve Miras Sohbetlerinde 3 gün boyunca
50 oturum 117 konuşmacı, Atölye çalış-
maları 3 gün boyunca 8 oturum 10
eğitmeniyle kültürel miras meraklılarıyla
buluşmaya hazırlanıyor. HERITAGE
ISTANBUL konferans serisinde toplam

26 oturumda 5 davetli konuşmacı ve
toplam 75 konuşmacı yer alacak. HE-
RITAGE İSTANBUL konferansları
arasında öne çıkan konuşmacılar; T.C.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı
Ahmet Misbah Demircan, Tarihçi, Aka-
demisyen, Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı,
UNESCO Milli Komitesi, Doğal Miras
Alanları Uzmanı Prof. Dr. Nizamettin
Kazancı, Kültürel Miras Alanları Uz-
manı, Restöratör Doç. Dr. Zeynep Ak-
türe, UNESCO Türkiye Milli Komitesi,
Akademik Mimar MA Kurucu ve Yara-
tıcı Yönetici Boris Micka Ortaklarından
Boris Micka, Atelier Brückner Kurucu
Ortağı Shirin Frangoul-Brückner, İFLA
Başkanı Barbara Lison, Tasarımcı,
EAA Kurucu Ortak Emre Arolat,
360+Media Interactive Technologies
Kurucu Ajans Başkanı, Teknolojide
Kadın Derneği Kurucu Yönetim Ku-
rulu Başkanı Zehra Öney yer alacak.

Politik bir
kitap sizlerle
Yazılama Yayınevi, Türkiye Komünist Partisi
Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ın "Hatırlatma
Dozu: AKP Türkiyesi'nde Liberal Hezeyanlar"
adlı yeni kitabının çıktığını duyurdu

Kitap, AKP
iktidarı bo-
yunca ka-

leme alınmış ve soL
haber portalı, soL gün-
lük gazete ve Boyun
Eğme dergisinde yayın-
lanmış 88 köşe yazısın-
dan oluşuyor. Sait
Muzur'un da çizimleri-
nin yer aldığı kitap, 88
yazının kapsadığı dö-
neme dair bir sunuş ya-
zısıyla başlıyor. Sunuş
yazısında Türkiye’nin
yakın tarihi aynı za-
manda bir liberal saldır-
ganlık tarihi olarak ele
alınıyor ve Hatırlatma
Dozu’nun denk düştüğü ihtiyaç sunuşta şöyle ifade edili-
yor: “Bu kitapta TKP’nin bütün üyelerinin kolektif emeği-
nin ürünü olan bir doğrultunun güçlenmesi ve daha iyi
anlaşılması için yayınlanan yazıların küçük bir bölümü
yer alıyor. Böyle bir kitap hazırlama fikri ilk ortaya çıktı-
ğında aklımıza “Provokasyon Yazıları” ismi gelmişti. Ya-
yınlandıkları zaman bu yazılar liberal zihniyetin sinir
uçlarına dokunmuş, bayağı tepki çekmişti. Provoke ol-
muşlardı farklı bir sesin çıkmasından...
Herkesin beğendiği, onayladığı bir siyasi tavırdan hayır
gelmeyeceğini bilen insanlarız.. Liberalizmle, onun sol
içindeki unsurlarıyla ve onun ikiz kardeşi milliyetçilikle yıl-
dızımız hiç barışmayacak. Ancak bu seçkiyi onlar için
değil, dönemi ve Türkiye’de yaşananları anlamak isteyen-
lere yardımcı olabilmek için hazırladık.”

Hıdırellez
dİleğİ!
Marmaris Belediyesi,
Hıdırellez’i halk plajında
düzenlenen şenlikle kutladı.
Dileklerini dilek ağacına
asan, Hıdırellez ateşinin 
üzerinden atlayan
vatandaşlar sağlık, huzurun
yanı sıra 'ormanlar bir daha
yanmasın' dileğinde bulundu

MarMaris’te geçtiğimiz
yaz yaşanan orman yan-
gını Hıdırellez dileklerini

de etkiledi. Marmaris Belediyesi tara-
fından düzenlenen Hıdırellez Şen-
liği’nde ‘bir daha ormanlar
yanmasın’, ‘Marmaris hep yeşil kal-
sın’ dilekleri dilendi. Marmaris Bele-
diyesi tarafından Halk plajında
düzenlenen etkinlik akşam 19.30’da
başladı. Balkan ve Furkan ile DJ Mu-
zo’nun canlı müzik performansı sun-
duğu etkinlikte vatandaşlar rengarenk
bezlere dileklerini yazarak belediye ta-
rafından hazırlanan dilek ağacına
astı. Etkinliğe katılanlar sağlık, mutlu-
luk, huzur, para, sevgi gibi dilekleri di-
ledi. 7’den 70’a çok sayıda vatandaşın
katıldığı etkinlikte çocuklar ise ‘bir
daha orman yangını olmasın’, ‘Mar-
maris hep yeşil kalsın’ dileklerini di-
ledi. Bezlere ‘yeşil Marmaris’
dileklerini yazan çocukların dilekle-
rine büyükler de ortak oldu. Çok sa-
yıda vatandaşın dileğini astığı ağaç
çok kısa sürede rengarenk oldu. Hıdı-
rellez Şenliği kapsamında sahilde 3
farklı noktada Hıdırellez ateşi de ya-
kıldı. Vatandaşların ateşin üzerinden
atlayarak dilekler dilediği etkinlik ge-
cenin geç saatlerine kadar devam etti
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Mert Hakan Yandaş’a Rusya kancası

SPOR Toto Süper Lig'de teknik direktör
İsmail Kartal yönetiminde atağa geçen Fe-
nerbahçe'nin önemli oyuncularından Mert
Hakan Yandaş, Rusya ekibi CSKA Mos-
kova'nın transfer listesine girdi. Özellikle
son haftalardaki performansı ile göz dol-
duran Mert Hakan, taraftarların gönlünü
fethederken, asist katkılarıyla da beğenileri
topladı. Fenerbahçe ile 2 sezon daha söz-

leşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcu,
CSKA Moskova'dan teklif aldı. CSKA
Moskova Başkan Evgeny Giner, Yusuf Ya-
zıcı'nın performansından etkilenerek ta-
kımda bir Türk oyuncu daha görmek
istiyor. CSKA Başkanı'nın talimatı ile Mert
Hakan için kurmaylar görevlendirildi ve
sarı-lacivertli oyuncunun menajerine ilk
teklif iletildi. Fenerbahçe'de kazandığı ra-

kamın 2 katı ücret teklif edildiği öğrenilir-
ken, transferin neticelenmesi için yakında
kulübün de kapısının çalınacağı belirtildi. 

Takıma önemli katkı sağladı

Alınan başarılı sonuçlarla sarı-lacivertli
futbolcuların da performanslarında ciddi
şekilde artma yaşanırken, Mert Hakan bu
isimlerin başında geliyor. Mücadelesi, ta-

kımı için savaşması ve kritik müdahalelere
damgasını vurmaya devam etmesi 27 ya-
şındaki orta saha oyuncusunu taraftarın
da gözbebeği yaptı. Fenerbahçe forma-
sıyla bu sezon 31 resmi maçta görev alan
Mert Hakan, 21 mücadelede ilk 11'de oy-
nadı. Başarılı futbolcu, 2 gol ve 8 asistlik
performans sergileyerek takıma katkı 
sağladı.

K ara Kartal, yeni sezon kadrosunu oluş-
turmak için büyük bir adım atmaya
hazırlanıyor. İlk transferini Gedson

Fernandes’le yapan Siyah-Beyazlılar, şu anda
kulübün bir numaralı hedefi olan Alexander
Sörloth için de kulübü Leipzig’le görüşmelere
derbi sonrasında yeni haftada başlayacak. Real
Sociedad’ın 16 milyon Euro’luk satın alma op-
siyonunun dolması sonrasında harekete geçe-
cek olan yönetim, 6 milyon Euro bonservis artı
sonraki satıştan yüzde 50 pay önerecek. Sör-
loth için ilk etapta 10 milyon Euro’luk talebi
bulunan Alman ekibinin, Kartal’ın bu önerisini
kabul etmesi bekleniyor. Öte yandan Abdülke-
rim Bardakçı için Konyaspor ’a 2 milyon
Euro’luk teklifte bulunacak olan yönetim, ba-
şarılı savunmacı için de Yeşil- Beyazlılar’la
şimdiden söz kesmek istiyor. Sörloth, son haf-

talarda Real Sociedad’da yükseliş yaşasa da
kiralık olarak katıldığı kulüpten ayrılacak.

Teklif 5 milyon TL

Beşiktaş ’ın yeni sezon için gündemine aldığı
Mustafa Eskihellaç’ın Siyah-Beyazlı formaya
yakın olduğu belirtildi. 24 yaşındaki sağ kanat
oyuncusu Mustafa Eskihellaç, bu sezon küme
düşen Yeni Malatyaspor ile Süper Lig ve Tür-
kiye Kupası’nda oynadığı 31 maçta 3 gol attı
ve 3 asist yaptı. Tecrübeli futbolcu için Beşik-
taş, devre arasında 5 milyon TL’lik teklifte bu-
lunmuştu. Yeni sezonda Siyah-Beyazlı formayı
giymek isteyen Mustafa için Kartal, aynı teklifi
yenileyip bu kez transferi bitirmeye çalışacak.
Abdülkerim Bardakçı, Konyaspor’daki başarısı
sonrasında A Milli Takım ’ın oyuncu havu-
zuna da girdi.

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, CsKa Moskova'nın radarına girdi.
Rusya ekibinin kurmayları transferi bitirmek için yoğun çaba gösteriyor

ILLE DE
SORLOTH
OLSUN!
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NelssoN’a 
TALiP

Victor Nelsson'un yeni adresi İngiltere Premier Lig
olabilir. İngiliz gazeteci Dean Jones'a göre Aston
Villa Menajeri Steven Gerrard, Galatasaray'ın
Danimarkalı stoperin Victor Nelsson'u takımına
katmayı istiyor. Girişimler sezon sonunda başlayacak
KÖTÜ bir sezon geçiren Galatasaray
'da oyunculara gelen teklifler her
geçen gün artıyor. Kerem Aktür-
koğlu, Marcao, Nelsson, Mostafa ve
Cicaldau Avrupa'nın gözdesine ha-
line gelmiş durumda. İngiliz gazeteci
Dean Jones'a göre ise Aston Villa
Teknik Direktörü Steven Gerrard,
Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi
Victor Enok Nelsson'u takımına kat-
mayı istiyor. Girişimler ise sezon
sonu başlayacak. 23 yaşındaki oyun-
cunun Galatasaray ile olan sözleş-

mesi 2026 yılının haziran ayında biti-
yor. 7 milyon euro bonservis ücreti
ödenerek Kopenhag'tan transfer edi-
len Nelsson'un serbest kalma mad-
desi ise 25 milyon euro. Başarılı
stoperin bu sezon yıllık ücreti 800
bin euro. Takımın en formda isimle-
rinden biri olan Nelsson'a önümüz-
deki 4 sezonda ise yıllık 1'er milyon
euro ücret ödemesi yapılacak. Trans-
fermarkt verilerine göre ise genç
oyuncunun piyasa değeri 10 milyon
euro. 

Bütçesi onaylanmadığı için direkt 
transfer yapamayan Burak Elmas,
sözleşmeleri bitecek olan Elneny ve
Xeka ile prensipte anlaştı. İki başkan
adayı da kabul ederse yıldızlarla ön
protokol yapılacak
11 Haziran'daki seçimi beklemeden Torrent'i gönderecek
olan Başkan Burak Elmas transfer mesaisinde... Oyuncu-
lara gelecek cazip teklifleri değerlendirmeye alacak El-
mas'ın, bütçesi onaylanmadığı için bonservis ödeme
yetkisi yok. Ancak başkan, sezon sonunda serbest kalacak
isimlerle ön protokol imzalamaya hazırlanıyor. Yeni yöne-
tim anlaşmaları onaylarsa transferler resmiyet kazana-
cak. Başkan Burak Elmas'ın seçim öncesi bitirmeyi
planladığı iki oyuncu Mohamed Elneny ve Xeka. Arsenal
ve Lille ile sözleşmeleri ay sonunda bitecek iki orta saha,
Taylan-Berkan ikilisinden memnun olmayan Aslan'ın yeni
ilacı olabilir. Elneny'yi ön liberoya, Xeka'yı 8 numara pozis-
yonuna düşünen Elmas, bu transferlere yeni yönetimin iti-
raz etmeyeceğini düşünüyor.Bu arada 29 yaşındaki Mısırlı
Elneny sezon başında da gündeme gelmişti. 27 yaşındaki
Portekizli Xeka ise Rusya'daki savaş nedeniyle CSKA
Moskova ile yaptığı anlaşmayı bozmuştu. Serbest kalıp
bonservislerini eline alacak iki yıldız oyuncu için de 2.5
milyon Euro yıllık ücretler ödenmesi söz konusu. 27 yaşın-
daki Xeka geçtiğimiz sezon Burak Yılmaz ile birlikte şam-
piyonluk coşkusu yaşarken Lille kariyerinde 144 maça
çıkarken 9 gol atıp 7 kez de asist yaptı.

Elneny
bombası
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bombası
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bombası
Elneny
bombası
Elneny
bombası
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Bernardeschi yolda!
Torrent'le yolları ayırıp Okan Buruk'u takımın başına 
getirmeyi planlayan Elmas, başkanlık görevine devam
edecekmiş gibi transfer çalışmalarına başladı. Sportif
direktör Sensibile, Juventus'la sözleşmesi bitecek olan
28 yaşındaki İtalyan yıldız Bernardeschi ile görüşüyor
GALATASARAY 'DAN sürpriz bir transfer hamlesi daha.
Sarı-Kırmızılı kulübün patronu Burak Elmas, 11 Hazi-
ran'daki seçimli kongre öncesi kolları sıvadı. İlk olarak teknik
direktörlük koltuğuna Domenec Torrent yerine Okan Bu-
ruk'u getirmeyi planlayan Elmas, transferler konusunda da
sportif direktör Pasquale Sensibile'ye tam yetki verdi. İtalyan
futbol adamı da, ülkesinde
temaslara başladı. Listenin
ilk sırasında, Juventus'la söz-
leşmesi sona erecek olan 28
yaşındaki sağ kanat oyun-
cusu Federico Bernardeschi
var. İlk etapta İtalyan yıldıza
2 milyon Euro'nun altında
bir maaş önerildiği, oyuncu-
nun bu rakama çok sıcak
bakmadığı öğrenildi. Ancak
limitin artırılması ve bir gö-
rüşme daha yapılması gün-
demde. Burak Elmas'ın da
bu transferin gerçekleşmesini
çok istediği belirtiliyor.

Siyah-Beyazlılar, Real Sociedad’ın
satın alma opsiyonunu kullanmadığı
Sörloth için yeni haftada kulübü
Leipzig’in kapısını çalacak
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Sivasspor ’un Malili forveti Mustapha Ya-
tabare, maçlardaki performansı ve istatis-
tikleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. 35
yaşındaki futbolcu, Süper Lig tarihinde Si-
vasspor formasıyla üst üste 3 sezon 10’dan
fazla gol atan oyuncular arasına girmeyi
başararak, adını tarihe yazdırdı. Bu sezon
Sivasspor formasıyla 40 maça çıkan Mus-
tapha Yatabare, 25 kez de ilk 11’de görev
aldı. Rıza Çalımbay’ın vazgeçilmez oyun-
cuları arasında yer alan Malili futbolcunun
Kırmızı-Beyazlı kulüple olan sözleşmesi 30
Haziran 2023’te sona erecek. Yatabare’nin
sergilediği bu performansı daha önce kulü-
bün unutulmaz oyuncuları Aatif ve Meh-
met Yıldız da ortaya koymuştu. 

Çalımbay’ın gözdesi

Trabzonspor ’la başladığı Türkiye serüve-
ninde Karabükspor ve Konyaspor forma-
ları da giyen Yatabare, Sivasspor’da Rıza
Çalımbay’la beraber kulübün en önemli
isimlerinden biri haline geldi. 

Sivasspor’un deneyimli oyuncusu
Mustapha Yatabare, Kırmızı-
Beyazlı formayla üst üste 3 sezon
10’dan fazla gol atan oyuncular
arasına girerek adını tarihe
yazdırdı. 35 yaşındaki yıldızın
gelecek sezon bitecek 
sözleşmesi yine uzatılacak

Spor Toto Süper Lig'e 2 hafta önce ma-
tematiksel olarak veda edip son ma-

çında evinde Çaykur Rizespor'a 7-1 gibi
tarihi farkla yenilmenin şokunu yaşayan

Göztepe, bugün İstanbul'da VavaCars
Fatih Karagümrük'ün rakibi olacak

B aşarılı file bekçisi Kocuk, bu
sezon yeni kurulan bir takım
olarak iyi bir sezon geçirdik-

lerini belirtti. Sezon başında çoğu ki-
şide Giresunspor'un küme düşeceği
düşüncesi olduğunu dile getiren
Kocuk, "Belki Giresun halkı bile tutu-
nabileceğimize inanmıyordu. Bakıl-
dığında ilk 6 hafta galibiyetsiz geçti,
belki bir gol attığımız 6 haftaydı ama
Göztepe deplasmanından sonra to-
parlanan bir takım vardı." dedi.
Kocuk, takımın birbirine alışmasıyla
galibiyetlerin gelmeye başladığını
kaydederek, "Çok şükür ligin so-
nunda lige tutunmayı başarabildik,
güzel bir hikaye yazıldı diye düşünü-
yorum. Sezon başından beri inişler,
çıkışlar tabii ki üzüldük. Yeri geldi

çok da sevindiğimiz zamanlar oldu
ama sonu bence çok mutlu bitti." ifa-
delerini kullandı.

Birbirimize sarıldık

Takım olarak kısıtlı bir kadroyla ligde
mücadele ettiklerinin altını çizen
Kocuk, şöyle devam etti:"Son on haf-
tada giden arkadaşlarımız oldu. Bakıl-
dığında kenardan yapabileceğimiz
hamleler de kalmamıştı ama gerçekten
içeride çok güzel bir arkadaşlık, çok
güzel bir aile olgusu vardı, bizi bence
başarıya götüren de buydu. Herkes
birbirine sımsıkı sarıldı ve başarı böyle
geldi. Çünkü oyuncular, personel, yö-
neticiler olsun herkes birbirine inandı
ve günün sonunda başarıya ulaştığı-
mızı düşünüyorum. En önemli faktör

birbirine inanmak ve aile olabilmekti.
Biz de bunu gerçekten çok iyi başar-
dık." Kocuk, kendisinin iyi bir sezon
geçirdiğini dile getirerek, "Sonuçta
arkadaşlarım olmasa ben de böyle
bir sezon geçiremezdim. Takım sa-
vunmasını iyi yapan takımlardan bi-
riydik. Küme düşmemeye oynadık
ama ligde en az gol yiyen beş takım-
dan biriyiz, bu da takım savunması
sayesinde oldu." şeklinde konuştu.
Geleceğiyle ilgili olarak Okan Kocuk,
"Tabii kiralık oyuncuyum, geri döne-
ceğim. Galatasaray'da da oynamak
istiyorum, hedefim Galatasaray'da
oynamak. Galatasaray'ın oyuncusu-
yum ama hayat, zaman ne getirir,
bunu bilemeyiz." diyerek sözlerini 
tamamladı. DHA

Aslan için zor maç
Medipol Başakşehir ile Galatasaray, Spor Toto Süper
Lig’de oynayacakları maçla birlikte 28. kez karşı karşıya
gelecek. İki ekip arasında daha önce oynanan 27 maçta
sarı-kırmızılıların 13-7 galibiyet üstünlüğü bulunuyor
Spor Toto Süper Lig'in 36. hafta-
sında Medipol Başakşehir ile
Galatasaray , bu akşam saat
19.00'da Başakşehir Fatih Terim
Stadyumu’nda karşı karşıya gele-
cek. Geride kalan haftalarda sarı-
kırmızılılar, 13 galibiyet, 8
beraberlik ve 14 mağlubiyetle al-
dığı 47 puanla haftaya 13. sırada
girdi. Turuncu-lacivertliler ise 18
galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağ-
lubiyet sonucunda topladığı 60
puanla 4. sırada bulunuyor.

28. randevu

Başakşehir ile Galatasaray, Spor
Toto Süper Lig’de bugüne kadar
27 kez karşı karşıya geldi. Söz
konusu müsabakalarda sarı-kır-
mızılılar 13 kez sahadan 3 pu-
anla ayrılan taraf oldu.
Turuncu-lacivertliler ise rakibini
7 kez mağlup etti. 7 maç ise be-
rabere sona erdi. Aslan'ın 44 go-
lüne, Bozbaykuşlar 36 golle
karşılık verdi. Ligin ilk yarısında
Nef Stadyumu'nda oynanan mü-
cadele 1-1 sona ermişti.

Son 10 maç

Galatasaray ile Başakşehir ara-
sında oynanan hepsi Süper Lig
olmak üzere son 10 maçta sarı-
kırmızılılar 4, turuncu-lacivertli-
ler de 3 kez sahadan galip ayrıldı.
3 müsabaka ise beraberlikle sona
erdi. Başakşehir 14 kez gol se-
vinci yaşarken, Galatasaray ise
13 kez rakip fileleri havalandırdı.

Farklı skorlar

Başakşehir, Galatasaray'ı 5-1 
ve 4-0 mağlup ederek rakibine
karşı en farkı skorları aldı. Sarı-
kırmızılılar ise turuncu-lacivertli-
leri en farklı 4-1 ve 3-0'lık
skorlarla yendi. İki takım ara-
sında ayrıca 3-3 gibi gollü bir
müsabaka da bulunuyor.

10 maçta 4 kez mağlup oldu

Galatasaray Süper Lig'de oyna-
dığı son 10 karşılaşmada 6 kez
sahadan 3 puanla ayrıldı. Sarı-
kırmızılılar söz konusu mücade-
lelerde 4 kez de mağlup oldu.
Aslan bu süreçte Konyaspor, Ga-
ziantep FK, Fenerbahçe ve son
olarak Sivasspor 'a mağlup oldu.
Galatasaray, Süper Lig'de bu
sezon deplasmanda 17 karşılaş-
maya çıktı. Sarı-kırmızılılar 4 ga-
libiyet alırken, 8 kez de mağlup
oldu. 5 maç ise berabere sona
erdi. Cimbom oynadığı 17 müsa-
bakada 19 gol atabilirken, kale-
sinde ise 29 gole engel olamadı.
Aslan deplasmanda son olarak 

Altay ile karşılaştı ve rakibini 1-0
mağlup etti. Galatasaray'da Mar-
cao, Inaki Pena ve Omar Elabdel-
laoui'nin sakatlıkları bulunuyor.
Bu futbolcuların durumu son an-
trenmandan sonra belli olacak.
Sarı-kırmızılılarda ayrıca Emre
Kılınç sarı kart cezasından dolayı
mücadelede oynayamayacak.
Cimbom'da Başakşehir maçı ön-
cesinde Fernando Muslera, Pat-
rick van Aaholt ve Ryan Babel de
sarı kart sınırında bulunuyor. Bu
3 futbolcu sarı kart görmesi duru-
munda 37. haftada İstanbul'da
oynanacak Adana Demirspor
karşılaşmasında cezalı duruma
düşecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Mustafa
Kürşad Filiz'in yöneteceği karşılaşma
saat 16.00'da başlayacak. Göztepe 'de
takımdan ayrılan Ndiaye, Nwobodo,
Soner ve Burekovic'in yanı sıra sakat-
lığı süren Atınç ile kadro dışı olan ka-
leci İrfan Can forma giyemeyecek.
Geçen hafta teknik direktör Stjepan
Tomas'ın ayrılmasının ardından takı-
mın başına geçen U19 Antrenörü

Serdar Sabuncu'nun karşılaşmaya
genç ağırlıklı bir kadroyla çıkacağı
öğrenildi. Sabuncu, gençlere daha
çok şans vereceklerini belirterek,
"Genç futbolcularımız Göztepe gele-
ceğinin teminatıdır" açıklamasını yap-
mıştı. Süper Lig 'e veda turlarında
olan Göztepe, sezonun ilk yarısında
Gürsel Aksel Stadı'nda Fatih Kara-
gümrük'e 1-0 yenildi.

KenetlendiK
baSardiK!
KenetlendiK
baSardiK!
KenetlendiK
baSardiK!
KenetlendiK
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KenetlendiK
baSardiK!
KenetlendiK
baSardiK!
Spor Toto Süper Lig'in bitimine üç hafta kala ligde kalmayı
garantileyen GZT Giresunspor'un kalecisi Okan Kocuk,
takım halinde kenetlenerek başarıya ulaştıklarını söyledi

Fırat Aydınus
düdük çalacak
Başakşehir - Galatasaray karşı-
laşmasında hakem Fırat Aydı-
nus görev yapacak. Aydınus'un
yardımcılıklarını Erdem Bayık
ve Özgür Ertem yapacak.
Maçın dördüncü hakemi ise
Mert Güzenge olacak.

Göztepe gönül almak istiyor

Takım olarak kısıtlı bir
kadroyla ligde müca-
dele ettiklerinin altını
çizen Kocuk, şöyle
devam etti:"Son on
haftada giden arka-
daşlarımız oldu. Bakıl-
dığında kenardan
yapabileceğimiz ham-
leler de kalmamıştı
ama gerçekten içeride
çok güzel bir arkadaş-
lık, çok güzel bir aile
olgusu vardı, bizi
bence başarıya götü-
ren de buydu” dedi.
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B
eyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız
eşi Seyhan Yıldız ile birlikte Ramazan Bay-
ramı’nın ilk gününde Beyoğlu’nu gezerek

vatandaşlarla ve çocuklarla buluştu. Otobüs ile
sokak sokak turlayarak vatandaşların bayramını
kutlayan Başkan Yıldız, kendisini ellerinde Türk
bayraklarıyla karşılayan çocuklara bayram harç-
lığı vermeyi de ihmal etmedi. Sokaklardaki vatan-
daşların yanı sıra evlerinde olan vatandaşlarda
camlara ve balkonlara çıkarak bayram coşkusuna
ortak oldu. Vatandaşlarla bayramlaşmayı gelenek
haline getirdiklerini dile getiren Beyoğlu Belediye
Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Bayramlarımız birlik-
tir, beraberliktir, kardeşliktir, coşkudur, heyecandır.
Ramazanı şeriften sonra Beyoğlulu hemşerileri-
mizle sokak sokak bayramlaşıyoruz. Artık gelenek
haline geldi. Milli ve dini bayramlarımızla bütün
mahallelerimizi sokak sokak dolaşıyoruz. Çocuk-
larımızla, gençlerimizle, büyüklerimizle bayramla-
şıyoruz” dedi.Bayram çocuklarla güzelBaşkan
Yıldız, “Bayram tabii çocuklarla daha güzel. Ço-
cuklarla tabii okullarda buluşuyoruz. Sokaklarda
kendileriyle görüşüyoruz. Hamd olsun, milletimiz
heyecanlı. Bayramı coşku ve huzur içerisinde kut-
luyoruz. Allah birliğimiz, beraberliğimizi ve kar-
deşliğimizi bozmasın, daim eylesin. Sağlıkla ve
huzurla nice bayramlar nasip etsin. Milletimizin,
Beyoğlulu hemşerilerimizin Ramazan Bayramı
kutlu ve mübarek olsun” ifadelerini kullandı.

BEYOGLU’NDA
BAYRAM SEVINCI
Ramazan Bayramı’nın ilk gününde ilçeyi otobüsle sokak sokak turlayarak vatandaşlarla
bayramlaşan Başkan Yıldız, “Bayramı coşku ve huzur içerisinde kutluyoruz. Allah birliği-
mizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi bozmasın, daim eylesin” ifadelerini kullandı

SEMANUR POLAT

EKIN SU BAS
DÖNDÜRDÜ!

KIS AILESI ADINA

RESUL KIS

TESEKKURLER
Değerli evlatlarımız Okan ve Gamze’nin düğün törenine katılarak bizzat nikâh akdini gerçekleştiren 

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı
Sayın SELAHATTİN GÜRKAN’A 

Ve nikâh şahitlerimiz; 
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı

Sayın VELİ AĞBABA 
Malatya Ticaret ve Sanayiciler Odası Başkanı 

Sayın OĞUZHAN ATA SADIKOĞLU 
Mersin Büyük Şehir Belediye Başkan Vekili 

Sayın GÜLCAN KIŞ 
Adıyaman Pınarbaşı İlçesi Belediye Başkanı 

Sayın MAHMUT ALAN 
(Çukurova Sifed) Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu Başkanı

Sayın HÜSEYİN KIŞ 
Malatya Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı 

Sayın ENVER KİRAZ’A 
Ve bu mutlu günümüzde yanımızda bulunamayıp iyi dilekleri ile bizleri mutlu eden, uzaktan ve yakından

gelen tüm dost ve akrabalarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.

Jack Grealish, "Love Island" (Aşk Adası) adlı programa dahil olmaya
hazırlanan oyuncu Ekin-Su Cülcüloğlu’nun sosyal medyada yakın markaja
aldı. Futbolcu, Cülcüloğlu'nun paylaşımlarını adeta beğeni yağmuruna tuttu
Dünyaca ünlü futbolcu Jack Grea-
lish'ten Ekin-Su Cülcü̈loğlu'na yakın
markaj. Manchester City'de forma
giyen futbolcu Jack Grealish, oyuncu
Ekin-Su Cülcülogl̆u'nu yakın takibe
aldı.  Grealihs, şimdilerde İngiltere'de
yayınlanan "Love Island" (Aşk Adası)
adlı yarışma programına dahil ol-
maya hazırlanan Cülcüloğlu'nun Ins-
tagram paylaşımlarını beğenerek,
yakayı ele verdi. Oyuncuya yakın bir
kaynak, Daily Mail'e, "Ekin çok dik-
katli. Daha önce birçok ünlü hayranı
oldu ama Jack'in resimlerini beğendi-
ğini görmekten oldukça mutlu oldu.
Çok yakışıklı bir adam!" açıklamasını
yaptı. Londra-İstanbul arasında
mekik dokuyan Cülcüloğlu, 6 Hazi-
ran Pazartesi günü "Love Island"
(Aşk Adası) başladığında villaya ayak
basacak. Programa yakın bir kaynak;
Ekin-Su Cülcüloğlu için, "Sadece
güzel değil, aynı zamanda televiz-
yonda olmaya alışkın ve şov dünyası-
nın içerisinde hareket ediyor."
yorumunu yapmıştı.

Şarkıcı Oğuzhan Koç, evlilik hazırlığı
yaptığı oyuncu Demet Özdemir'e duy-
duğu aşkı dile getirdi. Koç, konuk ol-
duğu bir programda "Gördüğünde
gözünü alamadan baktığın şey nedir?"
sorusuna "Şey değil, biri var: Demet
Özdemir" yanıtını verdi. 14 Şubat Sev-
gililer Günü'nde oyuncu
Demet Özdemir'e evlilik
teklifi eden ve "Evet!" ya-
nıtını alan şarkıcı Oğuz-
han Koç, özel hayatıyla
ilgili samimi açıklama-
larda bulundu. 'İbrahim
Selim ile Bu Gece'ye katı-
lan Koç, "Gördüğünde
gözünü alamadan baktı-
ğın şey nedir?" sorusuna
"Şey değil, biri var:

Demet Özdemir." yanıtıyla Özdemir'e
olan aşkını dile getirdi. Nişanlısıyla
aynı projede yer alma hayalinden de
bahseden Oğuzhan Koç, "Kendi yaz-
dığım hikayem var. Sonbaharda çekip,
yeni yıla yayınlamayı düşünüyorum.
Ben yazıp oynayacağım. Keşke De-
met'le birlikte oynasak ne güzel olur.
Onun sahne kabiliyetinden eminim ve
onun oynamasını çok isterim." dedi.

Aşk acısıyla başa
çıkamam

Oğuzhan Koç, ayrıca
"Aşk acısıyla başa çıkma
yöntemin var mı?" şek-
lindeki soruyu da "Yok,
olmadığını da yakın za-
manda deneyimlemiş-
tim. Aşk acısıyla başa
çıkamıyorum." sözleriyle
yanıtladı.

Demet’e övgü


